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Gratulacje

Polska Akademia Nauk

Polish Academy of Sciences

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZDZANIA
Committee of Organization and Management Sciences
Kwartalnik „Organizacja i Kierowanie” Journal „Organization and Management”

Pan Profesor dr hab. ukasz Sukowski
Redaktor Naczelny Kwartalnika PAN
„Organizacja i Kierowanie”
Szanowny Panie Profesorze!
W zwizku z uzyskaniem przez Pana tytuu naukowego profesora pragniemy
wyrazi nasz rado i zoy bardzo serdeczne gratulacje. Wedug naszych
informacji jest Pan najmodszym polskim profesorem w dziedzinie nauk
ekonomicznych, co jest Paskim niebywaym sukcesem.
Równoczenie skadamy najlepsze yczenia dalszych, wybitnych osigni
naukowych i satysfakcji z ich uzyskania. yczymy bardzo dobrych rezultatów w
dziaalnoci dydaktycznej i organizacyjnej w Spoecznej Wyszej Szkole
Przedsibiorczoci i Zarzdzania w odzi, któr Pan wspóksztatuje. Dodajemy
ponadto najlepsze yczenia w yciu osobistym i rodzinnym.

Przewodniczcy Komitetu
Nauk Organizacji i Zarzdzania

Czonkowie Komitetu Redakcyjnego
Kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”

prof. dr hab. Bogdan Nogalski

prof. dr hab. Stanisaw Sudo
prof. dr hab. Mariusz Bratnicki
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
prof. dr hab. Irena Hejduk
prof. dr hab. Jan Jeak
prof. dr hab. Mieczysaw Moszkowicz
prof. dr hab. Maria Romanowska
prof. dr hab. Ryszard Rutka
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ŁUKASZ SUŁKOWSKI*

OD REDAKTORA NACZELNEGO

GWÓŹDŹ DO TRUMNY HOMO OECONOMICUS

W naukach społecznych zarysować można opozycję pomiędzy dwoma sprzecznymi wizjami człowieka. Pierwsza z nich, charakterystyczna dla ekonomii, została
odziedziczona z nauk ścisłych oraz technicznych i zakłada racjonalność decyzji człowieka (homo oeconomicus). Herbert Simon dokonał korekty myślenia ekonomicznego wskazując na racjonalność ograniczoną wynikającą z braku pełnego dostępu
do informacji rynkowych1. W sensie epistemologicznym wizja homo oeconomicus
pozwala na przyjęcie stanowiska indywidualistycznego oraz redukcjonistycznego.
Zatem zachowania ekonomiczne można analizować z punktu widzenia zagregowanych działań pojedynczych, racjonalnych, choć ograniczonych w dostępie do informacji, jednostek. Druga wizja, która dominuje w naukach humanistycznych takich
jak: socjologia i antropologia kulturowa, zakłada dominację emocji oraz działań nieracjonalnych w zachowaniach ludzi (homo sociologicus). Konsekwencją epistemologiczną będzie stanowisko kolektywistyczne i antyredukcjonistyczne oznaczające, że
opis działań jednostek musi być wyprowadzany z funkcjonowania: grup społecznych
i kultur. Ta znacznie uproszczona dychotomia trwająca w naukach społecznych ponad 100 lat stopniowo zaczyna być bezprzedmiotowa. Współczesne badania z zakresu
neuroscience, kognitywistyki oraz psychologii ewolucyjnej kreślą nowy obraz „natury człowieka” oparty na badaniach empirycznych. Paradoksalnie, jest to wizja bliższa
* Redaktor Naczelny kwartalnika “Organizacja i Kierowanie” – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski,
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
1 H.A. Simon and Associates, Decision Making and Problem Solving, „Research Briefings 1986: Report of the Research Briefing Panel on Decision Making and Problem Solving”, National Academy Press,
Washington 1986.
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Łukasz Sułkowski

koncepcji homo sociologicus. W sensie ewolucyjnym „natura ludzka” służy przede
wszystkim reprodukcji i rekombinacji genetycznej, a dopiero w drugiej przetrwaniu
i rozwojowi jednostki. Ludzki mózg nie jest superkomputerem przeprowadzającym
szybko racjonalne kalkulacje, lecz organem mającym zwiększyć nasze szanse przetrwania u zarania gatunku ludzkiego2. Emocjonalność jest nieodłącznie uwikłana
w nasze procesy decyzyjne. Jesteśmy skazani na: fałszywą pamięć, złudzenia tożsamości, intencjonalność i inne cechy kognitywne czyniące naszą percepcję, rozumowanie i decydowanie bardzo ograniczone w sensie oceny stopnia racjonalności3.
Jakie są konsekwencje odrzucenia wizji homo oeconomicus dla nauk o zarządzaniu? Przede wszystkim, niezbędne jest silniejsze powiązanie naszej dziedziny z innymi naukami behawioralnymi takimi jak: neuroscience, psychologia i socjologia.
Pozwoli to na skuteczniejsze wyjaśnianie fenomenów działań zbiorowych związanych z: powstawaniem i rozwojem grup społecznych, tworzeniem więzi, a także władzą i przywództwem. Poza tym, niezbędna jest rewizja teorii zarządzania bazującej
na przeracjonalizowanej wizji „natury ludzkiej”. Szczególnie interesujące wyzwania
stoją przed takimi obszarami jak: zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami
ludzkimi oraz teoria organizacji.
W czwartym numerze „Organizacji i Kierowania” znalazło się 9 artykułów.
W pierwszym z nich Bożena Kłusek-Wojciszke przedstawiła niezwykle interesującą
oraz pogłębioną analizę związków pomiędzy cechami osobowości a stylami rozwiązywania konfliktów. W opracowaniu drugim Marek Jabłoński zaprezentował dominujące orientacje w identyfikacji kompetencji pracowniczych w klasycznej organizacji
z uwzględnieniem poziomego i hierarchicznego podziału pracy. Trzeci rozdział, autorstwa Sławomira Wyciślaka, zawiera analizę możliwości wykorzystania teorii chaosu
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kolejnym opracowaniu kwartalnika, przygotowanym przez Tomasza Sobczaka, odnajdujemy próbę identyfikacji etapu instytucjonalizacji współczesnych nauk o zarządzaniu w Polsce inspirującą z założenia
dyskusję o tej problematyce. W rozdziale piątym, Wiesław M. Grudzewski, Irena
Krystyna Hejduk oraz Anna Sankowska, podejmują bardzo ważną dyskusję na temat wad obecnej oceny aktywności naukowców oraz jakości czasopism naukowych.
W następnym rozdziale Aneta Sokół oraz Anna Owidia Surmacz prezentują plusy
i zagrożenia kreowania wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa poprzez wybrane fuzje i przejęcia. W rozdziale siódmym Wiesław Łukasiński i Tadeusz Sikora
prezentują model doskonalący i korygujący pomocny podczas realizacji zasad ISO
9001 w organizacji. Jarosław Domański w rozdziale ósmym prezentuje empiryczną
metodę analizy grup strategicznych wśród organizacji non-profit działających na
2 G. Marcus, Kluge: The Haphazard Construction of the Human Mind, Houghton Mifflin Company, New York 2008.
3 T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman, Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment,
Cambridge University Press, New York 2002.
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Od Redaktora Naczelnego

polu edukacji, kultury, oświaty i wychowania. W rozdziale dziewiątym Maciej Domański przedstawia problematykę dotyczącą psychologicznych aspektów jawności
wynagrodzeń w ujęciu teoretycznym oraz możliwości implemantacji tej zasady do
praktyki współczesnych organizacji.
Tradycyjnie już także ten numer czasopisma zawiera dodatkowo inspirujące eseje, recenzje oraz informacje i omówienia, w tym: Ewy Masłyk-Musiał, Wojciecha
Gasparskiego oraz Marii Romanowskiej.
Pragnę także zwrócić Państwa uwagę na nową koncepcję edytorską i szatę graficzną kwartalnika, która będzie stosowana, w kolejnych wydaniach, od 2009 roku
oraz nową konwencję sporządzania przypisów źródłowych (bibliograficznych) w obrębie całego Kwartalnika.
Życzę Państwu wiele pożytku i satysfakcji z lektury.
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BOŻENA KŁUSEK-WOJCISZKE*

OSOBOWOŚĆ JAKO
DETERMINANTA WYBORU STYLU
ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Z koncepcją stylów zachowań w sytuacji konfliktu spotykamy się po raz pierwszy w pracach Blake’a i Moutona [1] oraz Jaya Halla. Badacze wyodrębnili pięć różnych stylów zachowania w sytuacjach konfliktowych. Klasyfikacja ta opiera się na
dwóch niezależnych motywacjach leżących u podłoża zachowania w sytuacji konfliktu [9], [12]:
1. Maksymalizacji interesu własnego (określanej przez różnych badaczy także jako
asertywność, egoizm czy koncentracja na sobie), a więc troski o bieżący interes
własny i jego zaspokojenie w sytuacji konfliktu.
2. Maksymalizacji interesu partnera (określanej przez różnych badaczy także jako
kooperatywność, altruizm czy koncentracja na partnerze), a więc troski o bieżący interes partnera i jego zaspokojenie w sytuacji konfliktu.
Jak ilustruje rysunek 1, te dwa wymiary pozwalają wyodrębnić pięć stylów zachowania w sytuacji konfliktowej, w zależności od tego, gdzie zachowanie lokuje się
w przestrzeni rozpiętej na tych dwóch osiach, czyli jak dalece uwzględnia ono interes własny i partnera. Te pięć stylów to:
1. Rywalizacja – maksymalizacja interesu własnego przy równoczesnej minimalizacji interesu partnera.
2. Współpraca – równoczesna maksymalizacja interesu własnego i partnera.
3. Dostosowanie – maksymalizacja interesu partnera przy równoczesnej minimalizacji interesu własnego.
4. Unikanie – minimalizacja interesu zarówno własnego, jak i partnera.
5. Kompromis – częściowe uwzględnianie (miarkowanie i godzenie) interesu zarówno własnego, jak i partnera.
* Dr Bożena Kłusek-Wojciszke, adiunkt, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut
Transportu i Handlu Morskiego, Zakład Gospodarki Globalnej. Opiekun naukowy w Polsko-Amerykańskim Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów.
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RYWALIZACJA

maksymalizacja
interesu własnego

duża

Bożena Kłusek-Wojciszke

WSPÓŁPRACA

mała

KOMPROMIS

UNIKANIE

DOSTOSOWANIE

mała

duża
maksymalizacja
interesu partnera

Rysunek 1. Schemat pięciu stylów zachowania w sytuacji konfliktu jako funkcji
maksymalizowania interesu własnego i interesu partnera
Źródło: R. Lewicki, A. Hiat, K. Oleander, Pomyśl zanim powiesz. Wszystko o strategiach negocjacyjnych, Wydawnictwo
Amber, Warszawa 1998, s. 46.

Większość badaczy zajmujących się problematyką konfliktu wykorzystuje tą klasyfikację w swoich pracach, jako niezmiernie użyteczne narzędzie, dostarczające
wspólnych ram pojęciowych [1], [3], [12]. Klasyfikacja ta jest także podstawą dalszych rozważań w tym artykule. Charakterystykę stylów postępowania w sytuacji
konfliktu zawiera tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyka stylów postępowania w sytuacji konfliktowej
Nazwa
1. Współpraca

Charakterystyka

Najlepszy w sytuacji gdy:

Strony uwikłane w konﬂikt biorą pod uwagę zarówno
maksymalizację interesu własnego jak i partnera co
oznacza, że obie strony stawiają relacje między sobą
na równi z wynikiem. Strony mają kompatybilne cele
albo realizują swoje własne tak aby wszyscy zyskali. Założenia są długofalowe w postaci konkretnych
wyników i wzajemnych relacji. Kontakty między stronami mają charakter ciągły i opierają się na wzajemnym zaufaniu. Strony przyjmują założenie” podwójnej
wygranej” decydując się na ustępstwa i modyﬁkację
wcześniejszych założeń. Do minimum znosi się różnice podkreślając podobieństwa.

• strony wyznaczają sobie cele
długofalowe
• strony chcą lepiej zrozumieć
punkt widzenia adwersarza
• dochodzi do zaangażowania
w działanie wielu stron
• strony pracują w jednej ﬁrmie
i łączą ich wspólne interesy.

>>>
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Osobowość jako determinanta wyboru stylu rozwiązywania konfliktów

Tabela 1. cd.
Nazwa
2. Rywalizacja

Charakterystyka

Najlepszy w sytuacji gdy:

Strony uwikłane w konﬂikt biorą pod uwagę maksymalizację interesu własnego, bez uwzględniania interesu strony przeciwnej. Celem jest zwycięstwo
a relacje z innymi nie mają znaczenia. Każda ze stron
realizuje swoje cele kosztem drugiej strony przyjmując założenie zwycięzca – zwyciężony i zmuszając
drugą stronę do ustępstw. Zaostrza się różnice między stronami pogłębiając przepaść między „my”
i „oni”. Kontakty między stronami charakteryzują się
całkowitym brakiem zaufania, informacje są pilnie
strzeżone i przekazywane w zniekształconej wersji.

• cele są krótkofalowe lub niekompatybilne
• w danej sytuacji najważniejsze
są cele materialne
• cele niematerialne (szacunek
czy zasady moralne) nie mają
znaczenia
• w sytuacjach nagłych gdy zachodzi potrzeba szybkiego
działania
• przy wdrażaniu niepopularnych
rozwiązań.

3. Dostosowanie Strony uwikłane w konﬂikt biorą pod uwagę relacje
z innymi ludźmi a jednorazowy wynik nie ma znaczenia. Jedna ze stron ignoruje interes własny rezygnując ze „zwycięstwa” zwykle w celu utrzymania
poprawnych relacji z drugą stroną przyjmując założenie „ poświęć wynik aby utrzymać dobre stosunki”. Często rezygnacja na wymiarze maksymalizacji
wyniku może oznaczać oczekiwanie na rewanż
w przyszłości, teraz ustępujesz aby osiągnąć więcej
w przyszłości „przegraj aby wygrać”.

• utrzymanie poprawnych relacji
z drugą stroną jest najważniejsze
• celem jest „stworzenie kredytu
na później”
• celem jest jakiekolwiek pokojowe rozwiązanie konﬂiktu
• w relacjach złożonych gdzie negocjacje mają charakter wielokrotny.

4. Kompromis

Dla stron uwikłanych w konﬂikt zarówno cele jak i re- • strony nie mają czasu ani środków niezbędnych do zastosolacje między ludźmi są istotne do pewnego stopwania strategii współpracy
nia. Strategia ta zakłada, że każda ze stron uwikłana
w konﬂikt musi zmodyﬁkować swoje priorytety zarów- • konieczne są początkowe ustalenia w skomplikowanych sprano w kwestii wzajemnych relacji jak i preferowanych
wach
wyników. Podziału dokonuje się według obiektyw• obie strony mają jednakowe
nych kryteriów co zwiększa szansę na sprawiedliwe
możliwości, władzę .i są zaanporozumienie. W gruncie rzeczy strategia ta oznacza
gażowane w wykluczające się
wymianę ustępstw: „zmniejsz różnicę’ czy „podział
interesy.
wygranej” czemu towarzyszy często poczucie zmarnowanej szansy.

5.Unikanie

Strony uwikłane w konﬂikt ignorują zarówno interes własny jak i relacje z drugą stroną. Czynnik relacji
międzyludzkich ani czynnik wyniku nie są na tyle ważne aby strony angażowały się w konﬂikt. Odkładanie
rozstrzygnięcia spraw na potem, zaprzeczanie, zwlekanie, wycofywanie się z nieprzyjemnej dla stron sytuacji, pozostawianie spraw losowi to typowe sposoby
postępowania w przypadku stosowania tej strategii.
Aktywny wybór tej strategii nie musi być koniecznie
przegraną ani w zakresie wzajemnych relacji ani wyniku zatem określenie „ podwójna przegrana’ nie wydaje się trafne.

• nie liczy się wynik rozmów ani
relacje z przeciwnikiem
• szansa na wygranie jest niewielka a koszty wysokie
• inni mogą, rozwiązać problem
efektywniej
• przynajmniej jedna ze stron
może rozwiązać problem bez
udziału w negocjacjach
• rozmowy utknęły w martwym
punkcie.

Źródło: opracowanie własne.
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Na zakończenie przedstawionej powyżej charakterystyki stylów postępowania
w sytuacji konfliktu warto zwrócić uwagę na jedną sprawę: wszystkie przedstawione
powyżej strategie nie mają w żadnym razie charakteru wartościującego. Oznacza to, że
żadna z prezentowanych strategii nie może być uznana za lepszą od innych. Wszystkie
odnoszą się do konkretnych okoliczności i mają zarówno swoje zalety jak i wady. Wybór strategii podyktowany będzie preferencjami stron w zakresie dwóch czynników:
maksymalizacji interesu własnego jak i partnera. Oznacza to konieczność odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: Jak ważne są przeszłe, teraźniejsze i przyszłe relacje
z przeciwnikiem? oraz Jak ważny jest wynik, który możemy uzyskać w negocjacjach?
Wydaje się, że ludzie wykazują wyraźne preferencje, najprawdopodobniej wykształcone przez doświadczenie odnośnie wyboru stylu zachowania w sytuacji konfliktowej, które prowadzą do nawykowych zachowań. Im bardziej preferują konkretną
strategię rozwiązywania konfliktu, tym częściej ją wybierają uznając za skuteczną we
wszystkich sytuacjach. Dlaczego ludzie wybierają tę a nie inną strategię postępowania
w sytuacji konfliktowej, w czym wszyscy ludzie są do siebie podobni a czym różnią
się od siebie, dlaczego jednym udaje się „wygrać” konflikt a inni wychodzą z poczuciem przegranej, dlaczego jedni spostrzegają sytuację tak, a inni inaczej?
Próbując odpowiedzieć na te pytania musimy zdawać sobie sprawę ze złożoności
ludzkiego zachowania; ludzie są podobni pod pewnymi względami, jednak różnią
się pod wieloma innymi. A takie myślenie zbliża nas nieuchronnie w kierunku osobowości jako determinanty ludzkiego zachowania. Osobowości definiowanej między innymi jako: „ te charakterystyki osoby, które wyjaśniają spójny wzorzec uczuć,
myślenia i zachowania”[7] czy „ kombinacja cech psychologicznych, którymi się posługujemy do zaklasyfikowania jednostki’[8]. I chociaż badacze uznawali cechy za
podstawowe składniki osobowości, reprezentujące ogólne dyspozycje do reagowania
w określony sposób to prezentowali różne poglądy w kwestii ilości i natury cech potrzebnych do adekwatnego opisu osobowości (w samym języku angielskim istnieje
około pięciu tysięcy słów określających cechy osobowości). W latach osiemdziesiątych zaczął się rysować pewien konsensus – dzisiaj badacze wydają się być zgodni co
do tego, że cechy mogą być rozpatrywane jako zorganizowane w pięć bardzo ogólnych, dwubiegunowych dymensji: ekstrawersję (E), neurotyzm (N), ugodowość (U),
sumienność (S) i otwartość (O). Ujęcie to nosi nazwę modelu „Wielkiej Piątki” a jej
strukturę przedstawia rysunek 1.
(Tabela 2 zawiera przykłady przymiotników i innych określeń, które opisują osoby sytuujące się wysoko i nisko na danej skali).
Przedstawiony powyżej pięcioczynnikowy model osobowości traktowany jest
przez wielu teoretyków jako model podstawowy dla adekwatnego odzwierciedlenia
struktury osobowości. Liczne badania przeprowadzone w ostatnich latach szczególnie
z użyciem kwestionariuszy wykazały możliwości wykorzystania tego modelu zarówno w dziedzinach doradztwa zawodowego jak i diagnozy osobowości, podejmowaniu
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OSOBOWOŚĆ

Neurotyczność

Ekstrawersja

• lęk
• agresywna
wrogość
• depresja
• impulsywność
• nadwrażliwość
• nieśmiałość

• towarzyskość
• serdeczność
• asertywność
• aktywność
• poszukiwanie
doznań
• emocjonalność
pozytywna

Otwartość
na doświadczenia
• wyobraźnia
• estetyka
• uczucia
• działanie
• idee
• wartości

Ugodowość

Sumienność

• zaufanie
• prostolinijność
• altruizm
• ustępliwość
• skromność
• skłonność
do rozczulania się

• kompetencje
• skłonność
do porządku
• obowiązkowość
• dążenie
do osiągnięć
• samodyscyplina
• rozwaga

Rysunek 1. Struktura modelu osobowość „Wielkiej Piątki”
Źródło: J. Strelau; Psychologia, Podręcznik akademicki, tom II, s. 553.

decyzji czy efektywności zawodowej. Otwartość okazała się ważnym predyktorem zainteresowań zawodowych, sumienność wyznacznikiem jakości wykonywanej pracy
zawodowej, ekstrawersja zapowiada wysoką efektywność na stanowiskach kierowników i handlowców, które wymagają wielu interakcji społecznych.
„Wielka Piątka” okazuje się nie tylko układem odniesienia, ale pozwala na wyjaśnienie w jaki sposób różne aspekty funkcjonowania jednostki są w złożony sposób ze sobą powiązane.
W niniejszym artykule pozwoliła na sprecyzowanie następujących problemów
badawczych:
Problemy badawcze:
Problem 1. Czy istnieje związek pomiędzy pięcioma cechami osobowości a pięcioma stylami zachowania w sytuacji konfliktowej?
Problem 2. Które style postępowania w sytuacji konfliktowej są silnie, a które słabo
uwarunkowane cechami osobowości?
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Metoda
Osoby badane
W badaniu wzięło udział 30 kobiet i 30 mężczyzn pracujących w różnych firmach
z sektora usług, w wieku od 19 do 63 lat (średnia wieku = 38,98, SD = 12). Osiemnaście osób było zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, 42 osoby były pracownikami szeregowymi.
Kwestionariusze
Uczestnicy badania wypełniali anonimowo (indywidualnie lub w niewielkich
grupkach) dwa kwestionariusze: Kwestionariusz Stylów Rozwiązywania Konfliktów
skonstruowany przez Kłusek [4] mierzący pięć stylów zachowania w sytuacji konfliktowej (współpraca, rywalizacja, dostosowanie, unikanie i kompromis) oraz kwestionariusz NEO-FFI mierzący cechy wchodzące w skład „Wielkiej Piątki” (neurotyzm,
ekstrawersja, ugodowość, sumienność i otwartość). Kwestionariusz ten został zaadaptowany do warunków polskich przez Strelaua, Szczepaniaka i Zawadzkiego [11].
Połowa badanych wypełniała kwestionariusz stylów rozwiązywania konfliktu jako
pierwszy, zaś połowa wypełniała jako pierwszy kwestionariusz NEO- FFI.

Wyniki
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze dokonano dwojakiego rodzaju analiz: korelacji i regresji wielokrotnej. Analizy korelacji dotyczyły związków
pomiędzy pięcioma cechami osobowości a pięcioma stylami zachowania w sytuacji
konfliktowej i zostały wykonane za pomocą współczynników korelacji r Pearsona.
Tabela 1. Korelacje (r Pearsona) między cechami „Wielkiej Piątki” a stylami
rozwiązywania konfliktów dla całej zbadanej próby (N = 60)
Styl rozwiązywania konﬂiktu
Cechy
Neurotyzm

współpraca

rywalizacja

–0,18

–0,14

Ekstrawersja

0,10

Ugodowość

0,37**

dostosowanie
0,28**

unikanie
0,33**

kompromis
0,06

0,50***

–0,27*

–0,21

0,04

–0,64***

0,27*

–0,08

0,22

Sumienność

0,12

0,09

0,02

–0,29*

0,07

Otwartość

0,12

–0,10

–0,13

–0,03

0,09

Współczynniki korelacji istotne przy * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (testy dwustronne).
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Korelacje (r Pearsona) między cechami „Wielkiej Piątki” a stylami
rozwiązywania konfliktów dla badanych mężczyzn (N = 30)
Styl rozwiązywania konﬂiktu
Cechy
Neurotyzm

współpraca

rywalizacja

–0,21

0,03

dostosowanie

unikanie

0,33*

Ekstrawersja

0,06

0,51**

Ugodowość

0,40*

–0,65***

Sumienność

0,17

–0,01

–0,02

Otwartość

0,08

–0,07

–0,10

0,48**

kompromis
0,02

–0,41*

–0,12

0,01

0,31*

–0,03

0,21

–0,29

0,02

0,24

0,09

Współczynniki korelacji istotne przy * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (testy dwustronne).
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 3. Korelacje (r Pearsona) między cechami „Wielkiej Piątki” a stylami
rozwiązywania konfliktów dla badanych kobiet (N = 30)
Styl rozwiązywania konﬂiktu
Cechy
Neurotyzm

współpraca

rywalizacja

–0,26

–0,21

dostosowanie

unikanie

kompromis

0,27

0,24

0,01

Ekstrawersja

0,13

0,53***

–0,13

–0,30

0,07

Ugodowość

0,32*

–0,62***

0,23

–0,15

0,22

Sumienność

0,04

0,23

0,09

–0,30

0,19

Otwartość

0,13

–0,05

–0,19

–0,34*

0,00

Współczynniki korelacji istotne przy * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (testy jednostronne).
Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazują dane przedstawione w tabeli 1, układ korelacji między cechami osobowości a stylami rozwiązywania konfliktów okazał się dosyć spójny wewnętrznie
i zgodny z tym, czego można było oczekiwać. Neurotyzm nie korelował istotnie ani
ze skłonnością do współpracy, ani do rywalizacji, natomiast wyraźnie sprzyjał dostosowaniu oraz unikaniu, a więc tym stylom rozwiązywania konfliktu, przy których
jednostka rezygnuje z walki o własne interesy. Natomiast ekstrawersja wyraźnie sprzyjała aktywnej walce o własny interes – korelowała dość silnie dodatnio z rywalizacją,
zaś ujemnie z dostosowaniem oraz – na poziomie nieistotnego trendu – z unikaniem.
Cechą która w ogóle najsilniej korelowała ze stylami rozwiązywania konfliktu była
ugodowość, co jest o tyle zrozumiałe, że według teoretyków „Wielkiej Piątki” jest to
cecha, która najsilniej wiąże się ze społecznym funkcjonowaniem jednostki. Osoby ugodowe bardziej skłonne są w sytuacji konfliktowej do współpracy, dostosowania i (na poziomie nieistotnej tendencji) kompromisu, natomiast są znacznie mniej
skłonne do rywalizacji. Ugodowość wyraźnie więc hamuje rywalizację i jako jedyna
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cecha sprzyja tym stylom zachowania w sytuacji konfliktu, które są ukierunkowane na równoczesną realizację celu zarówno własnego, jak i partnera (tj. współpracy i kompromisu). Sumienność wiąże się jedynie z unikaniem wyraźnie je hamując.
Z kolei otwartość okazało się jedyną cechą spośród „Wielkiej Piątki”, która wcale nie
koreluje ze stylami postępowania w sytuacji konfliktowej (co jest o tyle zrozumiałe,
że ta cecha dotyczy funkcjonowania raczej intelektualnego niż motywacyjnego).
Tabele 2 i 3 przedstawiają analogiczne analizy przeprowadzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Nietrudno zauważyć, że ogólny wzorzec korelacji pozostaje bardzo
zbliżony u obu płci. Co prawda spadła nieco liczba korelacji statystycznie istotnych
w porównaniu z analizą dla obu płci łącznie, ale było to głównie spowodowane spadkiem liczby osób badanych w oddzielnych analizach dla każdej z płci. Jedynie w przypadku korelacji otwartości z unikaniem konfliktu wystąpiła różnica płci – podczas
gdy u kobiet otwartość istotnie hamowała unikanie, u mężczyzn otwartość raczej
sprzyjała unikaniu (choć był to jedynie nieistotny statystycznie trend).
Obok analizy korelacji wykonano także serię pięciu analiz regresji wielokrotnej,
gdzie poszczególne style rozwiązywania konfliktów występowały kolejno jako zmienne
zależne (objaśniane), zaś cechy „Wielkiej Piątki” występowały jako predyktory (zmienne niezależne). Analiza ta była wskazana z uwagi na to, iż niektóre cechy wielkiej piątki
okazały się wzajemnie skorelowane (szczególnie ekstrawersja i neurotyzm), wskutek
czego przynajmniej niektóre z korelacji przedstawionych w tabeli 1 mogą mieć po części pozorny charakter. Ponadto analiza regresji pozwalała spojrzeć pod innym kątem
na uzyskane wyniki i odpowiedzieć na pytanie, które style postępowania w sytuacji
konfliktowej są silnie, a które słabo uwarunkowane cechami osobowości.
Tabela 4. Analizy regresji wielokrotnej (współczynniki standaryzowane; każda kolumna
przedstawia wyniki odrębnej analizy) gdzie style rozwiązywania konfliktu
występowały kolejno w roli zmiennych objaśnianych zaś cechy „Wielkiej
Piątki” w roli zmiennych objaśniających (dla całej zbadanej próby N = 60)
Styl rozwiązywania konﬂiktu
Cechy
współpraca
Neurotyzm

–0,11

Ekstrawersja

0,11

Ugodowość

0,37**

Sumienność

0,05

Otwartość

0,08
2,49*
0,43
0,19

F
R2
skorygowane R2

rywalizacja
–0,14
0,50***
–0,64***
0,09
–0,10
14,16***
0,57
0,53

Dostosowanie

unikanie

kompromis

0,25

0,28

0,06

–0,15

–0,08

0,04

0,26*

–0,07

0,22

0,05

–0,24

0,07

–0,14
2,68*
0,20
0,12

–0,03
2,43*
0,18
0,11

0,09
0,79
0,07
0,02

Współczynniki regresji istotne przy * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (testy dwustronne).
Źródło: opracowanie własne.
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Jak przekonują dane z tabeli 4 niewątpliwie najsilniej osobowościowo uwarunkowanym stylem rozwiązywania konfliktu okazała się rywalizacja. Cechy „Wielkiej
Piątki” (ekstrawersja i ugodowość) wyjaśniały aż ponad połowę zmienności tego stylu rozwiązywania konfliktów, o czym informuje wartość skorygowana R2 z tabeli 4.
Dość znaczny procent wariancji jest także wyjaśniany przez cechy (głównie ugodowość) w przypadku współpracy. W odniesieniu do dostosowania i unikania procent
ten jest już niewielki, natomiast przy kompromisie okazał się on zerowy.
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OSOBOWOŚĆ JAKO DETERMINANTA WYBORU
STYLU ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
Streszczenie
Artykuł próbuje odpowiedzieć na dwa pytania badawcze: po pierwsze, czy istnieje związek
pomiędzy pięcioma cechami osobowości a pięcioma stylami zachowania w sytuacji konfliktowej, a po drugie, które style postępowania w sytuacji konfliktowej są silnie, a które słabo
uwarunkowane cechami osobowości. W tym celu zbadano 60 pracowników za pomocą
kwestionariusza NEO-FFI mierzącego pięć głównych cech osobowości oraz kwestionariusza
mierzącego style postępowania w sytuacji konfliktu. Analiza korelacji wykazała, że cecha
ugodowość korelowała ujemnie z rywalizacją, zaś dodatnio – ze współpracą i dostosowaniem.
Ekstrawersja wyraźnie sprzyjała aktywnej walce o własny interes – korelowała dość silnie
dodatnio z rywalizacją, zaś ujemnie z dostosowaniem. Neurotyzm nie korelował istotnie ani
ze skłonnością do współpracy, ani do rywalizacji, natomiast wyraźnie sprzyjał dostosowaniu
oraz unikaniu. Sumienność wywierała wpływ jedynie na unikanie wyraźnie je hamując. Z kolei
otwartość okazała się jedyną cechą spośród „Wielkiej Piątki”, która wcale nie korelowała ze
stylami postępowania w sytuacji konfliktowej. Rywalizacja okazała się najsilniej osobowościowo
uwarunkowanym stylem postępowania w sytuacji konfliktowej, nieco słabsze były osobowościowe uwarunkowania skłonności do współpracy, a jeszcze słabsze – dostosowania i unikania.
Wreszcie skłonność do kompromisu nie była wcale powiązana z cechami osobowości.

Słowa kluczowe: style postępowania w sytuacji konfliktowej,
osobowość, „Wielka Piątka”.

PERSONALITY ANTECEDENTS OF
CONFLICT RESOLUTION STYLES
Abstract
Two research questions were attempted to answer empirically – first whether there is a relation
between personality traits and preferred styles of conflict resolution and second which conflict
resolution styles are strongly anticipated by personality traits. To answer these questions
60 employees filled NEO-FFI questionnaire measuring big five traits (the major personality
traits) and a questionnaire measuring five major styles of conflict resolution. A correlation
analysis showed agreeableness to correlate negatively with competition and positively with
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cooperation and accommodation. Extraversion clearly coincided with an active pursuing
of own interests, i.e. it correlated positively with competition and negatively with accommodation. Neuroticism was not related to cooperation nor competition but was positively
related to accommodation and conflict avoidance. Conscientiousness correlated only with
conflict avoidance (negative correlation). Openess to experience was the only personality
trait which did not correlate with any style of conflict resolution. As refers to the second
question, competition emerged as the conflict resolution style most strongly correlated with
personality traits. Personality traits less strongly predicted the tendency to cooperate, and
to even lesser degree predicted tendencies to accommodate and avoid conflict. Finally, the
tendency to cooperate was not correlated with personality at all.

Key words: styles of conflict resolution, personality, big five.
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KLASYCZNE PODEJŚCIA
W IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI
PRACOWNICZYCH

1. Wstęp
Teoria i praktyka współczesnego zarządzania zwraca szczególną uwagę na rangę
kompetencji pracowniczych, promując zarządzanie kompetencjami jako czynnik
umożliwiający wyróżnienie się przedsiębiorstwa na rynku. Współczesna literatura
przedmiotu prezentuje wiele metod i technik możliwych do zastosowania w obszarze zarządzania kompetencjami. Powstaje jednak pytanie dotyczące użyteczności klasycznych koncepcji, które mogłyby zostać wykorzystane we współczesnym
zarządzaniu kompetencjami, zwłaszcza w obszarze identyfikacji kompetencji pracowniczych.
Doświadczenia i osiągnięcia inżynierskie klasyków naukowego zarządzania w sferze procesów produkcyjnych i administrowania organizacjami zaowocowały opracowaniem zestawu metod i technik stosowanych w organizowaniu oraz konstatacjami
dotyczącymi cech, uzdolnień, umiejętności, czy ogólnie kompetencji pracowniczych. Rozważania klasyków dotyczące uzdolnień kierowniczych były stosunkowo
szeroko omawiane, o czym świadczą między innymi prace: K. Adamieckiego [1],
H. Fayola [8], E. Hauswalda [13], czy H. Emmersona [7]. Natomiast normatywy
formułowane w odniesieniu do kwalifikacji robotników – zwłaszcza w opracowaniach interpretujących dorobek naukowego zarządzania – pozostawały „w cieniu”
analizy elementarnej Taylora oraz ogólnej konstatacji wyrażającej, iż robotnicy powinni realizować funkcje stanowisk pracy na bazie biegłości i wprawy. Promowanie produktywności w działaniach klasyków naukowego zarządzania pod koniec
XIX w. i początkiem XX w. było pochodną poszukiwania sposobów wzrostu wydaj* Dr Marek Jabłoński, adiunkt, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
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ności pracy na stanowiskach roboczych. Usprawniano więc metody oraz określano
normy czasu pracy początkowo całych procesów produkcyjnych, a w dalszej kolejności ich elementów składowych (stosując zasady analizy F. Taylora). Jak wskazuje
Z. Mikołajczyk, „(…) techniki badania metod i mierzenia czasu pracy opracowane
przez F.W. Taylora i F.B. Gilbretha znalazły swoje uogólnienie pod hasłem <badanie
pracy> (…) czy <uproszczenie pracy> (…). Ich konsekwencją było naukowe opracowanie norm pracy wykonywanej w określonych uwarunkowaniach (…)” [15].
Z tej perspektywy klasycy naukowej organizacji określali kompetencje pracowników sfery wytwórczej.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę ukazania trzech dominujących podejść służących identyfikacji kompetencji pracowników klasycznej organizacji.

2. Czynniki określające pracę wykonawców
w klasycznej organizacji
Wymagania stawiane robotnikom (wykonawcom) w klasycznej organizacji bezpośrednio wynikały z dwóch czynników, tj. hierarchicznego i poziomego podziału pracy. Hierarchiczny podział pracy egzemplifikowany przez ścisłe rozdzielenie
funkcji kierowniczych i wykonawczych powodował, iż robotnik pełniąc rolę realizatora norm i zasad pracy, zobowiązany był do podporządkowania się instrukcjom
wydawanym przez kierowników. Przy ówczesnej organizacji pracy, gdy robotnik
nie przestrzegał norm i zasad pracy stawał się przedmiotem represji ze strony kierownika. Represje te polegały przede wszystkim na stosowaniu bodźców płacowych
ograniczając należne wynagrodzenie, zwłaszcza wysokość premii. Należy jednak
zaznaczyć, iż zdarzały się także przypadki stosowania przez kierowników przymusu fizycznego w odniesieniu do robotników. Stosowanie takiego przymusu wynikało z przeniknięcia do zakładów pracy „metod” organizacji pracy, jakie stosowano
w erze przedindustrialnej, w której częste były przypadki stosowania przemocy fizycznej w odniesieniu do pracowników najemnych. Stąd też rewolucja przemysłowa, która spowodowała migrację ludności z terenów wiejskich do miast skutkowała
także „dyfuzją” takich praktyk, które nie wzbudzały większych kontrowersji, bowiem ściśle związane były z wiedzą ogólną dotyczącą ówczesnych sposobów organizowania pracy.
Rozdzielenie funkcji kierowniczych i wykonawczych powodowało także, iż robotnik nie dysponował autonomią, ani w dziedzinie konceptualizacji sposobu wykonania
zadań, ani w sferze bieżącego lub perspektywicznego planowania przebiegu pracy
[19]. Organ kierowniczy obmyślał i decydował o tym co i jak ma wykonać robotnik.
Rozwiązania takie występowały nie tylko w sferze wytwórczej, ale także w działalności administracyjnej. I tak na przykład K. Jabłowski charakteryzując polskie biura
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wskazywał, iż ówczesna organizacja pracy powodowała, że „(…) jedynym myślącym
człowiekiem jest kierownik, podczas gdy wszyscy podwładni mu urzędnicy są pozbawieni nie tylko jakiejkolwiek inicjatywy, ale nawet zrozumienia wykonywanych
funkcji (…)” [11]. Odniesieniem klasycznego zorganizowania pracy może być opis
podany przez W. Kieżuna, zgodnie z którym typowe biuro w latach dwudziestych
ubiegłego wieku składało się z sal, w których pracownicy usadowieni za szeregowo
ustawionymi biurkami, byli stale w polu obserwacji kierownika siedzącego na podium, na wprost nich. Pracownicy mieli pełną świadomość, że są obserwowani, ich
zachowanie niezgodne z regulaminem było natychmiast przedmiotem interwencji
kierownika. Kierownik pełnił funkcję kontrolną i w świadomości pracowników był
przede wszystkim kontrolerem [12, s. 58].
Należy jednak nadmienić, iż literatura przedmiotu okresu naukowego zarządzania zawiera także poglądy wskazujące, iż tayloryzacja procesów pracy promowała inicjatywę i inteligencję na stanowiskach pracy. I tak zdaniem B. Biegeleisena naukowa
organizacja pracy upraszcza i mechanizuje pracę robotnika, uwydatniając także silnie jej moment myślowy. Odnosząc się w tym względzie zwłaszcza do pracy urzędników wskazywał, iż poprzez tayloryzację „(…) funkcje urzędników, pozbawionych
bezdusznej rutyny, wysubtelniają się i wymagają coraz to większej inteligencji (…)”
[3]. Z kolei H.S. Pearson – dyrektor Taylor Society na podstawie przeprowadzonych
w 1925 roku badań podważył pogląd często wyrażany przez oponentów tayloryzmu,
a sprowadzający się do przyjęcia, iż normalizacja czynności niszczy inicjatywę i osłabia inteligencję. Badacz ten bowiem zaobserwował, iż „(…) stosowanie naukowej
organizacji z normalizacją programów, zawierających podział i rozdział prac, tablice postępu robót wykonawczych i innych środków analogicznych powoduje, iż personel okazuje wielkie zainteresowanie, wykazuje więcej oryginalności i inicjatywy
oraz myśli samodzielnych, niż gdy to było przed zastosowaniem wzorców, a z pewnością nieskończenie więcej, niż to się stwierdza u robotników, zajętych tymi samymi pracami w przedsiębiorstwach prowadzonych według starych metod (…)” [6].
Możliwe, iż tak przeciwne poglądy dotyczące charakteru pracy na stanowiskach roboczych związane były z torowaniem nowego podejścia do zarządzania, tak zwanego human relations.
Poziomy podział pracy powodował, iż „(…) głównym zadaniem kierownictwa
w stosunku do pracowników powinno być osiągnięcie jak największego współdziałania (…)” [16], przy czym należy zwrócić w tym względzie uwagę na ogromny
wysiłek, jaki ówcześni kierownicy wkładali w pełnienie swych obowiązków. Ciągły
dozór podwładnych, ścisła kontrola ruchów elementarnych robotników, koncepcyjne przygotowanie produkcji powodowały, iż cała odpowiedzialność za sukces
przedsiębiorstwa spoczywała właśnie na nich. Przykładowo zadaniem brygadzistów było zapewnienie dostaw potrzebnych materiałów oraz zastąpienie robotników przy taśmie, gdy oddalali się ze stanowiska pracy. Poziomy podział pracy
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skutkując rozdrobnieniem i parcelacją pracy powodował, iż robotnicy wykonywali podczas zmiany roboczej kilkaset bądź kilka tysięcy jednakowych operacji.
Przedstawiciele naukowego zarządzania zalecali niejednokrotnie nadmierną specjalizację pracy, wskutek czego podział pracy posunięto aż do wykonania przez
robotnika pojedynczych operacji. Główną cechą organizacji produkcji było dzielenie czynności na najdrobniejsze elementy i utrzymywanie przedmiotów pracy
w ruchu. Przykładowo H. Ford dokonał podzielenia procesu produkcyjnego na
setki zindywidualizowanych wysoko wyspecjalizowanych czynności, uzyskując
w rezultacie wymierne efekty w postaci wzrostu wydajności pracy. Wprowadzenie taśmy montażowej w 1913 roku w zakładach Forda umożliwiło podział prac
w procesie montażu silnika pomiędzy 84 robotników, którzy wykonywali przy
taśmie taką ilość pracy, jaką wcześniej realizowało 252 robotników. Wymagania
stawiane robotnikom były bardzo proste. W szczególności wskazywano, iż w celu
osiągnięcia wysokiej skuteczności realizacyjnej „(…) robotnik, w miarę możliwości, nie powinien nigdy ruszać się ze swego miejsca dalej, niż o jeden krok i nie
powinien nigdy się schylać (...)”[5, s. 17]. Wysiłek myślowy robotnika i ilość ruchów zostały ograniczone w tym systemie do minimum: robotnik, o ile to możliwe, wykonuje swą czynność jednym ruchem” [5, s. 17]. Miernikiem efektywności
tego systemu był spadek ceny modelu Forda T z 950 dolarów w roku 1908 do 290
dolarów w roku 1927 [18, s. 83]. W rezultacie można przyjąć za B. Biegeleisenem,
iż mechanizacja procesów administracyjnych i produkcyjnych prowadziła do stosowania coraz to doskonalszych środków produkcji, które ograniczyły pracę robotników i urzędników do wykonywania najprostszych rękoczynów, dających się
dokładnie obliczyć [3].
Zasady Taylora stosowane były nie tylko do usprawniania prac rutynowych, odtwórczych, bowiem implementowano je także w odniesieniu do pracy wynalazców.
Przykładowo Ch. de Freminville wskazywał, iż francuscy robotnicy wyrobów artystycznych, których wytwarzanie sprowadza się do takich faz jak: pomysł, realizacja
i produkcja osiągali, dzięki stosowaniu zasad Taylora, wysoką wydajność [6].
Na marginesie niniejszych rozważań należy także podkreślić, iż ówczesne sposoby
zorganizowania procesów pracy nie można bezrefleksyjnie krytykować ze względu
na ich „bezduszność” i odhumanizowane traktowanie robotników odpowiedzialnych za „bezrozumne” wykonywanie czynności zleconych z poziomu kierowniczego. Należy bowiem uwzględnić otoczenie ówczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza to,
iż kierownicy mieli do czynienia z robotnikami nie umiejącymi czytać i pisać, ponadto wielu spośród brygadzistów i majstrów było analfabetami. Ich poziom wiedzy ogólnej był stosunkowo niski, w konsekwencji należało im precyzyjnie określić
cel i metodę pracy, a także jasne kryteria oceny rezultatów. Nie rozwijając szerzej
niniejszego wątku należy przyjąć, iż ówczesny sposób organizacji pracy był odpowiedni, bowiem inny (promowany przez np. organizację human relations, zhuma-
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nizowaną, czy też współczesną) trudno byłoby zaadoptować, nie tylko ze względu
na jakość personelu ówczesnych przedsiębiorstw, ale także środki i narzędzia pracy.
Dominowała wówczas praca ręczna oraz ręczna z użyciem narzędzi (maszyny, urządzenia) napędzanych energią doprowadzaną z zewnątrz. Rola człowieka w procesach
pracy polegała na wypełnianiu wszystkich funkcji i czynności w ramach fazy: wykonawczej, sterowniczej, przygotowawczej i kontrolnej. W fazie wykonawczej jednak część narzędzi napędzanych było energią inną niż ludzka. Natomiast w zakresie
prac administracyjno-biurowych dominowały tradycyjne środki pracy (ołówki, dokumenty, długopisy, tradycyjne nośniki informacji), a informacja przetwarzana była
wyłącznie w pamięci pracowników. Następnie, w rezultacie małej mechanizacji prac
administracyjno-biurowych, wprowadzano maszyny do wykonywania jednorodnych, masowych czynności liczenia lub pisania. Ogólnie postęp techniczny w sferze
prac administracyjno-biurowych wiązał się z instrumentalizacją prac percepcyjnomotorycznych i dotyczył urządzeń napędowych (maszyny do pisania, segregatory,
urządzenia do fotokopii). Rola pracowników biurowych w ramach fazy zbierania
i klasyfikowaniu informacji koncentrowała się na przyjmowaniu informacji do pamięci, ich identyfikowaniu oraz segregowaniu. Natomiast w obszarze przekazywania i transportowania informacji polegała na mówieniu i przemieszczaniu informacji
w przestrzeni [20, s. 83].

3. Sposoby identyfikacji uzdolnień robotników
Techniczno-organizacyjne uwarunkowania procesów pracy w organizacjach gospodarczych okresu szkoły klasycznej wskazują, iż wysoka skuteczność realizacyjna
pracowników, a zwłaszcza robotników zdeterminowana była wysoką wprawą w działaniu. Stąd też klasycy organizacji i zarządzania identyfikowali wymagania stawiane
wykonawcom poprzez określanie zadań stanowiskowych, bazując przy tym na funkcjach i specjalnościach zawodowych.
Przegląd klasycznej literatury przedmiotu wskazuje, iż w zakresie określania wymagań stawianych pracownikom można wyszczególnić trzy charakterystyczne podejścia:
 psychofizjologiczne, polegające na określaniu czynności zależnych od pracownika
i na tej podstawie identyfikowaniu uzdolnień robotników wykorzystując w tym
celu specjalnie opracowane przyrządy i testy psychofizyczne,
 strukturalne, w ramach którego definiowano walory pracowników poprzez ocenę wymagań (trudności i uciążliwości pracy) stawianych przez różnego rodzaju
prace ich wykonawcom,
 behawioralne, ukierunkowane na identyfikowanie cech pracowników (uzdolnień
sensu stricte) umożliwiających realizację funkcji stanowisk pracy.
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Podejście psychofizjologiczne
Badanie czasu pracy i czynności elementarnych robotników poparte stosowaniem
zasad Taylora umożliwiały określenie norm stawianych wykonawcom realizującym
procesy produkcyjne i administracyjne. W rezultacie prawie wszystkie prace poddawane były pomiarom, na bazie których ustalano ich wzorce, pod względem wartości
i/lub ilości. Na tej podstawie identyfikowano uzdolnienia pracowników określając
ich zdatność do wypracowywania opracowanych wzorców.
Pionierem na gruncie polskim reprezentującym taką orientację był Bronisław Biegeleisen, który zainteresowania badawcze koncentrował na określeniu oraz mierzeniu
uzdolnień robotników. W toku przeprowadzonych badań i analiz B. Biegeleisen stwierdził, iż dla identyfikacji niezbędnych uzdolnień robotników umożliwiających realizację
zadań na stanowisku pracy należy określić czynności zależne od pracownika i warunkujące powodzenie. B. Biegeleisen otrzymał zlecenie zastosowania naukowej organizacji
pracy w zakładzie przemysłu drzewnego w województwie kieleckim, w szczególności
zracjonalizowania pracy w oddziale fabrykacji drewnianych kołków, w którym występowały częste skargi kierownictwa i odbiorców na niską jakość wyrobów. W toku
przeprowadzonych analiz B. Biegeleisen stwierdził, iż przyczyna wadliwej jakości wyrobów nie leży po stronie maszyn i urządzeń, lecz czynnika ludzkiego. Z czynności
stanowiących ogół prac potrzebnych do fabrykacji kołków szewskich wyszczególnił
tylko trzy bezpośrednio zależne od robotnika. Stąd też okazało się, iż praca przy obsłudze maszyn stawia pewne wymagania psychofizyczne, którym nie każda jednostka
ludzka odpowiada. Konieczne więc okazało się opracowanie bezstronnej i obiektywnej
oceny zdolności pracy robotników. Skonstruowano w ten sposób proste w konstrukcji
narzędzia umożliwiające badanie uzdolnień wykonawców (1921 r.), podobne narzędzia stosowano także w niemieckich zakładach przemysłu metalowego [2].
Bazując na takich przyrządach dokonywano oceny kompetencji i doboru odpowiednich pracowników, których następnie kierowano na przeszkolenie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w okresie międzywojennym testy umożliwiające identyfikację
uzdolnień pracowników nie były szeroko stosowane. W większości doboru pracowników dokonywali kierownicy na podstawie własnych ocen (często subiektywnych) oraz
dzięki powierzonemu egzaminowi, które jak twierdził R. Moczulski często zawodziły.
Badacz ten zalecał więc stosowanie testów, „(…) na podstawie których można z automatyczną dokładnością określić zasadnicze zdolności pracowników (…)” [16].

Podejście strukturalne
Można zaryzykować twierdzenie, iż dobór robotników do poszczególnych prac
w przedsiębiorstwie bazujący na takim podejściu opierał się na założeniu, które przyświecało wielkiemu polskiemu klasykowi zarządzania – Stanisławowi Bieńkowskie-
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mu. Badacz ten w swym bogatym dorobku1 traktował człowieka w organizacji jako
istotę społeczną, „która uruchomi swe uzdolnienia, swą energię i swą wolę tylko
przy odpowiednich warunkach tak fizycznych i fizjologicznych, jak też psychicznych i moralnych” [14].
Głównym reprezentantem podejścia bazującego na takim założeniu, które umożliwiało definiowanie cech robotników poprzez ocenę wymagań stawianych przez różnego rodzaju prace ich wykonawcom był Charles Bedaux. Badacz ten „(…) stał na
stanowisku, że wynagrodzenie powinno zależeć wyłącznie od rodzaju pracy, a nie od
wykształcenia czy innych osobistych walorów wykonawcy. Stąd też zalecał przeprowadzenie punktowej oceny wymagań stawianych przez różnego rodzaju prace ich
wykonawcom (…)” [13, s. 73–74]. Charles Beadux skonstruował pierwszą analityczną metodę wartościowania pracy (1916 r.), dokonując jednocześnie charakterystyki
wymagań stawianych robotnikom. Stąd też klasyfikację obejmującą kryteria syntetyczne, na podstawie których dokonywano wartościowania pracy można traktować
jako jedną z pierwszych typologii umiejętności pracowników wykonawczych.
Dokonując przeglądu wyszczególnionych przez Ch. Bedaux kryteriów syntetycznych w ramach analitycznej metody wartościowania pracy można przyjąć, iż
atrybutami kompetencji pracowniczych istotnymi z perspektywy stanowisk wykonawczych były:
 wykształcenie, zręczność i doświadczenie potrzebne do wykonania danej pracy,
 wymagania umysłowe i odpowiedzialność ciążąca na wykonawcy,
 wymagania psychofizyczne biorąc w tym względzie między innymi: monotonię
pracy, nienormalną pozycję wykonawcy i inne uciążliwości o charakterze psychofizycznym,
 zdrowie pracownika; atrybut ten związany jest bezpośrednio z kryterium ryzyko związane z wykonywaniem pracy uwzględniającym przede wszystkim ryzyko
osobiste pracownika związane z możliwością doraźnych zachorowań spowodowanych pracą lub możliwość nabycia chorób zawodowych o charakterze chronicznym.
Pierwotna wersja metody, została następnie zuniwersalizowana, tak aby można
ją było zastosować nie tylko do stanowisk robotniczych, ale także w odniesieniu do
stanowisk administracyjno-biurowych i kierowniczych. W tym celu zestaw kryteriów poszerzono o:
 właściwości duchowe (wygląd zewnętrzny, zdolność wypowiadania myśli, pamięć, biegłość w rachowaniu, pomysłowość i zmysł estetyczny),
1 W dorobku S. Bieńkowskiego daje się wyróżnić sześć głównych kierunków badawczych, w których
osiągnął oryginalne i pionierskie rezultaty, a mianowicie: a) badanie psychofizjologicznych aspektów organizacji pracy i kierownictwa, b) analiza ekonomicznej efektywności postępu technicznego i organizacyjnego, c) studia nad sposobami wynagradzania i polityką płac, d) metoda ustalania wartości koniunkturalnej
zakładu przemysłowego, e) teoria cech kierowniczych, f) teoria budowy struktur organizacyjnych [14].
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właściwości moralne pracowników (zmysł zespołowości, przedsiębiorczość, autorytet oraz najwyżej notowaną w ramach tego kryterium poczucie odpowiedzialności) [13, s. 74–75].

Podejście behawioralne
Przykładem takiej orientacji w określaniu wymagań stawianych wykonawcom
może być typologia podana przez Ch. de Freminville’a, a dotycząca uzdolnień francuskich robotników wyrobów artystycznych, dla których „(…) największe zalety
to wyobraźnia i gust (…)” [6]. Podejście behawioralne w identyfikacji kompetencji
pracowniczych nie było ustrukturalizowane. Polegało na ocenie umiejętności wykonawców na podstawie: testów, kontroli realizowanych procesów pracy oraz analizy
przeszłych wytworów działalności pracownika. Podejście behawioralne stosowano
w odniesieniu do prac samodzielnych i twórczych, realizowanych zwłaszcza w produkcji jednostkowej, w której niemożliwe było zupełne rozdzielenie funkcji kierowniczych od wykonawczych. Podejście behawioralne wykorzystywano w zawodach
i profesjach, w których ranga innowacyjności wykonawców w realizacji funkcji stanowiska pracy była na tyle wysoka, iż pracownik musiał posiadać stosunkowo szeroki obszar swobody w dziedzinie konceptualizacji sposobu wykonania zadań oraz
w sferze bieżącego i perspektywicznego planowania przebiegu własnej pracy. Należy
jednak nadmienić, iż klasyczna literatura przedmiotu marginalizuje charakterystykę
sposobów zarządzania tego typu procesami pracy, nie odnosząc się szerzej do kwestii związanych z behawioralną identyfikacją kompetencji pracowników. Znacznie
dogłębniej natomiast analizowała procesy masowej produkcji o wysokim podziale
i rozdrobnieniu pracy.
Wyszczególnione podejścia w określaniu uzdolnień wykonawców na stanowiskach
pracy charakteryzują się różnym stopniem szczegółowości i stopniem zgodności
z funkcją stanowiska pracy (zob. rys. 1). W szczególności podejście psychofizjologiczne polega na określaniu zdolności robotników do precyzyjnego wykonywania
czynności elementarnych. Podejście strukturalne uwzględnia także identyfikacje warunków działania wykonawcy, które określają jego zdolność do realizacji funkcji stanowiska pracy. Z kolei podejście behawioralne, zaprezentowane przez Ch. Fremenville’a,
charakteryzujące się najwyższym stopniem ogólności, koncentruje się na umiejętnościach (uzdolnieniach) pracowników umożliwiających sprostanie wymaganiom
pracy rozumianym jako trudność i uciążliwość pracy, a także wzorcowa realizacja
zadań na stanowiskach roboczych.
Zaprezentowanych podejść nie należy interpretować w sposób chronologiczny,
bowiem związane były ze specyfiką pracy, egzemplifikowaną intensywnością hierarchicznego i poziomego podziału pracy. Im wyższy poziom kompleksowości realizowanych zadań na stanowiskach pracy, tym niższy stopień szczegółowości opisu
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Stopień szczegółowości
opisu ze względu na
funkcje stanowiska pracy
(czynności elementarne,
zasady i procedury
działania wykonawców)
Intensywność
hierarchicznego
i poziomego
podziału pracy

Zręczność
i wprawa
w działaniu

Wymagania
psychofizyczne

Uzdolnienia
sensu stricte

Podejście
psychofizjologiczne

Podejście
strukturalne

Podejście
behawioralne

Rysunek 1. Klasyczne podejścia w identyfikacji uzdolnień robotniczych
Źródło: opracowanie własne.

uzdolnień pracowników i mniejsza zgodność z czynnościami realizowanymi przez
wykonawcę na stanowisku pracy. W szczególności w pracach, gdzie podmiot wykonawczy nie posiadał swobody w wykonaniu swych zadań (np. zatrudnieni przy
taśmie, względnie w procesach masowej produkcji) charakterystyki uzdolnień robotników dokonywano w oparciu o ich zdolność do realizacji czynności elementarnych.
W pracach tych występowało ścisłe rozdzielenie funkcji kierowniczych i wykonawczych, w konsekwencji robotnik odpowiedzialny był za podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez kierownictwo. Z kolei rozdrobnienie i parcelacja pracy
będąca pochodną poziomego podziału pracy skutkowała wykonywaniem przez robotników prostych, powtarzalnych i zautomatyzowanych czynności, których powodzenie związane było ze zręcznością i wprawą w działaniu. Natomiast w pracach,
w których wykonawcy posiadali większą swobodę w sferze konceptualizacji wykonywanych zadań, wymagania stawiane robotnikom charakteryzowano poprzez identyfikację umiejętności pracowniczych. Wydaje się, iż podejście takie było jedynym
z możliwych, bowiem w mniejszym zakresie obowiązywał tam hierarchiczny i poziomy podział pracy (np. robotnicy rzemiosła i przemysłu artystycznego), w konsekwencji funkcje kierownicze realizowane były w większym zakresie na stanowiskach
wykonawczych, a czynnik ludzki realizował szerszy zakres zadań. Stąd niemożliwe
było precyzyjne określenie zadań wykonawców, bowiem takie podejście mogłoby
eliminować innowacyjność i twórczość robotników.
Na podstawie określanych w ten sposób wymagań dokonywano selekcji robotników włączając w nią metodyczne planowanie i uczenie wykonawców zasad Taylora
w celu eliminacji „przymuszania”, a promowania zainteresowania pracą (przynajmniej w założeniach klasyków zarządzania).
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4. Zakończenie
Przegląd klasycznych podejść do identyfikacji kompetencji pracowniczych wskazuje, iż mogą one i znajdują zastosowanie we współczesnym zarządzaniu kompetencjami. Podejście behawioralne, zmierzające do określenia uzdolnień sensu stricte
można współcześnie stosować w przypadku prac twórczych, koncepcyjnych, względnie wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest rozdzielenie, nawet na skutek zaawansowania technologicznego, czynności planowania i organizowania od wykonawczych, np.
przemysł artystyczny, rękodzielnictwo, produkcja jednostkowa. Podobnie podejście
strukturalne umożliwiające określenie wymagań pracowników poprzez uwzględnienie wymagań psychofizycznych robotników oraz analizę stopnia trudności i uciążliwości pracy, stanowiąc źródło rozwoju metod analitycznego wartościowania pracy,
znajduje współcześnie odwzorowanie także w metodach wartościowania kompetencji pracowniczych i wynagradzania opartego na kompetencjach.
Natomiast podejście psychofizjologiczne nabiera szczególnej rangi w obliczu dokonującej się „deprecjacji” (deskilling) kompetencji pracowniczych. Pierwsza definicja
pojęcia „deprecjacja” kompetencji pracowniczych zaproponowana przez H. Bravermana odnosiła się do rzeczywistego oddzielenia pracy umysłowej od pracy fizycznej [4]. W szczególności przyjmuje się, iż następuje ona w rezultacie zaawansowania
technologicznego procesów pracy, co powoduje, iż maszyna wykonuje zadania lepiej aniżeli „ręka ludzka”. W wielu współczesnych procesach produkcyjnych praca
poddana jest takiemu podziałowi na etapy, iż w rezultacie następuje istotna redukcja
zakresu specjalistycznych zadań robotników, którzy tracą swe podstawowe umiejętności i wiedzę towarzyszącą danej profesji. W obliczu takich tendencji można przyjąć, iż zaawansowanie technologiczne utrwala funkcjonalny podział planowania
i organizowania od wykonywania pracy. Przejawia się to powstawaniem wielu stanowisk wymagających niskich (semi-skilled jobs) bądź niewymagających żadnych
umiejętności pracowniczych (unskilled jobs). Prowadzone badania naukowe w tym
zakresie pokazały, iż przykładowo w gospodarce amerykańskiej w latach 80. i 90. XX
wieku pomimo szybkiego wzrostu nowych stanowisk pracy dla wysoko kompetentnych pracowników, ich udział w gospodarce był wciąż niewielki. Natomiast bardzo
szybko następowało powiększanie się liczby prac dla nisko wykwalifikowanych pracowników m.in. sekretarek, czy pracowników fast-food’ów. W dodatku w drugiej połowie lat 80. XX wieku średnio wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych po
wdrożeniu nowoczesnych technologii zastępowano nisko wykwalifikowanymi pracownikami. W efekcie takich tendencji często w innowacyjnych przedsiębiorstwach
pracownicy zatrudnieni przy liniach technologicznych realizują zadania o wysokim
wyspecjalizowaniu, krótkich cyklach realizacyjnych wymagających przede wszystkim zręczności i wprawy w działaniu [9], [10]. Podobnie tendencje dostrzegalne są
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w pracach biurowych, zwłaszcza w wielu centrach offshoringowych zakładanych
w Polsce, gdzie praca jest w większości szablonowa wymagająca głównie koncentracji, a w niewielkim lub minimalnym stopniu twórczego myślenia. Praca jest tak
dalece wyspecjalizowana i znormalizowana, że wykonywana jest przez pracownika
niemal „automatycznie”. W odniesieniu do tego typu prac nie należy bezrefleksyjnie stosować podejścia psychofizjologicznego, jednak można i należy je wykorzystać
w celu opracowania metod identyfikacji kompetencji pracowników zaangażowanych
w tego typu procesach pracy. Tego, bowiem oczekuje praktyka zarządzania współczesnymi organizacjami, gdyż analizy i badania prowadzone w zakresie współczesnych procesów pracy wskazują, iż w krajach OECD udział stanowisk przeznaczonych
dla pracowników z niskimi i bardzo niskimi umiejętnościami może wynosić nawet
10–30% [17, s. 132].
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KLASYCZNE PODEJŚCIA W IDENTYFIKACJI
KOMPETENCJI PRACOWNICZYCH
Streszczenie
Celem opracowania jest zaprezentowanie dominujących orientacji w identyfikacji uzdolnień
robotników w klasycznej organizacji. W ramach tak zdefiniowanego zamierzenia ukazano
specyfikę pracy robotników w klasycznej organizacji z uwzględnieniem hierarchicznego
i poziomego podziału pracy. Wyszczególniono także trzy sposoby określania wymagań
stawianych robotnikom.

Słowa kluczowe: kompetencje pracownicze, identyfikacja
kompetencji pracowniczych, klasyczna
organizacja.
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CLASSICAL APPROACHES INTO IDENTIFICATION
OF EMPLOYEES’ COMPETENCES
Abstract
The aim of the paper is focused on producing classical orientations within description
of workers skills. Within such defined topic there is presented the specific of physical worker
In term of hierarchical and horizontal work division. There has been also specified three ways
of skills of workers identification.

Key words: employees’ competences, identification of employees’
competences, classical organization.
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WYKORZYSTANIE TEORII
CHAOSU W ZARZĄDZANIU
PRZEDSIĘBIORSTWEM
1. Wprowadzenie
Współczesne przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach destabilizacji. Źródłem
destabilizacji są zmiany zachodzące w dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa, a efektem
narastająca złożoność. Rosnąca złożoność powoduje natomiast wzrost niepewności.
W takich warunkach poszukuje się nowych płaszczyzn interpretacyjnych, które pomogą wyjaśniać zachodzące zjawiska.
Jednym z nurtów myślowych, który wykorzystywano do redukcji złożoności było
podejście systemowe. Teorię chaosu można uznać jako kolejny etap ewolucji podejścia systemowego. Ewolucji skierowanej na wyjaśnienie nieliniowości i skokowości
w układach dynamicznych. Sama teoria chaosu jest młodą dziedziną wiedzy. Jakkolwiek, w rosnącym stopniu wykorzystywana jako paradygmat w nauce.
Wydaje się, iż posłużenie się elementami teorii chaosu może stanowić inspirację
w zakresie interpretacji zjawisk dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa.
W pierwszej kolejności scharakteryzowane zostaną najbardziej specyficzne elementy teorii chaosu. W dalszej części analizy zbadane zostaną możliwości wykorzystania teorii chaosu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu granic
przedsiębiorstwa, procesu zarządzania, układu strukturalno-funkcjonalnego.

2. Teoria chaosu
Jeśli uwzględni się punkt widzenia teorii chaosu, pojęcie przewidywania lub powtarzalnego eksperymentu naukowego, stają się czymś innym. To, co uznawane było za
* Dr Sławomir Wyciślak, adiunkt, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ,
Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, Uniwersytet Jagielloński.
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proste, staje się złożone i pojawiają się nowe niepokojące pytania dotyczące pomiaru,
przewidywalności oraz weryfikacji lub falsyfikacji teorii. Z kolei, to o czym myślano, że
jest skomplikowane, może stać się proste. Zjawiska, które wydają się pozbawione struktury i przypadkowe, mogą w rzeczywistości podlegać prostym prawom. Takie własne
prawa posiada chaos deterministyczny [18, s. 9]. W otaczającej rzeczywistości nie brak
przykładów nieregularności, które odpowiadają porządkowi tkwiącemu w chaosie deterministycznym. Są to np. burzliwy przepływ cieczy, nieregularność rytmu serca.
Kolejną prawidłowością opisywaną przez teorię chaosu jest nieliniowość. Oznacza ona,
że skutek nie jest proporcjonalny do wywołującej go przyczyny. Zatem dochodzi do eskalacji, wzmocnienia zachowań w układzie dynamicznym. Warunki początkowe cechuje
więc nadwrażliwość. Klasycznym przykładem takich zależności jest tzw. efekt motyla (ruch
skrzydeł motyla np. w Chinach prowadzi do wywiązania się tornada w Meksyku).
Zależności występujące w układzie dynamicznym w dłuższym okresie czasu obrazuje atraktor. Dokładniej rzecz ujmując, atraktor jest definiowany jako to, do czego
zmierza układ dynamiczny w długim okresie czasu. Istota atraktora polega na tym,
że jest to pewna część przestrzeni fazowej1, taka że każdy punkt, który zaczyna ruch
w jej pobliżu, coraz bardziej zbliża się do niej [18, s. 130]. Tak więc, zależności rozstrzygające o występowaniu chaosu, które wydają się nieprzewidywalne, mogą zostać zidentyfikowane dzięki atraktorowi.
Każda jakościowa zmiana atraktora układu dynamicznego to bifurkacja. Innymi
słowy, bifurkacja to punkt, w którym dalsza ewolucja układu może potoczyć się na
dwa różne sposoby. Schemat bifurkacji odwzorowania logistycznego zawiera drobne
kopie samego siebie, doskonałe w każdym szczególe. Jest to ważna cecha tego obrazu nazywana samopodobieństwem [18, s.191].
Cecha samopodobieństwa opisuje również fraktal. Nazwę „fraktal” wymyślił jeden
z twórców teorii chaosu Mandelbrot do charakterystyki obiektów geometrycznych,
które wykazują drobną strukturę dla dużego zakresu powiększeń. Istotą fraktali
jest to, iż przy powiększaniu zachowują one taką samą strukturę. I tak, powiększony dziesięciokrotnie mały fragment wybrzeża nadal wygląda jak wybrzeże2. Idealny matematyczny fraktal ma taką strukturę w nieskończonym zakresie powiększeń.
Taka własność fraktali nazywana jest samopodobieństwem. Pozostałe ich cechy to:
samoorganizacja, dynamika i witalność.
Należy podkreślić, iż z teorii chaosu wynika to, że między porządkiem a chaosem
system znajduję się w fazie, którą można określić mianem krawędzi chaosu (ang. edge
of chaos) lub ograniczonej niestabilności (ang. bounded instability). Innymi słowy,
1 Fazowa przestrzeń, abstrakcyjna, wielowymiarowa przestrzeń wszystkich pędów uogólnionych pi oraz
współrzędnych uogólnionych qi. Punkt w przestrzeni fazowej określa stan (fazę) układu. Zmianę stanu układu przedstawia się jako trajektorię fazową, czyli zbiór punktów w przestrzeni fazowej, odpowiadających stanom układu w kolejnych chwilach. Pojęcie przestrzeni fazowej jest bardzo istotne dla fizyki statystycznej.
2 Ciekawe, iż wymiar fraktali wcale nie musi być liczbą całkowitą.
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dryfując od porządku do chaosu system przechodzi przez etap nazywany krawędzią
chaosu lub ograniczoną niestabilnością (ang. bounded instability) [10, s. 245], [16].
Niewątpliwie, w sensie poznawczym, zasadne wydaje się ujęcie różnic między
tradycyjnym (redukcjonistycznym) podejściem do interpretacji zjawisk, a tym które proponuje teoria chaosu.
Tabela 1. Porównanie tradycyjnego (redukcjonistycznego)
podejścia do interpretacji zjawisk, i teorii chaosu
Tradycyjne (redukcjonistyczne) podejście

Teoria chaosu

Linearność
Dzięki rozumowaniu w oparciu o mechanizm
przyczynowo-skutkowy można przewidzieć zachowania systemu

Nielinearność
Nie istnieje proporcjonalność między przyczyną, a skutkiem. Przyszłość jest niepewna. Reakcje systemu są
nieprzewidywalne. Ewolucja systemu realizuje się nie
w sposób ciągły, ale skokowo

Redukcjonizm
Całość jest sumą jej części

Fraktale
Całość to suma nieskończonej liczby samopodobnych
interakcji, występujących w różnej skali

Kontrola
Chaos oznacza brak uporządkowania. Powinno
się go unikać, poprzez zwiększanie kontroli nad
funkcjonowaniem systemu

Chaos
Istnieje ścisłe powiązanie między porządkiem a chaosem. Jeden stan prowadzi do innego w procesie dynamicznych przemian. Nie należy unikać chaosu.
Przeciwnie, należy wykorzystywać chaos, w celu samoorganizacji systemu dzięki występowaniu atraktora

Jednolitość
System nie ulega nagłym zmianom. A jeśli tak,
to znaczy, że system nie funkcjonuje poprawnie,
i nie był właściwie kontrolowany

Nadwrażliwość
Nawet niewielkie oddziaływanie może powodować nagłe
i skokowe zmiany w systemie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S.L. Dolan, S. Garcia, A. Auerbach, Understanding and Managing chaos in organizations, “International Journal of Management”, March 2003, vol. 20, no. 1, s. 25, M.C. Ortegon-Monroy, Chaos and
Complexity Theory in Management: An Exploration from a Critical Systems Thinking Perspective, Systems Research and
Behavioural Science Syst. Res. 20, 387–400 (2003), s. 393.

3. Badanie możliwości wykorzystania teorii
chaosu na gruncie funkcjonowania
organizacji typu przedsiębiorstwo
Identyfikacja możliwości wykorzystania teorii chaosu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa następuje przy uwzględnieniu następujących sfer problemowych:
 granice przedsiębiorstwa,
 proces zarządzania,
 struktura organizacyjna,
 sfery funkcjonalne.
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Poza klasycznym układem diagnostycznym uwzględniającym proces zarządzania i układ strukturalno-funkcjonalny, warto zwrócić uwagę na granice przedsiębiorstwa. Te bowiem nie poddają się jednoznacznemu rozstrzygnięciu w warunkach
dynamicznych zmian roli przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

Granice przedsiębiorstwa
Za cechy granic przedsiębiorstwa uznać można: tymczasowość (częste modyfikacje ich form i postaci), zmienność (dynamiczne zmniejszanie lub zwiększanie ich
zakresu), różnorodność (różne sposoby przejawiania się), niejednoznaczność (przenikanie z otoczeniem).
W literaturze przedmiotu można doszukać się stwierdzeń, podważających istnienie
granic organizacji. Zgodnie z takim stanowiskiem: „przedsiębiorstwa stają się bytami nierealnymi i trudno identyfikowalnymi (…). Giną tradycyjne granice przedsiębiorstwa, a jego przeciwstawianie otoczeniu staje się sztuczne” [14, s. 317].
W takich warunkach, interesujące możliwości interpretacji granic przedsiębiorstwa, szczególnie z punktu widzenia rozwiązań organizacyjnych, daje fraktal. Granice
struktur fraktalnych są znacznie dłuższe niż struktur liniowych. Zakres oddziaływania
zależy od wartości genetycznych organizacji, wniesionych przez jej założycieli i modyfikowanych wraz z istnieniem organizacji, jak i zdolności do narzucania własnej
kultury organizacyjnej. Tak więc, biorąc pod uwagę pracowników, ich identyfikacja
z działaniami przedsiębiorstwa będzie rozstrzygać o maksymalnym oddziaływaniu
przedsiębiorstwa. Pracownicy identyfikują się z przedsiębiorstwem, ze względu na
występowanie korporacyjnego DNA. W sensie orientacji na klienta takim wskaźnikiem może być stopień rozpoznawalności i lojalność wobec marek.
Analizując granice przedsiębiorstwa, warto rozważyć warunki, jakie będą rozstrzygać o funkcjonowaniu fraktali w ramach rynku, i przedsiębiorstwa. Zasadniczo,
fraktale powinny funkcjonować na zasadach rynkowych, ale w ramach przedsiębiorstwa. Jednak to właśnie ów unikalny kod genetyczny ma sprawiać, że koordynacja
w ramach firmy będzie bardziej efektywna niż mechanizm rynkowy. Ma on również
rozstrzygać o tożsamości przedsiębiorstwa.
Tak więc, wykorzystanie koncepcji fraktali w działaniach organizacyjnych przyczynia się do znacznie szerszego pojmowania granic przedsiębiorstwa.

Planowanie
Chaos deterministyczny, a także mechanizm nieliniowości wydają się reprezentować te zależności, które mogą okazać się przydatne w planowaniu.
Formułowanie planów przy uwzględnieniu współwystępowania okresów nieregularności i klasycznie rozumianego porządku oznacza akceptację dla nieoczekiwa-
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nych szans i zagrożeń. Należy zatem skupić się na tworzeniu uwarunkowań, które
pozwoliłyby na wykorzystywanie szans i unikanie zagrożeń. Zgodnie z mechanizmem nieliniowych zależności zagrożenia mogą poprzez mechanizm wzmocnienia
doprowadzić do katastrofy. Z drugiej strony uwzględnienie mechanizmu wzmocnienia może spowodować maksymalne wykorzystanie szans. Cele zatem powinny respektować istniejące uwarunkowania.
Warto również rozważyć włączenie kategorii pozornie nadzwyczajnych zdarzeń
do koncepcji planowania. Co więcej, zasadnym wydaje się poszukiwanie zależności
między zdarzeniami nadzwyczajnymi zgodnie z koncepcją chaosu deterministycznego. Uwzględniając rosnący stopień powiązania zjawisk w skali globalnej, należy
brać pod uwagę czasowe jak i przestrzenne następstwo zjawisk (np. częstotliwość pojawiania się zdarzeń nadzwyczajnych w poszczególnych krajach).
W zakresie długoterminowego planowania warto rozważyć odrzucenie pojęcia
regularnych cyklów. Zasadnym wydaje się uwzględnić pozorne nieregularności. Dotyczy to zarówno ewolucji zjawisk w otoczeniu przedsiębiorstwa, jak i rozwoju samej organizacji.
Planowanie powinno zakładać wprowadzanie zmian o charakterze dyskontynua3
cji . W ten sposób będzie ono odzwierciedlać zmiany zachodzące w burzliwym otoczeniu przedsiębiorstwa.
W procesie przechodzenia od stabilności do chaosu, należy odrzucić klasyczne
narzędzia takie jak np. planowanie scenariuszowe. Te bowiem zakładają stabilność.
Posłużenie się teorią chaosu, umożliwia identyfikację wzoru zachowania występującego w fazie ograniczonej niestabilności. Ograniczona niestabilność oznacza, że
w określonych granicach zachowanie jest przewidywalne. Jednak rzeczywiste wzorce nie mogą być przewidziane. Mogą być natomiast identyfikowane, gdy pojawią się
w następstwie występowania samopodobieństwa. Należy jednak pamiętać, iż będą
tylko podobne, ale nie identyczne z wzorcami występującymi w przeszłości. Istnieją
więc powtarzające się wzory, które warto identyfikować. Zatem, nieodzowne są doświadczenie i wiedza o historii przedsiębiorstwa, branży itd. [10, s. 246].
W ramach planowania należy zakładać występowanie fazy ograniczonej niestabilności. Naturalnie, pamiętając o nadwrażliwości na warunki początkowe można
unikać lub wzmacniać fazę, która zachodzi na krawędzi chaosu [10].

Organizowanie
Fraktal wydaje się stanowić ten element teorii chaosu, który może zostać wykorzystany przy formułowaniu rozwiązań organizacyjnych. Wśród cech fraktali, które
3 O dyskontynuacji mówi się, gdy jakaś wielkość lub cecha obiektu zmienia się w sposób nieoczekiwany, pomimo iż czynniki wpływające na kształtowanie zjawiska nie ulegają gwałtownym zmianom.
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mogą posłużyć jako inspiracja w zakresie organizowania należy wymienić samopodobieństwo, a także samoorganizację.
Samopodobieństwo fraktali, będących wewnętrznymi jednostkami usługowymi,
oznacza zdolność do powielania się. Tworzyć można tutaj sieć fraktali – duplikatów
posiadających tożsame cele, zadania i funkcje. W idealnym modelu funkcjonowania
organizacji oznacza to, iż dowolny problem organizacyjno – zarządczy może być rozwiązany przez dowolną jednostkę organizacyjną [13, s. 27]. Fraktal nie musi pozostawać
w przedsiębiorstwie, ale może się usamodzielnić. W ten sposób powstają przedsiębiorstwa ściśle powiązane komunikacyjnie, które traktowane są jako fraktale. Każdy musi
swoje zadanie wykonywać tak obszernie, jak samo przedsiębiorstwo [20, s. 111].
Samoorganizacja oznacza autonomię organizacyjną jednostek organizacyjnych
w zakresie sposobów, instrumentów i metod realizacji postawionych przed nimi celów. Przedsiębiorstwo jako makrofraktal wyznacza ogólne pasmo nawigowania (wizja, filozofia, misja, polityka funkcjonowania organizacji), natomiast wewnętrzne
jednostki usługowe (mikrofraktale) mają dużą swobodę realizacji celów końcowych
i pośrednich, samodzielnie pozyskując niezbędne zasoby (niematerialne, osobowe,
finansowe i rzeczowe) do ich realizacji [20, s. 113].
Ciekawą koncepcją wydaje się również próba osiągnięcia efektu nieliniowości
w działaniach organizacyjnych. Do uzyskania pozytywnego efektu wzmocnienia potrzebna jest kombinacja różnorodnych zasobów. Różnorodność prowadzi do innowacyjności. A ta może generować nieliniowe wzmocnienia.
Kolejną możliwością wykorzystania mechanizmu nieliniowości jest uwzględnienie nadwrażliwości na warunki początkowe. Szczególne znaczenie ma to w organizowaniu działalności usługowej. Warto tu przypomnieć znaną zasadę – retail is detail.
Była to jedna z przesłanek globalnego sukcesu sieci barów kawowych Starbucks.
Należy stwarzać warunki do występowania fazy nazywanej krawędzią chaosu (ograniczoną niestabilnością). Firmy, które poszukują takich warunków mają znaczną przewagę nad przedsiębiorstwami, które szukają stabilności i równowagi [10, s. 247].

Motywowanie
Zależność polegającą na tym, iż układy chaotyczne charakteryzują się większą
efektywnością niż układy uporządkowane wydaje się interesująca z punktu widzenia
motywowania. Warto rozważyć jest utrzymywanie organizacji w stanie permanentnego wzburzenia. Taka koncepcja sprowadzałaby się do pobudzania spontanicznych inicjatyw. Powinny mieć one możliwie różnorodny charakter. Takie pozornie
chaotyczne działania, odbierane jako przypadkowe, stwarzają większą szansę wykorzystania nadarzających się okazji niż uporządkowane poczynania organizacji
o stabilnych strukturach, w wysokim stopniu sformalizowanych, prowadzących wyspecjalizowane działania.
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Szansa lub szczęście, które niejednokrotnie wymienia się jako czynnik przedsiębiorczości nie musi być kwestią przypadku, ale może respektować określony wzorzec czyli atraktor [10, s. 245].

Kontrola
Niewątpliwie, interesującą kategorią jest bifurkacja (parametr kontrolny). W punktach bifurkacji układ nabywa nowe cechy. Dochodzi do zmiany jakościowej. Punkty
bifurkacji występują zarówno w sferze działań przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu. O bifurkacji mówi się na przykład wtedy gdy, dochodzi do takiej zmiany, iż
przedsiębiorstwo zbankrutuje, albo odnowi się. Poszukiwanie bifurkacji może być
dokonywane przy zastosowaniu różnych formuł diagnostycznych m.in. ze względu
na obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa. Bifurkacje w otoczeniu przedsiębiorstwa
określają jego zdolność do adaptacji.
Dla aparatu kontrolnego, a szczegółowiej dla systemów wczesnego ostrzegania
i systemów wczesnego rozpoznania, istotną przesłanką jest fakt, iż słabe sygnały,
mogą ulec gwałtownej eskalacji, i doprowadzić do jakościowych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Należy jednak przy tym pamiętać, aby nie wpaść w pułapkę szczegółów. Może bowiem dojść do sytuacji, w której wszelkie istotne sygnały
są słabo identyfikowalne, a wszystko inne to po prostu zwykły szum.
Duże nadzieje budzi zależność definiowana jako chaos deterministyczny. W działaniach, które wydawały się posiadać charakter przypadkowy, pozornie niepowiązany, można doszukać się zależności, a co za tym idzie poddać je kontroli. Repertuar
instrumentarium kontrolnego może zostać więc znacznie poszerzony, szczególnie,
gdy uwzględni się stany zaskakujące, nieoczekiwane, a te m.in. generują niepewność.
W tym sensie, wykorzystanie idei chaosu deterministycznego redukuje niepewność
w działaniu przedsiębiorstwa. Zmniejsza ewentualność strategicznego zaskoczenia.
W ujęciu praktycznym należy poszukiwać atraktorów, które opisywałyby związki
między pozornie przypadkowymi stanami.
W sferze kontroli zastosowanie może również znaleźć koncepcja fraktali. Rzecz
sprowadzić można do samokontroli. Problem zatem dotyczy umiejscowienia tych
samych czynności kontrolnych (w sensie nieco abstrakcyjnym) na każdym stanowisku. Samokontrola pozwalałaby na nadążne niwelowanie odchyleń i zapobieganie
narastaniu stanów niepożądanych.
Interesujące wydaje się podejście zakładające, iż wewnętrzny naturalny chaos organizacyjny nie powinien być poddany kontroli, ponieważ pobudza kreatywność.
Naturalny chaos towarzyszący funkcjonowaniu organizacji, prowadzi do samoorganizacji poprzez występowanie atraktora. Należy jednak pamiętać, że organizacja
posiada cechy, które powinny być uporządkowane. W innym przypadku funkcjonowanie organizacji będzie zagrożone [5, s. 32].
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Przyjmuje się również, iż kontrola chaosu może być realizowana poprzez chaos.
Oznacza to funkcjonowanie organizacji na krawędzi chaosu. Innymi słowy, jeśli organizację nie poddaje się nadmiernej kontroli sama jest w stanie wykreować chaos
wymagany do funkcjonowania w złożonym otoczeniu przedsiębiorstwa. Tak więc,
oddolne reakcje (ang. bottom-up) są najbardziej efektywne. Decentralizacja kontroli
i umożliwienie samoorganizacji to odpowiedź na zmiany w otoczeniu [10, s. 249].

Struktura organizacyjna
Fraktalna struktura organizacyjna ułatwia nadążające reagowanie na zmiany pojawiające się w otoczeniu przedsiębiorstwa.
Tworzywem fraktalnej struktury organizacyjnej są wartości genetyczne wniesione
przez jej założycieli. Przy czym, sposób uczenia się jest punktem wyjścia do budowy
kolejnych samopodobnych elementów. Ważną rolę odgrywa również kultura organizacyjna, i zdolność jej narzucania. Do wartości genetycznych zaliczyć można m.in.
iloraz i strukturę inteligencji, elastyczność, wytrwałość, uczciwość, odpowiedzialność,
odporność na stres, inicjatywę, samodzielność, empatię, impulsywność, sensytywność,
introwersję/ekstrawersję. Z nich już wynikają wartości organizacyjne, w tym kultura
organizacyjna. A ta rozstrzyga o zdolności do narzucania pożądanych wartości.
Projektowanie struktury fraktalnej powinno respektować umiejscowienie w ramach poszczególnych fraktali zasobów, które zapewniałyby zastępowalność. Drogą do uzyskania zastępowalności, a w konsekwencji samopodobieństwa jest sposób
uczenia się.
Fraktalna struktura organizacyjna jest sieciowa, elastyczna, zorientowana na wartości akceptowane przez klientów, i zawiera nadmiar. Sieciowy charakter prowadzi do
decentralizacji. Zwiększa się konkurencyjność w ramach organizacji. Dzięki temu poprawia się efektywność jej działania. Podobny sposób uczenia się zastosowany w różnych warunkach ma prowadzić do różnorodności. Nadmiar ma zapewniać szybkie
zastępowanie fraktala, którego cechują ułomności. W ten sposób, podnosi się zdolność organizacji do generowania innowacyjnych rozwiązań, a z drugiej strony poprawia się odporność na działanie czynników ryzyka.
W strukturze fraktalnej, minimalizowane są koszty stałe. Fraktale są tworzone
w celu realizacji wartości kreowanych na rynkach. Jeśli ich nie ma, nie ma również
kosztów z nimi związanych. Jeśli wynegocjowana cena dostarczenia konkretnej wartości przewyższa spodziewane koszty zmienne, to działalność staje się nierentowna [3, s. 293].
Warto również dodać, że fraktalizacja polega na zmianach konfiguracji architektury relacji umownych, nawiązywanych pomiędzy pozostającymi w stanie oczekiwania ludźmi, ich zespołami i potencjalnie mobilizowanymi zasobami nieożywionymi
[3, s. 294].
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Cech struktury fraktalnej można doszukać się w działaniach firmy 3M. Samopodobieństwo w przypadku oznacza replikowanie przedsiębiorczości. Mimo, że jednostki organizacyjne są wyróżnione zgodnie z zadaniami, które realizują czyli produkcja,
marketing, wszystkie podzielają wspólną wizję: działać jako przedsiębiorstwa w sieci, pozostając niezależnymi i korzystać z innych zasobów przy osiąganiu swoich celów [10, s. 247].
Do struktur fraktalnych nawiązuje również organizacja niektórych międzynarodowych firm zajmujących się badaniami marketingowymi. Firmy takie jak Canadean, Euromonitor, zatrudniają freelancerów na całym świecie w celu realizacji
badań. Pracują oni na zasadzie odnawiania kontraktów. Posiadają zasoby i potencjał
potrzebny do realizacji wymaganej metodologii badawczej. Wymagana jest do tego
samoorganizacja, dynamika, witalność. Poszczególne elementy mają zatem charakter samopodobny. Nie generują one kosztów stałych. Zakres realizowanych prac jest
elastyczny, zależny od zgłaszanych przez klientów potrzeb.
Z analizy teorii chaosu wynika jeszcze jeden ważny wniosek: jakościowa stabilność na poziomie strategicznym, nie oznacza ilościowej stabilności na poziomie operacyjnym. W konsekwencji, aby zachować kontrolę nad ilościowymi odchyleniami
na poziomie operacyjnym (tak aby nie doprowadziły do strategicznego zaskoczenia)
należy zidentyfikować zależność obrazowaną przez atraktor.
Dalsze badanie możliwości wykorzystania elementów teorii chaosu w działaniu
przedsiębiorstwa przebiegać będzie w oparciu o analizę skupioną na sferach funkcjonalnych. Wybór sfery finansów i marketingu nie jest przypadkowy. Funkcja marketingu jest bowiem wiodącą dla współczesnego przedsiębiorstwa. Finanse warunkują
natomiast funkcjonowanie organizacji typu przedsiębiorstwo.

Finanse
W odniesieniu do sfery finansów w oparciu o prawidła teorii chaosu można interpretować zależność określaną jako efekt domina. Globalny system finansowy stał
się systemem, gdzie pojawienie się kryzysu na jednym rynku, często powoduje przeniesienie go (niejako zarażenie), niejednokrotnie poprzez mechanizm wzmocnienia,
na inne rynki. Analogicznie niewypłacalność przedsiębiorstwa funkcjonującego na
jednym rynku może poprzez mechanizm wzmocnienia doprowadzić do problemów
w płynności firm operujących na zupełnie innych rynkach.
Z punktu widzenia zarządzania finansami zależności opisane przez teorię chaosu
mogą być wykorzystane do interpretacji mechanizmu dźwigni finansowej. Wydaje się,
iż zarządzający finansami powinni zwrócić uwagę na poszukiwanie zależności między okresami wzmocnienia, i pozornego porządku. W tym względzie na szczególną
uwagę zasługuje poziom płynności przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie na krawędzi
chaosu powinno respektować zachowanie zadawalającego poziomu płynności.
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Sposób myślenia i metodyka tradycyjnej analityki finansowej nie pozwalają na
odpowiednio wczesną identyfikację zagrożeń systemowych. Jest tak dlatego, iż na
poziomie analizy wskaźników finansowych nie można odczytać symptomów zagrożeń. Wskaźniki finansowe wyglądają tym lepiej, im większe jest ryzyko upadku całego systemu. Żeby to ryzyko odpowiednio wcześniej skwantyfikować, trzeba
by zastosować zupełnie inne instrumentarium analizy [17]. W tym względzie może
okazać się przydatne uwzględnienie możliwości występowania zmian o charakterze
dyskontynuacyjnym.

Marketing
Uwzględnienie punktu widzenia teorii chaosu każe postrzegać zjawisko trendu
w kategoriach nieregularności. Zdarzenia postrzegane jako nadzwyczajne wywołują
zmiany w pozornie regularnej tendencji wzrostowej lub spadkowej.
Teoria chaosu może dać nową formułę interpretacji w zakresie wprowadzania
nowych produktów na rynek. Nieregularne okresy wzrostów i załamań popytu należy traktować jako zależności, które podlegają chaosowi deterministycznemu, a nie
jako zaskakujące sytuacje. Wzmocnienia uzyskiwane dzięki wprowadzaniu nowych
produktów dają organizacji szanse na przejście do jakościowo nowych stanów. Przykładowo, wprowadzenie soków przeznaczonych dla dzieci stało się punktem zwrotnym w działalności jednej z największych firm spożywczych z polskim kapitałem
czyli Grupy Maspex Wadowice.
W sferze międzynarodowej przydatne wydaje się przyjęcie modelu zakładającego
monitorowanie nieoczekiwanych reakcji klientów na wprowadzenie produktów na poszczególnych rynkach. Próba znalezienia w takich reakcjach zależności może uchronić firmę przed fiaskiem, a z drugiej strony generować szybki wzrost przychodów.
Ewolucja produktów, jak i też całych rynków nacechowana jest nieregularnościami i nie poddaje się prostoliniowym zależnościom. Przykładowo, rynek wina
gronowego w Polsce, który rozwija się w sposób nieregularny. Konsumenci szybko
zmieniają swe preferencje, sięgając po nowe produkty, po czym wracają do ukonstytuowanych przyzwyczajeń.
Dla sfery działań public relations wiodące znaczenie ma reagowanie w warunkach
wzmocnienia wywołanych niewielkim zdarzeniem. Do kategorii takich zdarzeń należy zaliczyć pojawienie się wadliwego produktu lub grupy produktów, które zagrażają
zdrowiu konsumentów. Marka stanowi tą kategorię, która jest szczególnie narażona
na utratę wartości w wyniku niewielkich zmian warunków początkowych. Przykładowo, straty wynikające z ujawnienia nieprawidłowości przy produkcji wędlin pod
marką Constar oszacowano w 2005 roku na 7,5 miliona dolarów.
Interpretacja nawiązująca do wykładni teorii chaosu, daje też nowe możliwości
interpretacji wyników badań marketingowych.
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W erze globalizacji w warunkach zanikania granic pomiędzy poszczególnymi rynkami, coraz trudniej o identyfikację udziałów rynkowych. Te niedokładności mogą
przyczyniać się do błędnych decyzji. Dlatego, rola udziału rynkowego jako instrumentu diagnostycznego traci na znaczeniu na rzecz takich parametrów jak zadowolenie klienta, czy też świadomość marki. Takie stanowisko każe przemyśleć strategie
oparte na układzie produkt/rynek.

Zakończenie
W ramach analizy możliwości wykorzystania elementów teorii chaosu w działaniu przedsiębiorstwa skupiono się na wybranych sferach problemowych obejmujących granice przedsiębiorstwa, proces zarządzania, strukturę organizacyjną, a także
wybrane sfery funkcjonalne.
Niewątpliwie, interesujące możliwości interpretacyjne stwarza wykorzystanie koncepcji fraktali w ramach analizy granic przedsiębiorstw. Zasadniczo, granice struktur fraktalnych znacznie wykraczają poza te, które wynikają ze struktur liniowych.
Zatem, większy jest rzeczywisty zakres oddziaływania przedsiębiorstwa. Interesujące wydają się również wnioski dotyczące relacji rynku i przedsiębiorstwa w odniesieniu do koncepcji fraktali.
Warto zwrócić uwagę na propozycje w zakresie planowania, dotyczące włączenia
kategorii pozornie nadzwyczajnych zdarzeń i poszukiwania między nimi zależności
zgodnych z koncepcją chaosu deterministycznego. W zakresie długoterminowego
planowania zasadne jest rozważyć odrzucenie koncepcji cykliczności. Przy uwzględnieniu założeń teorii chaosu, powinno się w większym stopniu uwzględniać istniejące
uwarunkowania. Niewątpliwie, należy pamiętać o występowaniu fazy ograniczonej
niestabilności. W procesie przechodzenia od stabilności do chaosu, należy odrzucić
klasyczne narzędzia takie jak np. planowanie scenariuszowe.
W zakresie organizowania, należy stwarzać warunki do występowania fazy nazywanej krawędzią chaosu (ograniczoną niestabilnością). Firmy, które poszukują takich warunków mają znaczną przewagę nad przedsiębiorstwami, które szukają
stabilności i równowagi.
Na uwagę zasługują również propozycje, co do wzbogacenia repertuaru kontrolnego o punkty bifurkacji. Przyjmuje się również, iż kontrola chaosu może być realizowana poprzez chaos. Oznacza to funkcjonowanie organizacji na krawędzi chaosu.
Tworzywem fraktalnej struktury organizacyjnej są wartości genetyczne wniesione
przez jej założycieli. Przy czym, sposób uczenia się jest punktem wyjścia do budowy
kolejnych samopodobnych elementów. Ważną rolę odgrywa również kultura organizacyjna i zdolność jej narzucania. Fraktalna struktura organizacyjna jest sieciowa, elastyczna, zorientowana na wartości akceptowane przez klientów i zawiera nadmiar.
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Ciekawe wydaje się również uwzględnienie mechanizmu nieliniowości, a także
chaosu deterministycznego w zakresie wprowadzenia nowych produktów na rynek
i interpretacji ich dalszego zachowania. W sferze finansów płynność wydaje się być
tą kategorią, której obserwacja może przynieść największe wartości poznawcze przy
uwzględnieniu paradygmatu teorii chaosu.
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WYKORZYSTANIE TEORII CHAOSU
W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
Streszczenie
W artykule podjęto próbę wykorzystania elementów teorii chaosu w zarządzaniu organizacją
typu przedsiębiorstwo.
Interesujące wnioski płyną z analizy granic przedsiębiorstwa. Przy zastosowaniu analizy
fraktalnej znacznie powiększa się zakres oddziaływania przedsiębiorstwa.
Warto zwrócić uwagę na propozycję w zakresie planowania. Postuluje się uwzględnienie
pozornie nadzwyczajnych zdarzeń i poszukiwania między nimi zależności respektujących
koncepcję chaosu deterministycznego. W zakresie długoterminowego planowania warto
rozważyć odrzucenie koncepcji cykliczności. Należy pamiętać o występowaniu fazy ograniczonej niestabilności. W procesie przechodzenia od stabilności do chaosu, należy odrzucić
klasyczne narzędzia takie jak np. planowanie scenariuszowe.
W zakresie organizowania, należy stwarzać warunki do występowania fazy nazywanej
krawędzią chaosu (ograniczoną niestabilnością).
Na uwagę zasługują również propozycje, co do wzbogacenia repertuaru kontrolnego o punkty
bifurkacji. Ciekawe wydaje się również uwzględnienie mechanizmu nieliniowości, a także
chaosu deterministycznego w zakresie wprowadzenia nowych produktów na rynek i interpretacji ich dalszego zachowania. W sferze finansów, płynność wydaje się być tą kategorią, której
obserwacja może przynieść największe wartości poznawcze przy uwzględnieniu paradygmatu
teorii chaosu.

Słowa kluczowe: Teoria chaosu, paradygmat, granice
przedsiębiorstwa, fraktalna struktura
organizacyjna, ograniczona niestabilność,
planowanie, kontrola, nieliniowość.
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APPLICATIONS OF CHAOS THEORY
IN THE COMPANY’S MANAGEMENT
Abstract
The article is an attempt to apply the chaos theory in the management of company. Limits
of company, process of management, corporate structure in line with selected functions within
the company are focus areas.
Following a concept of fractals, company’s territory is larger. Bearing in mind a chaos theory,
the long term planning should include irregular opportunities and threats. According to
a chaos theory, the plan should exclude the long-term cycles. On the way from order to chaos,
the appearance of the edge of chaos should be took into account.
Bifurcation points could be included as the interesting option for the control system.
The nonlinearity offers an interesting alternative to analysis of new product developments.
From the point of view of the finance department, the liquidity could be observed in the light
of the chaos theory.

Key words: Chaos theory, paradigm, limits of the company, fractal
organizational, edge of chaos, planning, control,
nonlinearity.
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O INSTYTUCJONALIZACJI
NAUK O ZARZĄDZANIU
– NA JAKIM JESTEŚMY ETAPIE?

Wprowadzenie
Socjolog Jerzy Szacki pisze, że „Dzieje dyscypliny naukowej to nie tylko ciąg idei,
które treściowo mają ze sobą coś wspólnego, lecz również rozwój owego «ducha korporacyjnego» i owej dyscypliny – jak mówią współcześni naukoznawcy – instytucjonalizacja” [14, s. 12].
Okazuje się, że bliscy zarządzaniu przedstawiciele socjologii zajmują się instytucjonalizacją własnej dyscypliny naukowej. Interesujące wyniki w tym zakresie uzyskała
Nina Kraśko, która zajęła się charakterystyką procesu instytucjonalizacji polskiej socjologii w latach 1920–1970. W opisie tego procesu posłużyła się ustaleniami Terry’ego
N. Clarka, który omawiając czynniki wpływające na rozwój każdej dziedziny nauki
podał trzy podstawowe elementy: paradygmat, czyli zbiór konkretnych idei, utalentowane jednostki, które rozwijają te idee i instytucjonalizację podstawowych struktur
w celu ochrony i rozwoju idei. Clark prezentując proces instytucjonalizacji socjologii
jako odrębnej dyscypliny naukowej, uznał, że jeśli wszystkie czynniki rozwijają się
prawidłowo, to wiele analiz dotyczących rozwoju nauki można sprowadzić do jednego
wymiaru – instytucjonalizacji. Cechą charakterystyczną przebiegu procesu instytucjonalizacji wg Clarka jest wzrastająca liczba osób, zajmująca się socjologią oraz bardziej skomplikowaną organizacją pracy naukowej. Badacz ten zaprezentował kolejne
etapy procesu instytucjonalizacji w postaci pięciostopniowej skali: Samotny Uczony,
Nauka Amatorska, Początek Nauki Akademickiej, Nauka Ustabilizowana i Wielka
Nauka. Cechy charakterystyczne dla poszczególnych stopni, etapów instytucjonalizacji w literaturze polskiej przedstawiono poniżej za Niną Kraśko [4, s. 14–19].
* Dr Tomasz Sobczak, adiunkt, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Politechnika Szczecińska (od 1 stycznia 2009 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).
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Etap pierwszy – Samotny Uczony, cechuje podejmowanie prac nad danym problemem przez pojedyncze jednostki przy minimalnym zaangażowaniu instytucji.
Komunikacja między uczonymi jest niesformalizowana, polega na bezpośrednich
kontaktach, spotkaniach prywatnych, wymianie korespondencji. Na tym poziomie
z pewnymi trudnościami, mogą zarysowywać się powszechnie akceptowane założenia badań (paradygmatu), może nastąpić sformułowanie zakresu dziedziny, problemów badawczych oraz podstawowych kategorii pojęciowych. W tym okresie brak
jest wzorców przekazywania wiedzy naukowej w układzie nauczyciel–uczniowie.
Poparcie dla zainteresowań daną dziedziną pochodzi od pojedynczych, osób ze środowiska naukowego lub spoza tego środowiska.
Na drugim etapie – tj. Nauki Amatorskiej – kontakty między przedstawicielami
danej dziedziny stają się częstsze i zaczynają przybierać stałe formy. W tym okresie
powołuje się towarzystwa naukowe i specjalistyczne organizacje, w ramach których
w miarę możliwości regularnie prezentuje się wyniki prowadzonych badań, prowadzi dyskusje i organizuje wystąpienia polemiczne. Powstają czasopisma poświęcone wyłącznie zagadnieniom danej dziedziny1. Niekiedy mają miejsce systematyczne
wykłady z danej dziedziny, w których udział nie przekłada się na określone uprawnienia do rozpoczęcia kariery zawodowej w tej dziedzinie. Aktywność intelektualna
niektórych instytucji trwa krótko (brak powiązań z bardziej trwałymi instytucjami),
czego wyrazem jest efemeryczność pism i towarzystw. Zainteresowani wiedzą z danej dziedziny mogą tworzyć tzw. sektę wyznawców mistrza.
Etap trzeci – czyli Początek Nauki Akademickiej – cechuje proces tworzenia katedr uniwersyteckich. Początkowo większość profesorów uniwersyteckich pracuje
samotnie, ale mogą oni poświęcić swojej działalności cały czas. Profesor może kształcić swoich następców, którzy będą opracowywać i rozwijać zasygnalizowane przez
niego problemy badawcze. Pozycja profesora uniwersyteckiego w społeczeństwie
zapewnia uprawianej przez niego dziedzinie odpowiedni prestiż. Tworzenie katedr
uniwersyteckich pozwala na autonomiczny rozwój dziedziny niezależnie od poparcia poszczególnych grup społecznych i ugrupowań politycznych (warunki autonomicznego rozwoju przynajmniej takie jakie posiada nauka).
Etap czwarty – Nauka Ustabilizowana – zakłada istnienie kilku równoległych
katedr w jednej uczelni, systematyczne prowadzenie seminariów. W tym okresie
funkcjonuje stały i powszechnie akceptowany program studiów, który pozwala na
określenie i wspólną akceptację ram danej dziedziny oraz przedstawienie zakresu
problemów wspólnego dla całej dziedziny. Ważną cechą tego etapu jest akceptowanie przez zainteresowane środowisko metod badawczych. Program jest punktem
wyjścia do prowadzenia dalszych zagadnień badawczych i rozwoju wiedzy. Jednoli1 Lub też pisma, które propagują wiedzę z kilku nauk, poprzez tworzenie działów o odrębnej tematyce. W okresie międzywojennym powołano kilka tego typu czasopism m.in. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.
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ty program dydaktyczny depersonalizuje przedmiot badań, tworzy sytuację, w której
nikt nie może mieć monopolu na prawdę, zwalcza tendencje sekciarskie. Kształcenie w oparciu o ustalony program studiów prowadzi do wspólnej definicji zawodu
oraz do ograniczenia zakresu zainteresowań. W tym czasie pojawiają się podręczniki akademickie, trwałe czasopisma, które wspomagają proces przekazywania wiedzy
naukowej prowadzony przez uczelnie.
Etap piąty – czyli Wielka Nauka – cechuje profesjonalizacja danej dziedziny nauki, wyrażana istnieniem możliwości wykorzystania wiedzy naukowej w instytucjach
pozanaukowych, zajmujących się działalnością praktyczną. W tym czasie absolwenci kierunków mają otwarte perspektywy pracy w wielu organizacjach. Następuje zróżnicowanie zainteresowań naukowych przedstawicieli danej dziedziny nauki,
a tym samym rozwój specjalizacji. Mistrz przestaje osobiście kształcić swoich uczniów, o czym mogą świadczyć liczne staże naukowe młodych adeptów i ich liczne
kwerendy po zasobach bibliotecznych ośrodków zagranicznych, a także rozwój krajowych zasobów bibliotecznych. Ponadto niektórzy przedstawiciele danej nauki aktywnie uczestniczą w jej rozwoju w skali globalnej.
Na jakim etapie instytucjonalizacji znajdują się nauki o zarządzaniu w Polsce?
Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na to pytanie, a także zaproszeniem do dyskusji
w tym przedmiocie. Pośrednio przedmiot niniejszego tekstu wpisuje się w dyskusję,
w której głos zabrał wybitny przedstawiciel nauk o zarządzaniu Andrzej Koźmiński.
Badacz ten, pisząc o tożsamości nauk o zarządzaniu, zwraca uwagę na nierozłączność tej kwestii z instytucjonalizacją tej dyscypliny, „czyli wyodrębniania i ewolucji
kierunków nauczania, powoływania i łączenia jednostek badawczych, innych instytucji naukowych i ich organów oraz awansu naukowego w ramach dyscypliny, przyznawania i kontroli «uprawnień» itp.” [3, s. 224].

Identyfikacja zjawisk składających się na
instytucjonalizację nauk o zarządzaniu w Polsce
Można więc przyjąć, że różnorodne zjawiska wyrażające instytucjonalizację w przybliżeniu można przyporządkować określonym etapom rozwoju nauk o zarządzaniu
w Polsce. W tym miejscu przyjęto koncepcję Clarka do analizy tego procesu.
Przez instytucjonalizację nauk o zarządzaniu autor rozumie proces pojawiania się
jednostek organizacyjnych szkół wyższych (wydziałów, katedr, zakładów oraz seminariów kształcących i skupiających ekonomistów), instytutów, stowarzyszeń, towarzystw
i czasopism naukowych, które wprowadziły zarządzanie do życia akademickiego, zapewniają jej tam trwałe miejsce oraz odróżniają je od innych nauk społecznych.
Instytucjonalizację nauk o zarządzaniu, podobnie jak i innych dziedzin nauki,
wyrażają różnorodne zjawiska, dlatego też analiza tego procesu powinna polegać
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na ich identyfikacji w obszarze interesującej nas dziedziny wiedzy. W rozwoju nauk
o organizacji można wyróżnić następujące zjawiska:
1. Pojawienie się artykułów przedstawiających problemy życia społeczno-gospodarczego z organizacyjnego punktu widzenia w czasopismach z różnych dziedzin, w tym także w pismach popularnonaukowych (etap 1).
2. Wydzielenie w czasopismach działów i/lub powołanie specjalistycznych czasopism poświęconych organizacji i zarządzaniu (etap 2).
3. Uwzględnienie w wykładach uniwersyteckich problematyki z zakresu nauk o zarządzaniu (etap 1).
4. Wprowadzenie do programów nauczania wykładów z organizacji i zarządzania
(etap 2).
5. Tworzenie pojedynczych katedr uniwersyteckich, w ramach których kadra akademicka prowadzi wykłady z nauk o zarządzaniu (etap 3).
6. Wyodrębnienie zagadnień w postaci programów nauczania niezwiązanych z osobą konkretnego wykładowcy (etap 4).
7. Powstanie towarzystw naukowych z zakresu organizacji i zarządzania (etap 2).
8. Konferencje poświęcone organizacji i zarządzaniu (etap 4).
9. Kształcenie specjalistów z dziedziny organizacji i zarządzania na potrzeby instytucji pozanaukowych, zajmujących się działalnością praktyczną (etap 5).
10. Wyraźne wyodrębnienie się nauk o zarządzaniu z innych dziedzin wiedzy naukowej w drodze konsensu w kwestii przedmiotu i metod badawczych (etap 4).
11. Podporządkowanie programów nauczania i programów badań powszechnie akceptowanej doktrynie i akceptacja tego stanu rzeczy przez znaczną część środowiska naukowego zajmującego się problematyką zarządzania (etap 4).
12. Depersonalizacja procesu kształcenia (rolę mistrza–nauczyciela w przekazywaniu wiedzy naukowej przejmują publikacje, czasopisma i podręczniki (etap 5).
13. Różnicowanie zainteresowań naukowych w ramach danej dziedziny, rozwój specjalizacji i powstawanie wąskich specjalności (powstają zespoły naukowe, zajmujące się wąskimi zagadnieniami (etap 5)2.
Wymienione zjawiska można w pewnym przybliżeniu określić jako typowe dla
określonego etapu instytucjonalizacji nauk o zarządzaniu3. Nie ulega dyskusji stwier2 W ustaleniu listy zjawisk, składających się na proces instytucjonalizacji nauk o zarządzaniu wykorzystano ustalenia Niny Kraśko, która te zjawiska zidentyfikowała w kontekście rozwoju socjologii [4,
s. 17], a także własne spostrzeżenia autora niniejszego tekstu.
3 Czy można mówić o jednoznacznej klasyfikacji zjawisk do poszczególnych etapów? Rozwój poszczególnych nauk ma charakter ciągły i jakościowy, nie ma w nim wyraźnych znaków, punktów przełomowych, których wystąpienie wskazuje, że teraz jesteśmy w innym etapie. Okazuje się, że wiele zjawisk
występuje równolegle względem siebie i zachodzą w ramach kilku etapów. Można postawić tezę, że podobnie jak w przypadku cyklu życia produktu, czy organizacji, można mówić o cyklu życia danego zjawiska (zjawisko się rodzi, rozwija, dojrzewa i umiera). Przyjęto więc, że dane zjawisko będzie typowym
dla określonego etapu procesu instytucjonalizacji, jeżeli w tym okresie znajduje się w fazie późnego rozwoju i dojrzałości.
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dzenie, że zjawiska charakterystyczne dla trzech pierwszych etapów: Samotny Uczony, Nauka Amatorska i Początek Nauki Akademickiej mają charakter historyczny i że
polskie nauki o zarządzaniu te etapy mają już za sobą. Na tej podstawie można więc
przyjąć, że obecnie zarządzanie w Polsce znajduje się w fazie Nauki Ustabilizowanej lub
Wielkiej Nauki lub znalazły się one w punkcie przełomowym, przejściowym z jednego etapu do drugiego. Punkt ten będzie charakteryzował się jednoczesnym wystąpieniem zjawisk typowych zarówno dla Nauki Ustabilizowanej, jak i Wielkiej Nauki.
Z listy zjawisk wyrażających instytucjonalizację nauk o zarządzaniu, osiem można bezpośrednio wiązać z działalnością szkół wyższych (zjawiska 3, 4, 5, 6, 9, 10,
12 i 13), zaś 1, 2, 7, 8, 10 i 13 zachodziły lub zachodzą w ich otoczeniu i wspomagają proces kształcenia specjalistów od zarządzania. Zjawisko 11 – polegające na
podporządkowaniu programów nauczania i prowadzenia badań jednej doktrynie
i zaakceptowanie tej sytuacji przez znaczną część środowiska naukowego – należy
uznać za niepożądane dla rozwoju nauk o zarządzaniu, gdyż ich zaistnienie negatywnie odbiłoby się na rozwoju tej stosunkowo młodej dyscypliny m.in. wiązałoby się z ograniczeniem obszaru inspiracji intelektualnych, jak i utratą statutu nauki
humanistycznej. Zjawisko polegające na różnicowaniu zainteresowań naukowych
w ramach danej dziedziny, rozwoju specjalizacji i powstawaniu wąskich specjalności występuje zarówno w szkolnictwie wyższym, jak i w jego otoczeniu. W ramach
uczelni państwowych, instytutów badawczo-rozwojowych, czy jednostek organizacyjnych PAN funkcjonują zespoły osób, zajmujące się szczegółowymi zagadnieniami naukowymi z zakresu zarządzania.
Poniżej zestawiono kilka opinii wybitnych przedstawicieli nauk o zarządzaniu,
które wpisują się w obszar dyskusji w przedmiocie instytucjonalizacji interesującej
nas dyscypliny naukowej.
W literaturze poświęconej rozwojowi nauk o zarządzaniu w Polsce pojawiło się
kilka prac, w których zajmowano się bezpośrednio lub pośrednio zjawiskami wyrażającymi proces instytucjonalizacji tej dyscypliny. Na szczególną uwagę zasługuje
praca Piotra Górskiego o kształtowaniu się środowiska naukowej organizacji w Polsce międzywojennej [2]. Piszący te słowa jest autorem tekstu traktującego o miejscu nauki organizacji i zarządzania w szkołach wyższych Polski międzywojennej
[9, s. 127–140]. O tożsamości nauk o kierowaniu organizacjami, w tym o ich statusie i dyscyplinarnej strukturze pisze Leszek J. Krzyżanowski [5, s. 53–56, 127–143].
O niektórych aspektach instytucjonalizacji nauk o zarządzaniu wspomina Zbigniew
Martyniak [6].
O zaściankowości polskiego zarządzania w II połowie XX w., w tym także o ważnym zjawisku instytucjonalizacji tj. o kształceniu specjalistów zarządzania wspomina Łukasz Sułkowski [13, s. 50].
Andrzej K. Koźmiński, pisząc o problemie tożsamości nauk o zarządzaniu, zwraca uwagę ich pewien niedorozwój metodologiczny, wyrażający się brakiem spójno-
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Tabela 1. Pierwsze odnotowane przypadki zaistnienia
określonych zjawisk wyrażających instytucjonalizację
nauk o zarządzaniu na ziemiach polskich
Pierwszy, odnotowany przypadek świadczący
o istnieniu danego zjawiska

Zjawisko
Pojawienie się artykułów przedstawiających problemy życia gospodarczego z organizacyjnego
punktu widzenia w czasopismach z różnych dziedzin, w tym
także popularnonaukowych

W roku 1909 ukazuje się na łamach „Przeglądu Technicznego” cykl artykułów Karola Adamieckiego pt. Metoda wykreślna organizowania pracy
zbiorowej w walcownictwie

Wydzielenie w czasopismach
działów i/lub powołanie specjalistycznych czasopism poświęconych organizacji i zarządzaniu

W roku 1926 Karol Adamiecki powołał „Przegląd Organizacji”

Uwzględnienie w wykładach uniwersyteckich problematyki z zakresu nauk o zarządzaniu

W roku 1780 Antoni Ignacy Jacek Popławski pierwszy profesor prawa natury, ekonomicznego, politycznego i narodów w Szkole Głównej Koronnej
– teraz UJ. Należy sądzić, że problematyka z zakresu nauk o zarządzaniu – jako jedna z wielu – była prezentowana podczas wykładów
Popławskiego.

Wprowadzenie do programów
nauczania wykładów z organizacji i zarządzania

Od roku 1904 Edwin Hauswald w ramach Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lwowskiej prowadzi wykład Organizacja i zarząd przedsiębiorstw

Istnienie pojedynczych katedr
uniwersyteckich, których przedmiotem jest problematyka z nauk
o zarządzaniu

W roku 1922 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej
utworzono Katedrę Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw
Przemysłowych, którą obejmuje Karol Adamiecki. W ramach tej Katedry
zorganizowano Zakład Organizacji Pracy

Wyodrębnienie zagadnień w postaci programów nauczania niezwiązanych z osobą konkretnego
wykładowcy

Od 1946 r. czyniono starania wprowadzenia przedmiotu „organizacja
i zarządzanie” do programów studiów na uczelniach. W tym czasie zaczęły obowiązywać treści kształcenia dla wszystkich szkół niezależnie od
osoby wykładowcy

Powstanie towarzystw naukowych z zakresu organizacji i zarządzania

W roku 1919 z inicjatywy Piotra Drzewieckiego powołano Ligę Pracy, której zadaniem było propagowanie idei naukowej organizacji pracy i krzewienie kultury pracy. W roku 1925 powstał Instytut Naukowej Organizacji

Konferencje poświęcone organizacji i zarządzaniu

W roku 1925 zorganizowano pierwszy Polski Zjazd Naukowej Organizacji

Kształcenie specjalistów z dziedziny organizacji i zarządzania

Po 1945 r.
>>>

ści między przedmiotem, względem badawczym i metodami badawczymi. Autor ten
zauważa, że nauki o zarządzaniu „mieszkają kątem” w dwóch miejscach: w ramach
nauk ekonomicznych i społecznych. Taka sytuacja w opinii Koźmińskiego negatywnie
wpływa na obszar „awansów naukowych i uprawnień akademickich, newralgiczny
dla rozwoju dyscypliny i prawidłowego funkcjonowania jednostek naukowo-dydak-
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Tabela 1. cd.
Pierwszy, odnotowany przypadek świadczący
o istnieniu danego zjawiska

Zjawisko
Wyraźne wyodrębnienie się nauk
o zarządzaniu z innych dziedzin
wiedzy naukowej (np. konsensus, co do przedmiotu i metod
badawczych)

Nauki o zarządzaniu funkcjonują, jako dyscyplina w dziedzinie nauk
ekonomicznych lub humanistycznych. W środowisku osób, reprezentujących nauki o zarządzaniu mówi się o potrzebie uzyskania statusu odrębnej dziedziny nauki (m.in. Stanisław Sudoł, Andrzej K. Koźmiński).
Czego wyrazem jest nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, jak i tytułu profesora (kiedy po raz pierwszy nadano stopień lub tytuł naukowy). Wiadomo, że pracą pt. Organizacja i zarząd
zakładu przemysłowego Stanisław Bieńkowski uzyskał habilitację z organizacji i zarządzania przedsiębiorstw przemysłowych 1935 r. w ramach Politechniki Lwowskiej (w 1937 r. zatwierdzona przez Ministerstwo
WRiOP) [15, s. 23]. Obecnie istnieje możliwość uzyskiwania stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (uprawnienia takie posiada
kilkanaście instytucji naukowych)

Podporządkowanie programów
nauczania i programów badań
powszechnie akceptowanej doktrynie i akceptacja tego stanu
rzeczy przez znaczną część środowiska naukowego organizacji
i zarządzania

W jakimś stopniu zjawisko zaistniało w Polsce na przełomie lat 40. i 50.
XX w.

Całkowita depersonalizacja procesu kształcenia

Pojawiły się symptomy tego zjawiska, np. studia zaoczne i eksternistyczne, czy studia za pośrednictwem nowoczesnych technik przekazu (e-studia). Ale nawet w tych formach kształcenia ważną rolę odgrywa osoba
prowadząca zajęcia dydaktyczne

Różnicowanie zainteresowań
naukowych w ramach danej
dziedziny, rozwój specjalizacji i powstawanie wąskich specjalności

Po roku 1989 pojawiły się nowe perspektywy badawcze, jak i obszary prowadzenia badań, które zainteresowały przedstawicieli nauk o zarządzaniu. Pojawiło się wiele specjalizacji i specjalności naukowych np.
antropologia organizacji, kreatywność, przedsiębiorstwo przyszłości, restrukturyzacja przedsiębiorstwa w okresie transformacji ustrojowej

Źródło: opracowanie własne.

tycznych – wydziałów, uczelni, instytutów itp.” Dalsza lektura tekstu Koźmińskiego
wskazuje, że w jego opinii, nauki o zarządzaniu nie osiągnęły jeszcze statusu odrębnej dziedziny nauki [3, s. 228–230].
Stanisław Sudoł pisze o nowym usytuowaniu nauk o zarządzaniu w klasyfikacji
nauk, wysuwając trzy propozycje:
1. Włączenie do nauk o zarządzaniu zarządzania publicznego.
2. Podział nauk ekonomicznych na więcej niż dotychczas dyscyplin naukowych.
3. Wyodrębnienie nauk o zarządzaniu z nauk ekonomicznych w samodzielną dziedzinę nauki [10, s. 7–17].
Sudoł zauważa, że zarządzanie jako młoda dyscyplina naukowa zawiera mało twierdzeń o stosunkowo dużej trwałości i znanych przez ogół uczonych w tej dziedzinie,
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zaś dużo twierdzeń, które nie zostały do końca udowodnione metodami naukowymi
i mają postać hipotez. Pisze o braku ścisłości w definiowaniu zjawisk w zakresie nauk
o zarządzaniu, dowolności w ich klasyfikowaniu oraz zbyt dużej łatwości w uogólnianiu i formułowaniu „nowych koncepcji”, „nowych modeli”, czy „nowych teorii”
w sytuacji braku dostatecznej weryfikacji przez badania empiryczne [12, s. 9].
W innej pracy Sudoł wspomina o pluralizmie metod badawczych, wykorzystywanych w ramach nauk o zarządzaniu. Przez pluralizm metod badawczych badacz
ten rozumie stosowanie odmiennych metod wypracowanych przez różne dyscypliny
naukowe, które zostały przystosowane do „specyfiki” nauk o zarządzaniu. Dalej pisze, że „Postulat, aby każda nauka posługiwała się wyłącznie metodami przez siebie
wypracowanymi, jest nieuzasadniony i nierealny. Jest utopią” [11, s. 18].
Niektórzy badacze próby oddzielenia nauk o zarządzaniu od nauk ekonomicznych
uznają za „dość iluzoryczne i chyba niepotrzebne”. Wskazują na kompromis „między ich ograniczoną odrębnością a jednoczesną rezygnacją z poszukiwania prób zakreślenia wyraźnych granic między nimi”. Piszą o potrzebie kooperacji, wzajemnym
poszanowaniu i dostrzeganiu dorobku przez przedstawicieli obu dyscyplin, takie relacje uznają za najbardziej pożądany sposób na dobrą współpracę, której efektem będzie postęp w nauce [1, s. 52].
Romanowska i Dworzecki zwracają uwagę, na wieloaspektowość analizy rzeczywistości i interdyscyplinarność badań prowadzonych w ramach nauki o organizacji
i zarządzaniu. Charakter tak prowadzonych badań – ich zdaniem – odróżnia ową
naukę od innych grup nauk [8, s. 15–16].
Wybrane wypowiedzi przedstawicieli różnych środowisk wskazują, że w obszarze rozwoju instytucjonalnego nauk o zarządzaniu nie można mówić, że nastąpiło
wyraźne wyodrębnienie się naszych nauk z innych dziedzin wiedzy naukowej, jak
i jedności środowiska naukowego w zakresie przedmiotu i metod badawczych. Być
może konsensus w kwestii jedności w obrębie nauk o zarządzaniu jest niemożliwy.
Może należy przyjąć tezę, że będą one funkcjonować jako subdyscyplina obejmująca swoim zakresem zagadnienia i metody badawcze typowe dla innych dziedzin
i dyscyplin naukowych?

Podsumowanie
Ustalono, że nauki o zarządzaniu w Polsce znajdują się w fazie Nauki Ustabilizowanej lub fazie Wielkiej Nauki lub znalazły się one w punkcie przełomowym, przejściowym z jednego etapu do drugiego. Autor tekstu stoi na stanowisku, że dyscyplina
będąca przedmiotem niniejszych rozważań o instytucjonalizacji znajduje się w punkcie przełomowym. Można go scharakteryzować następująco:
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możliwe jest określenie i wspólna akceptacja ram nauk o zarządzaniu jako dziedziny wiedzy;
 stwierdzono brak konsensusu w zakresie metod badawczych typowych dla nauk
o zarządzaniu;
 w pewnym stopniu standaryzacja studiów kierunku zarządzania doprowadziła
do wspólnej definicji zawodu i depersonalizuje proces kształcenia, ale w dalszym
ciągu mistrz–nauczyciel współuczestniczy w przekazywaniu wiedzy naukowej
z zarządzania, wspomagając ten proces lekturą licznych publikacji książkowych
i artykułów (zwłaszcza podczas seminariów dyplomowych i zajęć prowadzonych
w ramach studiów doktoranckich);
 istnieje możliwość zdobywania stopni naukowych, jak i tytułu profesora z nauk
o zarządzaniu, ale w ramach dwóch dziedzin: nauk ekonomicznych i nauk humanistycznych;
 trwa dyskusja w przedmiocie: czy nauki o zarządzaniu mają być dalej dyscypliną, czy samodzielną dziedziną wiedzy naukowej;
 ma miejsce znaczne zróżnicowanie zainteresowań naukowych, które wyraża rozwój specjalizacji, a tym samym powstawanie wąskich specjalności (np. kreatywność, metody rozwiązywania problemów – Jan Antoszkiewicz, sylwetka menedżera
– Henryk Bieniok, przedsiębiorstwo przyszłości – Wiesław Grudzewski, przedsiębiorczość i innowacyjność w przedsiębiorstwach – Irena Hejduk, antropologia organizacji – Monika Kostera, restrukturyzacja przedsiębiorstwa w okresie
transformacji ustrojowej – Stanisław Sudoł)4.
Jak już wspomniano tekst ten, jest zaproszeniem do dyskusji w zakresie rozwoju
instytucjonalnego nauk o zarządzaniu w Polsce. Autor ma świadomość, że niektóre jego stwierdzenia mają charakter subiektywny, a przez to polemiczny. Dlatego też
udział w tej dyskusji osób o innych poglądach w tym zakresie będzie cennym wkładem w rozwój naszej dyscypliny.
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O INSTYTUCJONALIZACJI NAUK O ZARZĄDZANIU
– NA JAKIM JESTEŚMY ETAPIE?
Streszczenie
Artykuł jest próbą identyfikacji etapu instytucjonalizacji współczesnych nauk o zarządzaniu
w Polsce. W tym celu posłużono się koncepcją Terry’ego N. Clarka, którą w literaturze polskiej
przedstawiła Nina Kraśko. Podano zjawiska wyrażające proces instytucjonalizacji nauk o zarządzaniu i podjęto próbę ich przypisania do określonych etapów tego procesu. Autor umiejscowił
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rozwój interesującej go dyscypliny między dwoma etapami: Nauką Ustabilizowaną a Wielką
Nauką tj. w okresie przejściowym.
Artykuł jest zaproszeniem do dyskusji w zakresie rozwoju instytucjonalnego nauk o zarządzaniu
w Polsce. Autor ma świadomość, że niektóre jego stwierdzenia mają charakter polemiczny
i subiektywny. Dlatego też udział w tej dyskusji osób o innych poglądach będzie cennym
wkładem w rozwój naszej dyscypliny.

Słowa kluczowe: instytucjonalizacja, nauki o zarządzaniu, etapy
instytucjonalizacji.

ABOUT THE INSTITUTIONALIZATION
OF MANAGEMENT SCIENCE
– ON WHICH WE ARE STAGE?
Abstract
The article is an attempt of the identification of the stage of contemporary institutionalizations of management science in Poland. To this purpose they used the conception of Terry
N. Clark which in Polish literature introduced Nina Kraśko. Phenomena expressing the process
were given to the institutionalization of management science and they made an attempt
at assigning them till determined stages of this process. The author situated the development
of the discipline interesting it between two stages: Stabilized Science and Great Science i.e.
in the interim period.
The article is inviting to join a discussion in the scope of the institutional development
management science in Poland. The author is aware that some his statements have polemical
and subjective character. Therefore the participation in this discussion of persons on different
views will be a valuable contribution to the development of our discipline.

Key words: institutionalization, management sciences, stages
of institutionalization.
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W POSZUKIWANIU MIARY
PRESTIŻU I SIŁY ODDZIAŁYWANIA
CZASOPISMA …

Od dłuższego czasu w środowisku naukowym toczy się żywa dyskusja nad adekwatnością istniejących miar w ocenie jakości naukowej czasopism i aktywności publikujących w nich naukowców, a wręcz ich nadużyciem. Poświęcona została temu
międzynarodowa konferencja pod patronatem Prezesa PAN Prof. M. Kleibera, która odbyła się w Polskiej Akademii Naukowej, dnia 26 września 2008 r., pt. „The Past,
Present, and the Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics”.
Gościem specjalnym konferencji był twórca najbardziej rozpowszechnionej miary
oceny oddziaływania czasopisma naukowego (ang. impact factor) Eugenie Garfield,
założyciel Instutite for Scientific Information (obecnie Thomson Scientific). Wskazywał on na obecny charakter komercyjny, jaki przypisuje się najżywiej dyskutowanemu parametrowi – Impact Factor. Poruszano na konferencji między innymi również
problematykę multidyscyplinarnych baz danych takich jak Elsevier, a także alternatywnego źródła danych, jakim jest Gogle Scholar.
Profesor Andrzej Pilc z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował miarę dla
identyfikowania i wspierania wysokiej jakości badań w Polsce składającą się z trzech
czynników: liczby publikacji na osobę (z listy filadelfijskiej), instytucjonalnego indeksu h oraz liczby cytatów na osobę.
Marek R. Graczyński z Index Copernicus International, S.A. przybliżył z kolei
inną propozycję wieloczynnikowej metodologii oceny osiągnięć naukowców z zakresu SMT (Science, Medicine & Technology), w której występuje osiem obszarów
* Prof. dr inż. Wiesław Grudzewski, Katedra Systemów Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie.
** Prof. dr hab. Irena Hejduk, Katedra Systemów Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
*** Dr inż. Anna Sankowska, Katedra Systemów Zarządzania, Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie.
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oceny aktywności, a mianowicie: aktywność badawcza, historia patentowa, aktywność w publikowaniu, mentoringu, recenzowaniu, udział w konferencjach, historia
rozwoju kariery, nagrody za osiągnięcia. Ocena jest dokonywana za pomocą algorytmu matematycznego objętego ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych –
Index Copernicus ScientistsTM. W 2001 roku w firmie opracowano również zasady
wieloparametrycznej oceny czasopism – Index Copernicus Journals.
Skąd takie zainteresowanie miarami oceny czasopism i aktywności naukowców?
Naukowcy publikując swoje artykuły w czasopismach naukowych poszukują jak najbardziej prestiżowych, które są uznane. Tym bardziej, że jest to często kryterium oceny dorobku, „produktywności” (aktywności) danego naukowca czy też instytucji, jak
również decyzji o przyznaniu grantu na badania. Dla identyfikacji rangi danego czasopisma posługujemy się pewnymi miarami bibliometrycznymi. Może nią być absolutna liczba cytowań artykułów z danego czasopisma. Zwykle jest tak, że jeśli dany
artykuł wzbudza zainteresowanie to inni uczeni się do niego odnoszą w swych artykułach. Im więcej takich znaczących artykułów jest publikowanych w danym czasopiśmie, tym większa liczba cytowań artykułów danego czasopisma naukowego. Miara
absolutna nie jest jednak odpowiednia do porównań różnych czasopism. Wynika to
z różnego cyklu wydawniczego konkretnych czasopism, które mogą być wydawane
jako przykładowo kwartalniki, miesięczniki o różnorakiej liczbie artykułów.
Z tego powodu najczęściej stosuję się inną miarę – względną. Dla określenia
prestiżu i siły oddziaływania danego czasopisma naukowego wprowadzono miarę
cytowalności tzw. Impact Factor (IF), który można przetłumaczyć jako „miara oddziaływania” czasopisma naukowego. Jest to najbardziej popularna miara, ale i najczęściej krytykowana. Zaletą IF jest to, że można porównywać ze sobą czasopisma,
niezależnie od ilości opublikowanych w nim artykułów [3]1. Pokazuje, jaka była przeciętna częstotliwość powołań w danym roku na prace czasopisma, które ukazały się
w dwóch poprzednich latach w stosunku do łącznej ilości artykułów opublikowanych w czasopiśmie w tym dwuletnim okresie. Jej twórcą był wspomniany wcześniej Eugenie Garfield, który założył później Institute for Scientific Information (ISI),
w Polsce znany jako Instytut Filadelfijski. W 1955 roku Garfield na łamach Science opublikował artykuł, w którym po raz pierwszy omówił potrzebę użycia parametru oceny jakości czasopism naukowych [4]. Używając zaś całkowitej liczby cytatów
sformułował „Prawo koncentracji” według którego całkowity system czasopism naukowych jest zdominowany przez wąską grupę interdyscyplinarnych dużych czasopism badawczych [2]. Określił je jako intuicyjne najważniejsze czasopisma naukowe.
Pięć lat później wraz z Irving H. Sher stworzyli wskaźnik Impact Factor (IF) nazwany również Garfield Impact Factor, journal citation rate, journal influence, albo po
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Aczkolwiek istnieje prawie perfekcyjna relacja pomiędzy produkcją artykułów a wskaźnikiem IF [12].
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prostu impact, który nie jest miarą holistyczną ważności czasopisma [2], choć z taką
jest często utożsamiany.
Wskaźniki IF dla konkretnych czasopism są publikowane w bazie danych ISI Journal Citation Reports (JCR) stworzoną na bazie Science Citation Index (SCI) powołanej w 1961r. Nie należy mylić IF z tak zwaną listą filadelfijską ISI Master Journal List,
a dokładnie Thomson Scientific Master Journal List, gdyż ISI zostało przejęte przez
grupę Thomson Scientific działającą w ramach Thomson Corporation. Jest to lista
czasopism naukowych, które przeszły proces oceny przez komercyjną instytucję naukową Institute of Scientific Information (ISI), która została przejęta przez Thomson
Reuters Corporation. Z założenia mają to być najlepsze czasopisma w swoich dziedzinach (http://scientific.thomsonreuters.com/mjl/). Nie wszystkie czasopisma z tak
zwanej listy filadelfijskiej posiadają IF, czyli można je odnotować w bazie JCR (Journal
Citation Reports)2. Nie wszystkie tytuły z listy filadelfijskiej posiadają IF i nie wszystkie znajdują się na liście czasopism punktowanych MNISW (www.nauka.gov.pl).
Interpretacja wskaźnika jest prosta. Jeżeli przykładowo wynosił on 3 w roku 2007
oznacza to, że przeciętnie każdy artykuł, który ukazał się w danym czasopiśmie w latach 2006–2005 był w 2007 roku cytowany 3 razy. Formalnie IF dla 2007 roku można zapisać jako:

Uogólniając, miara Garfielda (Garfield Factor) ma postać [14]:

gdzie:

– wartość miary Garfielda w roku y
– całkowita liczba cytowań (w tym samocytowań), które otrzymały pozycje
w roku y, a opublikowane w roku y–2 i y–1 (artykuły, recenzje, listy do redakcji, notka)
– liczba artykułów opublikowanych w roku y–2 i y–1, które zaliczają się do cytowalnych
IF wykorzystuje się, aby obiektywnie porównywać różne czasopisma oraz grupy badaczy, co jest wysoce dyskusyjne. Należy podkreślić, że IF nie może być miarą
oceny artykułu, który ukazał się w czasopiśmie o danym wskaźniku IF. Pojawiło się
też wiele głosów i badań kwestionujących adekwatność IF w ocenie czasopism i pra2

Na liście filadelfijskiej z zakresu zarządzania było 81 czasopism (stan na 01.12.2008).
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cowników naukowych [6]. W Polsce na stanowisku tym stoi między innymi Profesor
Andrzej K. Wróblewski. Niektórzy zrównują wysoki IF czasopisma z jego prestiżem.
Można tu przytoczyć wiele atrybutów IF ograniczających jego obiektywność i trafność w ocenie jakości czasopisma, a co więcej naukowca3. Okazuje się bowiem, że
zwykle niewielka ilość artykułów w danym czasopiśmie decyduje w przeważającej
części o wysokiej wartości wskaźnika IF.
Dodatkowo IF jako narzędzie ma wiele wad. Ze względu na to, że IF nabrał komercyjnego znaczenia, redakcje niektórych czasopism dążą do utrzymywania lub
podwyższania wartości wskaźnika poprzez publikowanie artykułów o tematyce, która
jest popularna i będzie cytowana przez innych kosztem oryginalnych, nowatorskich,
„przełomowych” propozycji. Te ostatnie zwykle spotykają się z oporem i potrzebą kilku lat, aby ich wartość została dostrzeżona i uznana. Tym samym wyjątkowe artykuły
raczej obniżają wartość IF niż go podwyższają, jako że horyzont czasowy obliczania IF jest dwuletni, co oznacza, że artykuł który ma więcej niż dwa lata nie trafia do
wzoru na IF. Ma to duże znaczenie w przypadku dziedzin, w którym postęp nie jest
tak dynamiczny. Wskazuje to, że wzrost ilości wysokiej jakości artykułów w czasopiśmie niekoniecznie jest związany ze wzrostem IF. Dodatkowo na IF wpływa również
czas recenzji rękopisu. Jeżeli proces ten trwa relatywnie długo lub występują opóźnienia, cytowania z nich mogą nie znaleźć się już w aktualnym IF [5].
Ogólnie IF jest interpretowany jako przeciętna cytowalność danego czasopisma
naukowego. Uznanie, że jest reprezentatywny dla artykułów z danego czasopisma,
jest bardzo ograniczone, ze względu na fakt, że rozkład liczby cytowań dla pojedynczego czasopisma naukowego jest prawostronnie skośny [13]. Można tą prawidłowość odnieść nawet do pojedynczego autora. Mały procent artykułów uzyskuje
bardzo dużą liczbę cytatów. Ogólnie do 15% czasopism naukowych odnosi się 50%
cytatów, a do połowy najczęściej cytowanych odnosi się 90% cytatów [13]. Przykładowo o około 90% wartości IF dla Nature decydowało tylko 25% artykułów w nim
opublikowanych.
Komercyjny charakter IF sprawia, że edytorzy niektórych czasopism stosują politykę mającą na celu podwyższanie IF niekoniecznie idące w parze ze wzrostem jakości
czasopisma. Polega ona czasami na skłanianiu potencjalnych autorów artykułów do
cytowania przede wszystkim artykułów, które ukazały się w tym czasopiśmie wcześniej. Często stosuje się politykę dokładnej analizy biografii autorów, aby ocenić prawdopodobieństwo cytowań. Oznacza to, że mało znani autorzy mają mniejsze szanse,
że ich artykuły, mimo że wartościowe naukowo, zostaną opublikowane.
Należy zauważyć, że liczba cytowań zależy od dostępności danego czasopisma
oraz od obszaru tematycznego. Im jest on węższy, tym mniej powołań na dane cza3 Należy zaznaczyć, że dla oceny dorobku danego naukowca w 2005 roku wprowadzono indeks h (albo
inaczej indeks Hirsha), który również wywołuje pewne kontrowersje, a zdefiniowany jest jako liczba artykułów z liczbą cytowań ≥ h [8]. Dla oceny naukowców stosowane są również indeks m lub indeks g [1].
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sopismo i niższy wskaźnik IF. Można więc stwierdzić, że IF jest odzwierciedleniem
raczej popularności, „poczytności” danego czasopisma niż jego prestiżu. IF nie odzwierciedla też wpływu globalizacji na niektóre czasopisma.
Kontrowersje może wzbudzać fakt zaliczania danych artykułów do cytowanych.
Wynika to stąd, że w zależności od typu artykułu zmienia się prawdopodobieństwo
jego cytowania. Artykuły przeglądowe, które mają mniejszą wartość twórczą są częściej
cytowane niż artykuły oparte na wąskich badaniach. Dodatkowo to, czy dany artykuł
zostanie zaliczony do cytowanych w liczniku wzoru na IF, często jest przedmiotem
negocjacji pomiędzy Thomson Scientific a komitetem redakcyjnym. Przykładowo Journal of Environmental Quality w 2003 r, aby powstrzymać spadek wartość wskaźnika zdecydowało się położyć większy nacisk na publikację omówień [9]. Analiza IF
dla 2004 roku pozwoliła na ustalenie 15 czasopism o największym wskaźniku IF. Aż
7 z nich było typu przeglądowego. Ten fakt skłania kolegia redakcyjne do publikowania omówień artykułów z dwóch ostatnich lat ze względu na podniesienie indeksu
cytowań. Lista ta pokazuje również, że czołowe czasopisma należą przede wszystkim
do takich dziedzin jak biologia czy medycyna, gdzie występuje większa tendencja do
powoływania się na inne publikacje niż w przypadku chociażby fizyki [9].
Uważa się, że IF faworyzuje czasopisma mające rozbudowany dział listów do redakcji, które nie zaliczają się do ogólnej liczby artykułów (czyli mianownika wzoru
na IF). Mogą one być jednak cytowane, przez co wchodzą do ogólnej liczby cytowań
(czyli licznika wzoru na IF) zawyżając tym samym IF [3] w bazie JCR. Również samocytowania zawyżają IF. Aczkolwiek wyniki badań L. Gonzŕlez i J.M. Campaniario potwierdzają solidność IF w tym zakresie w odniesieniu do nauk społecznych na
podstawie analizy czasopism znajdujących się w bazie Social Sciences Citation Index
w latach od 1999 do 2003 [7]. W analizowanym zbiorze 80% samocytowań miało
wpływ na wartość IF tylko w przypadku 8,9% czasopism (uwzględniając tylko te czasopisma, w których pięć lub więcej cytatów wnosiło wkład w roczną wartość IF).
IF w zasadzie ogranicza się do publikacji w języku angielskim, przez co nie uwzględnia innych czasopism o bardzo wysokim poziomie naukowym w innych językach.
Należy zwrócić uwagę, że nie są indeksowane książki, materiały pokonferencyjne itp.
Ostrej krytyce poddawany jest IF ze względu na fakt, że nie uwzględnia wpływu
dziedzin na częstość cytowań, przez co jest źródłem do formułowania fałszywych
wniosków i porównywania aktywności departamentów, wydziałów, uczelni, których
nie da się porównać za pomocą IF. Przyczyną są chociażby różne zwyczaje i potrzeby odnośnie powoływania się do wcześniejszych publikacji zależne od dyscypliny,
czy też nawet dziedziny, której dotyczy dane czasopismo.
Zdarzają się przypadki tak zwanych „złych cytatów”. Autorzy odnoszą się do konkretnej publikacji, aby wskazać na błędne założenia, czy wyniki badań w niej występujące.
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K. Bojko stoi na stanowisku, że nie powinno się IF używać jako wskaźnika oceny
jakości publikacji i uzależniać od niego ewentualnego zatrudnienia, czy też awansu
pracownika. Według niej nie jest również miarą wpływu periodyku na inne, ani też
na rozwój nauki. Zdarza się, że pisma z niskim IF mają istotny wpływ na inne.
Sam współtwórca wskaźnika E. Garfield, który zauważył rosnące kontrowersje wokół niego, proponuje aby uporządkować praktyki cytowania według takich zmiennych jak dziedzina badawcza, czy też dyscyplina, czy też praktyki dotyczące cytowań,
gęstość cytowań, „połowa życia” [5]. Gęstość cytowań to liczba cytowanych odnośników przypadająca na artykuł. „Połowa życia” (ang. half-life) to z kolei liczba lat licząc od bieżącego roku, która obejmuje 50% cytowań w bieżącym roku dla danego
czasopisma. Gęstość cytowań jest zwykle znacząco niższa dla artykułów z matematyki niż dla nauk przyrodniczych. „Połowa życia” czasopism psychologicznych będzie
znacznie dłuższa niż dla czasopism z biologii molekularnej i astronomii [5].
Wobec niedoskonałości IF Rousseau proponuje, aby uwzględnić dziesięć poniższych miar jakości danego czasopisma [10]:
1. Wysokie standardy akceptacji ( wskaźnik akceptacji lub odrzucenia).
2. Tematyczna oraz geograficzna reprezentacja komitetu redakcyjnego.
3. Użycie systemu krytycznych referencji.
4. Szybkość publikacji.
5. Relacje streszczeń oraz indeksowania.
6. Wysoki poziom zaufania naukowców wykorzystujących zawartość czasopisma.
7. Wysoka częstość cytowań przez inne czasopisma (wpływ).
8. Zawartość streszczeń/podsumowań po angielsku.
9. Dostarczanie adresu autora/ów (poziom reputacji autora).
10. Zapewnienie pełnej informacji bibliograficznej.
Reasumując, na wartość czasopisma składa się wiele elementów, których indeks
cytowań nie jest w stanie objąć. Potrzebne są bardziej adekwatne, ale stosunkowo proste narzędzia oceny jakości czasopism. Nie powinno się ich jednak przenosić wprost
na ocenę autorów artykułów w tych czasopismach. Podobne podejście artykułował
E. Garfield w stosunku do swojego wskaźnika cytowań [5]. Aktualnie otwarta jest
intensywna debata naukowa, jaką miarę należy przyjąć, aby móc odzwierciedlać jakość czasopisma i dokonania naukowe.
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W POSZUKIWANIU MIARY PRESTIŻU I SIŁY
ODDZIAŁYWANIA CZASOPISMA …
Streszczenie
Artykuł w nawiązaniu do konferencji, która odbyła się w Polskiej Akademii Nauk, podejmuje
dyskusję na temat wad obecnej oceny aktywności naukowców oraz jakości czasopism
naukowych. Szczególną uwagę poświęcono najbardziej rozpowszechnionej mierze opracowanej przez Garfielda – impact factor. Z jej konstrukcji wynika wiele ograniczeń, które
zostały omówione.

Słowa kluczowe: miara oddziaływania czasopisma, naukometryczne
miary.

IN QUEST OF A JOURNAL PRESTIGE
AND IMPACT MEASURE
Abstract
This article with relation to the conference that took place in the Polish Academy of Science,
concerns the debate on drawbacks of current scientists activity and journal quality evaluation.
Much attention is paid to the most widely used measure introduced by Garfield, namely the
impact factor. Because of its construction it has got many limitations, which are discussed.

Key words: impact factor, scientometrics.
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KREOWANIE WARTOŚCI
RYNKOWEJ INWESTYCJI
W FORMIE WYBRANYCH FUZJI
I PRZEJĘĆ PRZEDSIĘBIORSTW
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1. Wartość przedsiębiorstwa
Wartość [szerzej: 18, s. 11–33] przedsiębiorstwa to główna kategoria myślenia
ekonomicznego. Jest ona najlepszym miernikiem jego oceny, ze względu na swą pojemność informacyjną na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w dłuższym przedziale czasu [12, s. 42]. Wartość przedsiębiorstwa publicznego, jak i niepublicznego
jest wypadkową określonych oczekiwań i decyzji inwestorów w danym okresie czasu,
dlatego prawdziwe wydaje się powszechne stwierdzenie, iż „firma jest warta tyle, ile
kupujący jest gotowy za nią zapłacić”. Należy dodać, iż wartość firmy o określonych
parametrach rynkowych i finansowych może być różnie postrzegana przez potencjalnych inwestorów. Charakter subiektywny ma także problem niedowartościowania przedsiębiorstw a przyczyny niedowartościowania konkretnej firmy mogą być
różne np. złe zarządzanie firmą, nieumiejętne wykorzystanie swoich zasobów, niewłaściwie sformułowana strategia działania itp.
Pojęcie „wartość przedsiębiorstwa” ma w literaturze przedmiotu wiele definicji.
W ujęciu klasycznym, wartość przedsiębiorstwa stanowi suma jego wartości niematerialnych i materialnych, pomniejszona o zobowiązania [szerzej: 14, s. 137–143].
Warto wskazać, że zarówno w teorii, jak i w praktyce gospodarczej funkcjonują poję* Dr Aneta Sokół, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Uniwersytet Szczeciński.
** Dr Anna Owidia Surmacz, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
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cia „wartość przedsiębiorstwa” i „wartość firmy”, które należy rozróżniać. W rozumieniu prawa handlowego, pod pojęciem firmy kryje się przedsiębiorstwo prowadzące
działalność i występujące w obrocie gospodarczym. Tak wiec, firma stanowi element
składowy przedsiębiorstwa [12, s. 13].
Powszechne określenie wartości firmy to goodwill, co oznacza wartość reputacji
firmy. Jeżeli przedsiębiorstwo wykazuje stratę na działalności operacyjnej, to jego goodwill jest ujemna (z ang. badwill lub negative goodwill), czyli wartość rynkowa w stosunku do wartości księgowej jest mniejsza [12, s. 16]. Przedsiębiorstwa zwiększając
swoją wartość, generują jednocześnie wyższą wartość dla swoich kontrahentów, zarządu (wzrost wynagrodzeń), państwa (poprzez odprowadzane podatki) i dalszego
otoczenia (stosowanie zasad etyki biznesu w zakresie ochrony środowiska, sponsoring
imprez masowych i fundacji charytatywnych) [12, s. 47]. Nie przywiązywanie wagi
przez przedsiębiorstwo do wzrostu swej wartości powoduje powstanie tzw. luki wartości (dodatniej różnicy możliwej do osiągnięcia pomiędzy wartością jednostki a jej
aktualną wartością rynkową). Istnienie luki wartości nie jest korzystne dla przedsiębiorstwa, gdyż może doprowadzić do jego wrogiego przejęcia przez inwestorów poszukujących „okazji” rynkowych. Tracą wówczas na tym zarówno akcjonariusze, zarząd
i pracownicy przedsiębiorstwa, jaki i niekiedy inne podmioty z nim związane.
Według M. Siudaka [12, s. 14] wartość firmy jest nadwyżką wartości rynkowej
przedsiębiorstwa nad wartością netto jego rzeczowych składników majątkowych. Jeżeli wartość ta jest dodatnia, to wartość przedsiębiorstwa przewyższa wartość netto
jego majątku. Z tego wniosek, że ekonomiczne źródło wartości firmy wynika z efektu synergii. Efekt synergiczny przedsiębiorstwa przynoszą funkcjonujące razem aktywa, które mają większą wartość od sumy wartości ich poszczególnych składników.
Ponadto, zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku przyczynia się do kreowania wartości firmy a to z kolei skłania inwestorów do zapłacenia za nie o tę wartość
więcej (tzn. powyżej wartości netto rzeczowych aktywów) [12, s. 15–16].
Podejmowanie przez przedsiębiorstwo przedsięwzięć (w tym fuzji i przejęć) o dodatniej wartości bieżącej netto NPV, sprzyja tworzeniu przez nie wartości. Fuzje
i przejęcia, bowiem mogą być postrzegane jako szczególne strategie przedsiębiorstw
przynoszące im dodatkową wartość [11, s. 153]. Całkowita wartość stworzona wskutek połączenia przedsiębiorstw stanowi różnicę pomiędzy wartością połączonych
przedsiębiorstw a sumą wartości firm: przejmowanej i przejmującej. Równanie to
wskazuje na uzyskanie z połączenia efektów synergicznych w zakresie działalności
operacyjnej, finansowej oraz obciążeń podatkowych, które mogą przyczynić się do
wzrostu dochodów gotówkowych albo zmniejszenia ryzyka strumienia przepływów
pieniężnych [11, s. 155].
Szacowanie wartości przedsiębiorstwa odbywa się ze względu na różne cele, które podmiot chce osiągnąć poprzez takie działania. W związku z tym wyróżniamy
[2, s. 315 za: 17, s. 105–107]:
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cele wyceny mające podstawowe znaczenie dla pozycji rynkowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, bądź dla kształtowania społecznego odbioru ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa, występuje tu potrzeba ciągłego dysponowania informacją
o wartości przedsiębiorstwa niezbędną do podejmowania właściwych decyzji,
sprzyjających zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa,
 cele występujące okresowo, wymagają one z reguły zaangażowania rzeczoznawców ds. wyceny zasobów np. z uwagi na ubieganie się o długookresowy kredyt
bankowy,
 cele pojawiające się przypadkowo, wynikają one z sytuacji dość nadzwyczajnych
ale prawnie usankcjonowanych.
Warto zauważyć, że cele dla których dokonuje się szacowanie wartości przedsiębiorstwa determinują metody i procedurę postępowania. Według D. Zarzeckiego metody wyceny wartości przedsiębiorstwa dzieli się na: dochodowe, majątkowe,
mieszane, porównawcze (rynkowe), niekonwencjonalne [18, s. 55].
Metody majątkowe to: wartość księgowa, odtworzeniowa, likwidacyjna.
Metody dochodowe to: oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych
– (DCF, APV), rynkowe – (EVA, MVA), wyceny rynkowej, wyceny wielokrotnej –
(mnożnik cenowo-dochodowy, stopa dywidendy).
Metody mieszane to: niemiecka, szwajcarska, anglosaska, oparta na tempie pomnażania wartości.
Metody rynkowe to: metody mnożnikowe, transakcji porównywalnych.
Metody niekonwencjonalne to: wycena oparta na teorii opcji, wycena z opóźnieniem czasowym, inne metody niekonwencjonalne.
Prawidłowy wybór metody wyceny wartości przedsiębiorstwa uwarunkowany jest
czynnikami ze sfery ogólnej funkcjonowania podmiotów, jak i szczegółowej. Wśród
czynników ogólnych determinujących powyższą kwestie wyboru metody zaliczamy m. in. cel wyceny, podmiot wyceny, ogólny stan i prognozy rozwoju gospodarki, stan rynku papierów wartościowych. Do czynników szczegółowych zaliczamy:
jakość dostępnych informacji, stan i perspektywy rozwoju branży, obecną sytuację
ekonomiczną przedsiębiorstwa, zakres działania podmiotu i jego stopień dywersyfikacji [4, s. 1101].
Motywy przeprowadzania wycen przedsiębiorstw, można ogólnie sklasyfikować
w następujące grupy [13, s. 186–187]:
1. Transakcje kupna – sprzedaży, gdzie wycena od strony kupującego powinna wykazać maksymalną, a od strony sprzedającego minimalną akceptowaną cenę transakcyjną.
2. Wycena spółek notowanych na rynku kapitałowym (giełdzie papierów wartościowych).
3. Określenie wartości akcji na potrzeby oferty publicznej, gdzie wycena argumentuje proponowaną ceną akcji.
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Tabela 1. Korzyści wynikające ze znajomości wyniku
wyceny wartości przedsiębiorstwa
Wycena pomaga sprzedającym

Wycena pomaga kupującym

Określić przedział, w którym na podstawie bieżących i oczekiwanych warunków rynkowych
znajduje się obecna wartość przedsiębiorstwa

Określić przedział, w którym na podstawie bieżących
i oczekiwanych warunków rynkowych znajduje się obecna
wartość przedsiębiorstwa – kandydata na nabycie

Upewnić się, że poszczególne składowe nie
przyczyniają się do zmniejszenia wartości całości przedsiębiorstwa

Upewnić się, czy proponowana cena za nabycie przedsiębiorstwa nie jest zbyt wysoka

Określić cenę sprzedaży

Określić dostępne i optymalne sﬁnansowanie transakcji
nabycia przedsiębiorstwa

Podjąć decyzje o ewentualnej sprzedaży, utrzymaniu, ofercie publicznej lub likwidacji części
albo całości przedsiębiorstwa

Rozważyć wpływ wariantowych scenariuszy rozwoju
przedsiębiorstwa na opłacalność transakcji

Wzmocnić argumentację cenową w trakcie negocjacji dotyczących ewentualnej sprzedaży

Wzmocnić argumentację cenową w trakcie negocjacji dotyczących ewentualnego nabycia
Ugruntować wiedzę o sektorze i pozycji konkurencyjnej
nabywanego przedsiębiorstwa

Źródło: P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s. 19.

4. Tworzenie systemów wynagrodzenia pracowników i członków zarządu opartych
na efektach osiąganych z koncepcji kierowania wartości.
5. Identyfikacja determinant wartości przedsiębiorstwa, gdzie wycena pozwala zaobserwować, które z determinant wartości mają zasadniczy wpływ na bieżącą
wartość osiąganą przez przedsiębiorstwo.
6. Decyzje strategiczne dotyczące dalszego działania przedsiębiorstwa, gdzie wycena jest wstępnym i ważnym etapem w procesie decyzji o kontynuacji działalności, likwidacji biznesu, restrukturyzacji.
7. Planowanie operacyjne i strategiczne, gdzie wycena ma zasadnicze znaczenie
w procesie decyzyjnym.
Osiągnięcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa w wyniku fuzji/przejęcia wymaga
współdziałania zarządu oraz rady nadzorczej lub bezpośrednio właścicieli. W przypadku specyficznych transakcji lewarowanych (LBO) źródeł wzrostu wartości dla
akcjonariuszy upatruje się w poprawie efektywności operacyjnej działalności, zastosowaniu wysokiej dźwigni finansowej i optymalizacji struktury finansowania oraz
realokacji aktywów przedsiębiorstwa [16, s. 27].
Tak do końca nie wiadomo, czy fuzje i przejęcia tworzą wartość dla firmy uczestników transakcji. W aspekcie konkurencyjności rynku fuzji i przejęć, połączenie najczęściej przysparza korzyści przejmującemu, który generuje w jego wyniku korzyści
ekonomiczne [11, s. 157]. Pamiętać należy, iż dodatkowa wartość może przypaść
w udziale sprzedającemu, jeżeli zapłacona premia za ryzyko ją przewyższa.
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Istnieje wiele opinii na temat kreowania wartości dla przejmującego. Z jednej
strony, im lepsza integracja po przejęciu, tym trudniej oszacować wartość dodaną w efekcie połączenia. Z drugiej strony korzyści płynące z innego typu niż fuzje
czy przejęcia inwestycji przedsiębiorstwa, mogą nakładać się na wyniki połączenia. Tak, więc, osiągany w danym okresie poziom stopy zwrotu dla akcjonariuszy przedsiębiorstwa przejmującego nie musi być wcale przypisany do konkretnej
transakcji.
Skutkiem powyższego jest skupienie się ekonomistów w badaniach empirycznych
na reakcji rynku kapitałowego poprzez obserwację zmian w poziomie ceny akcji
na kilka dni przed i po ogłoszeniu planowanego terminu połączenia. Natychmiastowa reakcja ceny akcji najlepiej odzwierciedla bowiem przewidywania rynku, co
do długoterminowych skutków transakcji [11, s. 159–160]. Z analizy 155 transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w latach 1998–2002 na WGPW (według metodologii światowej firmy konsultingowej McKinsey & Company) przez G. Piecka
[por.: 9, s. 234–235] wynika, że 68% transakcji doprowadziło do wzrostu wartości
uczestników transakcji (po 5 dniach po ogłoszeniu połączenia cena akcji wzrosła
w stosunku do jej poziomu z dnia ogłoszenia) a ok. ¼ nie przyniosła spodziewanych
korzyści. Nieco odmienne wyniki przyniosło badanie 134 transakcji fuzji i przejęć
z wykorzystaniem metodologii firmy KPMG – 48% transakcji, czyli blisko 4⁄5 doprowadziło do spadku wartości uczestników transakcji (spadek kursu akcji spółek
ok. jednego roku po połączeniu w porównaniu do ceny akcji przed transakcją), 30%
nie wpłynęło na wartość przedsiębiorstwa a 22% zakończyło się pozytywnie.
W literaturze przedmiotu spotykane są wyniki badań, przeprowadzanych przez
różne środowiska naukowe, w kontekście wpływu fuzji i przejęć na tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Przykładowo, według Jensena i Rubacak’a [5] oraz Kaplan’a
i Weisbach’a [6] fuzje kreują dodatkową wartość dla przejmującego i przejmowanego podmiotu. Natomiast, badania empiryczne Niden’a [8] wskazują na ponoszenie strat przez akcjonariuszy przedsiębiorstw przejmujących.
To reakcja rynku kapitałowego odzwierciedla rozkład ryzyka pomiędzy akcjonariuszami spółki nabywanej i kupującej. Akcjonariusze firmy nabywanej osiągają wymierne korzyści już w chwili sprzedaży akcji w postaci premii od nabywcy.
Korzyści dla przejmującego rozłożone są w czasie i zależą od osiągnięcia celów
ekonomicznych (niekorzystne zmiany rynkowe, nieudana integracja), obarczonego wysokim ryzykiem przejęcia [7, s. 145]. Ponadto, uzyskanie wzrostu wartości
przez przedsiębiorstwa, w wyniku wyboru strategii działania poprzez fuzje i przejęcia, wymaga od menedżerów przede wszystkim odpowiedniej wiedzy oraz dobrego przygotowania do przeprowadzenia transakcji. Wzrost efektywności połączenia
osiągnąć można wykorzystując efekt synergii, ale także poprzez umiejętne zarządzanie przejętym lub przyłączonym przedsiębiorstwem.
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2. Nośniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa
Przyjęcie za cel funkcjonowania firmy maksymalizację jej wartości powoduje,
że wszystkie działania w organizacji nakierowane są na osiąganie wzrostu wartości
podmiotu. Konsekwencją takiego podejścia jest ocenianie wszystkich zasobów i procesów zachodzących między nimi w przedsiębiorstwie z punktu widzenia efektywności i kreowania wartości. Zasadniczym długookresowym celem firmy staje się, zatem
maksymalizacja finansowych korzyści jej właścicieli, czyli maksymalizacja wartości
[1]. Jednakże, działanie, jakim jest zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga określenia czynników kreowania tejże wartości, czyli tzw. generatorów wartości
(z ang. value drivers). Warunkują one, bowiem, jej przyrost oraz podjęcie działań organizacyjnych w celu ukształtowania się ich na pożądanym poziomie. Ponadto, analiza czynników wpływających na wartość firmy, wskazywać może na obszary rozwoju
oraz te przeciwstawnie oddziaływujące na wartość organizacji. Nośniki wartości mogą
być wykorzystywane do porównań jednostek w ramach danego przedsiębiorstwa lub
holdingu oraz danej firmy z innymi w tej samej branży [12, s. 49].
Za kluczowe czynniki wpływające na wartość rynkową przedsiębiorstwa uznaje się [17, s. 48]:
 cenę rynkową akcji,
 zdolność do generowania gotówki,
 wielkość kosztów osobowych i kosztów zarządu,
 dywidendę,
 wskaźniki rynku kapitałowego (przykładowo, EPS czyli zysk na jedną akcję czy
wartość księgowa na akcję).
Istotność generatorów wartości firmy dla poszczególnych sektorów gospodarki zależna jest od warunków panujących w danej branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo a zwłaszcza siły i stopnia panującej w niej konkurencji. Samo określenie sił
napędowych wzrostu wartości organizacji nie jest wystarczające, ważne jest odpowiednie nimi zarządzanie. Poza tym, w ocenie wpływu cząstkowych czynników na
tworzenie wartości firmy, pamiętać należy o ich kompleksowym ujmowaniu z uwagi na powiązania nośników szeregiem współzależności.
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, nie opiera się na rzeczywistych strumieniach
gotówkowych uzyskiwanych w przyszłości przez przedsiębiorstwo, ale na strumieniach
szacowanych przez inwestorów. W związku z tym, aktualna wartość przedsiębiorstwa
jest pochodną oczekiwań inwestorów, co do przyszłej zdolności przedsiębiorstwa do
generowania gotówki. Niemniej jednak, oczekiwania te kształtowane są w obecnych
warunkach rynkowych i stąd podlegają dużym wahaniom.
Inwestorzy w podejmowaniu decyzji sugerują się często spodziewanymi lub faktycznymi zachowaniami innych uczestników rynku, w tym ich reakcjami na krót-
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koterminowe wyniki przedsiębiorstw. To z kolei prowadzić może do błędnych ocen
rzeczywistych wartości i przypadkowych zmian kursów spółek.
W związku z powyższym, wartość przedsiębiorstw podlega w krótkim okresie
istotnym wahaniom, mimo niezmienionych przesłanek fundamentalnych. Zatem,
tylko w długim i średnim okresie czasu wartość rynkowa ustalona na giełdzie stanowi efektywny i wiarygodny miernik aktualnej wartości przedsiębiorstwa.
W kontekście transakcji fuzji i przejęć oprócz wyżej wymienionych, generatorami wartości rynkowej mogą być pewne wybrane wskaźniki ekonomiczne. Zatem,
w ocenie wpływu fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstw, korzystne byłoby przeanalizowanie kształtowanie się wartości wskaźników zarządzania wartością przed i po
połączeniu firm [17, s. 131]. Badania takie są możliwe do przeprowadzenia w Polsce ze względu na znaczne nasilenie się w końcu lat 90. zjawiska konsolidacji firm.
Ponadto, ze względu na rosnące znaczenie kapitału intelektualnego oraz jakości informacji w gospodarce, za ważne uznaje się czynniki niefinansowe takie jak: lojalność i jakość klienta, satysfakcja klienta, rotacja i poziom wyszkolenia pracowników,
korzystanie z nowoczesnych kanałów komunikacji, liczba posiadanych patentów,
nakłady na badania i rozwój, czas trwania podstawowych procesów w przedsiębiorstwie, innowacyjność organizacji i jej marka itp. W efekcie, w pomiarze efektywności wybranej drogi rozwoju poprzez połączenia główni decydenci jednostki powinni
uwzględnić, oprócz mierników finansowych (zysk, przychody ze sprzedaży) również
te pozafinansowe.

3. Ocena wartości rynkowej wybranych
spółek w efekcie dokonanych fuzji/
przejęć na polskim rynku kapitałowym
Ocena fuzji i przejęć z punktu widzenia przynoszenia przez nie wzrostu wartości
rynkowej przedsiębiorstwa została przeprowadzona na wybranych przedsiębiorstwach
przemysłowych – spółkach, które uczestniczyły w transakcjach połączeniowych na
polskim rynku kapitałowym w latach 1999–2003 tabela 1. Niejednokrotnie większość analizowanych podmiotów dokonała w przyjętym okresie więcej niż jednej
operacji połączeniowej, występując z reguły w roli przejmującego (w przejęciach
kapitałowych).
Wybór okresu przeprowadzenia badania wynikał z przeświadczenia, iż fuzje/przejęcia maja charakter długookresowych inwestycji, przynoszących pożądane rezultaty
(wzrost wartości firmy) przynajmniej po upływie 2–3 lat od ich zakończenia. Stąd,
wnioski badawcze sformułowano w oparciu o sprawozdania finansowe spółek poprzez porównanie odpowiednich wartości liczbowych z 1 i 2 roku po fuzji/przejęciu
z wartością 1 rok przed dokonaniem transakcji.
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Tabela 2. Wybrane transakcje połączeniowe spółek w latach 1999–2003
Uczestnik

Rok trans- Rodzaj poakcji
łączenia

Opis transakcji

Boryszew S.A.

2000

przejęcie

Przyłączenie do Grupy spółki akcyjnej Huta Oława

Elektrim S.A.

1999

przejęcie

Nabycie Megadex S.A. przez spółkę zależną
Elektrim – Energetyka

Indykpol S.A.

2000

przejęcie

Połączenie z Lubdrob S.A.

Paged S.A.

Połączenie z Yawal S.A. (obecnie Al-Pras)

2001

przejęcie

Polimex Mostostal
Siedlce S.A.

2003/2004

fuzja

Stomil Sanok S.A.

2003

przejęcie

Połączenie Polimex – Cekop S.A. z Mostostal Siedlce S.A.
Zakup akcji Stomil Sanok

Źródło: opracowanie własne.

Na potrzeby badawcze przyjęto, iż wartość rynkowa przedsiębiorstwa to wartość jej aktywów netto, ustalona na podstawie kursów giełdowych, obliczona jako
iloczyn ostatniego kursu akcji oraz liczby akcji spółki. Ponadto, w ocenie wpływu
fuzji i przejęć na wartość rynkową przedsiębiorstw, korzystne przeanalizowano
kształtowanie się wartości wskaźników rynku kapitałowego takich jak: wskaźnik
zysku na jedną akcję EPS (z ang. earnings per share), wskaźnik wartości księgowej
jednej akcji BVPS (z ang. book value per share), wskaźnik poziomu ceny rynkowej w zysku netto P/E, wskaźnik ceny do wartości księgowej akcji P/BVPS (z ang.
price to book value ratio). Wskaźniki te uznano za ważne, gdyż bazują one na elementach wykorzystywanych w analizach technicznych i fundamentalnych, służących inwestorom w bieżącej analizie atrakcyjności lokowania kapitału w walory
danej spółki.
W badaniu wpływu fuzji i przejęć na wartość rynkową spółek podkreślić należy
fakt posiadania przez rynek kapitałowy zdolności przewidywania efektów tych transakcji. Przyjęto, iż notowania giełdowe są niezwykle pomocnym narzędziem w ocenie
wartości spółki. Dzięki nim właściciele spółek otrzymują obraz ich bieżącej wartości
rynkowej, która jest obiektywną miarą możliwości firmy i jakości zarządzania nią.
Ta obiektywna ocena, pozwala z kolei menedżerom uplasować spółkę na tle konkurencji i wyciągnąć z tego porównania odpowiednie wnioski [20]. Ponadto, giełda
papierów wartościowych stanowi cenne źródło informacji, dotyczących generowania przez różne formy połączeń korzyści dla akcjonariuszy. W wyniku wzrostu ceny
akcji inwestorzy mogą osiągnąć pewną oczekiwaną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału własnego (stopę kapitalizacji zysku). Ponadto, wzrost cen akcji spółek
podnoszący ich wartość rynkową sprzyja uzyskaniu przez interesariuszy (akcjonariuszy/udziałowców) wyższej dywidendy.
Analiza kursów akcji ma również i negatywną stronę. Istotnym jej mankamentem jest brak generowania informacji o sposobach tworzenia wartości firmy i zarzą-
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dzania procesem fuzji i przejęć oraz rozwiązaniach organizacyjnych pozwalających
osiągnąć sukces lub porażkę z tych przedsięwzięć [15].
W analizie kursów giełdowych spółek porównano cenę akcji każdej z nich w 1
roku po i 2 roku po połączeniu z ceną w 1 roku przed transakcją (tabela 3). Pozwoliło to oszacować wpływ fuzji/przejęć spółek na wartość rynkową połączonych firm.
Wybór ścieżki rozwoju w oparciu o fuzje i przejęcia przez spółki okazał się trafny. Transakcje te przyniosły spółkom w całym dwuletnim okresie post- połączeniowym wzrost wartości rynkowej, zwiększając tym samym możliwości rozwojowe oraz
polepszając jakość zarządzania w tych podmiotach. Z grupy 6 analizowanych podmiotów, w 4 spółkach w pierwszym roku i w 5 w drugim roku po połączeniu akcje
„poszły” w górę (tabela 2).
Tabela 3. Wpływ połączeń spółek na ich wartość rynkową mierzoną kursem akcji
Liczba spółek osiągających
w 1 roku po fuzji/przejęciu

Liczba spółek osiągających
w 2 roku po fuzji/przejęciu

Spadek

2

1

Brak zmiany

0

0

Wzrost

4

5

Zmiana wartości rynkowej

Źródło: opracowanie na podst.: tabela 2.

Potwierdzeniem powyższego jest kształtowanie się odpowiednio dla każdej spółki
kursu akcji. Cena akcji wszystkich spółek w pierwszym roku po- w porównaniu do
roku przed- podniosła się o średnio 163,27% (przy dynamice średnio 263,27%). Kolejno, w drugim roku po- w stosunku do roku przed- ponownie rynek wycenił akcje
wyżej, cena waloru wzrosła o średnio 219,05% (dynamika średnio 319,05%).Wyraźnie widać, iż po upływie dwóch lat od połączenia w porównaniu do roku przed- nastąpił większy wzrost ceny walorów spółek, aniżeli w roku bazowym (tabela 4).
Stwierdza się, zatem, iż przeprowadzone w latach 1999–2003 operacje fuzji i przejęć przez wybrane przedsiębiorstwa przemysłowe zakończyły się powodzeniem pod
kątem tworzenia wartości rynkowej firmy w świetle oceny kursu akcji. Wartość rynkowa w spółkach w pierwszym roku po połączeniu wzrosła w porównaniu do roku
przed- (średnia 530,54 mln zł) do poziomu średnio 1305,11 mln zł. W roku drugim
zaś do poziomu średnio 747,69 mln zł (tabela 5). Akcjonariusze ocenili działania
(fuzje/przejęcia) zarządów spółek pozytywnie i obdarzyli ich zaufaniem, niepozbywając się akcji spółek. Osiągnęli w ten sposób wymierne korzyści z oczekiwanych
synergii. Poprawiła się również pozycja badanych spółek na tle konkurencji na rynku, co ma również duże znaczenie dla inwestorów.
Uzyskane rezultaty oceny traktować należy jednak z pewną ostrożnością z uwagi
na małą próbę badawczą oraz fakt, iż krajowa giełda charakteryzowała się w okresie
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Zmiana ceny
akcji* (C/A)

Zmiana ceny
akcji* (B/A)

Kurs w 2 roku
po połączeniu (C)

Kurs w 1 roku
po połączeniu (B)

Spółka (sektor rynku)

Kurs 1 rok
przed połączeniem (A)

Tabela 4. Średni kurs akcji w spółkach w latach 1998–2005 (w zł)

BORYSZEW (przemysł chemiczny)

12,88

10,75

34,68

83,46

269,25

INDYKPOL (przemysł spożywczy)

28,90

45,95

40,75

159,00

141,00

PAGED (przemysł drzewny i papierniczy)

5,20

1,06

8,80

20,38

169,23

EKEKTRIM (przemysł elektromaszynowy,
elektroenergetyczny)

38,50

50,60

8,95

131,43

23,25

POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE (budownictwo)

4,75

33,60

62,30

707,37

1311,58

STOMIL SANOK (przemysł chemiczny)

29,50

141,00

133,00

477,97

450,85

ŚREDNIA

263,27

319,05

*dane w ujęciu %
Źródło: opracowanie własne na podst.: Roczniki Giełdowe, www.gpw.com.pl/informacje giełdowe/wydawnictwa oraz
www.gpw.com.pl/prezentacje/roczniki giełdowe/akcje

przeprowadzania większości operacji fuzji/przejęć niedostateczną dojrzałością (część
transakcji miała miejsce w latach 90.).
Natomiast, analiza wybranych wskaźników rynkowych (tabela 6) wskazuje, iż wybór ścieżki rozwoju przez spółkę w oparciu o fuzje i przejęcia nie zupełnie okazał się
trafny. Najwidoczniej, zbyt mało czasu upłynęło od momentu przeprowadzenia operacji fuzji/przejęcia przez spółki a na spodziewane efekty trzeba jeszcze poczekać.
W przypadku wskaźnika zysk netto/akcję (EPS) pozytywne efekty dla akcjonariuszy, wynikające z dobrej kondycji finansowej spółek widoczne były w obydwu okresach po połączeniowych, przy czym dla 83% badanych w drugim roku po dochód
z akcji wzrósł (tabela 7). Tendencja wzrostowa EPS może być sygnałem wzrostu notowań spółek: Boryszew, Indykpol, Paged, Polimex-MS oraz Stomil Sanok w najbliższych latach i zachęcić (szczególnie inwestorów finansowych) do dalszego nabywania
ich walorów. Z punktu widzenia kierownictwa spółek, wzrost EPS jest odzwierciedleniem sukcesu w prowadzonej działalności konsolidacyjnej a dla wierzycieli – powodem do zadowolenia z rosnącej wiarygodności kredytowej firmy.
Potwierdzeniem uzyskanych korzyści w postaci wzrostu wartości spółek mierzonej wskaźnikiem wartości księgowej jednej akcji jest wyższa cena rynkowa niż wartość księgowa akcji osiągnięta w 1 i 2 roku okresu po połączeniowego w 5⁄6 spółkach
(tabela 6). Tylko Paged S.A. efektywnie gospodarował i zmniejszył kapitału własny
w efekcie połączenia z Yawal S.A.
Cena rynkowa akcji była większa od zysku przypadającego na akcję w całym analizowanym okresie w większości spółek (83%). Sytuacja ta niekorzystnie wpływa na
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Tabela 5. Wartość rynkowa w przedsiębiorstwach
przemysłowych w latach 1998–2005
Nazwa spółki

1 rok przed fuzją/przejęciem

W 1 roku po fuzji/przejęciu

W 2 roku po fuzji/przejęciu

Liczba wyemitowanych akcji (szt)
BORYSZEW

11 221 250,00

119 212 500,00

91 160 500,00

INDYKPOL

3 124 500,00

3 124 500,00

3 124 500,00

PAGED

10 095 250,00

10 095 250,00

10 095 250,00

ELEKTRIM

72 749 100,00

83 770 297,00

83 770 297,00

POLIMEX-MOSTOSTAL
SIEDLCE

9 600 000,00

18 548 633,00

15 248 491,00

STOMIL SANOK

4 526 472,00

2 546 142,00

2 846 134,00

Kurs akcji (zł)
BORYSZEW

7,45

20,10

23,40

INDYKPOL

21,50

64,90

60,00

5,20

1,06

8,80

38,50

50,60

8,95

4,75

33,60

62,30

29,50

141,00

133,00

PAGED
ELEKTRIM
POLIMEX-MOSTOSTAL
SIEDLCE
STOMIL SANOK

Wartość rynkowa (mln zł)
BORYSZEW

83,60

2 396,17

2 133,16

INDYKPOL

67,18

202,78

187,47

PAGED

52,50

10,70

88,84

2 800,84

4 238,78

749,74

45,60

623,23

949,98

STOMIL SANOK

133,53

359,01

378,54

ŚREDNIA

530,54

1305,11

747,69

ELEKTRIM
POLIMEX-MOSTOSTAL
SIEDLCE

Źródło: opracowanie własne na podst.: Roczniki Giełdowe, www.gpw.com.pl/informacje giełdowe/wydawnictwa i prezentacje/roczniki giełdowe/akcje; Raporty finansowe, www.parkiet.com.pl oraz Monitor Polski B 2002/nr 80.

postrzeganie spółek przez inwestorów, gdyż zwiększyła się liczba lat obrachunkowych w ciągu, których zysk netto przypadający na akcję pokryje cenę nabycia walorów spółek. Jednakże, pamiętać należy, iż na poziom wskaźnika P/E wpływa szereg
czynników takich jak [3, s. 43]: koniunktura w branży, sytuacja prawna podmiotu,
konflikty w kierownictwie, wyniki ekonomiczne (zmiany płynności finansowej i przy-
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Tabela 6. Wybrane wskaźniki rynkowe spółek giełdowych
Spółka

BORYSZEW

INDYKPOL

PAGED

ELEKTRIM

POLIMEX-MOSTOSTAL
SIEDLCE

STOMIL SANOK

Lata

EPS *
(zł)

BVPS **
(zł)

1999

0,928

2001

1,809

P/E ***

P/BVPS ****

4,505

0,49

0,10

6,663

0,26

0,07

2002

2,738

9,265

0,26

0,08

1999

–0,928

12,067

–32,59

2,51

2001

1,159

17,026

21,19

1,44

2002

0,363

16,976

54,89

1,17

2000

–0,638

10,715

–6,67

0,40

2002

–1,619

7,511

–0,65

0,14

2003

1,172

8,758

5,77

0,77

1998

–4,148

7,058

–7,67

4,51

2000

–12,869

12,540

–3,67

3,76

2001

–5,522

7,631

–1,98

1,44

2002

0,618

10,562

0,32

0,02

2004

2,039

13,620

0,67

0,10

2005

2,806

19,225

0,80

0,12

2002

3,017

38,978

0,97

0,07

2004

11,101

56,978

1,29

0,25

2005

10,303

61,061

1,27

0,22

*
zysk netto/akcję
** wartość księgowa jednej akcji
*** poziom ceny rynkowej w zysku netto
**** cena rynkowa do wartości księgowej akcji
***** stopa dywidendy
Źródło: opracowanie własne na podst.: wyniki i wskaźniki finansowe pochodzące ze skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych spółek, portal www.bankier.pl/inwestowanie

chodów). W ramach szerokiej interpretacji wskaźnika można przyjąć, że rynek pozytywnie ocenia działalność konsolidacyjną spółek – wypracowany zysk.
W 4⁄6 badanych podmiotach cena rynkowa akcji do jej wartości rynkowej kształtowała się poniżej 1 (tabela 6 i 7). Oznacza to, że spółki: Boryszew, Paged, Polimex-MS
oraz Stomil Sanok nie funkcjonowały dobrze po upływie dwóch lat od dokonanych
transakcji fuzji/przejęć i prawdopodobnie przeżywały kłopoty finansowe. Z punktu
widzenia zarządów tych spółek i akcjonariuszy giełda papierów wartościowych nadała relatywnie niską wartość akcjom spółek. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż kursy akcji określają również czynniki niezwiązane z sytuacją finansową spółki, (która
była dobra w spółkach po wcześniejszych analizach), to najprawdopodobniej niska
wartość wskaźnika w pond 60% badanych była efektem wpływu tych czynników dających sygnał do sprzedaży akcji spółek.
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Tabela 7. Wpływ połączeń spółek na ich wartość rynkową
na podstawie wskaźników rynkowych
Zmiana wartości rynkowej

Liczba spółek osiągających
w 1 roku po fuzji/przejęciu

Liczba spółek osiągających
w 2 roku po fuzji/przejęciu

EPS
Spadek

2

1

Brak zmiany

0

0

Wzrost

4

5

BVPS
Spadek

1

1

Brak zmiany

0

0

Wzrost

5

5

P/E
Spadek

1

1

Brak zmiany

0

0

Wzrost

5

5

P/BVPS
Spadek

3

2

Brak zmiany

0

0

Wzrost

2

3

Źródło: opracowanie na podst.: tabela 6.

Nie można, zatem jednoznacznie stwierdzić, iż przeprowadzone w latach 1999–
2003 przez wybrane spółki przemysłowe operacje przejęć zakończyły się powodzeniem pod kątem tworzenia wartości rynkowej. Analiza kursu akcji oraz wskaźników
rynkowych opartych na liczbie akcji wskazuje na generowanie wyższej niż przed dokonaniem połączenia wartości rynkowej. Natomiast, wskaźniki rynkowe ustalane na
podstawie ceny rynkowej rzucają cień na pozytywną ocenę efektywności zastosowania strategii rozwoju przez badane spółki w oparciu o fuzje czy przejęcia.
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KREOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ
INWESTYCJI W FORMIE WYBRANYCH
FUZJI I PRZEJĘĆ PRZEDSIĘBIORSTW
PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE
Streszczenie
Szacowanie wartości przedsiębiorstwa odgrywa istotną rolę w zarządzaniu finansami, a przede
wszystkim w analizie różnych projektów inwestycyjnych. Podejmowanie przez przedsiębiorstwo przedsięwzięć o dodatniej wartości bieżącej netto NPV, sprzyja tworzeniu przez
nie wartości. Fuzje i przejęcia to przedsięwzięcia charakteryzujące się wysokim ryzykiem.
Jednocześnie postrzegane są jako doskonały sposób szybkiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Pamiętać jednak należy, iż nie zawsze korzyść tę (dodatkową wartość) osiągają
wszystkie strony transakcji. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęto, iż w ocenie fuzji czy przejęć
– zastosowanie metod wyceny wartości przedsiębiorstwa ma swoje uzasadnienie. Ocenę
efektywności inwestycji – fuzji/przejęć przeprowadzono na wybranej grupie przedsiębiorstw
przemysłowych w oparciu o mierniki rynku kapitałowego.

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami,
fuzje, przejęcia.

CREATING THE MARKET VALUE OF INVESTMENT
IN MERGERS AND ACQUISITIONS FORM IN
INDUSTRIAL COMPANIES IN POLAND
Abstract
Estimating the goodwill of companies is the most important in the financial management, but
first of all in analysis of different investment projects. Undertaking investments with positive
net present value by companies create value in these firms. Mergers and acquisitions (M&A)
are projects, who are associated with high risk. However, they are perceived as the excellent
way of rapid growth of goodwill. We should remember that not all participants of M&A
transaction achieve this benefit (additional value). Considering above, we can accept, that in
M&A analysis is necessary to use some goodwill methods. The analysis of the effectiveness
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of investments – M&A was conducted on chosen industrial companies group and based on
capital market ratios.

Key words: goodwill of companies, financial management, mergers
and acquisitions.
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Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach nasilającej się konkurencji i turbulencji otoczenia poszukują sposobów umożliwiających zwiększenie ich wartości
i stworzenia gwarancji wzrostu udziału w rynku. Pomocne w tym zakresie wydaje się
systematyczne doskonalenie procesu zarządzania, zdobycie umiejętności kompleksowego spojrzenia na procesy umożliwiające trafne podjęcie decyzji [13]. Za nadrzędny cel dzisiejszych przedsiębiorstw uznaje się poprawę ich pozycji konkurencyjnej,
co w znacznej mierze uzależnione jest od kreatywnego podejścia do zarządzania, stawiania sobie coraz to większych wymagań, sprawnego wykonywania działań, które dotychczas uznawane były za nieskuteczne, kiedy w rzeczywistości są pomocne
w optymalizacji jakości produktów oraz ograniczaniu kosztów ponoszonych przez
przedsiębiorstwo [8]. Istotne staje się doprowadzenie do osiągnięcia jakości wyższej
od „posiadanej”, możliwe jest to dzięki wielu procesom, które stanowią ciąg działań
(technologicznych, logistycznych, regulujących, kontrolnych, doskonalących) mających za zadanie realizację produktu satysfakcjonującego klienta [6]. Sukces uzależniony jest od tego, czy kierownictwo potrafi skutecznie zarządzać przebiegiem procesu.
Doskonalenie procesów i działań możliwe jest jedynie dzięki szczegółowej ich analizie,
co powinno mieć znaczący wpływ na poprawę efektywności operacyjnej organizacji.
Umiejętne zarządzanie procesami prowadzące do systematycznego i kompleksowego
ich doskonalenia stanowi dla producenta kluczowy element warunkujący osiągnięcie
przewagi nad konkurentami, jest to potencjał, który potęguje siłę przedsiębiorstwa,
w części zabezpiecza go przed dynamiczną zmiennością warunków funkcjonowania
* Dr inż. Wiesław Łukasiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
** Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
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i umożliwia poprawę efektywności działania, skuteczności zarządzania, wzrost wydajności, produktywności, innowacyjności i zaangażowanie załogi przedsiębiorstwa
w proces jego doskonalenia. Organizacje, które chcą sprostać powyższym wyzwaniom
wdrażają, certyfikują i doskonalą system zarządzania jakością. Skuteczne zarządzanie
przedsiębiorstwem wymaga systemowego podejścia zapewniającego oprócz realizacji
procesów ich permanentne doskonalenie, w czym powinien dopomóc opracowany na
przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej, zaprezentowany poniżej model doskonalący i korygujący błędy w istniejącym w organizacji systemie zarządzania. Celem
artykułu jest ukazanie znaczenia procesu doskonalenia zarządzania oraz zaprezentowanie modelu doskonalącego i korygującego, który ma wesprzeć praktyczną realizację zasad ISO 9001, przez co usprawnić system zarządzania i pomóc w optymalizacji
poziomu relacji pomiędzy czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie organizacji.
Aby zrealizować określony cel dokonano analizy literatury przedmiotu i dokumentów
badanej organizacji oraz przeprowadzono badania umożliwiające zbudowanie modelu. Na podstawie przeprowadzonej analizy wysunięto wnioski dotyczące celu zastosowania modelu jako narzędzia zorientowanego na doskonalenie jakości.

Jakość zarządzania
Zarządzanie to praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji
(planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrola i doskonalenie), natomiast jakość zarządzania oznacza sposób w jaki zbiór inherentnych właściwości skoordynowanego działania, dotyczącego kierowania przedsiębiorstwem i jego nadzorowania,
spełnienia potrzeby i oczekiwania zainteresowanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, co powinien zagwarantować wzrost jakości zarządzania (doskonalenie planowania, sterowania i zapewnienia wymaganej jakości działań w zakresie kierowania
organizacją) [16]. Organizacje do realizacji zaplanowanych przez siebie celów wykorzystują posiadane zasoby. Proces zarządzania organizacją można przedstawić za
pomocą diagramu, który przedstawia poszczególne jego elementy systematycznie
się powtarzające (rys.1).
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska bez względu na posiadane umiejętności podejmują wzajemnie ze sobą powiązane działania umożliwiające osiągnięcie pożądanych celów. Pierwszy etap stanowi planowanie – proces ustalania celów
i odpowiednich działań umożliwiających ich realizację. Kolejne to organizowanie –
współpraca w ramach określonej struktury stosunków, przewodzenie – kierowanie
działaniami organizacji, poprzez wpływ na zachowanie członków grupy, kształtowanie świadomości jakości polegające na „wypracowaniu metody zwiększenia ich zaangażowania na rzecz zgodności produktów z przyjętymi normami” [2], które może
być skuteczne jedynie wtedy, gdy pracownicy będą mieli odpowiednie kompetencje
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Planowanie:
– podejmowanie
decyzji
– planowanie,
wdrażanie
i zarządzanie
strategią
Doskonalenie:
– analiza uzyskanych
wyników badań
oraz wprowadzanie
zmian w zakresie
wykorzystania
potencjału w celu
poprawy efektów
końcowych firmy

Kontrolowanie:
– skuteczna kontrola
– kierowanie i nadzór
nad procesami
i operacjami
– sposoby
pozyskiwania
informacji

Proces
zarządzania

Organizowanie:
– projektowanie
organizacji i jej
struktury,
– zagospodarowanie
zasobów
– władza i autorytet
– wprowadzanie
zmian iinnowacji

Przewodzenie:
– motywacja
– przywództwo
– zespoły i praca
zespołowa
– proces komunikacji
inegocjacji

Rysunek 1. Proces zarządzania
Źródło: opracowanie własne.

(wiedza, doświadczenie) [12], na co duży wpływ ma optymalizacja systemu szkoleń i kontrola – proces zmierzający do zapewnienia, aby rzeczywiste działania były
zgodne z planowanymi. Nieodłącznie z procesem zarządzania związany jest proces
doskonalenia i usprawniania wykonywanych działań. Zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia należy szukać przyczyn powstających problemów, tak aby wszystkie elementy systemu produkcyjnego stawały się coraz lepsze [4].
Niezwykle pomocnym w realizacji procesu doskonalenia jest Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości. Pomaga on wytworzyć przyjazny klimat
przeprowadzania doskonalenia, poprzez włączenie do podejmowanych działań dużej grupy pracowników. Należy uznać go za doskonałe narzędzie diagnostyczne, samoocena organizacji dokonana przy pomocy kryteriów modelu daje spójny obraz
funkcjonowania przedsiębiorstwa, dostarcza informacji o tym, co należy, lub można zrobić by działanie było bardziej efektywne, organizacja funkcjonowała lepiej
i zdołała pozyskać (utrzymać) lojalność klientów i pracowników. Na uwagę zasługuje logika i spójność z jaką model łączy kluczowe obszary istotne z punktu widze-
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nia zarządzania, poprzez wskazanie na powiązania pomiędzy sposobem działania,
a osiąganymi wynikami. Kryteria modelu doskonałości PNJ pozwalają zdobyć szereg informacji dotyczących potencjału organizacji, co pozwala na wszczęcie procesu doskonalenia jakości działania, rezultatu i przyczyn podejmowanych działań, co
ma na celu wzrost poziomu jakości [5], poprzez zwiększenie efektywności ich wykorzystania. Diagram przedstawiony na rys. 2. obrazuje obszary pozwalające zidentyfikować potencjał organizacji.

Przywództwo

Zarządzanie
ludźmi

Procesy
Zarządzanie
potencjałem
organizacji

Polityka
i strategia

Zasoby
i partnerstwo

Rysunek 2. Zarządzanie potencjałem organizacji
Źródło: opracowanie własne.

Odpowiednio skonstruowany proces zarządzania organizacją i wykorzystania
posiadanego potencjału ma korzystnie oddziaływanie na osiągane przez nią rezultaty końcowe (rys. 3).
Zadowolenie
klienta wewnętrznego
(pracownika)

Wpływ organizacji
na otoczenie

Osiągane
rezultaty

Zadowolenie
klienta zewnętrznego

Wyniki końcowe:
– finansowe
– pozafinansowe

Rysunek 3. Wpływy na osiągane rezultaty końcowe organizacji
Źródło: opracowanie własne.
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Model doskonalenia zarządzania pozwala na kompleksowe spojrzenie na proces
funkcjonowania organizacji, jako „pewnej całości złożonej z procesów mających na
celu przede wszystkim tworzenie wartości dla klientów i innych zainteresowanych
stron” [10]. Ułatwia zrozumienie powiązań i interakcji pomiędzy procesami, co znajduje odzwierciedlenie we wzmocnieniu efektu synergii. Według normy ISO 9000:2000
proces to zestaw wzajemnie powiązanych środków i działań, które przekształcają stan
wejściowy w stan wyjściowy [11], definiowany jest również jako zbiór uporządkowanych sekwencyjnie czynności powodujących zamierzone przejście z jednego stanu
do drugiego [14]. Wprowadzenie podejścia procesowego do tworzenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością, które z natury rzeczy ma kompleksowy charakter w poważnym stopniu pozwala zapobiec wystąpieniu nieprawidłowości. Podejście
procesowe jest powszechnie stosowane zarówno w inżynierii procesów przemysłowych, technologii, zarządzaniu produkcją i innych dziedzinach wiedzy [1], [3], [7].
Zatem przy pomocy procesu można opisać każde działanie mające wejście i wyjście.
Systematyczny sposób postępowania można rozumieć jako model mający za zadanie doskonalić i korygować wszelkie niezgodności i błędy występujące w zarządzaniu organizacją. Podejście procesowe pozwala na zapewnienie bieżącego nadzoru
nad powiązaniami między poszczególnymi procesami, nad ich kombinacją i wzajemnym oddziaływaniem. Wyjście jednego procesu stanowi wejście dla kolejnego,
a sieć wzajemnych powiązań determinuje jakość ostateczną, dostarczaną klientowi.
Gwarancją, że dostarczane wyroby i usługi będą na stałym jednolitym poziomie jest
budowa systemu, obejmującego wszystkie obszary działania firmy. System musi być
indywidualnie dostosowany do potrzeb i specyfiki branży.

Określenie kierunku doskonalenia
Badania z zakresu doskonalenia organizacji zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie eksploatacji i uszlachetniania kruszyw budowlanych, uwzględniającym
specyfikę branży wydobywczej, której działalność obejmuje: wydobycie i przeróbkę
kruszyw budowlanych, produkcję: betonu, wyrobów betonowych, materiałów sypkich, klejów, zapraw budowlanych, świadczenie usług: geologiczno-inżynierskich,
mechanicznych, transportowych i prowadzenie działalności handlowej, w którym
zatrudnionych jest ok. 600 osób. Badania przeprowadzone zostały zgodnie z kryteriami Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości, co umożliwia
kompleksowe poznanie przyczyn różnego typu niesprawności występujących w organizacji, gdyż swym zasięgiem obejmują całą jej działalność. Przedstawiają aktualny sposób spostrzegania przez nią różnych problemów. Dodatkowych informacji
o stanie przedsiębiorstwa dostarczają pozostałe badania w postaci przeprowadzonych
ankiet, audytu, wywiadu środowiskowego oraz analizy wskaźnikowej. Na podstawie
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przeprowadzonych badań i analiz można stwierdzić, iż w przedsiębiorstwie należy
rozważyć trzy kierunki doskonalenia [9]: doskonalenie produktu, zidentyfikowanych
procesów oraz wdrożonego systemu zarządzania jakością (rys. 4).
Doskonalenie
wdrożonych
systemów
zarządzania
organizacją

Doskonalenie
procesu
zarządzania
Doskonalenie
produktu

Doskonalenie
zidentyfikowanych
procesów

Rysunek 4. Doskonalenie procesu zarządzania
Źródło: opracowanie własne.

Ścisłemu monitorowaniu i ciągłemu doskonaleniu należy poddawać wymienione
powyżej kierunki działania w celu doskonalenia procesu zarządzania w organizacji.
Sprawdzanie i podejmowanie na bieżąco działań pozwala na szybkie stwierdzenie,
czy stosowane są wymagane przepisy, a zidentyfikowane zagrożenia w zakresie jakości i przepisów bhp są przedmiotem odpowiednich działań. Nieustannemu monitorowaniu powinny zostać poddane przede wszystkim pomiary zidentyfikowanych
procesów oraz powstające w ramach procesu produkcyjnego wyroby i usługi. Do
podstawowych procesów, które powinny być poddawane ciągłemu monitorowaniu
i doskonaleniu należy zaliczyć:
 zadowolenie klienta (systematyczne przeprowadzanie badań: ankietowanie, wywiady, działalność akwizytorów),
 analiza powiązań pracownika z miernikami jakości pracy oraz zbiorcza ocena
w istniejącym systemie zarządzania (samoocena),
 skuteczne funkcjonowanie wdrożonego systemu zarządzania jakością (audyty wewnętrzne i zewnętrzne), przegląd wdrożonego systemu zarządzania i jego wpływ
na miejsce zajmowane przez organizację na rynku (model samooceny),
 systematyczne przeprowadzanie badań geologicznych i dokumentowanie złóż
kruszyw (ustalenia zasobów oraz rodzaju kruszyw mineralnych) z zachowaniem
współpracy z otoczeniem, przeprowadzanie systematycznego wykupu gruntów
ze zidentyfikowanymi pokładami kruszyw mineralnych w celu zapewnienia ciągłości produkcji i ustalenia programu rozwoju produkcyjnego,
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rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i zagospodarowanie ich w zakresie
upraw, wprowadzanie nowych elementów krajobrazowych, uporządkowanie terenów po eksploatacji złóż, zagospodarowanie nieużytków, stworzenie warunków umożliwiających rozwój flory i fauny, usatysfakcjonowanie społeczeństwa
poprzez umożliwienie mu skorzystania z darmowego wypoczynku,
 utrzymanie ciągłej sprawności maszyn i urządzeń technologicznych zapewniających: spełnienie zalecanych norm i przepisów (wymogów i przepisów Urzędu
Nadzoru Górniczego) oraz należytą czystość i granulację (jakość) poszczególnych asortymentów wyrobów.
Odnoszone przez przedsiębiorstwa sukcesy uzależnione są od postrzegania produktu, który oferowany jest klientowi. Zatem objęcie go monitorowaniem i systematycznym doskonaleniem jest obowiązkiem producenta. Organizacja dokonuje
ciągłego pomiaru i oceny jakości produktu poprzez:
 zagwarantowanie przetwarzania wyrobów zgodnego z ustalonym procesem technologicznym i obowiązującym planem jakości (eksploatacja złóż kruszyw naturalnych oraz uszlachetnianie ich jako wyrobów spełniających wymagania klientów,
zgodnie z możliwością przeznaczenia, stosowanie pomiaru jakości wyrobu na
etapie realizacji na zgodność z przyjętym procesem technologicznym),
 ocenę wyrobu po wykonaniu przy odbiorze przez zamawiającego (odbiór końcowy potwierdzony badaniami laboratoryjnymi – każdy wyprodukowany produkt musi spełniać wymagania norm oraz wymagania klientów, systematycznie
przeprowadzane badania laboratoryjne zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem mają na celu zminimalizowanie ilości reklamacji oraz zwiększenie
konkurencyjności firmy),
 nadzorowanie wyrobów niezgodnych (eliminacja, doskonalenie, kategoryczny
zakaz dopuszczenia do sprzedaży wyrobu z niezgodnością),
 lojalność klientów jako forma oceny wystawianej za całokształt działania organizacji (stała analiza potrzeb klientów pod względem jakości i parametrów produkowanych kruszyw, prowadzenie ciągłej analizy marketingowej ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju zapotrzebowania na kruszywa oraz powstających nowych możliwości zbytu, elastyczne zaspokojenie nowych potrzeb klientów – uruchomienie kamieniołomu w celu zwiększenia asortymentu kruszyw związanego
z planowaną rozbudową sieci dróg i autostrad),
 ocenę realizacji obranych celów i zadań,
 ocenę dostawców, mającą za zadanie wyeliminować występujące niezgodności
w produkcie oferowanym przez organizację.
Organizacja powinna systematycznie doskonalić skuteczność systemu zarządzania poprzez:
 wykorzystywanie ustanowionej polityki jakości, celów dotyczących postrzegania
jakości i przepisów bhp., analiza i umiejętne wyciąganie wniosków z uzyskiwanych


ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2009 (135)

93

Wiesław Łukasiński, Tadeusz Sikora

wyników z przeprowadzanych audytów, samooceny, badań ankietowych, wywiadów i innych danych, którymi dysponuje organizacja umożliwia podejmowanie
działań mających na celu korygowanie wykrytych nieprawidłowości i poddawanie ich skutecznemu procesowi doskonalenia,
 świadome i maksymalne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację procesów oraz ciągłe pogłębianie ich wiedzy zawodowej na rzecz doskonalenia efektywności pracy, opracowanie analizy potrzeb szkoleniowych (dokonywanie oceny
efektywności szkoleń) dla poszczególnych grup pracowniczych w zakresie zapewnienia kwalifikacji pracowników mających wpływ na jakość realizacji procesów,
 systematyczne opracowywanie analizy stopnia zadowolenia klienta wewnętrznego (pracownika) na podstawie informacji uzyskiwanych z przeprowadzanych badań ankietowych, interpretacji wskaźników, rozmów z pracownikami,
 analizowanie uzyskiwanych wyników jakościowych oraz stopnia wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych, czego efektywność potęguje systematyczne
podnoszenie kwalifikacji pracownika w świetle zachodzących zmian, usatysfakcjonowanie pracowników poprawą organizacji zarządzania, co powinno przełożyć się na poprawę środowiska pracy,
 doskonalenie realizowanych w organizacji procesów, poprzez systematyczne opracowywanie analizy stopnia zadowolenia klienta zewnętrznego (spełnienia wymagań klienta i stron zainteresowanych), zapewnienie bezpieczeństwa oferowanych
produktów (zgodnych z wymaganiami UE), co odzwierciedli się we wzroście zaufania do organizacji,
 poddanie ponownej certyfikacji wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO
9001 : 2000 i utrzymanie certyfikatu na wdrożony system, co jest związane z przestrzeganiem zasady ciągłego doskonalenia, odpowiednim przygotowaniem przedsiębiorstwa do audytu wznawiającego przyznanie certyfikacji z uwzględnieniem
wdrożonych zmian organizacyjnych.
Ciągłe doskonalenie organizacji rozumiane jest jako działanie powtarzające się,
zwiększające zdolności do spełnienia wymagań, to systematycznie powtarzający się
proces, mający na celu poszukiwanie możliwości doskonalenia, co zwiększa prawdopodobieństwo zadowolenia klienta i innych zainteresowanych stron. Doskonalenie poprzedzone jest przeprowadzaniem badań, analiz, które dostarczają wiedzy
pozwalającej na identyfikację większości negatywnych elementów, określenie słabych stron organizacji utrudniających prawidłowe jej funkcjonowanie. Efektem tych
działań powinno być:
 wypracowanie właściwych mierników i technik pomiarów efektywności procesów, ścisłe sprecyzowanie zasad ich realizowania pozwalające na wyeliminowanie marnotrawstwa, (zachodzenie na siebie kompetencji – kierownik i mistrz
wykonują te same zadania, czy likwidacja luk w procesach – pomijanie czynności umożliwiających należyte wykonanie procesu),
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prawidłowe i możliwe do realizacji obieranie celów dalszego funkcjonowania (zapewniających rozwój organizacji),
 umocnienie roli właściciela procesu, przyznawanie uprawnień i oczekiwanie odpowiedzialności odpowiednio przygotowanym do tego ludziom (analiza powiązań klienta w istniejącym systemie zarządzania),
 porównywanie osiąganych wyników, stosowanie kryteriów porównawczych (benchmarking),
 przygotowanie pracowników do powierzonych im obowiązków, przemyślanie kierunków szkoleń, by w pełni spełniały zadanie i podnosiły ich kwalifikacje w kierunku związanym z zakresem powierzonych obowiązków,
 przestrzeganie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2000 i innymi przepisami.
Realizację powyżej przyjętych założeń i kierunków doskonalenia ma ułatwić przedstawiony poniżej model doskonalenia i korygowania procesu zarządzania, który został opracowany na podstawie uzyskanych wyników badań i może wspomóc procesy
doskonalące i korygujące zarządzanie w organizacji branży wydobywczej (może znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwie o podobnej specyfice). Opracowany model
składa się z następujących etapów, które powinny występować regularnie po sobie:


Etap 1
Sporządzenie dokumentów związanych z realizowanym procesem produkcyjnym:
1. Sporządzenie umowy lub zamówienia z osobą zamawiającą.
2. Ustalenie parametrów technicznych i jakościowych zamawianego produktu.
3. Zapoznanie klienta z obowiązującymi normami w zakresie wykonawstwa kruszyw.
Etap 2
Prace przygotowawcze do realizacji zadania:
1. Analiza umów i zamówień.
2. Ustalenie harmonogramu realizacyjnego.
3. Analiza sprawności maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych.
4. Plan jakości.
5. Opracowanie procesu technologicznego wydobycia i przetwórstwa kruszyw.
6. Opracowanie dokumentu bezpieczeństwa.
7. Sporządzenie zamówienia na dostawę narzędzi i sprzętu pomiarowo-kontrolnego.
Etap 3
Część wykonawcza procesu produkcyjnego:
1. Zabezpieczenie infrastruktury zakładu produkcyjnego.
2. Utrzymanie maszyn i urządzeń w należytym stanie.
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3. Zorganizowanie biura obsługi klienta.
4. Organizacja procesu produkcyjnego.
5. Wykonanie pomiarów jakościowych wyrobów zgodnie z procesem technologicznym.
6. Zabezpieczenie i oznakowanie wyprodukowanych materiałów.
7. Zabezpieczenie odpadów produkcyjnych i wyrobów niezgodnych (proces udoskonalania i doprowadzania do stanu zgodności z odpowiednimi normami i wymaganiami klienta).
8. Wykonanie pozostałych czynności produkcyjnych związanych z procesem produkcyjnym.
9. Przeprowadzenie ostatecznej kontroli jakości przed zaoferowaniem produktu
klientowi.
10. Zabezpieczenie terenu zakładu przed wejściem osób niezwiązanych z produkcją.
Etap 4
Nadzorowanie i monitorowanie procesu produkcyjnego:
1. Prowadzenie odpowiednich zapisów w raporcie produkcji.
2. Doskonalenie procesu kontroli.
3. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem dyscypliny i jakości pracy.
4. Zapewnienie wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Zapewnienie wysokiej jakości pracy podwykonawców usług.
6. Dokonywanie rozliczeń finansowych na zasadach ustalonych przez kierownictwo.
7. Weryfikacja informacji na temat aktualnego stanu zaawansowania produkcji.
8. Systematyczne organizowanie narad techniczno-organizacyjno-ekonomicznych
mających na celu kontrolę działania przedsiębiorstwa.
Etap 5
Sprzedaż i czynności związane z tym procesem:
1. Załadunek wyrobów, wypisanie faktury oraz odprawa odbiorcy.
2. Rozliczenie finansowe.
3. Przekazanie zamawiającemu karty wyrobu i prośba o jej wypełnienie i zwrot,
w celu uzyskania oceny spełnienia wymagań oraz satysfakcji klienta z dotychczasowej współpracy.
Etap 6
Doskonalenie:
1. Analiza efektywności wykorzystania potencjału organizacji (przywództwo, polityka i strategia, zarządzanie ludźmi, identyfikacja procesów, zasoby i partnerstwo).
2. Analiza uzyskanych efektów końcowych przez organizację (satysfakcja klientów zewnętrznych i wewnętrznych, wpływ na otoczenie, wyniki finansowe i pozafinansowe).
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3.
4.
5.
6.

Wyciąganie wniosków z przeprowadzanych analiz.
Analiza kosztowa wdrażania nowych rozwiązań.
Próby realizacji nowych pomysłów.
Rozliczenie finansowe i przekazanie dokumentacji wykonawczej do archiwum.
Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników można stwierdzić,
iż zrealizowanie poszczególnych etapów przedstawionego modelu w ujęciu systemowym pozwoli na poprawę efektywności działania organizacji oraz ułatwi skuteczną
eliminację nieprawidłowości zaobserwowanych w procesie zarządzania, co przyczyni się do systematycznego doskonalenia przedsiębiorstwa i znajdzie odzwierciedlenie w osiąganych przez nie wynikach.

Wnioski końcowe
1. Rozumienie procesu jako modelu doskonaląco-korygującego, zbudowanego na
zasadzie systemu (system – „ciąg funkcji lub działań w obrębie organizacji, współpracujących, aby osiągnąć jej cele” [15]) ma za zadanie ułatwić przedsiębiorstwu
dążenie do realizacji filozofii TQM, wdrożenie kompleksowego zarządzania, co
jest możliwe dzięki wzajemnemu wspomaganiu poszczególnych części systemu.
Chcąc, aby zbudowany model spełniał wyznaczone dla niego funkcje kierownictwo musi odpowiednio zmotywować pracowników, aby skoncentrowali się na
celach organizacji. Konieczne dla realizacji zbudowanego modelu jest zintegrowanie systemów [15]: społecznego, kulturowego (zbiór przekonań i wynikających z nich zachowań wspólnych dla całej organizacji), technicznego (technika
i infrastruktura materialna oraz inwestycje kapitałowe niezbędne dla osiągnięcia
celów organizacji oraz zarządzania (proces gospodarowania zasobami ludzkimi
i materialnymi organizacji).
2. Ciągłe doskonalenie jakości, usprawnianie istniejącego procesu zarządzania doprowadza do systematycznego ograniczania ponoszonych przez organizację kosztów.
Konieczne staje się objęcie odpowiedzialnością za doskonalenie jakości wszystkich pracowników zatrudnionych w organizacji, co doprowadzi do ograniczenia znaczenia działów kontroli, które zazwyczaj mierzą jakość na końcu procesu
produkcyjnego, co jest stanowczo zbyt późno podjętym działaniem. Zrozumienie przesłania filozofii TQM oznacza, iż odpowiednie postrzeganie jakości musi
towarzyszyć pracownikom w każdej fazie procesu produkcyjnego i na bieżąco
musi zostać ustalona przyczyna zauważonych niezgodności.
3. Zasadą systemu jest, jak sama nazwa wskazuje, systematyczność w działaniu, co
pozwala na zidentyfikowane występujących w organizacji procesów, które należy wykonywać dobrze i powtarzać to, co zostało zrobione poprawnie, natomiast
zauważone niedociągnięcia poddawać na bieżąco doskonaleniu, poprzez wyeli-
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minowanie zauważonych błędów. Podstawowym warunkiem pracy w systemie
jest wykonanie procesów zgodnie z opracowaną dokumentacją i przepisami organizacji (uporządkowane otoczenie, zapewnione bezpieczeństwo). Opracowany model doskonaląco-korygujący działania organizacji w postaci systemu ma
ułatwić i uporządkować pracę.
4. Doskonalenie systemu zarządzania jakością jest podstawowym warunkiem osiągania zaplanowanych celów, poprawy skuteczności i efektywności funkcjonowania organizacji. Systemowe skonstruowanie procesu głównego, jako modelu
doskonalącego i korygującego pozwoli organizacji na ustawiczne doskonalenie,
umożliwi przedsiębiorstwu przyśpieszenie postępu oraz uświadomi pracownikom, że wykonywana przez nich praca powinna być systematycznie doskonalona w świetle stosowanych przemian i stosowanych technologii przetwórstwa, co
ma na celu stworzenie i systematyczne przekształcanie organizacji ukierunkowując ją na osiąganie zysku, poprzez zbudowanie odpowiedniego modelu procesu
zarządzania z uwzględnieniem takich przesłanek, jak:
 odpowiednia jakość procesu zarządzania organizacją i w konsekwencji oferowanych produktów, które spełnią wymagania i w pełni usatysfakcjonują klienta zewnętrznego,
 wytworzenie odpowiedniej kultury, środowiska pracy zadawalającego pracownika,
 uwzględnienie w funkcjonowaniu organizacji odpowiedzialności społecznej
i etycznej oraz wpływu na otoczenie.
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MODEL DOSKONALĄCY I KORYGUJĄCY
DZIAŁANIE ORGANIZACJI
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja wyników własnych badań empirycznych dotyczących kwestii
praktycznej realizacji zasady ciągłego doskonalenia, ukazania znaczenia procesu doskonalenia zarządzania i zaprezentowanie modelu doskonalącego i korygującego pomocnego
w praktycznym wsparciu realizacji zasad ISO 9001, przez co usprawniającego istniejący
w organizacji system zarządzania i optymalizującego poziom relacji pomiędzy czynnikami
wpływającymi na funkcjonowanie organizacji.

Słowa klucze: proces zarządzania, zasada ciągłego doskonalenia,
jakość, Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej
Nagrody Jakości, model doskonalący i korygujący
działanie organizacji.
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IMPROVING AND CORRECTIONAL
COMPANY OPERATING MODEL
Abstract
The aim of an article is the presentation of the results of own empirical research referring to
a practical implementation of the principle of constant improvement, showing the meaning
of management improvement process and the presentation of the improving and correctional
model which helps in practical support of implementation of the ISO 9001 rules, by which
making existing in a company management system and optimizing the level of relation
between factors which have an impact on a company’s functioning.

Key words: management process, the principle of constant
improvement, quality, the Improving Model of Polish
Quality Award Management, the Improving and
Correctional Model of organisation operating.
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GRUPY STRATEGICZNE
MAZOWIECKICH ORGANIZACJI
NON-PROFIT

Wprowadzenie
Trzeci sektor stanowi wyraźną i z roku na rok rosnącą siłę ekonomiczną w wielu
krajach [37, s. 1–32]. Wzrasta nie tylko liczba organizacji pozarządowych, ale i rozrasta się ich skala działania. Wraz z rozwojem organizacje te napotykają często na
barierę związaną z potrzebą skutecznego zarządzania, które jest istotne nie tylko dla
organizacji komercyjnych, ale i również dla tych, których podstawowym celem działania nie jest generowanie zysku [15]. Skuteczne zarządzanie to między innymi wykorzystywanie uznanych metod diagnozy organizacyjnej.
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest wykonanie analizy grup strategicznych wybranego sektora organizacji non-profit a tym samym udowodnienie
przydatności tej metody w diagnozie organizacji pozarządowych. Jak wykazała przeprowadzona analiza literatury, istnieje w tym zakresie wyraźnie identyfikowalna luka
badawcza. Zaprezentowane wyniki i wnioski stanowić zatem mogą unikalny wkład
w rozwój nauk o zarządzaniu i badań nad III sektorem. Realizacja tego celu wymaga
uzyskania naukowej odpowiedzi na pytania, które jak dotąd nie stanowiły, lub stanowiły w niewielkim stopniu, przedmiot badań naukowców zajmujących się zarządzaniem strategicznym oraz sektorem organizacji niekomercyjnych. Jednym z takich
zagadnień jest identyfikacja zmiennych strategicznych, które mogą być wykorzystane do analizy wybranych organizacji, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie odrębnych grup strategicznych. Drugim – jaka metoda analizy zebranych danych może
być użyta do realizacji celu? Czy metoda dwustopniowej analizy skupień (TwoStep
Cluster Analysis) przyniesie pożądane rezultaty? Trzecim wreszcie – jakie są i jaki jest
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profil grup strategicznych badanego sektora? Niniejsze opracowanie przynosi próbę
odpowiedzi na powyższe, główne problemy badawcze.
W części pierwszej scharakteryzowano metodę analizy grup strategicznych wywodząc ją z ogólniejszego pojęcia jakim jest diagnoza strategiczna. Podkreślono jej
potencjalne znaczenie w badaniu organizacji non-profit. W części metodologicznej
opracowano metodę badań wykorzystującą zarówno hierarchiczną analizę skupień,
jak i dwustopniową analizę skupień. Zidentyfikowano zbiór zmiennych strategicznych wraz z ich dezagregacją na zmienne cząstkowe, które bezpośrednio zbadano na
próbie 189 polskich organizacji non-profit zajmujących się nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem i mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Poprawność przyjętych zmiennych zweryfikowano dzięki przeprowadzeniu analizy ich
wzajemnej korelacji. Właściwa analiza przyniosła podział przedmiotowego sektora
na trzy, cechujące się dużą odrębnością grupy strategiczne, które scharakteryzowano oraz dla których określono bariery mobilności.

Analiza grup strategicznych jako metoda
diagnozy organizacji non-profit
Jedną z niezbędnych czynności jakie należy przeprowadzić w procesie zarządzania strategicznego jest diagnoza strategiczna. Diagnoza jest tu rozumiana jako działanie mające na celu określenie sposobu funkcjonowania organizacji w perspektywie
strategicznej (horyzoncie strategicznym), wyznaczanej przez dynamikę zmian jej
otoczenia [41]. Analiza otoczenia i zachodzących w nim zmian a także diagnoza samej organizacji jest niezbędna i przyczynia się do zwiększenia poprawności postawionych przed organizacją celów strategicznych. Pomaga również w opracowywaniu
strategii oraz w sporządzaniu poprawnych planów operacyjnych.
Celem przeprowadzenia diagnozy strategicznej jest – ogólnie rzecz ujmując – zrozumienie obecnego oraz przyszłego potencjału organizacji. Sednem tego potencjału
są – zgodnie ze szkołą zasobową (RBV – Resorce Based View) – zasoby i umiejętności, które w porównaniu z konkurentami stanowią o siłach i słabościach przedsiębiorstwa na rynku [32].
W literaturze dotyczącej zarządzania strategicznego diagnoza strategiczna nie
jest wyróżniana i interpretowana wprost (brak także jednoznacznego określenia jej
etapów). Omawia się zwykle czynności diagnostyczne jako konieczny zakres prac
towarzyszących planowaniu strategicznemu [41, s. 61]. Pojawiają się również rozbieżności klasyfikacyjne. Niektórzy badacze [np. 32, 2007] wyraźnie oddzielają od
siebie strategiczną diagnozę otoczenia organizacji oraz strategiczną diagnozę samej
organizacji, odpowiednio przyporządkowując również stosowne metody diagnostyczne. Natomiast inni [np. 41, 2007] nie wprowadzają takiego podziału i wszystkie
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czynności diagnostyczne odnoszą do badanego przedsiębiorstwa. Podążając jednak
za tym pierwszym spojrzeniem możemy zauważyć, że analiza strategiczna otoczenia
firmy odbywa się na trzech poziomach: analiza środowiska (identyfikacja otoczenia
bliższego i dalszego, segmentacja otoczenia metodą PEST, analiza szans i zagrożeń
etc.); analiza branży/sektora (na przykład: model pięciu sił M. Portera, model pięciu
pytań General Electric) oraz analiza grupy strategicznej. Ten ostatni poziom analizy umożliwia poznanie szczegółów konkretnych zachowań organizacyjnych najbliższych konkurentów oraz przewidzenie zmian w otoczeniu, które zajdą na skutek
wprowadzenia takiej lub innej strategii.
Pojęcie grup strategicznych zostało wprowadzone w latach 70. XX wieku [22],
[12]. Określono wtedy również „bariery mobilności” jako mechanizmy, które uniemożliwiają lub co najmniej utrudniają przedsiębiorstwom przenoszenie się pomiędzy grupami. Wynikają one z tego, że stosowanie przez firmę określonej strategii
zawęża jej działanie oraz zmniejsza elastyczność reakcji i dokonywania zmian, co
jednocześnie utrudnia przejście do innej grupy strategicznej. Zatem grupę strategiczną można określić jako zbiór przedsiębiorstw, mających podobne aktywa, stosujących podobne strategie i osiągających dzięki temu podobne wskaźniki wyników
[35]. Tallman i Atchison (1996) odnieśli się do koncepcji grup strategicznych patrząc
na nie z perspektywy szkoły zasobowej. Stwierdzili, że grupa strategiczna jest zbiorem przedsiębiorstw z danej gałęzi przemysłu, które posiadają podobną konfigurację strategiczną. Ich produkty zajmują podobne pozycje na rynku, ich wewnętrzna
organizacja jest podobna i osiągają podobne renty ekonomiczne z wykorzystywania
podobnych zasobów.
Celowość stosowania diagnozy przedsiębiorstwa za pomocą analizy grup strategicznych wynika z trzech aspektów. Po pierwsze pozwala na pewne zawężenie zbioru
najbliższych konkurentów i dzięki temu koncentrację w walce konkurencyjnej jedynie na firmach wchodzących w skład tej samej grupy strategicznej. Wynika to z założeń koncepcji grup strategicznych, które stanowią, że walka konkurencyjna toczy
się przede wszystkim pomiędzy konkurentami bezpośrednimi, a ich identyfikacja
jest możliwa przez poszukiwanie podobieństw [41, s. 137]. Po drugie, co podkreślają np. Cool i Schendel (1988) przynależność do danej grupy pozwala na lepsze prognozowanie wyników. Prognozowanie wyników, szczególnie tych osiąganych przez
konkurentów jest niezwykle istotne z uwagi na szacowaną w ten sposób ich zdolność
do reakcji w walce konkurencyjnej. Trzecim celem tej analizy jest uświadomienie sobie istnienia własnych barier mobilności [39], [27]. Wiedza ta, ułatwi poszukiwania
możliwości przejścia do innej (np. bardziej zyskownej, bądź o mniejszym natężeniu
walki konkurencyjnej) grupy strategicznej. Analiza grup strategicznych jest postrzegana jako jedna z najbardziej wartościowych technik analitycznych w dziedzinie zarządzania strategicznego, z której mogą z powodzeniem korzystać zarówno praktycy
jak badacze zarządzania [20].
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Dotychczasowe badania nad identyfikacją grup strategicznych dotyczyły głównie
firm z sektora przedsiębiorstw komercyjnych oraz sektora publicznego. Amel i Rhoades (1988) oraz McNamara i inni (2002) identyfikowali grupy strategiczne dla banków, natomiast Fiegenbaum i Thomas (1990) dla towarzystw ubezpieczeniowych. [24]
skoncentrowali się na przemyśle lotniczym w USA. Japońskim przemysłem stalowym
zajęli się Nair i Kotha (2001). Leask i Parker (2004) zidentyfikowali 8 grup strategicznych pośród Brytyjskich firm farmaceutycznych. Sektor ten badali również [13]. Badania nad sektorem publicznym prowadzili między innymi [31] analizując szpitale
oraz Warning (2004) dla niemieckich uniwersytetów. Wydaje się jednak, że metoda
ta nie była jak dotąd zastosowana do badania organizacji non-profit, stowarzyszeń
i fundacji pozarządowych, które zaliczają się do tzw. trzeciego sektora. Artykuł ten
jest próbą wypełnienia tej luki badawczej poprzez zastosowanie analizy grup strategicznych dla organizacji non-profit działających w Polsce.
Przyczyną dotychczasowego braku zainteresowania badaczy analizowaniem organizacji non-profit jest zapewne nikła świadomość istniejącej pomiędzy tymi organizacjami walki konkurencyjnej oraz przekonaniem o niewielkim znaczeniu tego
sektora dla gospodarki. Tymczasem Trzeci sektor już od ponad 10 lat uznawany jest
za najszybciej rozwijającą się część aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych [25]. W ostatnich dwudziestu latach ogromnie wzrosła liczba organizacji non-profit, zwiększył się także zakres działania tych organizacji.
Angażują się one niemal w każdy aspekt ludzkich dążeń na całym świecie. Organizacji
non-profit nie można już postrzegać jako prowadzących marginalne działania wątpliwej jakości. Odgrywają one ważną rolę w każdym niemal społeczeństwie, pomagając
w zapewnianiu opieki zdrowotnej, w rozwoju edukacji i dobrobytu społecznego [38,
s. 20]. Wobec takiego wzrostu organizacje te coraz częściej stają przed problemem
konkurencji. Dostrzegają to między innymi Pavičić, Renko i Alfirević (2001), Bennett (2003), Bennett (2005). Konkurencja ta oczywiście jest nieco odmienna od tej,
jaką obserwujemy w sektorze firm komercyjnych. Rzadziej odnosi się do zdobycia
klientów, określonego udziału w rynku, czy do wyników ekonomicznych.
Organizacje non-profit skupiają się raczej na walce o dostępne zasoby takie jak:
źródła finansowania (np. granty, konkursy, darczyńcy, fundusze EU) oraz ludzie
(np. członkowie, pracownicy, wolontariusze, doradztwo ekspertów). Stosowanie
analizy grup strategicznych może pomóc tym organizacjom w takim samym stopniu jak przedsiębiorstwom z pozostałych sektorów: poznają one i łatwiej będą w stanie przewidywać reakcję swych najbliższych konkurentów na zmiany zachodzące
w otoczeniu oraz zidentyfikują własne bariery mobilności. Sporządzenie mapy grup
strategicznych dla organizacji non-profit może być również przydatnym narzędziem
w procesie formułowania strategii organizacyjnej, w stosowaniu zarządzania strategicznego – w zarządzaniu tymi organizacjami. Rola i potrzeba profesjonalnego zarządzania organizacjami non-profit wzrasta niemal z dnia na dzień [m.in. 21]. Drucker
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(1995) stwierdza, że czterdzieści lat temu już samo słowo „zarządzanie” było traktowane przez organizacje non-profit jako coś niewłaściwego; oznaczało ono „biznes”, a z nim przecież organizacje te nie miały nic wspólnego. Bogacz-Wojtanowska
(2006), zwraca uwagę, że często, zdaniem wielu praktyków, pogląd o braku potrzeby zarządzania organizacjami non-profit pokutuje do dziś. Pisze też, że jednak kiedy w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku organizacje non-profit stały się
jedną z głównych sił społeczno-politycznych na świecie, ich funkcjonowanie i wyzwania związane ze skutecznym zarządzaniem stały się bardzo aktualne. Rolę planowania strategicznego dla organizacji non-profit dostrzegają m.in. Bryson (1988),
Kemp i Kemp (1992), Bryson (1995), Mulhare (1999).Wobec powyższego, zaprezentowane w niniejszym artykule zastosowanie metody analizy grup strategicznych dla
organizacji non-profit stanowić może celowe oraz oryginalne wzbogacenie istniejącego stanu wiedzy w zakresie zarządzania organizacjami trzeciego sektora oraz zarządzania strategicznego.

Metodologia
W literaturze wyróżnia się trzy fundamentalne podejścia do klasyfikowania grup
strategicznych: nominalistyczne, empiryczne i teoretyczne [32]. Podejście nominalistyczne, zakładające, że grup strategicznych w ogóle nie ma w praktyce i jest to
konstrukt teoretyczny obserwatorów ze swego założenia nie może być przydatne do
konstruowania grup strategicznych organizacji non-profit. Drugie podejście, empiryczne może być realizowane dwiema drogami. Po pierwsze stosuje się analizę statystyczną możliwych taksonomii (np. metodą czynnikową lub zbiorów). Druga droga
to jakościowe badania historii rozwoju danego sektora, które ujawniają zarówno bogactwo przyczyn odmiennych strategii firm, jak i ewolucję przewag strategicznych.
Podejście teoretyczne jest natomiast oparte na założeniu, że istnieją pewne aprioryczne zmienne strategiczne różnicujące firmy w sektorze. Badacz wskazuje zatem
istotne zmienne (np. wielkość firmy, rentowność, technologię) i następnie, według
nich dokonuje podziału firm na grupy strategiczne [32, s. 265–270].
W prezentowanych badaniach postanowiono zastosować analizę skupień (cluster
analysis) jako najbardziej przydatną i polecaną metodę pozwalającą na rozróżnienie
grup oraz wyznaczenie wyraźnych pomiędzy nimi granic [19]. Metoda ta stosowana była z powodzeniem między innymi przez Nath i Gruca (1997), Gonzales-Fidalgo i Ventura-Victoria (2002) oraz Leask i Parker (2004).
Analiza przebiegała dwuetapowo. W pierwszym etapie, którego celem było określenie ilości istniejących grup strategicznych zastosowano hierarchiczną analizę skupień (Herarchical Cluster Analysis) z wykorzystaniem algorytmu Warda. Odległość
między zmiennymi została skalkulowana za pomocą Euklidesowego kwadratu odle-
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głości. Ilość odrębnych grup strategicznych wyznaczono dzięki analizie dendrogramu oraz przeglądu aglomeracji. Drugi etap obejmował przeprowadzenie grupowania
za pomocą dwustopniowej analizy skupień (TwoStep Cluster Analysis). Celem tego
etapu było zweryfikowanie wynikowej ilości grup strategicznych otrzymanej za pomocą wcześniejszej analizy oraz dokonanie właściwego podziału organizacji nonprofit na grupy strategiczne wraz z ich charakterystyką. Przy analizie zastosowano
kryterium bayesowskie Schwarza (BIC), nie narzucając jednocześnie ilości przewidywanych grup strategicznych a odczytując ją za pomocą analizy zmiany BIC, ilorazu
zmiany BIC oraz ilorazu miary odległości. Wszystkie obliczenia zostały wykonane
za pomocą programu SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version.

Dobór próby oraz zmienne badawcze
Sektor organizacji non-profit w Polsce rozwija się dynamicznie, szczególnie od lat
90, XX w., czyli od czasu zmiany systemu politycznego. Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, w Polsce istnieje ponad 55000 stowarzyszeń i ponad 8200 fundacji
[18]. A są to jedynie wybrane formy organizacyjno-prawne organizacji zaliczanych
do trzeciego sektora. Zdecydowano się ograniczyć populację badaną do organizacji
posiadających status „organizacji pożytku publicznego”, z uwagi na fakt iż organizacje te charakteryzować się muszą odpowiednią strukturą, zazwyczaj większą skalą
działania, jawnością danych finansowych oraz innymi wymaganiami określonymi
przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [42].
Badanie wykonano analizując informacje zawarte na stronach internetowych
NGO, znajdujących się w bazie prowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, dostępnej na stronie: http://bazy.ngo.pl zawierającej na dzień 01 lipca 2008 – 142 027
organizacji lub instytucji o charakterze nonprofit, natomiast 5624 organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacje pożytku publicznego.
Kolejnym ograniczeniem populacji badanej stanowił rodzaj prowadzonej działalności
pożytku publicznego. Wprowadzone przepisami prawnymi [42], klasyfikacja rodzajów działalności pożytku publicznego obejmuje następujące obszary: (1) Zabezpieczenie społeczne; (2) Integracja i aktywizacja społeczna; (3) Prawa i wolności człowieka
i obywatela; (4) Nauka, kultura, edukacja i wychowanie; (5) Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa oraz (6) Inne. Zdecydowano poddać badaniu organizacje zajmujące się niezwykle istotnym rodzajem zadań jakim jest nauka, edukacja, oświata
i wychowanie, wchodzącym w skład czwartego z wymienionych wyżej obszarów.
Organizacji tych w całej Polsce jest 2317, natomiast mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego – 525. Postanowiono objąć badaniem wszystkie
aktywne organizacje pożytku publicznego, mające siedzibę na terenie województwa
mazowieckiego, zajmujące się nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem.
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Drugim źródłem informacji była baza danych administrowana przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, dostępna na stronie: http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do,
obejmująca obowiązkowo zamieszczane sprawozdania finansowe organizacji pożytku
publicznego. Fakt istnienia w tej bazie danej organizacji stanowił podstawowe kryterium zaliczenia jej do próby badawczej, świadczył bowiem o aktywnym działaniu.
Baza ta na dzień 1 lipca 2008 obejmowała 276 organizacji o wytypowanym rodzaju
realizowanych działań i mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.
Spośród nich, 189 organizacji opublikowało swoje sprawozdania za ostatni rok obrotowy. Ostateczna zatem liczebność próby wynosiła 189 jednostek.
Jako zmienne strategiczne przyjęto: MISJĘ, DYWERSYFIKACJĘ DZIAŁALNOŚCI, PRZYNALEŻNOŚĆ, STATUS PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA. Dodatkowo zebrano dane o przychodach poszczególnych organizacji oraz liczbie członków.
Zmienną MISJA przyjęto z uwagi na kluczowe znaczenie deklaracji misji w sektorze organizacji non-profit. Organizacje te nazywane są często „organizacjami misyjnymi”, a jasno sformułowana i konsekwentnie realizowana misja stanowi niewątpliwie
jeden z kluczowych wyborów strategicznych. Rolę misji w organizacjach non-profit
podkreśla wielu badaczy, między innymi [15], [4], [11], [8], [33]. W prezentowanym
badaniu analizowano czy dana organizacja posiada czy też nie jasno sformułowane
określenie misji działania.
DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI stanowiła kolejną analizowaną zmienną strategiczną. Badano ją zbierając informacje o tym, czy dana organizacja zajmuje
się również innymi (i jakimi) spośród wymienionych wyżej obszarami działań niż
tylko te dotyczące nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Istnienie pozytywnej korelacji pomiędzy dywersyfikacją działalności organizacji non-profit a jej przychodami nie jest jednoznacznie oczywiste. Wiele z funkcjonujących organizacji trzeciego
sektora wręcz specjalizuje się w jednym tylko obszarze działań, blisko związanym
z jej celami i misją. Wydaje się jednak być oczywistym, że wybór pomiędzy specjalizacją a dywersyfikacją działalności jest zmienną, która ma wpływ na formułowanie
strategii działania [2], może zatem być wykorzystana do identyfikacji grup strategicznych. Jako jedną z typowych zmiennych, nazywaną „stopniem zróżnicowania
asortymentu oferty” podaje ją Obłój (2007).
Kolejnym, obok misji wyróżnikiem organizacji non-profit od przedsiębiorstw
komercyjnych jest ich dość duża skłonność do zrzeszania się w różnych, krajowych
lub zagranicznych związkach, porozumieniach, federacjach, forach, organizacjach
tzw. parasolowych [18]. Zadaniem realizowanym przez takie porozumienia jest
świadczenie sobie wzajemnej pomocy, wymiana informacji, podejmowanie wspólnych działań służących realizacji wspólnych celów. Fakt, czy dana organizacja zgłosiła czy też nie swój akces do takich porozumień świadczy o dokonanym przez nią
wyborze strategicznym dotyczącym np. z jednej strony samodzielności a z drugiej
współpracy w działaniu.
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W prezentowanym badaniu dokonano podziału zmiennej PRZYNALEŻNOŚĆ
w zależności od faktu, czy organizacja należy do krajowych czy też do zagranicznych porozumień. Efekty przynależności organizacji non-profit badali między innymi Werner, Konopaske i Gemeinhardt (2000).
STATUS PRAWNY został uznany za zmienną strategiczną z uwagi na znaczenie jej wyboru determinujące praktycznie wszystkie późniejsze sposoby działania.
W badaniu wyróżniono dwie kategorie: organizacje posiadające status fundacji, oraz
wszystkie pozostałe, głównie stowarzyszenia, towarzystwa, kluby sportowe. Fundacje
różnią się od pozostałych organizacji przede wszystkim tym, iż nie skupiają w swych
szeregach członków a ich działalność polega na gromadzeniu i administrowaniu funduszami. Stowarzyszenia natomiast działają poprzez swych członków, często powstają głównie dla nich i to członkowie są głównym (obok finansów) zasobem tych form
organizacyjno-prawnych. Formy prawne i typy organizacji pozarządowych w Polsce
analizuje Bogacz-Wojtanowska (2006).
Zmienna TEREN DZIAŁANIA świadczyć może między innymi o rozmiarach danej organizacji. W badaniu przyjęto następujący podział możliwych terenów działania: sąsiedztwo, gmina, powiat, województwo, cały kraj, zagranica. Im większa
organizacja tym większy obszar obejmuje swym działaniem. Z drugiej wszak strony
Tabela 1. Zmienne strategiczne oraz ich dezagregacja
Zmienna strategiczna

Zmienne cząstkowe

MISJA

misja

DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI

Zabezpieczenie społeczne (ZS)
Integracja i Aktywizacja Społeczna (IAS)
Prawa i wolności człowieka i obywatela (PIWC)
Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa (BPON)
Inne

PRZYNALEŻNOŚĆ

związki krajowe

STATUS PRAWNY

inne formy organizacyjne

związki zagraniczne
fundacja
TEREN DZIAŁANIA

sąsiedztwo
gmina
powiat
województwo
cały kraj
zagranica

Źródło: opracowanie własne.
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Związki krajowe

Inne

BPON

PIWC

IAS

ZS

Misja

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2009 (135)

Związki
zagraniczne

Związki zagraniczne

Związki
krajowe

Inne formy organizacyjne

Inne

Fundacja

BPON

Sąsiedztwo

PIWC

Gmina

IAS

Powiat

ZS

Województwo

0,262 1,000 0,214 0,167 0,303 0,091 0,249 0,011 0,100 –0,100 –0,180 0,024 –0,021 0,185 –0,035 –0,050

Współczynnik korelacji

0,237 0,214 1,000 0,324 0,252 0,324 0,285 0,181 0,129 –0,129 –0,060 0,086 –0,095 0,132 –0,032 0,081

Współczynnik korelacji

0,143 0,167 0,324 1,000 0,364 0,361 0,270 0,356 0,084 –0,084 –0,136 –0,050 –0,135 –0,013 0,187 0,160

Współczynnik korelacji

0,104 0,303 0,252 0,364 1,000 0,164 0,220 0,176 0,022 –0,022 –0,102 0,006 –0,098 0,164 0,007 –0,011

Współczynnik korelacji

0,068 0,091 0,324 0,361 0,164 1,000 0,102 0,171 0,104 –0,104 –0,119 –0,024 0,091 –0,100 0,063 0,080

Współczynnik korelacji

0,183 0,249 0,285 0,270 0,220 0,102 1,000 0,328 0,114 –0,114 –0,121 –0,027 –0,027 0,230 –0,061 0,076
0,012 0,001 0,000 0,000 0,003 0,164

0,172 0,011 0,181 0,356 0,176 0,171 0,328 1,000 0,058 –0,058 –0,095 –0,044 –0,168 0,046 0,152 0,203
0,018 0,879 0,013 0,000 0,016 0,019 0,000

Współczynnik korelacji

Istotność (dwustronna)

Współczynnik korelacji

Istotność (dwustronna)

>>>

. 0,424 0,424 0,193 0,549 0,021 0,530 0,037 0,005

. 0,000 0,117 0,117 0,097 0,715 0,712 0,002 0,399 0,298

0,350 0,210 0,000 0,000 0,024

Istotność (dwustronna)

. 0,164 0,019 0,152 0,152 0,102 0,743 0,214 0,170 0,389 0,271

0,154 0,000 0,001 0,000

Istotność (dwustronna)

. 0,024 0,003 0,016 0,763 0,763 0,162 0,937 0,178 0,025 0,924 0,878

0,050 0,022 0,000

Istotność (dwustronna)

. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 0,061 0,494 0,064 0,857 0,010 0,028

0,001 0,003

Istotność (dwustronna)

. 0,000 0,001 0,000 0,000 0,013 0,077 0,077 0,408 0,239 0,194 0,070 0,659 0,267

0,000

Istotność (dwustronna)

. 0,003 0,022 0,000 0,210 0,001 0,879 0,170 0,170 0,014 0,746 0,770 0,011 0,629 0,490

. 0,000 0,001 0,050 0,154 0,350 0,012 0,018 0,521 0,521 0,032 0,793 0,472 0,596 0,034 0,378

Istotność (dwustronna)

1,000 0,262 0,237 0,143 0,104 0,068 0,183 0,172 0,047 –0,047 –0,157 0,019 –0,052 –0,039 0,155 0,064

Cały kraj

Współczynnik korelacji

Zagranica

Misja

Tabela 2. Korelacje pomiędzy analizowanymi zmiennymi
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Związki zagraniczne

Związki krajowe

Inne

BPON

PIWC

IAS

ZS

Misja

110
0,521 0,170 0,077 0,250 0,763 0,152 0,117 0,424

. 0,000 0,272 0,027 0,067 0,652 0,002 0,433

0,521 0,170 0,077 0,250 0,763 0,152 0,117 0,424 0,000

. 0,272 0,027 0,067 0,652 0,002 0,433

. 0,228 0,293 0,000 0,308

0,472 0,770 0,194 0,064 0,178 0,214 0,712 0,021 0,067 0,067 0,283 0,228

. 0,098 0,000 0,407

0,155 –0,035 –0,032 0,187 0,007 0,063 –0,061 0,152 –0,228 0,228 –0,312 –0,351 –0,518 –0,482 1,000 0,132

Współczynnik korelacji

0,378 0,490 0,267 0,028 0,878 0,271 0,298 0,005 0,433 0,433 0,365 0,308 0,407 0,593 0,070

.

0,064 –0,050 0,081 0,160 –0,011 0,080 0,076 0,203 –0,057 0,057 –0,066 –0,074 –0,060 –0,039 0,132 1,000

Współczynnik korelacji

Istotność (dwustronna)

0,034 0,629 0,659 0,010 0,924 0,389 0,399 0,037 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000

Istotność (dwustronna)

. 0,070

0,596 0,011 0,070 0,857 0,025 0,170 0,002 0,530 0,652 0,652 0,350 0,293 0,098

Istotność (dwustronna)

. 0,000 0,593

Współczynnik korelacji –0,039 0,185 0,132 –0,013 0,164 –0,100 0,230 0,046 0,033 –0,033 –0,068 –0,077 –0,121 1,000 –0,482 –0,039

Istotność (dwustronna)

Współczynnik korelacji –0,052 –0,021 –0,095 –0,135 –0,098 0,091 –0,027 –0,168 0,134 –0,134 –0,078 –0,088 1,000 –0,121 –0,518 –0,060

0,793 0,746 0,239 0,494 0,937 0,743 0,715 0,549 0,027 0,027 0,496

0,019 0,024 0,086 –0,050 0,006 –0,024 –0,027 –0,044 0,162 –0,162 –0,050 1,000 –0,088 –0,077 –0,351 –0,074

Współczynnik korelacji

Istotność (dwustronna)

0,032 0,014 0,408 0,061 0,162 0,102 0,097 0,193 0,272 0,272

Istotność (dwustronna)

. 0,496 0,283 0,350 0,000 0,365

Współczynnik korelacji –0,157 –0,180 –0,060 –0,136 –0,102 –0,119 –0,121 –0,095 0,080 –0,080 1,000 –0,050 –0,078 –0,068 –0,312 –0,066

Istotność (dwustronna)

Współczynnik korelacji –0,047 –0,100 –0,129 –0,084 –0,022 –0,104 –0,114 –0,058 –1,000 1,000 –0,080 –0,162 –0,134 –0,033 0,228 0,057

Źródło: opracowanie własne

Zagranica

Inne formy organizacyjne

Cały kraj

Fundacja

Województwo

Sąsiedztwo

Powiat

Gmina

Gmina

Powiat

Sąsiedztwo

Województwo

Fundacja

Cały kraj

0,047 0,100 0,129 0,084 0,022 0,104 0,114 0,058 1,000 –1,000 0,080 0,162 0,134 0,033 –0,228 –0,057

Zagranica

Współczynnik korelacji
Inne formy
organizacyjne Istotność (dwustronna)

Tabela 2. cd.
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wybór zawężonego np. terenu działań do najbliższego sąsiedztwa świadczyć może
o celach organizacji. Stowarzyszenie mieszkańców danego osiedla może grupować
dużą ilość członków, ale interesować się będzie terenem w obrębie kilku ulic. Zmienna ta traktowana jest również jako jedna z typowych cech wykorzystywanych przy
modelowaniu grup strategicznych [32].
Wszystkie z analizowanych zmiennych przedstawiono w postaci binarnej, co zapewniło czytelniejsze wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych. Przedstawione
wyżej zmienne poddano dezagregacji i w ramach każdej z nich wyróżniono zmienne cząstkowe, które bezpośrednio podlegały badaniu. Tabela 1. prezentuje zmienne
strategiczne i wyróżnione zmienne cząstkowe.
Wyróżnione zmienne strategiczne oraz zmienne cząstkowe postanowiono poddać
weryfikacji z punktu widzenia ich przydatności w konstruowaniu grup strategicznych.
Jednym z podstawowych, spotykanych w literaturze postulatów odnoszących się do
zmiennych służących do konstrukcji grup strategicznych jest wymóg, aby zmienne
te nie były ze sobą silnie skorelowane [m.in.36], [41].
Przeprowadzono analizę korelacji nieparametrycznych (Bivariate correlation)
z zastosowaniem współczynnika Kendalla, jako najodpowiedniejszego dla postaci
zgromadzonych danych. Tabela 2 prezentuje wyniki uzyskanych współczynników
korelacji wraz z poziomami ich istotności.
Analizując otrzymane wyniki można zauważyć, że maksymalny osiągnięty współczynnik korelacji wynosi 0,364, przy poziomie istotności 0,0 i odnosi się do zależności pomiędzy dwiema zmiennymi cząstkowymi wchodzącymi w skład wyróżnionej
zmiennej strategicznej DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI. Otrzymane wyniki wykazują, iż przyjęte zmienne nie są ze sobą silnie skorelowane, zatem mogą być
zastosowane jako cechy różnicujące organizacje non-profit w analizie ich grup strategicznych.

Wyniki badań
Celem pierwszego etapu analiz było określenie ilości istniejących grup strategicznych przy zastosowaniu hierarchicznej analizy skupień (Herarchical Cluster Analysis)
z wykorzystaniem algorytmu Warda. Odległość między zmiennymi została skalkulowana za pomocą Euklidesowego kwadratu odległości. Przeprowadzona analiza dendrogramu oraz przeglądu aglomeracji wykazała, że istnieją trzy, optymalne
i odrębne grupy strategiczne badanych organizacji non-profit. Odległości (Rescaled
Distance Cluster Combine) pomiędzy odrębnymi grupami strategicznymi mieszczą
się w przedziale od 7 do 10.
Drugi etap obejmował przeprowadzenie grupowania za pomocą dwustopniowej
analizy skupień (TwoStep Cluster Analysis). Metoda ta pozwala na automatyczne wy-
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odrębnianie skupień. Dane zawarte w tab. 3 prezentują zestawienie otrzymanych wyników zmierzonych za pomocą Kryterium bayesowskiego Schwarza (BIC). Optymalna
wielkość Zmiany BIC przy jednoczesnej racjonalnej maksymalizacji Ilorazu zmiany
BIC oraz Ilorazu miary odległości występują przy ilości skupień równej trzy. Analiza
ta potwierdziła wcześniejsze obserwacje i utwierdziła w przekonaniu, że istnieją trzy
dostatecznie odrębne grupy strategiczne spośród badanych organizacji.
Tabela 3. Automatyczne wyodrębnianie skupień metodą TwoStep Clusters Analysis
Liczba Kryterium bayesowskie
skupień
Schwarza (BIC)

Zmiana BICa

Iloraz zmiany BICb

Iloraz miary
odległościc

1

3677,034

2

3178,643

–498,392

1,000

1,623

3

2917,901

–260,742

0,523

1,816

4

2828,511

–89,390

0,179

1,234

5

2778,990

–49,521

0,099

1,053

6

2738,022

–40,968

0,082

1,256

7

2729,945

–8,077

0,016

1,128

8

2736,501

6,556

–0,013

1,187

9

2761,037

24,536

–0,049

1,324

10

2809,046

48,009

–0,096

1,018

11

2858,363

49,317

–0,099

1,018

12

2908,920

50,556

–0,101

1,212

13

2971,731

62,811

–0,126

1,012

14

3035,236

63,505

–0,127

1,071

15

3102,540

67,304

–0,135

1,131

a Zmiany odnoszą się do poprzedniej liczby skupień podanej w tabeli.
b Ilorazy zmian odnoszą się do zmiany przy dwóch skupieniach.
c Ilorazy miar odległości są obliczane na podstawie ilorazu aktualnej i poprzedniej liczby skupień.

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na opracowanie zaprezentowanych w tab. 4
profili poszczególnych grup strategicznych.
Kolumna (1) obejmuje zidentyfikowane zmienne strategiczne, które są zdezagregowane na zmienne cząstkowe znajdujące się w kolumnie (2). Kolumna (3) przedstawia przyjęte, binarne wartości zmiennych. W kolumnie (4) wskazana jest postać
wyniku, która obejmuje częstości występowania danej wartości zmiennej cząstkowej oraz udział procentowy tejże częstości. Kolumny (5), (6), (7) obejmują uzyskane
wyniki stanowiące profile zidentyfikowanych grup strategicznych. Ostatnia kolumna
(8) przedstawia częstości występowania danej wartości zmiennej cząstkowej oraz jej
udział procentowy w całej, obejmującej 189 jednostek próbie badawczej.
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Tabela 4. Grupy strategiczne badanych organizacji non-profit

MISJA

Zmienna Zmienna cząst- Wartość Postać wystrategiczna
kowa
zmiennej
niku
0
Misja_
1
0
ZS
1

DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI

0
IAS
1
0
PIWC
1
0
BPON
1
0
Inne
1

PRZYNALEŻNOŚĆ

0
Związki krajowe
1
0
Związki zagraniczne
1

Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent

Grupy strategiczne
1

2

3

Połączone

7

12

5

24

29,17

50,00

20,83

12,70

60

47

58

165

36,36

28,48

35,15

87,30

35

25

25

85

41,18

29,41

29,41

44,97

32

34

38

104

30,77

32,69

36,54

55,03

36

27

28

91

39,56

29,67

30,77

48,15

31

32

35

98

31,63

32,65

35,71

51,85

49

49

35

133

36,84

36,84

26,32

70,37

18

10

28

56

32,14

17,86

50,00

29,63

57

48

48

153

37,25

31,37

31,37

80,95

10

11

15

36

27,78

30,56

41,67

19,05

54

47

42

143

37,76

32,87

29,37

75,66

13

12

21

46

28,26

26,09

45,65

24,34

56

42

44

142

39,44

29,58

30,99

75,13

11

17

19

47

23,40

36,17

40,43

24,87

56

54

47

157

35,67

34,39

29,94

83,07

11

5

16

32

34,38

15,63

50,00

16,93
>>>
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Tabela 4. cd.
Zmienna Zmienna cząst- Wartość Postać wystrategiczna
kowa
zmiennej
niku

STATUS PRAWNY

0
Inne formy organizacyjne
1
0
Fundacja
1
0
Sąsiedztwo
1
0
Gmina
1

TEREN DZIAŁANIA

0
Powiat
1
0
Województwo
1
0
Cały kraj
1
0
Zagranica
1
Liczebność

Przychody

Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent
Częstość
Procent

N
procent
wartość
przychodów (tys. zł)
procent

Grupy strategiczne
1

2

3

Połączone

67

16

0

83

80,72

19,28

0,00

43,92

0

43

63

106

0,00

40,57

59,43

56,08

0

43

63

106

0,00

40,57

59,43

56,08

67

16

0

83

80,72

19,28

0,00

43,92

67

51

63

181

37,02

28,18

34,81

95,77

0

8

0

8

0,00

100,00

0,00

4,23

67

49

63

179

37,43

27,37

35,20

94,71

0

10

0

10

0,00

100,00
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Grupa 1
Pierwsza ze zidentyfikowanych grup strategicznych obejmuje 67 organizacji i jest
jednocześnie najliczniejsza, gdyż stanowi 35,45% z badanych. Należą do niej wyłącznie fundacje, które swym zasięgiem działania obejmują cały kraj, a w 7 przypadkach
również realizują swe cele na terenie lub na rzecz innych krajów niż Polska. Tylko
jedna z nich zadeklarowała, że jej obszar działania obok całego kraju koncentruje się
również na terenie powiatu. Można stwierdzić, że organizacje wchodzące w skład tej
grupy nie należą ani do krajowych ani do międzynarodowych związków czy porozumień organizacji pozarządowych. Jedynie 11 organizacji wskazało taką przynależność w obu badanych zmiennych. Działalność tych fundacji, obok nauki, edukacji,
oświaty i wychowania obejmuje w 32 przypadkach obszar Zabezpieczenia Społecznego oraz w 31 – Integrację i Aktywizację Społeczną. Pozostałe z analizowanych obszarów działalności również leżą w zakresie zainteresowań przypisanych do tej Grupy
organizacji, jednak w zdecydowanie mniejszym zakresie. Można stwierdzić, że charakteryzują się pewnym stopniem dywersyfikacji działalności, jednak mniejszym niż
pozostałe Grupy strategiczne. Natomiast w 60 przypadkach mają one jasno zadeklarowaną misję działania i stanowi to największy (36,36%) odsetek w porównaniu
do pozostałych Grup. Skumulowane przychody wyniosły 148 117,3 tysiąca złotych,
obejmowały zatem 35,01% udziału w rynku i zajęły pod tym względem drugie miejsce spośród zidentyfikowanych Grup strategicznych.
Grupa 2
Grupa druga jest najbardziej różnorodna pod względem statusu prawnego oraz
terenu prowadzonych działań. Obejmuje 59 organizacji, w tym 16 fundacji i 43 inne
formy organizacyjne. Działalność swą prowadzą lokalnie – wyłącznie do tej Grupy
należą organizacje, które jako teren swego działania podały: sąsiedztwo, gmina, województwo. Stanowią 95,65% organizacji, które koncentrują swe działania na najbliższym powiecie. Żadna z nich natomiast nie obejmuje swym zasięgiem całej Polski,
a jedynie 2 – zagranicę. Organizacje znajdujące się w tej Grupie w przeważającej
większości nie należą do zagranicznych związków, a jedynie 17 spośród nich należy do związków krajowych, choć, przy małej (jak wykazały niniejsze badania) ogólnej chęci badanych organizacji do przynależności, stanowi to drugi wynik spośród
zidentyfikowanych Grup. Działalność przynależących do tej Grupy organizacji jest
podobnie jak w Grupie 1 w niewielkim stopniu zdywersyfikowana. Obok podstawowego obszaru działań, ponad połowa z nich jest aktywna na polu Zabezpieczenia
Społecznego oraz Integracji i Aktywizacji Społecznej. Natomiast wyraźnie najmniejszy jest w tej Grupie udział organizacji, które posiadają jasno zadeklarowaną misję,
przy jednocześnie największym (50%) udziale organizacji, które takiej misji nie posiadają spośród wszystkich zidentyfikowanych Grup. Najmniejsze są również osią-
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gane przez tą Grupę przychody, które wyniosły 48 347,4 tysiąca złotych, co stanowi
11,43% udziału w sektorze.
Grupa 3
Trzecia ze zidentyfikowanych grup obejmuje wyłącznie inne niż fundacje formy
organizacyjne, w przeważającej mierze są to Stowarzyszenia. Jej wielkość to 63 organizacje, co stanowi 33,33% spośród zbadanych. Organizacje te nie prowadzą działań na terenie najbliższego sąsiedztwa, gminy, powiatu ani województwa. Wszystkie
z nich zadeklarowały natomiast działania na terenie całej Polski, a 8 poza jej granicami. Zgrupowane są tu organizacje, które w największym stopniu cechuje przynależność do krajowych (40,43%) oraz zagranicznych (50,00%) związków organizacji
pozarządowych. Podobnie jak członkowie pozostałych Grup w największym stopniu
interesuje je działalność na polu Zabezpieczenia Społecznego oraz Integracji i Aktywizacji Społecznej. Jednak wyraźnie zauważalny jest również udział w pozostałych
z badanych obszarów działań. Grupa ta cechuje się największym stopniem dywersyfikacji działalności. Udział należących do tej Grupy organizacji, we wszystkich,
które posiadają sformułowaną misję jest podobny jak w Grupie 1 i wynosi 35,15%
– jedynie 5 spośród nich nie deklaruje posiadania tej cechy. Grupa 3 jest największą
ze zidentyfikowanych grup pod względem uzyskanych przychodów, które wyniosły
226 577,2 tysiąca złotych. Średni, jednostkowy przychód przypadający na jedną organizację również jest największy i wynosi 3 596,5 tysiąca złotych. Grupa ta obejmuje 53,56% udziału w rynku mierzonego jego przychodami.
Uzyskane w prezentowanych badaniach wyniki pozwalają na identyfikację dominującej, ważnej oraz marginalnej grupy w sektorze. Dominującą jest Grupa 3, która
osiąga najwyższe przychody, prowadzi działalność na terenie całej Polski, składa się
głównie ze Stowarzyszeń, przynależy do krajowych i zagranicznych związków oraz
ma najwyższy stopień dywersyfikacji działalności. Grupa 2 jest ważnym uczestnikiem walki konkurencyjnej w analizowanym sektorze. Obejmuje działające na terenie całego kraju fundacje, raczej nie cechujące się przynależnością oraz o niewielkim
stopniu dywersyfikacji. Zidentyfikowana jako druga grupa strategiczna jest niewątpliwie grupą marginalną. Grupuje różne pod względem statusu prawnego organizacje, o przeważnie lokalnym zasięgu działania, nie należące do krajowych ani do
zagranicznych związków, o niewielkim stopniu dywersyfikacji działalności. Określenie tych trzech głównych rodzajów grup strategicznych jest jednym z ważnych analitycznie aspektów analizy grup strategicznych [32], [36].
Drugim, ważnym analitycznie aspektem tej metody analizy strategicznej jest określenie zmiennych, które mają decydujący wpływ na powstawanie barier mobilności
w sektorze [32], [36]. Osiągnięte wyniki pokazują, że wszystkie, oprócz Misji analizowane zmienne mają wpływ na powstawanie barier mobilności. Są to: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI, PRZYNALEŻNOŚĆ, STATUS PRAWNY, TEREN
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DZIAŁANIA. Zmienna MISJA została tu wykluczona z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość organizacji wchodzących w skład poszczególnych Grup strategicznych charakteryzuje się posiadaniem sprecyzowanej misji działania.
Najważniejszą zmienną różnicującą Grupę 1 od Grupy 3 wydaje się być STATUS
PRAWNY. Jest to zatem podstawowa bariera mobilności dla organizacji wchodzących w jej skład. Badania wykazały, że najwyższymi przychodami cechują się inne niż
fundacje organizacje non-profit. Związane jest to zapewne z cechą charakterystyczną
Stowarzyszeń, jaką jest grupowanie członków. Większa liczba ludzi zaangażowanych
w działalność organizacji to większe możliwości pozyskiwania dochodów. Drugą
barierą mobilności jest dywersyfikacja działalności. Organizacje z Grupy trzeciej są
w największym stopniu zdywersyfikowane. Największa różnica pomiędzy Grupami
1 i 3 polegała w tym obszarze na prowadzeniu przez Grupę 3 działań na polu: Prawa
i wolności człowieka i obywatela, Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa oraz
Inne. Znaczenie ma również zmienna PRZYNALEŻNOŚĆ. Jest to kolejna ze zidentyfikowanych barier mobilności pomiędzy 1 i 3 Grupą strategiczną.
Najbardziej istotnymi barierami mobilności jakie stoją przed organizacjami należącymi do Grupy 2 są: teren działania, a zwłaszcza przekształcenie się z organizacji
działających lokalnie na ogólnokrajowe; przynależność, a szczególnie do zagranicznych związków, porozumień itp. organizacji pozarządowych; dywersyfikacja działalności przede wszystkim na polu Prawa i wolności człowieka i obywatela.
Największym zagrożeniem dla organizacji znajdujących się w trzeciej Grupie strategicznej byłoby pojawienie się konkurenta, który byłby zorientowanym na działalność
na terenie całego kraju oraz zagranicy stowarzyszeniem, należącym do zagranicznych i krajowych porozumień organizacji, o bardzo dużym stopniu zdywersyfikowania działalności.

Konkluzja
Opracowanie niniejsze stanowi ważny wkład w rozwój teorii analizy grup strategicznych oraz studiów nad organizacjami non-profit. Wykazano w nim, że jedną
z metod diagnozy organizacyjnej jaką jest identyfikacja grup strategicznych można
z powodzeniem zastosować do grupowania organizacji nie tylko z sektora komercyjnego i publicznego (czym zajmowali się inni badacze), ale również do typowo niekomercyjnych, charytatywnych organizacji non-profit. Po raz pierwszy zestawiono
zastosowany w niniejszych badaniach zbiór zmiennych strategicznych, różnicujących strategie działania organizacji w badanym sektorze. Przeprowadzona analiza
korelacji wykazała ich przydatność do przeprowadzenia analizy grup strategicznych.
Weryfikacji poddano również zasadność metodologiczną analizy skupień, która napotyka wszak na szereg głosów krytycznych [3], [20]. Pomyślnie przebiegł test wy-
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odrębniania grup strategicznych za pomocą metody dwustopniowej analizy skupień
(TwoStep Cluster Analysis). Badania potwierdzają też tezę, że wybór grupy strategicznej jest skorelowany z uzyskiwanymi przychodami. Osiągnięto to dzięki identyfikacji trzech różnych Grup strategicznych, członkowie których charakteryzują się
odmiennym poziomem przychodów, przy czym wartość tych przychodów nie była
brana pod uwagę jako zmienna w analizie skupień.
Zaprezentowane wyniki badań przynoszą wiele unikalnych danych dotyczących
sektora, działających na rzecz edukacji organizacji non-profit w Polsce i stanowią
pierwsze w ten sposób ujęte opracowanie na ten temat. Przede wszystkim wykazują,
że możliwym jest wyróżnienie trzech zróżnicowanych Grup strategicznych wewnątrz
których – w myśl teorii – rozgrywa się walka konkurencyjna. Dzięki zamieszczonej charakterystyce zidentyfikowanych Grup, każda organizacja może znaleźć odpowiedź na pytania: w jakiej Grupie strategicznej się znajdujemy?, kto jest naszym
najbliższym konkurentem?, jakie bariery mobilności stoją przed nami? Identyfikuje również istotne zmienne strategiczne, które mają wpływ na zajmowaną pozycję
w sektorze. Wskazuje dzięki temu nad jakimi obszarami strategii skupiać się winno działanie menedżerów chcących zdobywać przewagi konkurencyjne wewnątrz
własnej Grupy lub myślą nawet o przejściu do innej. Wyniki badań, szczególnie te
zaprezentowane w kolumnie (8) tabeli 4 posłużyć mogą jako materiał badawczy do
bardziej ogólnej analizy sektora. Opracowanie niniejsze stanowić może zatem ważne źródło wiedzy nie tylko dla naukowców, ale również dla praktyków, zajmujących
się zarządzaniem organizacjami non-profit.
Przyszłe badania w obszarze analizy grup strategicznych dla organizacji non-profit mogą podążać co najmniej w dwóch kierunkach. Po pierwsze testowi mogą podlegać inne niż zidentyfikowane powyżej zmienne strategiczne, które mają wpływ na
kształtowanie strategii tych organizacji. Drugi kierunek to przeprowadzenie analizy
grup strategicznych dla innych sektorów, różnych od powyżej analizowanego pod
względem jego zasięgu (np. organizacje nie tylko z województwa mazowieckiego, ale
ogólnopolskie) lub pod względem rodzaju podstawowej działalności (np. przyjęcie
jako kryterium doboru, działania na rzecz Zabezpieczenia Społecznego).
Zaprezentowane wyniki i wnioski stanowić mogą pewne wypełnienie zidentyfikowanej we wprowadzeniu luki badawczej polegającej na nikłym zainteresowaniu
badaczy implementacją metody analizy grup strategicznych dla organizacji non-profit. Wychodzą naprzeciw obserwowanemu w otoczeniu wzrastającemu znaczeniu III
sektora nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Mogą się stać przydatne badaczom – jako
jeden z przykładów implementacji przedmiotowej metody diagnozy sektora, organizacjom non-profit – jako element powiększający najważniejszy z zasobów, czyli wiedzę i wykorzystywany do zdobywania przewagi konkurencyjnej.
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GRUPY STRATEGICZNE MAZOWIECKICH
ORGANIZACJI NON-PROFIT
Streszczenie
Opracowanie niniejsze stanowi prezentację przeprowadzonej metodą empiryczną analizy grup
strategicznych funkcjonujących w Polsce organizacji non-profit działających na polu edukacji,
kultury, oświaty i wychowania. Wykazano z jednej strony potencjalną przydatność tej metody
dla uczestników sektora niekomercyjnego, a z drugiej fakt nikłego jak dotąd zainteresowania
badaczy jej implementacją w III sektorze. Zidentyfikowano zbiór zmiennych strategicznych,
które bezpośrednio zbadano na próbie 189 organizacji. Poprawność przyjętych zmiennych
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zweryfikowano dzięki przeprowadzeniu analizy ich wzajemnej korelacji. Właściwa analiza
wykorzystująca zarówno hierarchiczną analizę skupień, jak i dwustopniową analizę skupień
przyniosła podział przedmiotowego sektora na trzy, cechujące się dużą odrębnością grupy
strategiczne, które scharakteryzowano oraz określono dla nich bariery mobilności.

Słowa kluczowe: organizacje non-profit, analiza grup
strategicznych, zarządzanie strategiczne,
strategia.

STRATEGIC GROUP ANALYSIS OF MAZOVIAN’S
NON-PROFIT ORGANISATIONS
Abstract
This paper reviews empirically studied strategic groups of non-profit organisations which
operate in the area of education and culture in Poland. The study method has been proven
useful for the members of the Third Sector but it has not been widely used by researchers.
A group of strategic variables have been identified and tested against a sample of 189 organisations. The variables have been validated by way of testing their mutual correlations. The
analysis proper using both the hierarchical and the two-step cluster methods has identified
three largely different strategic groups in the sector. Each group has been thoroughly described
and mobility barriers have been defined.

Key words: non-profit organisations, strategic group analysis,
strategic management, strategy.
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PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY
JAWNOŚCI WYNAGRODZEŃ

Wprowadzenie
W ostatnich latach menedżerowie coraz częściej z powodzeniem korzystają z odkryć psychologii, dostrzegając szanse jakie stwarza wiedza o funkcjonowaniu psychicznym człowieka dla podwyższania jakości i efektywności pracy członków ich
organizacji. Poprzez odpowiednie techniki motywacji oraz modyfikację warunków
pracy, z jednej strony dążą do zwiększania zysków, z drugiej zaś starają się zapewnić zatrudnionym dobre samopoczucie i komfort pracy. Jednocześnie nadal istnieją
w zarządzaniu obszary zamknięte dla odkryć współczesnej psychologii, utwierdzone
przez lata praktyki organizacyjnej. Celem niniejszego opracowania jest skonfrontowanie jednego z nich z wiedzą psychologiczną. Chodzi tu o kwestię jawności wynagrodzeń, która, jak zobaczymy, może być niezwykle istotna dla funkcjonowania
firmy. Przyjrzymy się bliżej zjawiskom związanym ze stosowaniem jawnej polityki
wynagradzania lub jej brakiem. Zastanowimy się również nad dopasowaniem systemu wynagrodzeń do rzeczywistości danej organizacji oraz przeanalizujemy możliwe implikacje zastosowania całkowitej bądź częściowej jawności systemu płacowego
w różnych sytuacjach organizacyjnych. W poniższych rozważaniach postaramy się
łączyć dwie perspektywy: psychologa i menedżera oraz spróbujemy sformułować
wnioski, które będą przydatne w podejmowaniu decyzji o stopniu jawności wynagrodzeń w danej firmie.
Problematyka motywacji stanowi jeden z centralnych obszarów zainteresowań
współczesnej psychologii. Termin ten stosowany jest „do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie
zachowania” [11, s. 427], które to czynności, jak nietrudno zauważyć, są niezbędne
dla wykonania przez jednostkę powierzonego jej w miejscu pracy zadania. Prawdo* Mgr Maciej Stolarski, jest doktorantem w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych, Wydział
Psychologii, Uniwersytet Warszawski.
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podobnie z tego powodu pojęcie motywacji stało się kluczowe także w dziedzinie
zarządzania personelem, zaś umiejętność motywowania pracownika uważana jest
za podstawową kompetencję dobrego menedżera.
Nie ulega wątpliwości, iż wynagrodzenie stanowi jedno z głównych źródeł motywacji do pracy. Chociaż wyróżnia się wiele czynników motywacyjnych niezwiązanych z gratyfikacją finansową, to w wielu organizacjach motywacja zewnętrzna jest
ważniejsza niż motywacja wewnętrzna, zaś ludzie angażują się w działania na rzecz
firmy głównie po to, by uzyskać atrakcyjne nagrody zewnętrzne [20]. Problem motywowania pracowników poprzez wynagrodzenia jest niewątpliwie tematem ważkim
i jednocześnie wysoce złożonym, zaś umiejętne zarządzanie systemami wynagrodzeń
stanowi kompetencję niezbędną dla efektywnego kierowania.
Informacja o tym, że zarobki wpływają na motywację pracownika jest tyleż trywialna, co kluczowa. Już Fryderyk Taylor, wprowadzając stawkę akordową, która
pozwoliła robotnikom na zwiększenie zarobków dziennych z 1,12 do 1,85 dolara,
uzyskał ponad trzykrotny wzrost wydajności [por. 12]. Zarówno przy wyborze pracy,
jak i rozważając odejście z organizacji, większość pracowników za główne kryterium
obiera wysokość zarobków, zaś jedną z przyczyn bezrobocia jest niechęć do podejmowania pracy na stanowiskach o niezadowalającej wysokości wynagrodzenia.
W licznych badaniach uzyskiwano wyniki, świadczące o pozytywnym związku
pomiędzy zarobkami a satysfakcją z pracy [18]. Natomiast wysoka satysfakcja powiązana jest ze wzrostem produktywności i prospołecznych zachowań organizacyjnych oraz zmniejszenia zachowań przynoszących firmie straty, takich jak absencja
czy fluktuacja [18]. Nawet, jeśli przyjmiemy, że same zarobki nie determinują w znaczący sposób poziomu motywacji pracowników [np. 5], wydaje się, iż wpływają one
istotnie na inne zmienne (np. satysfakcja z pracy), których znaczenie dla poziomu
motywacji trudno przecenić. Jednak, co za chwilę zobaczymy, nie tylko wysokość
wynagrodzeń, ale i sposób ich dystrybucji w znaczący sposób determinują sposób
efektywność pracowników.

Problem jawności wynagrodzeń
Przez jawny system wynagrodzeń rozumiemy takie zarządzanie wynagrodzeniami w organizacji, które zakłada brak jakichkolwiek ograniczeń w rozpowszechnianiu
informacji na ich temat, umożliwia swobodny dostęp do wiedzy na temat wysokości
wynagrodzeń pracowników wszystkich szczebli zarówno członkom organizacji, jak
jednostkom nie należącym do jej struktur.
Mianem niejawnego (utajnionego) systemu wynagrodzeń określamy taki system
wynagradzania, który zakłada całkowity brak dostępu do informacji na temat wynagrodzeń, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza jej granicami. Zakaz ujawnia-
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nia informacji o wynagrodzeniu jest w takim wypadku zazwyczaj zawarty w umowie
o pracę, zaś jego ujawnienie wiąże się z szeregiem sankcji. Zakaz dotyczy wszystkich
jednostek w firmie: zarządzających wynagrodzeniami, pośredniczących w ich dystrybucji, jak i otrzymujących je.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż jawność wynagrodzeń nie stanowi zmiennej
dychotomicznej. Przeciwnie, będziemy o niej mówić jako o pewnym kontinuum, na
którego krańcach znajdują się opisane powyżej sytuacje pełnej jawności i utajnienia.
Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której ujawnia się wynagrodzenia tylko niektórych pracowników (np. menedżerów). Zdarza się, iż powszechnie dostępne są zbiorcze i anonimowe listy płac, a szczegółowe, indywidualne wysokości płac pozostają
tajne [19]. Niektóre firmy ujawniają jedynie widełki płacowe dla poszczególnych stanowisk, utajniając wynagrodzenia poszczególnych jednostek.
Problem jawności wynagrodzeń rzadko bywa analizowany w literaturze naukowej
i fachowej z zakresu zarządzania i psychologii. Poza nielicznymi krótkimi artykułami w prasie lub wortalach internetowych, specjalizujących się w tematyce z zakresu
zarządzania lub prawa pracy [3], [15], [16], trudno znaleźć jakąkolwiek kompletną
analizę tego, wielce istotnego w praktyce motywowania do pracy, zagadnienia. Dlatego
wydaje się, iż rzetelna i silnie zakotwiczona w teorii psychologicznej analiza problemu, może okazać się szczególnie potrzebna, z jednej strony ze względu na ewidentną
lukę w literaturze naukowej i fachowej, z drugiej zaś – na implikacje praktyczne.
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia większość firm utrzymywała w sekrecie wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników [20]. Na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat sytuacja właściwie nie zmieniła się. Choć nieliczni psychologowie [20] i autorzy zajmujący się problematyką zarządzania [15] opierając się na teoriach psychologicznych, wskazują dość jednoznacznie na przewagę
jawnych systemów wynagrodzeń, to większość firm jest daleka od zastosowania tej
wiedzy w praktyce. Niewątpliwie jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest chaotyczność systemów wynagrodzeń [20]. Konieczność ich całkowitego przeformułowania, uporządkowania i powiązania ze spójnym systemem ocen pracowniczych
(który w wielu przypadkach nie został wprowadzony) stanowi dla wielu firm przeszkodę nie do pokonania.
Przeglądając wypowiedzi praktyków zarządzania na temat jawności nietrudno
stwierdzić, iż większość z nich jako optymalne rozwiązanie proponuje jawność w szerszym znaczeniu, rozumianym jako przejrzystość zasad wynagradzania. Opinię taką
znaleźć możemy np. w rozmowie z Michałem Mickiewiczem, kierownikiem Zespołu ds. Wynagrodzeń w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA, przeprowadzonej przez Małgorzatę Pyk (2003). Podkreśla on pozytywną rolę jawności kryteriów,
służących podejmowaniu decyzji dotyczących wysokości wynagrodzeń w organizacjach. Jednak w psychologii organizacji twierdzenie to nie podlega dyskusji już od
wielu lat, zaś system ocen pracowniczych, oparty o ocenę kompetencji i efektywności,
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powiązany z systemem nagród, podwyżek i awansów stanowiskowych oraz informacją zwrotną dotyczącą jakości wykonywanej pracy [4], [18], [20], jako rozwiązanie
powszechnie uznane, jest w pewnym sensie zaledwie punktem wyjścia dla bardziej
szczegółowych rozważań na temat wynagradzania. Kontynuując swój wywód Mickiewicz stwierdza, że bezwzględnie nie powinno się ujawniać danych o zarobkach
poszczególnych osób, gdyż, jak pokreśla, „pracownik nieznający wynagrodzeń kolegów nie ma możliwości porównywania własnej pensji z innymi (…) i dla zachowania
dobrych relacji w zespole, warto ten zwyczaj praktykować” [20, s. 22]. Stwierdzenie
to, w kontekście wcześniejszego podkreślania roli klarownych kryteriów służących
wyliczaniu wysokości wynagrodzenia, wydaje się co najmniej nieprzemyślane. Jak
zobaczymy w dalszej części niniejszego opracowania, możliwość porównań stanowi kluczowy aspekt dla budowania w pracowniku poczucia sprawiedliwości, które
z kolei stanowi klucz dla podwyższenia poziomu motywacji.
Jednak nie wszyscy menedżerowie trzymają się kurczowo tajności systemów wynagrodzeń. Następuje stopniowy zwrot w kierunku jawności, o czym świadczyć mogą
np. teksty Spólnika (2005) czy Pęczek (2003). Podkreślają oni szereg pozytywnych
zmian, jakie niesie ze sobą ujawnienie systemu wynagrodzeń, zwracając jednocześnie uwagę na związane z tym zagrożenia i trudności. Niemniej wydaje się, iż wciąż
dalecy jesteśmy od sytuacji, w której jawna polityka wynagrodzeń stanie się zjawiskiem powszechnym.

Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń
Oprócz wartości ekonomicznej, praca posiada dla jednostki ogromne znaczenie
psychologiczne. Pracując zaspokaja ona szereg pozaekonomicznych potrzeb, takich
jak potrzeba bezpieczeństwa i afiliacji, samorealizacji, rozwoju, czy też władzy i dominacji [zob. 18]. Podobnie wynagrodzenia, stanowiące nieodłączny element organizacyjnej machiny, wpływają na status jednostki, jej samoocenę oraz sposób, w jaki
jest postrzegana przez innych. Stanowią istotne źródło informacji o jakości wykonywanej pracy, o tym jak dany pracownik jest postrzegany przez przełożonych; pozwalają także na dokonywanie porównań z innymi.
W dalszej części pracy spróbujemy przyjrzeć się argumentom przemawiającym
zarówno za, jak i przeciw jawności wynagrodzeń. Zastanowimy się także nad możliwymi psychologicznymi konsekwencjami zmiany sytemu wynagrodzeń pod kątem jawności.
Myśląc o informacyjnym znaczeniu jawności wynagrodzeń [20], możemy jednoznacznie stwierdzić, iż dostęp do wiedzy o płacy otrzymywanej przez współpracowników będzie miał szczególne znaczenie dla kształtowania się motywacji. Ukrywanie
wysokości płac pracowników powoduje, iż każdy z nich sądzi, że inni zarabiają wię-

126

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2009 (135)

Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń

cej od niego [8]. W tej sytuacji może pojawić się swoisty paradoks: niemal wszyscy
pracownicy zaczynają myśleć, że pozostali zarabiają więcej.
Spostrzeżenie przez pracownika swojego wynagrodzenia jako niższego od wynagrodzenia kolegów, zostanie (niezależnie od otrzymywanej oceny wykonanej pracy)
zinterpretowane jako negatywna informacja zwrotna o treści „uważają mnie za słabego pracownika, skoro płacą mi mniej niż innym” [20, s. 60]. Podobnie może być
w wypadku podwyżki – gdy wynagrodzenia nie są jawne, pracownik, zamiast postrzegać ją w kategoriach nagrody za dobrą pracę, może myśleć: „inni mogli dostać
wyższe podwyżki” [20]. Choć wnioski dotyczące jawności wynagrodzeń płynące
z powyższych twierdzeń wydają się jednoznaczne, to niezwykle złożona rzeczywistość organizacyjna sprawia, iż przestają takimi być.
Teorie atrybucji w psychologii zajmują się sposobem, w jaki ludzie dociekają przyczyn zdarzeń [9]. Fritz Heider [por. 9], uznawany za jednego z ojców koncepcji atrybucji udowodnił, iż ludzie, wyjaśniając zachowanie, niezwykle często popełniają tzw.
podstawowy błąd atrybucji [17, za: 9], polegający na przecenianiu roli, jaką w determinacji cudzego zachowania odgrywają cechy dyspozycyjne wykonawcy w porównaniu z wpływem zewnętrznych czynników sytuacyjnych.
Opis złożoności poszczególnych koncepcji atrybucji przekracza ramy niniejszego opracowania, dlatego przedstawię teorię wnoszącą najwięcej do interesującej nas
tematyki.
W teorii odpowiednich wniosków Jonesa i Davisa u podstaw wyjaśniania zachowania leżą dwa procesy: atrybucja intencji i atrybucja dyspozycji [7, za: 9]. Obserwator jest skłonny uznać, że działanie wykonawcy było intencjonalne, gdy wykonawca
znał skutki swego działania lub dysponował możliwościami wywołania pożądanych
skutków. Jeśli obserwator zdiagnozuje intencjonalność działania wykonawcy, przechodzi do obserwacji skutków działania, po czym porównuje je ze skutkami alternatywnych wersji działania wykonawcy (tych, które nie zostały przezeń podjęte).
Dla rozważań dotyczących jawności wynagrodzeń z przedstawionych powyżej
wiadomości wynika kilka interesujących wniosków. Przyjrzyjmy się mechanizmowi myślenia pracownika organizacji posiadającej utajniony system wynagrodzeń.
Postrzega on działania zarządu lub prezesa jako intencjonalne („od nich zależy decyzja o tajności wynagrodzeń i podejmując ją na pewno kierują się jakimiś konkretnymi przesłankami”) i przechodzi do obserwacji skutków („zarząd sprawił, że nikt
nie wie, ile zarabiają inni i nie możemy porównywać zarobków”). Później następuje diagnoza dyspozycji wykonawcy – prezesa lub zarządu („na pewno ukrywają coś
przed nami; najprawdopodobniej nie płacą nam sprawiedliwie, tylko mają swoich
pupili. Zarząd to banda oszustów”). Zgodnie z podstawowym błędem atrybucji, następuje przypisanie przyczyny sytuacji w firmie nieczystym intencjom zarządu, a nie
kryteriom zewnętrznym (np. fakt, iż sprawiedliwy system ocen jest dopiero przygotowywany). Niezależnie od rzeczywistych przyczyn utajnienia wynagrodzeń, pro-
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cesy poznawcze jednostki powodują, iż działanie to zmniejsza zaufanie do zarządu
i może powodować niechęć do firmy i spadek motywacji.
W wielu koncepcjach motywacji do pracy nie znajdziemy informacji, które wskazywałyby na to, iż jawność wynagrodzeń może mieć istotne znaczenie dla motywacji
pracowników. Niemniej teoria słuszności J. S. Adamsa, nazywana także teorią sprawiedliwości, może wnieść wiele do naszych rozważań. Adams [1, za: 18] podkreśla, że motywacja zależy od percepcji słusznego traktowania w pracy. Na jej poziom
będą zatem wpływać dwa czynniki: ocena własnego wkładu (wysiłku włożonego
w pracę) oraz wyników (nagród, jakie za prace otrzymujemy). Po oszacowaniu tych
dwóch elementów obliczamy, niekoniecznie w sposób świadomy, stosunek wkładów
do wyników i na tej płaszczyźnie porównujemy się z analogicznymi proporcjami innych pracowników. Jeśli uznajemy, że stosunek ten jest taki jak u innych, pojawia się
w nas poczucie słuszności, motywujące do podtrzymania poziomu wykonywania
pracy. Jeśli oszacujemy, iż otrzymujemy mniej niż inni, wkładając tyle samo lub więcej wysiłku, wówczas będziemy dążyć do zredukowania tej niezgodności (np. przez
zmniejszenie wkładu). Istnieją liczne empiryczne dowody, potwierdzające słuszność
twierdzeń Adamsa [zob. 18].
Jakie implikacje dla rozważań o jawności wynagrodzeń ma teoria Adamsa? Przyjrzyjmy się sytuacji Jana, pracownika ambitnego i zaangażowanego w sprawy firmy,
w której system wynagrodzeń jest niejawny. Jego kolega z pracy, Marek, zatrudniony
na takim samym stanowisku, właśnie kupił sobie nową Toyotę. Jan zawsze o takiej marzył, ale prowadzi aktywny tryb życia, uprawia sport, wyjeżdża z rodziną za granicę,
regularnie kupuje dzieciom zabawki, a żonie kwiaty. Marek to dusigrosz, oszczędza
na czym tylko się da, żeby potem wydać dużą kwotę na coś wyjątkowego. Jan nie zna
bliżej Marka, ale widzi, jakim samochodem przyjeżdża do pracy. Jan myśli: „Marek
musi zarabiać co najmniej o połowę więcej ode mnie, skoro stać go na taki samochód. A przecież ma gorsze kwalifikacje”. Pojawi się w nim poczucie niesprawiedliwości, wywołane nie tyle obiektywnym porównaniem z innymi, co subiektywnym
spostrzeżeniem. Zauważmy, że nawet jeśli firma Jana i Marka dysponuje sprawnym
systemem ocen pracy, powiązanym z wynagrodzeniami, to brak jawności wynagrodzeń tym bardziej będzie niezrozumiały i demotywujący. Nietrudno nam zrozumieć
spadek motywacji Jana, który stwierdza, że skoro Marka, pracującego na takim samym stanowisku, stać na samochód, na który nie stać jego, to znaczy że firma nie
ujawnia wynagrodzeń, bo płaci Markowi więcej. Mimo sprawiedliwej dystrybucji
wynagrodzeń w firmie, ich niejawność spowodowała u Jana spadek motywacji, poczucie niesprawiedliwości i niechęć do firmy. Gdyby system wynagrodzeń był jawny sytuacja taka nie miałaby miejsca.
Interesujących wniosków może nam dostarczyć także teoria oczekiwań Victora Vrooma (1964). Mówi ona, iż „ludzie podejmują wybory oparte na oczekiwaniu, że po konkretnych zachowaniach nastąpią określone nagrody” [18, s. 291], zaś
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„psychologiczna wartość nagrody zależy od jednostki” [18]. Teorię tą zdaje się potwierdzać zjawisko względnej deprywacji [2], polegające na tym, iż ludzie stają się
niezadowoleni i ogarniają ich buntownicze nastroje, kiedy dostrzegają rozbieżność między standardem życia, jakiego obecnie doświadczają, a standardem, jaki
ich zdaniem im się należy. Innymi słowy, gdy Jan doświadcza braku samochodu,
a oczekuje, że powinien móc go nabyć, pojawia się w nim deprywacja, powstająca
jako skutek porównań społecznych i wypływającego z nich poczucia niesprawiedliwości. Aspekt subiektywności, podkreślany przez Vrooma, w połączeniu z opisaną wyżej koncepcją informacyjnego znaczenia wynagrodzeń i teorią względnej
deprywacji, wydają się dobrze ukazywać najistotniejszy mankament niejawnych
systemów wynagrodzeń. Ludzie budują swoje standardy w oparciu o porównania
społeczne [2]. Gdy porównanie nie jest możliwe, pojawia się potrzeba określenia
owych standardów w inny sposób, na przykład w oparciu o informacje, jakie niesie
ze sobą system wynagrodzeń. Jeśli jest on niejawny, informacja brzmi: „firma nie
ujawnia nam wynagrodzeń – coś z nimi jest nie tak” (zaś jeśli konkurencja ujawnia
wynagrodzenia, mamy kolejne porównanie, wzmacniające niepewność). Próbujemy więc znaleźć potwierdzenie obaw w rzeczywistości. Momentalnie znajdujemy
argumenty świadczące o niesprawiedliwości wynagrodzeń, w sposób podobny do
tego, w jaki zrobił to Jan.
Rozważając blaski i cienie stosowania jawności wynagrodzeń nie można zapominać o tym, iż w wielu sytuacjach stopień wpływu będzie zależał od charakterystyki
jednostki. Już sam fakt różnego doświadczenia jednostek wpływać będzie na różny
sposób postrzegania tej samej sytuacji.
Głównym źródłem odniesień dla jednostki będzie, rzecz jasna, poprzednie miejsce pracy. Jeśli pracownik przechodzi do firmy o podobnym stylu wynagradzania
zmiana nie powinna wpłynąć na interpretację znaczenia płacy. W przypadku zmiany z organizacji o utajnionym stylu wynagradzania na firmę wynagradzającą jawnie, sytuacja może wymagać przyzwyczajenia, ale nie wydaje się, by mogła przynieść
efekty w postaci spadku motywacji. Najgroźniejsza wydaje się być sytuacja, w której zmiana następuje w kierunku odwrotnym. Pracownik ze środowiska, w którym
system wynagrodzeń był jawny i w jasny sposób powiązany z oceną pracy, trafia do
firmy nieujawniającej wysokości wynagrodzeń. Możliwe implikacje to spadek motywacji, brak zaufania do firmy oraz większa podatność na wspomniany już przez
nas efekt, polegający na subiektywnym postrzeganiu zarobków innych pracowników
jako wyższych od własnych [8], [por. także 20].
Inną, istotną w interesującym nas kontekście, kwestią będzie rozwinięcie przytoczonej wyżej koncepcji motywacji Adamsa [6 za: 18]. Badacze ci wprowadzili do
teorii słuszności trzy behawioralne wzory reakcji na sytuację niesprawiedliwości, wyróżniając osoby hojne, wrażliwe na słuszność oraz roszczeniowe. Pierwszych charakteryzuje postawa zadowolenia nawet w sytuacji, gdy w porównaniu z innymi ich
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wynagrodzenie jest niższe od wkładów, zaś kiedy otrzymują stosunkowo więcej niż
inni – czują się winni. Osoby wrażliwe na słuszność (do których odnosi się koncepcja Adamsa) uważają, że powinny być nagradzane sprawiedliwie i czują się źle, gdy
są nagradzane nadmiernie lub niedostatecznie. Osoby roszczeniowe zadowolone są
jedynie wtedy, gdy ich nagrody są nadmierne. Badania empiryczne [13, za: 18] potwierdziły zasadność wyróżnienia trzech typów ludzi, prezentujących różny sposób
postrzegania sprawiedliwości.
Prawdopodobnie owe trzy typy mogą w różny sposób reagować na jawność wynagrodzeń. W przypadku osób hojnych ujawnianie wynagrodzeń wydaje się bezzasadne. Wiedza o tym, że zarabiają tyle co inni nie zwiększy poziomu ich motywacji.
Jeśli chodzi o osoby wrażliwe na słuszność, jawność systemu wynagrodzeń (oczywiście opartego na obiektywnych kryteriach oceny) będzie miała znaczenie kluczowe.
Ich poczucie sprawiedliwości może być całkowicie zaspokojone właśnie w sytuacji
pełnego dostępu do wiedzy o płacy innych pracowników. Z kolei przypadek osób
roszczeniowych wydaje się beznadziejny – wydaje się, iż jedynym satysfakcjonującym rozwiązaniem byłby jawny system wynagrodzeń, w którym zarabialiby więcej
niż inni, wnoszący taki sam wkład, a jak wiadomo system taki jest całkowicie zaprzecza charakterystykom optymalnego systemu wynagrodzeń [20], zaś przez innych pracowników zostałby zapewne odebrany jako niesprawiedliwy.
Łukaszewski i Doliński (2003) odwołując się do celów, które stanowią dla jednostki źródło motywacji, wskazują, że podmiot może przyjąć jedną z dwóch orientacji. Pierwsza z nich nazywana jest orientacją na poziom wykonania (performance).
Nadrzędnym celem jednostek ją obierających będzie „zademonstrowanie w określonej sytuacji kompetencji wyższych (a przynajmniej nie niższych) od innych jej uczestników” [20, s. 464]. Z kolei osoby przyjmujące orientację na osiągniecie mistrzostwa
(mastery), nastawione będą „na rozwój własnych kompetencji i umiejętności, i osiągnięcie dzięki temu jeszcze wyższego poziomu wykonania w przyszłości” [20, s. 464].
W przypadku osób zorientowanych na wykonanie, nieujawnianie wynagrodzeń może
skutkować demotywacją – jeśli pracownik nie może porównać wysokości swoich
zarobków z innymi, wynagrodzenie traci funkcję motywującą. Kiedy uświadomimy sobie dodatkowo, iż ten typ orientacji wiąże się z ogólnie mniejszą stabilnością
poziomu motywacji i brakiem wytrwałości w dążeniu do celu, widzimy, że jawność
wynagrodzenia może być tutaj kluczowa. W przypadku jednostek zorientowanych
na osiągnięcie mistrzostwa, kwestia jawności wynagrodzeń prawdopodobnie nie
będzie miała znaczenia. Dla osób tych, sam rozwój i coraz lepsze wykonywanie zadań pełniły funkcję motywującą, zaś możliwość porównań będzie dla niech kwestią drugorzędną.
Zapewne także inne zmienne psychologiczne, jak np. tolerancja niepewności,
mogą moderować wpływ jawności wynagrodzeń, jednak celem niniejszego opracowania jest raczej zasugerowanie wielości takich czynników, niż tworzenie ich sy-
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stematycznej klasyfikacji. Przytoczone przykłady pokazują, iż różne jednostki mogą
w różny sposób reagować na jawność wynagrodzeń. Możemy stwierdzić, iż jawność
wynagrodzeń, w zależności od charakterystyki jednostki może: 1) zwiększać poziom
motywacji, 2) zapobiegać jego obniżeniu lub 3) pozostawać obojętna. Raczej trudno
wskazać cechę lub styl działania jednostki, która w interakcji z jawnością wynagrodzeń
powodowałaby spadek motywacji, co nie wyklucza sytuacji, w której pewne charakterystyki organizacji, tudzież cechy systemu wynagrodzeń, w połączeniu z ujawnieniem wynagrodzeń mogą przynieść efekty negatywne.
Kolejnym istotnym aspektem problemu jawności jest fakt, iż nie oddziałuje ona
jedynie na jednostkę. Wpływa na całe grupy pracowników, które, jak udowadnia psychologia społeczna, mają pewne specyficzne właściwości i nie dają się sprowadzić do
prostej sumy składających się na nie jednostek [14]. Szczególnie interesujące będzie
rozwinięcie, opisanych powyżej psychologicznych implikacji braku jawności dla poziomu motywacji, o aspekt grupowy. Przyjrzyjmy się następującej sytuacji, gdy Jan
zacznie mieć wątpliwości w stosunku do sprawiedliwości firmy w kwestii dystrybucji wynagrodzeń, prawdopodobnie prędzej czy później podzieli się nimi z jakimś
bliskim współpracownikiem lub przedstawi swoje poglądy w gronie zaufanych osób
z własnego zespołu projektowego. Inni zaczną rozważać ten problem i, podobnie jak
u Jana, przynajmniej u części z nich pojawią się podobnie wątpliwości. Kiedy rozpoczną ożywioną rozmowę w gronie osób, podejrzewających zarząd o niesprawiedliwość, wysoce prawdopodobne będzie pojawienie się zjawiska polaryzacji grupowej
[por. 2], [14]. Polega ono na wzmocnieniu poglądu podzielanego przez grupę. Stwierdzono, iż kiedy członkowie grupy mają wspólny pogląd na jakiś temat, to wysoce
prawdopodobne, iż w czasie dyskusji lub podczas słuchania opinii innych, poglądy
owe staną się dużo bardziej skrajne. Przeciwnicy palenia w miejscach publicznych
mogą w trakcie debaty na ten temat dojść do wniosku, że powinno się w ogóle wycofać papierosy ze sprzedaży. Podobne zjawisko może zajść w firmie Jana: obawa
przed niesprawiedliwym traktowaniem pracowników przez zarząd, może stać się,
wskutek działania mechanizmu polaryzacji, swoistą teorią spiskową, która spowoduje niechęć do zarządu i spadek motywacji już nie na poziomie jednostki, ale na
poziomie całego zespołu czy działu.

Jawność wynagrodzeń
a rzeczywistość organizacyjna
Mimo, że odniesienie problemu jawności wynagrodzeń do wiedzy psychologicznej nie pozostawia nam wątpliwości co do sensowności ujawniania wysokości
płac w firmie, to rzeczywistość nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać. Przyjrzyjmy się zatem czynnikom utrudniającym wprowadzenie jawnego systemu wy-
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nagrodzeń oraz wymaganiom, jakie firma powinna spełniać, aby pełnił on funkcję
motywującą.
Wielu menadżerów powołuje się na własne doświadczenie i stwierdza, że bezwzględnie nie powinno się ujawniać danych o zarobkach poszczególnych osób [16].
Argumenty przez nich przytaczane niekoniecznie wydają się przekonujące. Przykładem może być opinia cytowanego już wcześniej Michała Mickiewicza: „zwyczajowo
przyjęło się jednak obejmowanie pensji tajemnicą (…). Ponadto pracownicy przyzwyczajeni do takiej praktyki sami niechętnie ujawniają swoje zarobki. Nie nazwałbym
jednak tego ograniczeniem, ale raczej swoistą umową dżentelmeńską, z której zadowolone są obie strony.” Intuicyjne podejście do zarządzania, przejawiające symptomy
myślenia typu „zostawmy tak, jak jest”, stanowi prawdopodobnie jedną z najważniejszych blokad, uniemożliwiających wprowadzenie systemu jawnych wynagrodzeń..
Przyzwyczajenie i wzajemne utwierdzanie się menedżerów w utrwalaniu niejawnej
polityki wynagrodzeń, to nie jedyne powody utrudniające zmianę.
Inną, czasem nawet ważniejszą kwestią utrudniającą wprowadzenie jawności wynagrodzeń jest konieczność posiadania sprawiedliwego systemu wynagrodzeń. Według Spólnika (2005), konieczna jest odpowiedź na pytania typu: „Czy nie ma zbyt
dużych dysproporcji w wysokości płac? Czy nie występują różnice w płacach, które sugerowałyby zjawisko dyskryminacji? Czy wkład w sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest należycie doceniany? Czy niektórzy pracownicy nie są faworyzowani ze
względu na układy, koligacje rodzinne?”. Jeśli na którekolwiek z nich możemy odpowiedzieć twierdząco, ujawnienie wynagrodzeń zamiast prowadzić do wzrostu motywacji, może wprowadzić chaos i dezorganizację w firmie. Stosowanie jawności
wynagrodzeń ma sens i jest całkowicie bezpieczne tylko wtedy, gdy firma dysponuje
sprawnym systemem wynagrodzeń [19], powiązanym z systemem oceniania jakości
wykonywania zadań [20]. Chociaż wprowadzenie takiego systemu może wiązać się
z pewnymi trudnościami oraz może być procesem kosztownym i długotrwałym, to
jednak pożytki, jakie zmiana ta niesie ze sobą nie sprowadzają się jedynie do możliwości ujawnienia wysokości wynagrodzeń [20].
Niektórzy praktycy zarządzania personelem wskazują na jeszcze jeden problem związany z ujawnianiem wynagrodzeń. Zdarza się, iż sami pracownicy są niechętni ujawnianiu tego, ile zarabiają. Najczęściej problem ten dotyczy menedżerów
wysokiego szczebla i zarządu [20], [19]. Pracownicy bywają zażenowani wysokością własnych zarobków [19] i obawiają się konsekwencji ich ujawnienia [20], zaś
w przypadku prezesów dużych firm, ich niebotyczne zarobki powodują oburzenie
społeczne i wzbudzają sprzeciw współwłaścicieli firm – drobnych inwestorów [3].
Jednocześnie także pracownik, który zarabia niewiele, może nie życzyć sobie by wysokość otrzymywanej przezeń płacy była upubliczniana, powołując się na ochronę
prywatności, dóbr osobistych bądź też w obawie o zainteresowanie świata przestępczego [19].
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Konsekwencje jawności systemów
wynagrodzeń i jej braku
Z powyższych rozważań wyłaniają się zarówno dobre jak i złe strony jawności
wynagrodzeń. Choć w oderwaniu od organizacyjnej rzeczywistości wydawać się
może, iż wprowadzenie jawności wynagrodzeń pociąga za sobą same pozytywne
zmiany, to powyższe przykłady pokazują nam, iż istnieją sytuacje, w których ujawnienie wynagrodzeń może zakończyć się katastrofą. Spróbujmy uporządkować dotychczasowe wnioski.
Pierwszym i zasadniczym celem wprowadzenia jawności wynagrodzeń jest spowodowanie wzrostu poziomu motywacji pracowników. Jawne wynagrodzenie ma
stanowić potwierdzenie informacji zwrotnej płynącej z oceny pracowniczej, umożliwić porównania społeczne, które będą dla pracowników świadectwem przejrzystości
i sprawiedliwości polityki wynagrodzeń w firmie, zaś dla tych, którzy zarabiają mniej
niż inni – źródłem stymulacji do samorozwoju i zwiększania efektywności. Pracownik, który czuje, iż firma nie ma przed nim nic do ukrycia i widzi, że zarobki jego
i pozostałych osób w firmie zależą od rzeczywistych wyników i jakości pracy, utożsamia się z firmą i tworzy pozytywny wizerunek swojej organizacji. Nie ma podstaw
do podejrzewania firmy o niesprawiedliwość czy faworyzowanie innych pracowników. Jego pozytywne nastawienie do pracodawców, podzielane przez współpracowników, zaowocuje dalszym wzrostem zaangażowania i motywacji wskutek działania
omawianego już przez nas efektu polaryzacji grupowej. Oczywiście sytuacja ta będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy wcześniej organizacja stworzy możliwie obiektywny system ocen i powiąże z nim wysokość wynagrodzenia.
Warto również zwrócić uwagę na informacyjne znaczenie jawności wynagrodzeń
członków zarządu i rad nadzorczych dla inwestorów [19]. Pozwala im ona stwierdzić, w jaki sposób wykorzystywane są ich pieniądze oraz wskazuje, jakie obszary
działalności są dla przedsiębiorstwa najistotniejsze. Powinna także, przynajmniej teoretycznie, motywować menedżerów do efektywniejszej pracy, aby wynik finansowy uzasadniał ich pobory oraz chronić przed pojawieniem się w firmie kumoterstwa
i nieuczciwej dystrybucji wynagrodzeń.
Wiele firm wciąż nie jest gotowych do wprowadzenia jawnego wynagradzania.
Organizacje, w których brak spójnego systemu ocen, wynagradzające zazwyczaj
w oparciu o kryteria czysto uznaniowe, musiałyby całkowicie przeformułować swoją strategię. Zmiana strategii wydaje się szczególnie trudna, gdy wiąże się z koniecznością zmniejszenia wysokości płac niektórych pracowników lub ich zwolnienia
i zatrudnienia na ich miejsce nowych, co z kolei pociąga za sobą wszystkie skutki
i koszty wysokiej fluktuacji pracowników [18]. Problemem mogą być także menedżerowie wyższego szczebla, często przywiązani do tradycyjnych form dystrybucji

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2009 (135)

133

Maciej Stolarski

płac lub uważający, że najlepszym rozwiązaniem jest dystrybucja wynagrodzeń wedle ich uznania. Inną kwestią problemową w firmie pragnącej wprowadzić jawność
wynagrodzeń, mogą być pracownicy, z różnych powodów obawiający się ujawnienia wysokości ich zarobków.
Ujawnienie wynagrodzeń menedżerów może mieć demobilizujący wpływ na pracowników niższych szczebli. Gdy zobaczą, że ich pensja jest nawet kilkadziesiąt razy
niższa, mogą stwierdzić, że nie warto się przemęczać, skoro i tak pracują na nowego Mercedesa dla żony prezesa. Z kolei dla samych członków zarządów ujawnienie
wysokości ich pensji może być niewygodne, gdyż w wypadku ich niskiej efektywności, jawność płac jeszcze wyraźniej uwypukli koszty jakie ponosi firma utrzymując danego menedżera.
Największy minus jawnych wynagrodzeń to niebezpieczeństwo podkupywania
najbardziej wartościowych pracowników przez konkurencję [19]. Ujawnienie listy
płac daje konkurencji także inne możliwości: pozwala poznać strukturę organizacyjną,
pośrednio jakość zatrudnionej kadry, które to informacje mogą zostać wykorzystane
do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jednak gdy firma nie posiada konkurentów
na rynku pracy lub jest w stanie zapewnić pracownikom wysokie płace oraz zadbać
o wysoki poziom identyfikacji z organizacją, konkurencja przestaje być przeszkodą
dla ujawnienia wynagrodzeń.
Analiza wad i zalet jawności wynagrodzeń nie przynosi odpowiedzi na pytanie,
co będzie, jeśli nie zdecydujemy się na ujawnianie wysokości płac. Brak jawności naraża firmę na ciągłe niebezpieczeństwo ujawnienia listy płac, na przykład przez rozżalonego pracownika [19]. Istnieją także pewne cechy niejawnego wynagradzania,
które dla jednych mogą być zaletą, dla innych – wadą. Myślę tu o możliwości pobierania dowolnie wysokich pensji przez osoby z wysokich szczebli hierarchii organizacyjnej bez demotywującego wpływu na pracowników szeregowych. Ta sama sytuacja
implikuje sposobność zakamuflowania wysokich zarobków menedżerów wysokiego
szczebla nawet w sytuacji ich niskiej efektywności.

Podsumowanie rozważań.
Wnioski dla praktyki i teorii
Z punktu widzenia teorii psychologicznej, jawność wynagrodzeń posiada praktycznie same zalety. Sprawa wygląda nieco gorzej, gdy przyjrzymy się praktyce zarządzania wynagrodzeniami w organizacjach. Aby jawność wynagrodzeń stała się
zjawiskiem powszechnym, pokonane muszą zostać dwie bariery. Pierwsza z nich
znajduje się w umysłach niektórych menedżerów, a składa się na nią wiele czynników – od przyzwyczajenia, po obawę przed ujawnieniem własnego wynagrodzenia.
Druga, to brak jasnych i klarownych systemów wynagradzania opartych na obiek-
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tywnych ocenach pracy w wielu firmach. Tylko w sytuacji, gdy obydwie bariery zostaną przełamane (a wiąże się to z pewnymi kosztami – w pierwszym wypadku dla
kadry zarządzającej, w drugim – dla całej firmy), wprowadzenie jawnych wynagrodzeń będzie możliwe i efektywne. Ponieważ proces ujawniania wynagrodzeń niesie
ze sobą liczne trudności, wydaje się, iż optymalnym rozwiązaniem będzie wprowadzanie jawnych płac od samego początku istnienia firmy. Sytuacja taka pozwala na
wykorzystanie wszystkich zalet jawności, bez ponoszenia kosztów związanych ze
zmianą systemu.
Ostatnią kwestią, jaką chciałbym poruszyć w niniejszym opracowaniu jest kwestia konsekwencji sformułowanych tutaj wniosków dla teorii psychologicznej. Wiele
z nich zostało wywiedzionych z teorii i zasadna wydaje się ich empiryczna weryfikacja. Badania takie powiedziałyby nam więcej o konsekwencjach jawności wynagrodzeń, zarówno dla organizacji, jak i dla jednostek. Przyczyniłyby się jednocześnie do
popularyzacji wiedzy psychologicznej dotyczącej wynagradzania, co byłoby zjawiskiem pożądanym, gdyż już pobieżne spojrzenie na współczesną politykę wynagrodzeń pozwala stwierdzić, iż wiedza psychologiczna pozostaje w wielu przypadkach
poza obszarem zainteresowań menedżerów.
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PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY
JAWNOŚCI WYNAGRODZEŃ
Streszczenie
Kwestia jawności wynagrodzeń stanowi jedną z kluczowych charakterystyk systemu wynagradzania. Teoria psychologiczna, potwierdzona wynikami licznych analiz i eksperymentów,
pokazuje dość jednoznacznie, że wysokość otrzymywanych przez pracowników wynagrodzeń
winna być upubliczniana w celu utrzymania możliwie wysokiej motywacji do pracy. Mimo to,
w praktyce większość menedżerów, pod wpływem specyfiki rynku pracy, konieczności walki

136

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2009 (135)

Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń

o pracownika i w trosce o zachowanie równowagi finansowej firmy, obiera kierunek przeciwny,
skłaniając się raczej ku wynagrodzeniom niejawnym. Celem niniejszego opracowania jest
analiza psychologicznych aspektów jawności wynagrodzeń i implikacji jej zastosowania oraz
próba odpowiedzi na pytanie czy i pod jakimi warunkami wysokości wynagrodzeń powinny
być ujawniane.

Słowa kluczowe: motywacja, jawność wynagrodzeń, systemy
wynagrodzeń.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF OPENNESS OF PAYS
Abstract
The matter of openness of pays is one of the key characteristics of a salary system. Psychological
theory, confirmed by results of numerous analyses and experiments, shows quite explicitly that
height of pays received by employees should be made public due to keeping possibly highest
motivation for work. Nevertheless, the majority of managers takes an opposite direction.
Influenced by the specificity of the labour market, the necessity to fight for employees and the
care of keeping balance of firm finances, they tend in practice to keep secrecy of employee’s
salary height. The aim of this paper is to provide an analysis of psychological aspects of salary’s
openness and of the implications of its application in practice, and, in consequence, an
attempt to answer the question: should and on what conditions, the heights of salaries be
made public.

Key words: motivation, openness of pays, salary systems.
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PO CO MNOŻYĆ KOLORY
KAPELUSZY?**

W ostatnich latach obserwujemy mnożenie się nowych koncepcji organizacji reagujących na zmiany. Powstaje pytanie czy są to nowe podejścia czy tylko nowe nazwy dla organizacji podkreślające ich zmienność? Czemu to nazewnictwo służy? Czy
sprzyja rozwojowi nauk zarządzania? Osobiście uważam, że różnorodność rozumowania w nauce, nawet jeżeli towarzyszą temu podobne wnioski na przykład w zakresie
projektowania organizacji jest jak najbardziej wskazana. De Bono [1] mówił w tym
kontekście o zaletach myślenia paralelnego, które ilustrował kapeluszami w sześciu
kolorach. Sądzę, że nowe „kolorowe” koncepcje organizacji będą powstawały i ważne
jest aby je poznawać, analizować i porównywać zwłaszcza w kontekście możliwości
doskonalenia organizacji. Obszar badawczy organizacji dynamicznych jeszcze wielokrotnie badaczy zaskoczy a może nawet zadziwi.
W naukach zarządzania zakłada się, że organizacje dynamiczne radzą sobie lepiej niż ich przeciwieństwa – organizacje statyczne, z niepewnością czy z ryzykiem
działania w złożonym świecie biznesu i w burzliwym makrootoczeniu. Przypuszczać zatem można, że stanowić one mogą pewien idealny wzorzec do którego naśladowania dążyć powinny wszystkie organizacje. Czy takie rozumowanie jest jednak
słuszne? Organizacja może być przecież efektywna „spacerując, biegnąc a także bijąc rekordy prędkości”.
Obserwując działania współczesnych organizacji przyznać jednak trzeba, że sposób
w jaki przemieszczają się one w czasie i przestrzeni konkurencyjnej zależy w dużym
stopniu od posiadanych przez nie, pewnych specyficznych cech. Cechy te pozwalają wyróżnić badaczom, organizacje dynamiczne i ich strategie, spośród innych podmiotów świata organizacji.
Organizacje zwinne, zręczne, w ruchu czy elastyczne należą do wielkiej rodziny
organizacji dynamicznych. Ich różne nazwy wynikają, jak mi się wydaje, bardziej
* Prof. zw. dr hab. Ewa Masłyk-Musiał, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska.
** Uwagi zainspirowane książką Elastyczność organizacji, red. Rafał Krupski, 2008.
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z pomysłowości badaczy, co może łączyć się z dyscypliną naukową, którą uprawiają,
niż z istoty badanych zjawisk. Wszystkie one odnoszą się do zmian i określają w zasadzie sposób wykorzystywania przez organizacje CZASU i PRZESTRZENI KONKURENCYJNEJ. We wszystkich wyżej wymienionych organizacjach rolę wiodącą w ich
trwaniu w warunkach konkurencji a więc i w przekształcaniu się, aby współzawodnictwu sprostać, odgrywa ruch w czasie i przestrzeni. A ruch, z założenia łączy się
ze zmianą. Istotą takich określeń jak na przykład: budowanie, rozwijanie, odnawianie, transformowanie czy restrukturyzowanie, jest zmiana, czyli powstawanie czegoś
nowego, co spełnia warunki: postrzeżenia zmian, ich doświadczenia empirycznego
i usystematyzowanego (planowego) przygotowania zmian [4]. Badając zmiany organizacyjne naukowcy podkreślają przy tym ich celowy charakter oraz możliwość
oddziaływania na ich przebieg, tak aby zakończyły się sukcesem.
Potrzeba poznania „tajemnic” organizacji wrażliwych na zmiany od dawna ukierunkowuje prace badawcze, ale zintensyfikowane one zostały z pewnością w erze,
jak ją nazwał P. Drucker [2], arytmii, a którą ekonomiści opisują w kategoriach globalizacji. Towarzyszą jej różnorodne zjawiska społeczne i zachowania konsumenckie wpływające na strategie przedsiębiorstw służące kształtowaniu ich unikatowości
w przestrzeni konkurencyjnej i rozpoznawalności przez klientów.
Badanie przez specjalistów w zakresie zarządzania takich zjawisk jak na przykład
„brak ciągłości w zarządzaniu” czy „skłonność organizacji do chaosu”, na które organizacje odpowiadają kształtując specyficzne cechy (np. elastyczność, ruchliwość,
zwinność itp.) ma na celu zarówno opis jak i wyjaśnienie wyborów dokonywanych
przez strategów w zakresie kształtowania organizacji, co w praktyce oznacza podejmowanie decyzji umożliwiających utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Przyjęcie,
w badaniach organizacji, perspektywy dynamicznej pozwala nie tylko lepiej zrozumieć
zachowania strategów czy realizatorów strategii, ale także skuteczniej projektować
i doskonalić organizacje tak, aby właściwie do sytuacji wykorzystywały, posiadane
i możliwe do pozyskania, zasoby.
O ile, na przykład, w organizacjach w ruchu nacisk położony jest na zasoby intelektualne w rozumieniu koncepcji rozwoju organizacyjnego (organization development) co łączy się z socjologicznym czy psychologicznym przygotowaniem
badaczy tej koncepcji o tyle koncepcje organizacji elastycznej odnoszą się ogólnie do zasobów (ludzkie, rzeczowe, finansowe itp.) co w mojej opinii, ma związek
z inżynierskim podejściem ich autorów, kładących większy nacisk na projektowanie organizacji. Obszary kulturowe są przez nich słabiej rozpoznane. Jedni badacze
zwracają więc większą uwagę na czas (organizacja w ruchu jako organizacja młoda
– rola cyklu życia) a inni na przestrzeń (elastyczność jako „zanurzanie” się w niepewności). W obu przypadkach kluczową kategorią badawczą jest jednak zmiana.
Dzięki różnym podejściom, funkcjonowanie organizacji w zmianach może być lepiej opisane i wyjaśnione.
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Organizacje w ruchu lepiej „radzą sobie ze zmianami” i organizacje elastyczne
także radzą sobie „ z imperatywem dokonywania zmian [3, s. 8]. Organizacje w ruchu dążą do zachowania młodości organizacyjnej, co ogranicza niepewność działania a organizacje elastyczne dążą do reagowania na niepewność przez dysponowanie
różnymi opcjami [3, s. 10]. Oba podejścia stanowią więc praktyczny krok w kierunku projektowania organizacji dynamicznych. Czy jednak w projektowaniu organizacji elastycznych – zakładając, że młode organizacje mogą być elastyczniejsze – nie
powinno uwzględniać się w większym stopniu cyklu życia organizacji? Jeżeli tak, to
pojawia się następne pytanie dla badaczy i strategów dotyczące tego jak zachować
młodość organizacji? Młodość, rozumianą nie jako przedział czasu liniowego, ale
w sensie absolutnym. W takim wymiarze interesuje nas to co charakteryzuje młodość, a więc: energia, zapał, wola działania, zaufanie itp. [8]. Wszystkie te cechy mogą
sprzyjać elastyczności organizacyjnej i łącznie z nią zwiększać wartość organizacji.
Założyć można, że „młode” organizacje mogą więc mieć i 100 lat, ale czy będą wówczas równie zwinne i elastyczne?
Odpowiedź na powyższe pytania wymaga łączenia wysiłków naukowców dostrzegających kluczową rolę zmiany w życiu organizacji. Sądzę, że bardzo pomocne mogą
tu być doświadczenia badaczy kierunku zarządzania zmianami (managing change),
którzy, badając organizacje w zmianach, z powodzeniem integrują różne podejścia
naukowe łącząc teorię i praktykę zmieniania. W pracach traktujących o elastyczności a więc o zmianach znalazłam bardzo ograniczone nawiązanie do literatury z tego
zakresu. A przecież rozważania takich badaczy jak na przykład R. Kanter [6] stanowią ważny obszar rozważań traktujących elastyczność jako „właściwość organizacji, sprowadzającą się do radzenia sobie ze zmianami w otoczeniu” [3, s. 15], czyli
w szczególności chodzić tu może o szybkość i stopień dopasowania elementów i całości organizacji [3, s. 17].
Jeżeli organizacja się zmienia w sposób planowy (a nie na przykład ewolucyjny)
może to oznaczać, że jest elastyczna, posiada większą niż inne organizacje, zdolność
do zmian. Często, występująca w literaturze na temat zarządzania zmianami, metafora organizacji dynamicznych przedstawiająca je w postaci „trzciny na wietrze”,
dobrze ilustruje zjawisko dopasowywania się organizacji w czasie do przestrzeni
konkurencyjnej. Takie dopasowanie skutkuje utrzymaniem przewagi konkurencyjnej, a wiedza jak tego dokonać stanowi swoiste know how organizacji, co wzbogaca
jej zasoby intelektualne i zwiększa wartość organizacji.
Prace badawcze takie jak zainspirowane przez R. Krupskiego [3] wzbogacają tę
wiedzę. Nie chodzi mi przy tym o zaproponowane w niej zestawy definicji elastyczności czy wyliczenie rodzajów i podstawowych mechanizmów elastyczności bo przecież jest oczywiste, że ich przedstawienie ma wartość porządkującą.
Chodzi mi przede wszystkim o obecną w książce ideę ruchu organizacyjnego
przełożoną na elastyczne strategie zarządzania wynikające z postrzegania i wyko-
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rzystywania OKAZJI. Teoria okazji [3, s. 49] wymaga jeszcze dopracowania, ale jest
to, moim zdaniem, oryginalna propozycja. Sądzę przy tym, z czym może nie zgodzą się autorzy książki pod red. R. Krupskiego [3], że okazje w biznesie „czekają” na
nas nieustannie, ale musi zaistnieć w organizacji impuls do ich wydobycia z przestrzeni konkurencyjnej. Okazje postrzegają tylko nieliczni i nie we wszystkich organizacjach. Można założyć jednak, że w organizacjach w ruchu czy organizacjach
elastycznych, gdzie menedżerowie posiadają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania zmianami, okazje będą postrzegane częściej i lepiej wykorzystane w procesie rozwoju organizacji.
Od autorów książki, pogłębienia przemyśleń wymaga analiza relacji zachodzących między strategią, strukturą i kulturą organizacyjną. Relacje te, to trzon zarządzania strategicznego a właściwie całego zarządzania. Na ich przyczynowo-skutkowy
charakter wskazywano w wielu badaniach, w tym także w badaniach prowadzonych
w kontekście zarządzania zmianami a także zarządzania zasobami ludzkimi, zasobami, które pośredniczą w powyższych relacjach. [5]. Struktura to, moim zdaniem,
klucz do elastyczności a kultura – klucz do młodości organizacji. Tym zagadnieniom
należy więc poświęcić większą uwagę w analizach elastycznych strategii. Uważam, że
zagadnienia te można jaśniej przedstawić nawiązując do zasobów organizacyjnych
ponieważ strategia polega na unikatowym ich wykorzystaniu. Obszar ten wymaga
więc dalszych badań z zastosowaniem różnorodnych wskaźników i metod badania
elastyczności.
Naukowcy, tworząc lub mając do czynienia z różnymi, już istniejącymi, koncepcjami i modelami funkcjonowania organizacji są niejako zobligowani do wyjaśnienia
w tym kontekście interesujących ich zjawisk organizacyjnych. W przypadku książki
pod redakcją R. Krupskiego [3] wyjaśnianym zjawiskiem jest elastyczność organizacji. Nawiązuje do niej czwarty rozdział wspomnianej książki zatytułowany: „problemy
elastyczności organizacji w nowych koncepcjach zarządzania”. Można by oczekiwać,
że w tak zatytułowanym rozdziale czytelnik znajdzie wiele pomysłów metodologicznych i wyników ciekawych badań w zakresie elastyczności „zakotwiczonych” w różnych modelach organizacyjnych. Tak jednak jest tylko częściowo. W rozdziale tym,
powtórzono bowiem głównie to co na temat organizacji procesowych, wirtualnych,
fraktalnych czy uczących się dawno już napisano w literaturze przedmiotu [9]. Natomiast sama próba wyeksponowania elastyczności w tych koncepcjach wydaje się
przesadzona. Może to wynikać z faktu, że elastyczność jawi się jako oczywista cecha
organizacji w tym rozdziale opisywanych. Nikt chyba nie zaprzeczy, że jednym z celów organizacji uczącej się jest wzrost jej elastyczności, co wynika chociażby z teorii
uczenia a organizacja fraktalna jest elastyczna z definicji.
Czytelnicy, mogą natomiast oczekiwać, że w rozdziale czwartym znajdą wyniki
badania uwarunkowań zarówno elastyczności organizacji jak też elastyczności strategii czy też relacji zasobowych (struktura, kultura, strategia), czyli tych zagadnień,
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do których analizy aparat pojęciowy został przedstawiony w rozdziale drugim i trzecim. Badania własne są tu bardzo cenne i wcale nie trzeba ich przedstawiać w „zawoalowanej” formie. Zbyt dużo niewiadomych kryją jeszcze w sobie dynamiczne
organizacje aby naukowcy nie chcieli ich poznać.
Jeżeli o stopniu elastyczności organizacji decydują na przykład „rozmyte granice” to dlaczego organizacja wirtualna wg definicji W. Grudzewskiego i I. Hajduk [3]
ma być bardziej elastyczna niż wg definicji K. Perechudy [3]? Organizacje wirtualne istnieją nie tylko w cyberprzestrzeni, ale także w przestrzeni konkurencyjnej i to
ta ostatnia powinna wyznaczać „reagowanie na zmiany”. Cyberprzestrzeń jest tylko
środkiem do zaspokajania potrzeb klientów i wyznaczenia wzorów zachowań konsumenckich. Może więc badając elastyczność tych zachowań dowiemy się więcej
o możliwościach ograniczania chaosu w organizacjach wirtualnych?
Między skróceniem procesu decyzyjnego a wzrostem elastyczności może istnieć
związek, ale czy w praktyce organizacyjnej elastyczność nie ułatwia przebiegu złożonych i często wydłużonych procesów decyzyjnych. Czy organizacja fraktalna to
idealny wzorzec organizacji elastycznej? [3, s. 190, rys. 34]. Może nie ma organizacji
sieciowych (lepiej chyba brzmią obecnie, ekosystemy”) tylko są struktury sieciowe
(sieć to przecież forma struktury a nie organizacji) zwiększające elastyczność proceduralną? Badając sieci badamy właściwie struktury i procesy oraz związaną z nimi
elastyczność.
Chaos to modne zjawisko w badaniach organizacji. Modne, ale i ciekawe. Jakie są
więc związki między chaosem a elastycznością? Czy więcej chaosu możemy zaobserwować w organizacjach wirtualnych czy uczących się? A może elastyczność sprzyja „porządkowaniu” chaosu? Badacze zmian twierdzą, że współczesne organizacje
dezorganizują świat biznesu a równocześnie tworzą nowy porządek – w którym momencie stają się więc układami antychaotycznymi [3, s. 214]?
Analiza zjawiska elastyczności we współczesnych koncepcjach zarządzania budzi
więcej pytań niż daje odpowiedzi. Może o to właśnie autorom chodziło. Jeżeli tak, to
sądzę, że lepiej jest przeanalizować mniej typów organizacji, ale w sposób pogłębiony, wskazujący na istnienie empirycznie potwierdzonych związków między metaforą organizacyjną a elastycznością czy zmianą.
Takie propozycje spróbowano sformułować w omawianej książce na przykład
w odniesieniu do organizacji procesowej. Zaryzykowano tu tezę, że „organizacja zorientowana procesowo jest tym bardziej elastyczna, im szybciej realizowane są procesy, im niższe są ich koszty i im szybciej dociera ona do swoich klientów.” [3, s. 166].
Zgadzam się z autorami książki, że najbardziej sprzyjać może elastyczności odejście
od standaryzacji czy przeformalizowania organizacji. Czy więc normy, w tym na przykład jakościowe, obudowane licznymi, sztywnymi procedurami sprzyjają czy utrudniają elastyczności organizacji? Czasami myślę, że nadgorliwość niektórych środowisk
w zakresie „porządkowania” procesów organizacyjnych nie jest podyktowana inte-
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resem organizacji. W interesie tych ostatnich leży bowiem stwarzanie naukowcom
możliwości do prowadzenia badań empirycznych. Tylko rzetelne, spopularyzowane wyniki badań mogą wesprzeć organizacje w poszukiwaniu elastycznych strategii
rozwojowych. Naczelną wartością w nauce jest bowiem „rozumienie i wyjaśnianie”
w tym przypadku dynamiki zjawisk organizacyjnych [7].
Można mieć wątpliwości czy samo wykorzystanie „ujęcia procesowego czyni organizację bardziej elastyczną” oraz czy szybkość procesów wpływa na stopień elastyczności, ale samo formułowanie tez na temat związków elastyczności z różnymi
czynnikami ją warunkującymi w kontekście rozpatrywanego typu organizacji (wirtualna, fraktalna itp.) uważam za bardzo wskazane.
Wraz z zespołem, podjęłam takie próby w odniesieniu do organizacji w ruchu [8].
Przy pomocy opracowanych w tym celu wskaźników zbadano „potencjał młodości
organizacji” i uporządkowano 40 badanych organizacji pod względem posiadania
przez nie tejże cechy. Organizacji w ruchu, czyli tych które miały bardzo wysoki potencjał młodości było wprawdzie w próbie badawczej niewiele, ale charakteryzowała je niewątpliwie elastyczność strategiczna i kultura zwycięzców. Kierownicy w tych
organizacjach znali strategie organizacyjne i ich uwarunkowania zasobowe, co pozwalało im uwzględniać różne warianty rozwojowe. W badaniach stwierdzono posiadanie przez nich kompetencji zwłaszcza w zakresie zarządzania zmianami, czemu
towarzyszyło myślenie strategiczne. Kształtowanie takich właśnie kompetencji kierowniczych wspomagać więc będzie funkcjonowanie organizacji w erze arytmii.
Uważam, że badania strategii w kontekście zmian wzbogaca zarówno teorię jak
praktykę zarządzania. Odnosi się to z pewnością także do zjawisk elastyczności. Należy je badać i najlepiej czynić to z tej perspektywy, w której autorzy wspominanej tutaj, inspirującej mnie do napisania powyższych uwag, książki czują się najswobodniej
(mają ją dobrze rozpoznaną) czyli w mojej opinii, z perspektywy strategicznej.
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KSIĄŻKA O ZAUFANIU
W ORGANIZACJACH
WIRTUALNYCH

Wydawnictwo Difin opublikowało w 2007 roku książkę czworga autorów: Wiesława M. Grudzewskiego, Ireny K. Hejduk, Anny Sankowskiej i Moniki Wańtuchowicz pod tytułem Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Książka ta
trafiła na półki księgarskie w ubiegłym roku, co tłumaczy fakt jej recenzowania dopiero teraz. Na książkę liczącą 246 stron składają się cztery rozdziały: (1) Podstawy
teoretyczne zarządzania zaufaniem, (2) Główne aspekty budowania systemów zaufania, (3) Organizacja wirtualna, (4) Przykłady zarządzania zaufaniem w organizacjach wirtualnych.
Pierwszy rozdział dotyczy – na szczęście – etyki zarządzania, a nie „zarządzania etyką”, jak sugerowałby tytuł dzieła (do kwestii tej powrócimy w dalszym ciągu
recenzji). Autor i współautorki omawiają pojęcie zaufania i etyki rozpoczynając od
zaufania z punktu widzenia religii. Dalej zajmują się rozwojem etyki, po czym powracają do pojęcia i istoty zaufania. Rozpatrują zaufanie ze względu na – jak to zostało nazwane – „determinanty określające skłonność do zaufania ogólnego”. Zajmują
się relacją między zaufaniem a kontrolą (słynne „dowieraj, no prowieraj”), wskazują
sposoby modelowania „systemów zaufania”, zamykając rozdział metodyką pomiaru
zaufania jako „kategorii”.
Rozdział drugi zaczyna się od zasad kreowania zaufania, po czym omówiony został wpływ komunikacji (wolałbym „komunikowania się”) na „budowanie zaufania”. Podział na „kreowanie” i „budowanie” przypomina rozdzielenie zadań między
architekturą a konstrukcją. Interesujące czy i w tym przypadku mamy do czynienia
z artystami zaufania (architekci–kreatorzy) i technikami zaufania (inżynierowie–
budowniczowie)? Na tych fundamentach posadowione zostały trzy rodzaje relacji
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i suponowanego w związku z nimi zaufania: „lider – pracownik”, „przedsiębiorstwo–
klient”, „przedsiębiorstwo–przedsiębiorstwo”.
Trzeci rozdział książki poświęcony jest tytułowej „organizacji wirtualnej” (ciekawe dlaczego bohaterką zajęto się dopiero w trzeciej kolejności?). Przedstawiono jej
istotę, modele, zarządzanie oraz pochodne odeń zaufanie, o którym powiedziano, że
jest „podstawowym czynnikiem funkcjonowania organizacji wirtualnej”.
Rozdział czwarty to egzemplifikacje „zarządzania zaufaniem” w organizacjach
scharakteryzowanych w rozdziale trzecim. Na początku powtórzono, że zaufanie to
„podstawowy czynnik strategii działania organizacji” oraz ponownie podjęto temat
„budowania zaufania”. Następnie poddano analizie „przypadki” organizacji wirtualnych polskich i nie-polskich, kończąc rozdział empiryczną weryfikacją przydatności
– tym razem – „mechanizmu” zaufania.
Książka wydana została starannie, więc wzbudza zaufanie, podobnie jak organizacje dbające o tzw. „pijar”. Poddajmy ją jednak analizie wskazującej jej silne i słabe strony.
Silną stroną dzieła jest niewątpliwie przedmowa napisana przez księdza biskupa, a zarazem profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Andrzeja Dzięgi.
W Przedmowie tej czytamy o słabszej stronie dzieła, mianowicie „(gdy) usłyszałem
po raz pierwszy to sformułowanie: zrządzanie zaufaniem, przyznaję, że bardzo mi
coś w pierwszej chwili „zazgrzytało”. Poczułem lęk, że techniczne myślenie ma być
zastosowane do bardzo osobistych, wręcz duchowych obszarów relacji międzyludzkich. Nawet zapachniało mi – szczerze przepraszam – próbą manipulacji”. Mnie
również. Jednakże pod wpływem jednego ze współautorów książki, autor Przedmowy dał się przekonać do takiego rozumienia „zarządzania zaufaniem”, że dzieło zyskało imprimatur. I słusznie, niech mi wolno będzie dodać i przyłączyć się do
rozgrzeszenia.
Słabą stroną nie jest bowiem kwestia zaufania w organizacjach w ogóle, a wirtualnych w szczególności, lecz nieszczęsny sposób przenoszenia angielskich słów do
języka polskiego w sposób niezgodny zarówno z ich znaczeniem w języku oryginału, jak i duchem języka polskiego, tudzież języka specjalistycznego ze szczególnym
negatywnym wyróżnieniem tzw. „języka biznesowego”. Znakomicie i z humorem
przedstawił to znawca języka polskiego profesor Andrzej Markowski w wykładzie
wygłoszonym na Wydziale Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskiego podczas uroczystości wręczania dyplomów absolwentom, (zwanej graduacją, gdy słownik Stanisławskiego wskazuje, że jest to „promocja”, „nadawanie stopnia, tytułu naukowego,
zawodowego”). Słownik angielsko-polski podaje, że czasownik „(to) manage” (poza
innymi licznymi znaczeniami) to: „stanąć na czele”, „posługiwać się”, „potrafić, zdołać coś zrobić”, „dać sobie radę” itp. Natomiast rzeczownik odsłowny „management’
to m. in. „umiejętne postępowanie”, zatem „trust management” to nie „zarządzanie
zaufaniem”, ale takie umiejętne postępowanie, aby pobudzić zaufanie, być wzorem
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(owo stawanie na czele) dla innych itp., ergo tak kierować (zarządzać) organizacją,
a nie zaufaniem, by ludzie ją tworzący mieli do siebie zaufanie, a organizacja cieszyła
się zaufaniem u interesariuszy zewnętrznych. Nie można redukować angielskiego homonimu opalizującego znaczeniami do jednoznaczeniowego polskiego słowa „zarządzanie”. Dodajmy, że w języku angielskim rzeczownik poprzedzający inny rzeczownik
pełni funkcje przymiotnika, zatem „trust management” to (sit venia verbo) „zaufaniowe zarządzanie”, czyli zarządzanie zaangażowane w przyczynianie się do wzrostu
zaufania w organizacji. Skrótowość języka angielskiego nie jest wprost przetłumaczalna na język polski, lecz wymaga użycia większej (szacuje się, że o jedną trzecią) liczby wyrazów. O tym również mówił profesor Markowski we wspomnianym powyżej
wykładzie. Nie odczuwalibyśmy – ksiądz profesor i ja – zgrzytu, gdyby tytuł książki
miał postać np. Zaufanie w organizacjach wirtualnych, a zarządzanie nimi.
Zaufanie jest relacją dwu, lub więcej osób do siebie, jeszcze lepiej – do siebie nawzajem, taką, że jedni ufają drugim. Trafnie pisze autor Przedmowy, że „Zaufanie,
skuteczna ufność, skuteczna nadzieja, że treść słownej deklaracji osoby zgodna jest
nie tylko z jej realną wolą działania, ale nadto z gwarancją takiego właśnie działania,
pozwala niezwykle uprościć, uczynić bardziej ekonomicznymi relacje między ludźmi.”
To właśnie, owe relacje, bywają metaforycznie nazywane „chemizmem społecznym”,
o czym autorzy licznych książek z zakresu etyki biznesu i zarządzania nieograniczającego się do technikaliów piszą od dawna. Gorzej z recepcją, o czym świadczą skandale korporacji i mniejsze lub większe kryzysy, pod wpływem których nawet sceptycy
nawracają się (na krótko, zazwyczaj) na etykę niczym zwierzęta mówiące w czasie
Bożego Narodzenia ludzkim głosem wracając po nim do własnego słownictwa działań dalekiego od okazjonalnie deklarowanej etyczności. Obecny kryzys w świecie finansów, w dużym stopniu wirtualnym, najlepiej o tym świadczy.
Po uporządkowaniu przedpola możemy przystąpić do lektury dzieła i pochwalić
jedno (silne strony), a wytknąć drugie (strony słabsze).
Niewątpliwie silną stroną jest ekumenizm manifestujący się prezentacją stosunku głównych religii do etycznej strony działalności gospodarczej. Poprzedzający ten
przegląd podział etyki biznesu na mezo i mikro, wprowadzony przez Roberta P. Salomona [2, s. 401–412], uzupełniony o poziom czwarty – globalny [3, s. 315–326]
nie powinien obejmować etyki zawodowej oraz etyki zarządzania, bowiem są to różne kategorie (kryteria podziału) i różne zakresy. Etyka zarządzania [por. 5] jest jedną
z etyk zawodowych, mianowicie zawodu menedżera. Etyka zawodowa zaś, to nazwa
ogólna licznych etyk zawodowych. Jest to „zespół zasad i norm określających jak,
z moralnego punktu widzenia, powinni zachowywać się przedstawiciele danego zawodu” [4, s. 67]. Ponadto: etyka zawodowa to nie tylko, ani nie przede wszystkim
etyka gospodarcza, jak napisano w książce, to także etyka lekarska, etyka naukowców
oraz wiele innych etyk (deontologii) licznych zawodów. Przy okazji przypomnijmy,
że termin „etyka biznesu” wywodzi się z literatury publikowanej w języku angielskim
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(business ethics), zaś termin „etyka gospodarcza” z literatury publikowanej w języku
niemieckim (Wirtschaftsethik).
Niezależnie od spraw terminologicznych i klasyfikacyjnych, które – zgodnie z zasadą clara pacta faciunt amicos – należało uporządkować, cieszyć się należy z tego, że
kolejni specjaliści nauki o zarządzaniu stwierdzają, iż „istnienie i rozwój” przedsiębiorstw bez należytej troski o etyczny wymiar ich działalności jest wątpliwy (zdanie
to zaliczymy do stron silnych książki). Jednakże nie można podzielić poglądu zespołu autorskiego, że uczciwe zarządzanie powoduje zbyteczność etyki biznesu (s. 15).
Etyka biznesu to nie moralizatorstwo, nawracanie – jak to kiedyś nazwałem – kanibali biznesu na wegetarianizm gospodarczy. Etyka jest wiedzą o moralności, etyka
biznesu wiedzą o moralności w gospodarowaniu, i jako taka nie zależy od uczciwości/nieuczciwości tego, do czego wiedza ta się odnosi, czyli moralności podmiotów
zaangażowanych w aktywność ekonomiczną, ponieważ to właśnie na jej gruncie,
owej wiedzy etycznej, rozstrzyga się per ratio (analiza etyczna) sprawa pozytywnego
lub negatywnego sądu etycznego.
Autorzy wskazując źródło moralności odwołują się do religii nie podając jednak
dostatecznych racji pomijania wskazanego przez Piotra Sztompkę (w cytowanym
przez autorów jego dziele Socjologia) tego, że „reguły moralne są często kodyfikowane
w zwerbalizowanych i sformalizowanych systemach etycznych, a także uzasadniane
i legitymizowane przez odwołanie się do rozumu (w świeckich doktrynach filozoficznych)...” a dalej: „... albo objawienia (w koncepcjach religijnych)” [7, s. 271]. Można,
jak czynią to autorzy, wysunąć koncepcje religijne na czoło, ale nie można pomijać
doktryn filozoficznych dostarczających podstaw etyce bezprzymiotnikowej, a także etykom zawodowym oraz etykom praktycznym, w tym etyce biznesu. Nie czyni
tego nawet dominikanin o. Józef Maria Bocheński, który pisze expressis verbis, „Etyka jest nauką i częścią naukowej filozofii” [1, s. 79].
Kolejna silna strona, a nawet dwie z okładem (s. 33–35), to zestawienie definicji
zaufania będące kompilacją wykazów sporządzonych przez autorów czterech książek, na jakie powołano się przy sporządzaniu tego przeglądu. Zestawienie to spointowano cytowanym za jeszcze innym autorem tego, co towarzyszy zaufaniu. Ówże
autor głosi, że brak niepewności i ryzyka przy zawieraniu transakcji czyniłby zaufanie zbytecznym. Szkoda, że autorzy książki są bezkrytyczni (słabsza strona) wobec
Schumachera, bo takie nazwisko nosi cytowany autor. Toż przecież całkowita pewność poprawnego zachowania się innego człowieka w biznesie (i nie tylko w biznesie) to zaufanie stuprocentowe! Piszą o tym (silna strona) autorzy książki na s. 40,
gdzie zajmują się stopniowalnością zaufania. Zaufanie przecież to nie „technika” radzenia sobie z niepewnością i ryzykiem, tylko przekonanie o jedności słów i czynów
tych, z którymi prowadzimy interesy.
Dalsze stronice pierwszego rozdziału książki przynoszą zestawienie wskazywanych przez licznych autorów rozmaicie nazywanych przez nich rodzajów i stop-
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ni zaufania oraz jego źródeł. Następnie przytoczono wyniki badań prowadzonych
na skalę międzynarodową nad zaufaniem deklarowanym przez mieszkańców tych
krajów. Ze smutkiem powtórzyć należy znane mizerne wyniki dotyczące Polski sytuującej się na antypodach tabeli. Może recenzowana książka wpłynie na poprawę
zachowań polskiego biznesu, a to na poziom ogólnego zaufania Polaków. Byłaby to
niewątpliwie silna strona książki.
Autorzy wykonali zasługującą na podziw pracę poszukiwawczą licznych pozycji bibliograficznych (190 pozycji). Wynikiem tego poszukiwania są zawarte w tych
publikacjach modele, kwestionariusze pomiarowe, metody i narzędzia kontroli i wiele innych ciekawostek. Autorskie narzędzie pomiaru ma się znaleźć w „rozdziale V”
(s. 91), choć książka składa się, jak pisaliśmy, tylko z czterech rozdziałów.
Drugi rozdział książki to metody i techniki postępowania mającego na celu zwiększenie stopnia zaufania do samego siebie oraz do innych. Postępowanie to nazywane
jest „budowaniem”, „kreowaniem”, o czym pisaliśmy wcześniej; nazwy te nie budzą
zaufania, bo sugerują jego substytut, o którym wypowiada się krytycznie rada 11.
(s. 103), a także rada 4. (s. 102) przestrzegająca przed traktowaniem zaufania jako
środka do celu. Takich rad oczywiście trafnych podają autorzy siedemnaście. Zestawienie jest silną stroną, która może przyczynić się do eliminacji nieufności w zarządzaniu wspomagając komunikowanie się (ang. communication) pod warunkiem
wysokiej wiarygodności źródła przekazywanych informacji (s. 113).
Szczegółowe wpływanie na wzrost zaufania (wolę ten zwrot, niż „budowanie”,
bo nie jest to rzemieślnicze układanie cegieł, lecz artyzm tworzenia tkaniny z relacji między ludźmi) przedstawiono w odniesieniu do trzech sytuacji. Pierwszą sytuacją jest tkanina złożona z relacji między wytwórcą a klientem, co niekoniecznie
jest tożsame z – podanym przez autorów angielskim skrótowcem „B2C”, w którym
„B” to biznes, a więc bardziej sprzedaż, niż produkcja, zaś „C” to konsument (consumer), a więc klient końcowy. Ważniejsze jednak dla działalności gospodarczej jest
nie relacja B2C, lecz C2B, czyli zaufanie konsumenta do biznesu (sprzedawcy). Celem biznesu, jak pisał Peter F. Drucker, jest tworzenie klienteli. Szkoda, że autorzy
nie odwołali się do tej tezy przedstawionej w tzw. „biblii zarządzania”, jak nazywana
bywa podstawowa książka Druckera [6, s. 52]. „... to klient decyduje czym jest biznes. Bo to klient, i tylko on, będąc gotów zapłacić odpowiednią cenę za towar lub
usługę przekształca zasoby ekonomiczne w bogactwo, rzeczy w towary. Nie to jest
najważniejsze, co myśli o swojej produkcji biznesmen, a szczególnie nie ma to znaczenia dla jego przyszłości i sukcesu. Decyduje to, co myśli o swoim zakupie klient,
co ON ma za „wartość” – bo to on określa czym jest biznes, co produkuje i jak będzie prosperował.” [ibid.]. Na tym właściwie można by zakończyć sprawę, bowiem
tworzenie klienteli jest równoznaczne z dbałością o zaufanie. Roma locuta causa finita. Pozostały jednak organizacje wirtualne, a tego wszak książka dotyczy. Przejdźmy więc do rozdziału trzeciego.
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W trzecim rozdziale, po przerzuceniu kilku wstępnych stron, natrafiamy na definicję organizacji wirtualnej autorstwa Byrne’e. Organizacją tą jest tymczasowa (dlaczego?) „sieć niezależnych podmiotów (dostawców, klientów, nawet konkurentów)
połączonych technologiami informacyjnymi dla dzielenia umiejętności, kosztów
i dostępu do innych rynków”. (s. 159). Jest to więc sieć współdziałania. Nie jest to
jednak jedyna definicja organizacji wirtualnej. Literatura poświęcona zarządzaniu
notorycznie jest mniej kooperatywna, aniżeli sama postuluje. Mamy więc wielość,
ba! nadmiar definicji. Każdy autor, czy zespół autorski, pragnie wyróżnić się czymś
„oryginalnym”, najlepiej własną definicją różną od definicji innych autorów. Podobnie
rzecz się ma z pojęciem organizacji wirtualnej. Autorzy recenzowanej książki zdają
z tego skrupulatnie sprawę (silna strona). Nas jednak bardziej od definicji organizacji wirtualnej interesuje znaczenie zaufania odmienne, jak przypuszczamy od kwestii
zaufania w organizacjach niewirtualnych (brak takiego porównania jest stroną słabszą). Przede wszystkim, sądzimy, nie powinno być to zaufanie mniemane, a więc wirtualne, lecz faktyczne. I to mimo wirtualności samej organizacji. Pozostawimy więc,
ważne zapewne skądinąd, zagadnienia modeli organizacji wirtualnej i przejdziemy
do podrozdziału poświęconego zaufaniu, o którym – w tytule tego podrozdziału –
autorzy powiadają, że jest „podstawowym czynnikiem funkcjonowania organizacji
wirtualnej” (s. 191). O zaufaniu tym wypowiadają się cytowani przez autorów książki recenzowanej autorzy publikacji, z których ci pierwsi korzystali. Takie oto zalety
związane są z zaufaniem: (a) zwiększa wydajność, (b) obniża koszta monitorowania
i koordynacji, (c) zwiększa kreatywność, (d) cementuje współpracę, (e) poprawia
adaptacyjność, (f) eliminuje hierarchię i konstrukcje prawne. Zaufanie w wyścigu
o rangę pierwszeństwa, w którym brało udział 13 najważniejszych czynników sukcesu organizacji wirtualnej, zajęło pierwsze miejsce zdobywając 40 punktów na 44
możliwych. Ciekawe byłoby porównanie tych wyników uzyskanych przez jednego
z autorów recenzowanej książki z analogicznymi badaniami organizacji niewirtualnych. Może w niewirtualnych organizacjach wyżej uplasowałaby się kontrola tak lubiana przez menedżerów spod znaku „sądzę ciebie według siebie”?
Czwarty rozdział to kolekcja przykładów niewolna, niestety, od – może niezbyt
dosłownych, ale jednak – powtórzeń kwestii wcześniej poruszanych (np. wymiary zaufania, s. 202), o których pisano już w rozdziale drugim. Skoro jednak książka
jest podręcznikiem, to może autorzy uczynili to z premedytacją stosownie do starej
rzymskiej zasady repeticio est mater studiorum.
Oto jakie przykłady organizacji wirtualnych omawiają autorzy: Word Cup USA,
Policja z Surrey, Departament Obrony USA, Departament Rolnictwa USA, Departament Energii USA, Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej
(czyżby nie było większej liczby polskich przykładów?) oraz – uwaga, uwaga – Al Kaida. Ten ostatni przypadek nie był chyba badany bezpośrednio przez autorów książki,
a przynajmniej nic na to nie wskazuje. Przypadek ten jednak jest istotny, ponieważ
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przestrzega, iż zaufanie jako takie nie mając barwy, może być wykorzystywane także w złej sprawie, gdy ktoś od nas żąda: „bądź uczciwy (wobec mnie) w nieuczciwej (wobec innych) sprawie”. Wszystko zależy od wartości (nie tylko i nie przede
wszystkim ekonomicznych), czyli od kontekstu aksjologicznego działalności w jaką
zaangażowana jest organizacja, organizacja wirtualna w szczególności, bo jej kontekstowi aksjologicznemu grozić może wirtualizacja. Tu ponownie kłania się kryzys świata finansów.
Summa summarum, stron (i stronic) silnych jest w recenzowanej książce znacznie
więcej, niż stron słabych. Co z zadowoleniem stwierdzając rekomenduję czytelnikom
zapoznanie się z nią, a autorom wzięcie pod uwagę, w kolejnym wydaniu, sugerowanych zagadnień w celu wyeliminowania stron słabszych. Wydawnictwo chwalę za
staranny kształt edytorski, nadany nie tylko tej książce. Wszystkim zalecam korzystanie z zasady ograniczonego zaufania, podobnie jak czynią to doświadczeni kierowcy, a wcześniej starożytni Rzymianie słowami przestrogi: caveat emptor, czyli „niech
kupujący daje baczenie” szczególnie, gdy sprzedawcą jest organizacja wirtualna.
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REVIEW OF THE BOOK
“MANAGING STAFF MANAGEMENT
IN INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS IN POLAND”
EDITED BY TADEUSZ LISTWAN AND MARZENA STOR,
THE WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
PUBLISHING HOUSE, WROCLAW 2008

I recommend this book most of all to scientists interested in two issues: enterprise
internationalization and staff management. In the book, the researchers from the
Wroclaw University of Economics have paid particular attention to these two
problems.
The purpose of the book is to analyze and assess managing staff management in
international organizations operating in Poland in connection with external conditions
of functioning of an enterprise. The book is the result of the recently finished empirical
research carried out by the staff of the Department of Staff Management of the
Wroclaw University of Economics, led by professor Tadeusz Listwan. The research
has been carried out in 35 enterprises of various countries and trades. Despite
authors’ reservations that the research conclusions cannot be transferred to all foreign
enterprises in Poland, these observations represent an interesting and detailed view
of functioning of those enterprises and their managing staff.
The researchers exerted themselves to obtain objective results using numerous
research techniques and by introducing severe research regimes. Obtaining consent
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for performing the research from several dozen foreign enterprises may be perceived
as a success. Most of scientists conducting empirical research on management are
aware of the managers’ great unwillingness to share knowledge with the representatives
of science. This often forces researchers to limit themselves to analyze data coming
exclusively from the published documents and from the Internet or basing on the
critical case method, i.e. a deepened analysis of the problem within a few enterprises
available to the researchers.
The subject of the research presented in the book were the personal strategies,
yet the research has gone far beyond the staff problems, which has given a broad
view of functioning of foreign enterprises in the culturally strange environment. The
authors have made a strong link between the staff management and the enterprise
strategy, and that is why they featured the following method of the analysis: from the
general and personal strategy of a transnational corporation to the personal strategy
implemented in its local office, and finally to actions taken in particular fields at the
local level. At the same time, the researchers have used the bottom-up inference, i.e.
defining personal practices at the local level and then, re-creating strategies of the
higher level of management. The most important results of the research are the
following:
1. The existence of formal personal strategies has been stated in 77 percent of foreign corporations and 44 percent of their Polish offices; the remaining enterprises have had formal practices and tools in particular fields of personal policy.
2. The frequency of four personal strategy models at the level of transnational strategies has been determined. The most frequent one was the global strategy, where the local offices pursue personal policy according to certain rules, while most
practices and rules are being determined in the head office. The second most frequent strategy was the transnational strategy, where the local office contributes
importantly to personal strategy, and the corporation and office strategies are
strongly integrated. The third most frequent strategy was the pluralistic strategy,
where the local unit has greater influence on the personal strategy than in two
former strategies. The last one was the monolithic strategy, where the local office
has no influence on the personal strategy imposed by the corporation. The general conclusion is that in almost 90 percent of the Polish offices of transnational corporations, the managing staff have less or more influence on the personal
policy.
3. The personal strategies of the Polish offices of foreign enterprises have been researched. The progression strategy, adapted to pluralistic strategy, proved to be
dominant. Successively, there were: standardization strategy correlated with global strategy, implementation strategy correlated with monolithic strategy, and
– finally – diffusion-capitalization strategy correlated with transnational strategy. The research of the correlation between finding the certain personal strate-
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gy model at the corporation level and at the office level has shown that strategies
formulated at the corporation level could not be directly transferred at the office level. The research conducted at the lower level, i.e. at the level of strategies in
particular fields of staff management system (salaries, staff assessment, motivation bonuses, staff training, staff development etc.), has confirmed the incoherence between strategies at the corporation level and at the office level.
4. The research of the personal strategy model differentiation has been conducted
taking into consideration the country of origin of a corporation. It has shown that
there was a strong differentiation of the inclination to use certain personal strategy models depending on the country of origin of a corporation, yet these differences did not agree with the membership of a country in a certain region of the
world. For instance, the global strategy is preferred in Czech, Dutch, Korean and
German enterprises, while the monolithic strategy is most frequently used in corporations of Japanese, Slovenian and Korean origin. The authors concluded that,
as far as the similarities in personal strategies between enterprises of different countries are concerned, they have not observed any that would allow a clear division into the cultures of the Triad.
5. A separate part of the research has been devoted to the analysis of the following fields of staff management in the Polish offices of transnational corporations:
staff selection for the managing positions, professional training and development of managing staff, managing staff assessment, managing staff salaries, control and IT support of staff management, communication in process of managing
staff management. In each of these fields, rules and practices of pursuing personal policy have been analyzed, taking into consideration differences resulting from
the country of origin of the corporation as well as its personal strategy model.
In the summary, the researchers have stated that the level of the personal function
realization against the managers was higher in the Polish offices of foreign enterprises
rather than in the Polish enterprises. Such a statement should encourage managers
and management students to get interested in this research and to look for the answer
to the question of how to better manage the managing staff in Polish enterprises.
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OFICYNA WYDAWNICZA
SGH POLECA

Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, praca
zbiorowa pod redakcją naukową Kazimierza Kucińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009
Książka uzasadnia potrzebę spojrzenia na rozwój zrównoważony z perspektywy
przedsiębiorstwa w kontekście globalizacji, polityki ekonomicznej, uwarunkowań
kulturalnych, strukturalnych i organizacyjnych. Autor wypowiada się za rozsądnymi wariantami zrównoważonego rozwoju, odrzucając warianty rewolucyjne i niemające perspektyw na społeczną i polityczną akceptację. Zrównoważony rozwój musi
być kompromisem między sprzecznymi racjonalnościami.
Zjawisko to jawi się przedsiębiorstwu przede wszystkim jako element brzegowych warunków jego działania. Wynikający z niego system regulacji, norm, zachęt,
ułatwień, ograniczeń i barier wpisuje się w zewnętrzne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika z nich, co – w związku ze zrównoważonym
rozwojem – przedsiębiorstwo musi, co powinno, co może, co mu wypada, a co nie,
co warto czynić, a co się opłaca.
Uwarunkowania te mają wymiar lokalny, ale także regionalny, krajowy, ponadnarodowy i globalny. Nakierowują przedsiębiorstwo na makroekonomicznie pożądany
sposób funkcjonowania. Jest rzeczą interesującą, jak firmy odczytują te uwarunkowania, jak je oceniają i jak uwzględniają w swoich działaniach operacyjnych i strategicznych.
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Urszula Ornarowicz, Menedżer XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008
Książka podejmuje ważny i dotychczas nieuporządkowany, a w pewnych fragmentach słabo rozpoznany badawczo, problem określania cech, właściwości, kompetencji
menedżerów na początku dwudziestego pierwszego wieku i systemów profesjonalnej edukacji menedżerskiej w Polsce.
Odwołując się do różnych koncepcji teoretycznych z wielu dyscyplin naukowych,
w tym zwłaszcza do szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu, socjologii, prawa,
nauk politycznych oraz różnych orientacji metodologicznych (głównie z obszaru
nauk o zarządzaniu), w monografii przedstawiono autorską koncepcję definiowania pojęcia „menedżer”. Przyjęcie szerokiej perspektywy badawczej pozwoliło autorce na zaakceptowanie wielowymiarowości badanego zjawiska, zdefiniowanie go
w skali mikro i makro, w organizacji i społeczeństwie, analizowanie go z różnych
perspektyw i w różnych aspektach. W tym sensie można powiedzieć, że praca ma
wręcz pionierski charakter w Polsce.
Książka jest dojrzała, ma wiele walorów naukowych, teoriopoznawczych, wnosi
nowe wątki do wiedzy na temat menedżerów oraz ich profesjonalnej edukacji menedżerskiej w Polsce, przy okazji porządkujące bałagan metodologiczny. Praca ma
też istotny walor aplikacyjny, użytkowy dla szkół menedżerskich i tych, które chcą
nimi zostać. Może służyć także instytucjom inspirującym, akredytującym i kontrolnym, takim jak KRASP, PAKA, NIK w ich pracy nad podnoszeniem efektywności
kształcenia menedżerskiego w Polsce.
z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Dworzeckiego
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„KWARTALNIK NAUK
O PRZEDSIĘBIORSTWIE”
PAŹDZIERNIK–GRUDZIEŃ 2008, NR 4

Numer 4 Kwartalnika rozpoczyna się dyskusją na temat: Czy Polsce grozi kryzys energetyczny? Udział w dyskusji wzięli: prof. Adam Budnikowski – dyrektor
Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH, dr Andrzej Kassenberg – prezes i współzałożyciel Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, prof. Kazimierz
Kuciński – kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej SGH, dr Jerzy Pietrewicz –
wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska, dr hab. Stanisław Sitnicki – prezes zarządu Fundacji Ekofunduszu. Spotkanie dyskusyjne prowadził prof. Andrzej
Herman – redaktor naczelny KNoP.
Dyskutanci byli zgodni, że Polska stoi w obliczu poważnych zagrożeń energetycznych i konieczności podejmowania bardzo trudnych zadań z tym związanych. Problem sprowadza się nie tylko do powiększenia mocy energetycznej. W Polsce musi
być uzyskany wyższy poziom bezpieczeństwa energetycznego, przy czym nie można
się kierować tylko racjami ekonomicznymi i technicznymi, ale także ekologicznymi,
które nawet mają znaczenie dominujące. Konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł energii. Zwrócono uwagę, iż za 20 lat węgiel będzie bardzo cennym surowcem
w przemyśle i nie warto go spalać. Z uwagi na wysokie koszty przesyłu i dystrybucji energii jej wytwarzanie powinno w większym stopniu niż obecnie opierać się na
wykorzystywaniu zasobów lokalnych. Poza zmianami w produkcji energii konieczna jest rewolucyjna zmiana w sposobie korzystania z niej.
Dyskutanci stwierdzili, że kluczowym problemem w tematyce energetycznej są
możliwości ulokowania CO2. Przedmiotem krytycznej oceny był także mechanizm
wprowadzania praw do jego emisji. Przedmiotem dyskusji był też wzrost cen energii do poziomu rynkowego. Stwierdzono, iż grupowe interesy doprowadziły do tego,
że energetyka jest bardzo opóźniona w stosunku do innych sektorów polskiej gospodarki.
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Powyżej wskazana dyskusja została uzupełniona artykułem Renaty Manowieckiej, System obrotu uprawnieniami emisji CO2.
Z wszystkich zamieszczonych dalej artykułów poleca się uwadze przede wszystkim następujące:
 Wiesław M. Grudzewski i Irena Hejduk, Mechanizmy transferu technologii. Autorzy przedstawiają trzy strumienie przepływu technologii, stwierdzając, że wiele krajów słabiej rozwiniętych nie ma innego wyjścia, jak opierać swój rozwój na
imporcie zagranicznych technologii. Trzeba jednak mieć świadomość, iż kraje
wysoko rozwinięte, w tym Stany Zjednoczone i Japonia, są aktywnymi nabywcami technologii z innych krajów. Transfer technologii może mieć różną postać,
w tym także postać zatrudniania na podstawie kontraktów zagranicznych designerów oraz w drodze przejęcia zagranicznych firm. W dalszej części artykułu
analizuje się możliwości transferu technologii do krajów rozwijających się oraz
cechy wiedzy technologicznej. Artykuł kończą dwa problemy: zarządzanie technologią i konkurencja globalna. Stwierdza się, że „technologia stanowiła i stanowić będzie podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej, zaś technologie nie
stoją w miejscu”.
 Michał Boni, Czy potrafimy budować alianse? Nawiązując do artykułu Antoniego
Kuklińskiego Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego, KNoP 2/2008/,
i stwierdzając, iż w ćwierćwieczu 1985–2010 nie powstał nowy porządek globalny, Autor sformułował trzy następujące pytania o dużym ciężarze gatunkowym:
1) „Czy Afryka będzie odgrywała jakąś rolę w nadchodzących 50, czy 100 latach.
Czy taką, jak Azja od połowy XX wieku, czy zupełnie odmienną? Czy kontynent
afrykański zostanie globalnym wyrzutem sumienia, czy śmietnikiem nowego porządku globalnego, wywołującym jednak rosnące napięcia”? 2) Jaki wpływ na nowy
porządek globalny mogą mieć nieduże państwa europejskie, które w ciągu ostatnich 20 lat do swoich przewag w obrębie tradycyjnego modelu i wysokiej jakości zmodernizowanego welfare state, dodały nowe elementy budowania przewag
(rozwój kapitału intelektualnego, innowacyjności etc.; Dania, Szwecja, Finlandia,
Norwegia oraz na trochę innych zasadach Irlandia) w nadchodzącej przyszłości?
3) „Czy istnieją jakiekolwiek przesłanki, które pozwoliłyby na zdefiniowanie pozycji, roli (...), które mogłyby stać się naszym udziałem przy kreowaniu (…) nowego porządku globalnego”?
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ADMINISTRATION”
2008, NR 6

Godna uwagi jest zarejestrowana w tym numerze MBA dyskusja panelowa, przeprowadzona w dniu 9 października 2008 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, nad tezami książki prof. Grzegorza W. Kołodki pt. Wędrujący świat, www.
wedrujacyswiat.pl/, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
W dyskusji udział wzięli profesorowie: Andrzej K. Koźmiński, Krzysztof Zamorski, Edmund Wnuk-Lipiński, Janusz Czapiński, Witold M. Orłowski i Grzegorz
W. Kołodko.
Dyskusja była bardzo bogata i nie jest tu możliwe jej streszczenie. Podaje się tylko
pytania, które stawiał w toku dyskusji prowadzący panel profesor Andrzej K. Koźmiński:
 Czy żyjemy w czasach wyjątkowych?
 Czy jako zbiorowość mamy rzeczywiście możliwość wyboru wzorca cywilizacyjnego i sposobu funkcjonowania naszej gospodarki i naszego społeczeństwa? Jeżeli tak, to na czym ten wybór polega?
 Czy rozpada się na naszych oczach dotychczasowa triada centrów gospodarczych:
Ameryka Północna, Europa Zachodnia i Daleki Wschód, czy „grozi” nam świat
policentryczny, gdzie będzie wiele różnych, dość zmiennych układów i jakie może
być miejsce naszego kraju na tle tej całej układanki?
 Czy nie nastąpi jakieś zasadnicze przetasowanie w dotychczasowym układzie dominujących centrów finansowych: Nowy Jork, Londyn, Frankfurt i Tokio?
 Czy neoliberalizm rzeczywiście zbankrutował, na czym to bankructwo polega
i jakie są jego konsekwencje?
 Czy hurraoptymistyczne podejście do rozwoju Chin, których wzrost jest całkowicie uzależniony od eksportu do Stanów Zjednoczonych jest uzasadnione?
 Czy ludzkość kroczy ku lepszemu?
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Czy w warunkach tąpnięcia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych nie powinna budzić obaw nadmierność w tym kraju potencjału militarnego?
 Czy realne jest wprowadzenie skutecznego globalnego nadzoru finansowego?
Na zakończenie dyskusji panelowej wypowiedział się autor książki, stanowiącej
kanwę do dyskusji, profesor G.W. Kołodko. Ocenia ją jako wielowątkową, kompleksową i interdyscyplinarną. Obecnie bardzo trudno jest powiedzieć coś sensownego o dalszej przyszłości świata. Z obecnego światowego zamętu można wyjść tylko
w oparciu o poprawną teorię. Podstawą gospodarczego sukcesu Chin nie jest polityka oparta na teorii liberalizmu. Obecny kryzys prof. Kołodko postrzega jako pewną
szansę, natomiast pytaniem jest, czy ludzkość zachowa się racjonalnie.
W numerze 6/2008 MBA czytelnik znajdzie jeszcze kilka interesujących artykułów, przy czym pragniemy zwrócić szczególną uwagę na następujące:
 Jerzy Cieślik, Przedsiębiorstwa dynamiczne. Są one tworzone zazwyczaj z zamysłem działalności na większą skalę, a następnie osiągają ponadprzeciętną dynamikę
wzrostu. Firmy te powinny być wspierane przez odpowiednią politykę przemysłową, jak również są przedmiotem badań.
 Włodzimierz Sroka, Determinanty konkurencyjności sieci aliansów. Sieci aliansów
konkurują z innymi sieciami, ale także z pojedynczymi firmami. Uważa się to za
nową formę konkurencji, która może prowadzić do uzyskania znacznej przewagi konkurencyjnej nad innymi sieciami.
 Teresa Taranko, Możliwość ekspansji rynkowej firm przez franczyzę. Autorka
przedstawia w artykule istotę franczyzy, możliwości dla ekspansji rynkowej firm
na podstawie rozwoju systemu franczyzy, warunki jej powodzenia, rozwój franczyzy w Polsce oraz kierunki doskonalenia funkcjonujących w Polsce systemów
franczyzowych.
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KAPITUŁA MEDALU
IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO
W DZIEWIĄTEJ KADENCJI
PRZYZNAŁA NAGRODĘ:





prof. dr hab. Horstowi Albachowi
prof. dr hab. Zofii Mikołajczyk
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Profesor Horst Albach
Wnioskodawca: prof. dr hab. Stanisław Sudoł
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej M. Koźmiński
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Profesor Horst Albach jest uczonym o międzynarodowej sławie i powszechnie
uznanym dorobku. Uważany jest za najwybitniejszego żyjącego przedstawiciela niemieckojęzycznej nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wiele jego prac ukazało
się w najważniejszych językach kongresowych (m.in. po angielsku, rosyjsku i japońsku). Są one często cytowane.
Prof. H.Albach pełnił liczne funkcje doradcze zarówno w stosunku do przedsiębiorstw, jak i rządu federalnego i parlamentu Republiki Federalnej Niemiec. Zgodnie z postulatami profesora T. Kotarbińskiego uprawia naukę zarządzania jako naukę
praktyczną.
Wyrazem uznania dla dorobku naukowego prof. H. Albacha jest jego udział
w wielu międzynarodowych organizacjach naukowych, doktoraty honoris causa
w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Austrii, Hiszpanii i USA, liczne publikacje książkowe i artykuły w bardzo wielu krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Węgry, Grecja,
Hiszpania, Wielka Brytania, USA.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2009 (135)

165

Kapituła Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego

Kandydat od dawna rozwijał współpracę z polskimi ośrodkami akademickimi
i często gościł polskich uczonych w kierowanych przez siebie placówkach.

Prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk
Wnioskodawca: prof. dr hab. Witold Kieżun
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Romanowska
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
Profesor Zofia Mikołajczyk – współpracownik profesora Jana Zieleniewskiego w Uniwersytecie Łódzkim i jego następczyni na stanowisku kierownika Katedry
Zarządzania – należy do pokolenia, które stworzyło podstawy nauk o zarządzaniu
w Polsce w latach 60. minionego wieku. Swój wysiłek naukowy koncentruje głównie na metodach i technikach organizatorskich. Ma ogromny niekwestionowany dorobek badawczy i publikacyjny. Publikowała i wykładała także poza Polską w kilku
krajach europejskich i w USA.
Prof. Z. Mikołajczyk wykształciła wielu doktorantów oraz ma duże zasługi w długoletniej pracy w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W stosunku do młodzieży naukowej – z jednej strony – stawia wysokie wymagania naukowe, a z drugiej
– wykazuje stosunek pełnej życzliwości.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi
Wnioskodawca: prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Lis
Fundacja od 16 lat wspiera edukację na rzecz przedsiębiorczości. Czyni to przez
udzielanie pomocy w organizowaniu krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie organizacji, zarządzania i etyki biznesu oraz publikacji na ten temat.
Ponadto Fundacja wspomaga finansowo młodzież studiującą nauki o zarządzaniu.
Udzieliła już 35 tysięcy stypendiów.
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Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyjmuje do publikacji*:
 artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z bibliografią
i streszczeniem) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy po
60 znaków na stronie);
 recenzje książek; objętość tekstu do 8 stron;
 informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach
i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych ważnych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron;
 wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wybitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządzania; objętość tekstu do 6 stron.
Prosimy o rozpoczynanie akapitów w tekście od trzeciego znaku.
Redakcja przyjmuje również do publikacji ogłoszenia (reklamy) szkół i kursów
dla menedżerów, firm konsultacyjnych i innych w rozmiarze jednej strony druku formatu B5. Ceny za ogłoszenia wynoszą: na czwartej stronie okładki 1600 zł, na trzeciej stronie okładki 800 zł, wewnątrz numeru 400 zł.
Projekt reklamy na czwartej stronie okładki może być wykonany w czterech kolorach: niebieskim, żółtym białym i czarnym. Zamawiający może opłacić reklamę
przez zamówienie i wykupienie z góry odpowiedniej do ceny ilości egzemplarzy
kwartalnika.
Do artykułów i komunikatów z badań należy dołączyć streszczenie oraz słowa
kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu);
objętość streszczeń, wraz z tytułem, słowami kluczowymi – do 200 słów.
Redakcja prosi również o profesjonalne wykonywanie bibliografii na końcu
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera dru-

* Wyłącznie w wersji elektronicznej
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giego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek),
wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (przecinek). W cudzysłowie pisze się,
zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po przecinku numer.
Przypisy bibliograficzne (źródłowe) w tekście prosimy sporządzać poprzez umieszczenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografii się odwołujemy
oraz strony, szczególnie wtedy, jeśli zamieszczamy cytat.
Prosimy autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia) naukowego,
nazwy zakładu pracy, numerów telefonów, dokładnego adresu domowego.
Materiały (w trzech egzemplarzach wraz z dołączonym nośnikiem elektronicznym przygotowanym w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11p., pliki
nie powinny zawierać „linków”) prosimy kierować pod adresem do korespondencji
podanym na czwartej stronie okładki, ewentualnie korzystać z przekazu e-mailowego podanego na czwartej stronie okładki (adres do korespondencji).
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów.
Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.
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WARUNKI SPRZEDAŻY
I PRENUMERATY

Główny dystrybutor:

Oficyna Wydawnicza
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Zamówienia przyjmujemy
przez internet: www.wydawnictwo.waw.pl
e-mailem: wydawnictwo@sgh.waw.pl
telefonicznie: (22) 564 98 37, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–15.00
faksem: (22) 564 86 86
pocztą pod adresem:
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa
Wpłaty należy dokonywać na konto nr
56 1240 5918 1111 0010 2447 7803

Zamawiając roczną prenumeratę otrzymują Państwo 20% rabatu
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KOMITET NAUK ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Misja komitetu
Stymulowanie rozwoju nauki organizacji i zarządzania w Polsce oraz promowanie wśród innych środowisk naukowych i praktyki osiągnięć polskiej myśli z zakresu zarządzania oraz jej twórców

Cele komitetu
– Reprezentowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania wobec innych
nauk, władz Akademii i innych Komitetów PAN, agend rządowych oraz organizacji
międzynarodowych zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania
– Stymulowanie podnoszenia poziomu naukowego instytucji i ludzi tworzących
środowisko nauk o zarządzaniu
– Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokalne i praktyków
– Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania
– Internacjonalizacja działalności Komitetu
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SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
W WARSZAWIE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy
Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie.
Cechą wyróżniającą SGH na tle innych szkół wyższych jest swoboda tworzenia
własnej ścieżki studiów, którą od początku lat 90. umożliwia bezwydziałowa struktura uczelni. Dzięki temu każdy student sam decyduje nie tylko o kierunku studiów,
ale także o wyborze przedmiotów i wykładowców. Zgodnie z zainteresowaniami
może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków.
SGH oferuje nie tylko kształcenie na trzech stopniach studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie), ale także:
 ponad 90 studiów podyplomowych
 2 programy MBA
 Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny
oraz wiele kursów i szkoleń, Inkubator Przedsiębiorczości, około 100 kół naukowych i kilkanaście organizacji studenckich.
Współpraca SGH z zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów
w którejś z prawie 200 partnerskich uczelni na całym świecie – od uniwersytetów ekonomicznych w Czechach czy na Węgrzech, poprzez ośrodki w USA i Kanadzie, po kraje tak
egzotyczne jak Singapur czy Nowa Zelandia. Z drugiej strony, dzięki zacieśnieniu tej współpracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.
SGH jest jedyną polską uczelnią należącą do prestiżowego konsorcjum Community of European Management Schools and International Companies (CEMS),
zrzeszającego wiodące uczelnie ekonomiczne oraz koncerny działające na rynkach
europejskich. Członkostwo w CEMS otwiera studentom SGH dostęp do stypendiów
na najlepszych uczelniach w Europie, praktyk w największych firmach, a w rezultacie do dyplomu CEMS Master In International Management, uważanego za europejski odpowiednik amerykańskiego MBA.
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Adres do korespondencji:
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Oficyna Wydawnicza
al. Niepodległości 164
02-554 Warszawa
tel. 22 564 94 86, 22 564 95 34
fax 22 564 86 86
e-mail: oik@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/oik/
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