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ŁUKASZ SUŁKOWSKI*

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Krytyczne studia w naukach o zarządzaniu
Każda nauka potrzebuje spojrzenia krytycznego na własny dorobek. Wydaje się,
że w ostatnich dekadach również nauki o zarządzaniu zaczynają podejmować wątki
krytyczne wykorzystując dorobek różnych nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych. Szkołą, która podejmuje najbardziej radykalną krytykę dyskursu
organizacji i zarządzania jest nurt krytyczny w zarządzaniu (Critical Management
Studies). Pierwsze prace, lokowane w ramach tej perspektywy, podejmujące wątek
demistyfikacji ideologicznych i opartych na strukturach dominacji funkcji zarządzania pojawiały się już w latach 70.1 W latach 90. XX wieku nurt krytyczny zarządzania przybrał postać zinstytucjonalizowanego dyskursu, za sprawą: szeregu publikacji,
badań, konferencji, czasopism środowiskowych oraz stowarzyszeń (np. sekcja CMS
amerykańskiej Academy of Management).
Analiza nurtu krytycznego pozwala na znalezienie kilku wspólnych założeń tworzących zróżnicowany wewnętrznie paradygmat. Przede wszystkim jest to traktowanie nauk o zarządzaniu jako perswazyjnego dyskursu wyrastającego z założeń
kapitalizmu i mającego na celu podtrzymanie istniejącego status quo opartego na
dominacji oraz eksploatacji. Krytyczny nurt zarządzania ma ambicje demaskatorskie prowadzące do zakwestionowania pozornie „obiektywnego” i „naturalnego”
statusu: porządku organizacyjnego, władzy kierowniczej, instytucji, praktyk i tożsamości menedżerskiej2. Ta „denaturalizacja” dyskursu menedżeryzmu prowadzi do
opisu działań i instytucji opartych na dominacji, opresyjnych, często szkodzących
ludziom i społeczeństwu, a ukrywających się pod pozorem racjonalności nauk o zarządzaniu. Postulat odkrywania interesów różnych grup społecznych sprawujących
* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczosci i Zarządzania w Łodzi oraz Uniwersytet Jagielloński.
1 H. Braverman, Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century, New
York: Monthly Review Press 1974.
2 Studying Management Critically, eds. M. Alvesson and H. Willmott, London: Sage 2003.
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władzę również poprzez kontrolę dyskursu naukowego ma prowadzić również w konsekwencji do krytyki i zmiany istniejącego, niesprawiedliwego porządku społecznego. W wyniku rozwoju nurtu krytycznego miałyby zbudować swoją świadomość
i uzyskać możliwość ekspresji i realizacji interesów grupy defaworyzowane, a więc
będące przedmiotem władania, takie jak: mniejszości etniczne i społeczne, kobiety.
Narzędzia wypracowane przez nurt krytyczny obejmują: dekonstrukcję i denaturalizację dyskursu menedżerskiego, krytyczne i refleksyjne analizy języka sprawowania
władzy, metody wzmocnienia autonomii i samokontroli grup defaworyzowanych
(np. empowerment)3. Kluczowe wątki pojawiające się w studiach nurtu krytycznego
zarządzania obejmują: problematykę emancypacji grup defaworyzowanych w organizacjach, odkrycie zakamuflowanych relacji dominacji i eksploatacji w zarządzaniu,
opisanie instrumentalizmu podejścia menedżerskiego do człowieka, wskazanie mechanizmów funkcjonowania przemocy i przemocy symbolicznej w organizacjach,
demistyfikację ideologicznej funkcji dyskursu zarządzania szczególnie w odniesieniu
do zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania strategicznego, analizę
neoimeprialnych, nieetycznych i społecznie nieodpowiedzialnych praktyk menedżerskich wypływających z instrumentalizmu rozumu menedżerskiego4.
Obok klasycznych analiz ideologicznych i eksploatatorskich funkcji organizacji nurt krytyczny skupił się na analizie dehumanizacyjnych praktyk w sferze zarządzania zasobami ludzki. Ważnym problemem są dylematy etyczne marketingu,
w którym znajdują zastosowanie socjotechniki i techniki psychomanipulacji5. Coraz
częściej podejmowane są również kwestie instrumentalizmu dyskursu zarządzania
strategicznego, zarządzania finansami i informacją6. Wydaje się, że chociaż założenia
nurtu krytycznego przedstawiają dorobek nauk o zarządzaniu w krzywym zwierciadle, kładąc nacisk na aspekty negatywne i nieetyczne, to warto przybliżyć ten sposób
myślenia naszemu środowisku naukowemu.

3 M. Parker, Against Management: Organisation in the Age of Managerialism. Oxford: Polity 2002.
4 C. Grey and H.C. Willmott, Critical Management Studies: A Reader, Oxford University Press 2005.
5 Harding N., The Social Construction of Management, Routledge, London 2003, s. 14.
6 D. Levy, M. Alvesson, H. Willmott, Critical Approaches to Strategic Management, in: Studying Management Critically, eds. M. Alvesson and H. Willmott, London: Sage 2003, s. 92–111.
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MARIA STRYKOWSKA*

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY
WDRAŻANIA ZMIAN
ORGANIZACYJNYCH

Zarządzanie zmianą jest dla współczesnych organizacji kwestią zasadniczą, ponieważ rosnąca konkurencja, globalizacja, nieograniczony przepływ i dostęp do informacji sprawiły, że utrzymanie się na rynku i sukces mogą osiągnąć dziś tylko firmy
elastyczne i innowacyjne, zarówno pod względem technologicznym, jak i strukturalnym. Dla skutecznego wprowadzenia pożądanych nowości potrzebna jest rozległa wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania zmianą, gdyż jak pokazują badania (a przede wszystkim praktyka) nie jest to zadanie łatwe. Nie wystarczy skupić
uwagi na tzw. czynnikach twardych, przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że
nie dokona się żadnej zmiany, jeśli nie będzie się postrzegać pracowników jako najważniejszego zasobu organizacji. Zasobu, od którego zależy przyszłość przedsiębiorstwa. To pracownicy projektują zmiany, są odpowiedzialni za ich realizację, dostosowują się do nich i uczą się nowych rozwiązań. Ich postawa wobec zmian może być
kluczowym czynnikiem, decydującym o powodzeniu lub klęsce podjętego działania.
Chcąc efektywnie zarządzać zmianą, kierownicy muszą być świadomi istnienia różnych mechanizmów, ograniczeń i przeszkód. Dorobek teoretyczny na temat zmian,
zawarty w licznych opracowaniach jest bardzo obszerny. Obejmuje on wiedzę na
temat przyczyn zmian, ich rodzajów, obszarów zastosowań oraz modeli wdrażania
i ich konsekwencji.
Swoje rozważania rozpocznę od przytoczenia kilku klasyfikacji zmian przyjmując
za R.W. Griffinem [8] bardzo ogólną definicję zmiany, według której jest nią „każda
istotna modyfikacja jakiejś części organizacji”. Następnie przejdę do krótkiego przeglądu modeli wdrażania zmiany oraz reakcji pracowników w powstałej sytuacji, aby
ostatecznie skoncentrować się na koncepcji W. Bridgesa [3] poruszającej uniwersalny

* Dr hab. Maria Strykowska, prof. UAM, Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
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mechanizm psychologiczny występujący w każdej zmianie, niezależnie od jej treści i miejsca. Znajomość powyższej koncepcji zwiększy, moim zdaniem, szansę na
odniesienie sukcesu we wdrażaniu zmian organizacyjnych, przyczyniając się równocześnie do redukcji negatywnych emocji towarzyszących temu procesowi. Uzasadnieniem podjętego w artykule tematu niech będzie stwierdzenie J.H. Zengera,
światowego guru doskonalenia organizacyjnego: „Organizacje muszą się zmieniać
po to, żeby móc prosperować, ale organizacje zmieniają się dopiero wtedy, kiedy
zmieniają się ludzie”.

Klasyfikacja zmian i modele ich wdrażania
W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji zmian, z których najbardziej znaną jest klasyfikacja Griffina wyróżniającą zmianę planowaną, przygotowywaną i wprowadzaną w uporządkowany i terminowy sposób, wyprzedzającą antycypowane wydarzenia oraz zmianę dostosowawczą, będącą reakcją na pojawiające
się w danym momencie okoliczności, przebiegającą raczej stopniowo niż całościowo.
Z przedstawionym podziałem koresponduje pogląd Weck’a i Quinna, zgodnie z którym zmiany dzielą się na: epizodyczne i ciągłe [4]. Zmiany epizodyczne mają miejsce w organizacji, którą cechują rzadkie, ale radykalne zmiany. Burzą one dotychczasową równowagę, często wywoływane są przez warunki zewnętrzne, np. gdy
organizacja nie może sprostać wymaganiom rynku. W dążeniu do odzyskania już
nowej równowagi wprowadza się zmiany organizacyjne, które opisywane są jako liniowe i ukierunkowane na cel procesy. Natomiast zmiany ciągłe bazują na koncepcji organizacji rozumianych jako samodzielnie organizujące się systemy. Zmiany są
tu stałymi, ewolucyjnymi procesami: „niekończącymi się modyfikacjami w ramach
pracy i systemów społecznych”. Są rozumiane jako ciągle nowe ukierunkowania organizacji, która znajduje się w stałym ruchu. Zmiany te są cykliczne, procesualne,
bez zaznaczonego terminu ich końca. Organizacje czasami potrzebują obydwu rodzajów wymienionych zmian.
Innego podziału dokonali Levy i Merry wyodrębniając zmiany pierwszej i drugiej klasy:
 zmiany pierwszej klasy dotyczą wyłącznie zmian w sposobie pracy bez większych
przekształceń w warunkach organizacyjnych, czy w sposobie rozwiązywania problemów (można porównać je do zmian ewolucyjnych),
 zmiany klasy drugiej obejmują zarówno zmiany w sposobie pracy, jak i w warunkach [4].
Klasyfikację zmian z holistycznego punktu widzenia prezentuje M. Czerska [6].
Wyodrębnia ona dwie orientacje w organizacji: na cele i procesy, co pozwala otrzymać cztery style jej strategicznego rozwoju. Można więc wyróżnić: strategię rozwoju

8
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jako wynik racjonalnego planowania, która koncentruje się przede wszystkim na celach; strategię rozwoju poprzez proces uczenia się, której charakterystyczną cechą jest
silna orientacja na proces; strategię rozwoju jako wykorzystywania nadarzających się
okazji oraz strategię, ujmującą rozwój jako logiczny inkrementalizm, cechującą się
silną orientacją zarówno na proces, jak i na cele.
Również dwuwymiarową klasyfikację zmian prezentuje J. Machaczka [6]. Pierwsze kryterium dotyczy możliwości przewidywania przyszłych zmian warunków, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo. Pozwoliło ono na podzielenie zmian na: reaktywne (wprowadzane jedynie w odpowiedzi na zaobserwowane zmiany warunków)
i proaktywne (wdrażane na podstawie opracowanego modelu przyszłych warunków). Zmiany w otoczeniu są tu antycypowane, a organizacja jest przygotowywana
na ich pojawienie się. Drugim kryterium jest zakres zmian. W tym przypadku można
mówić o zmianach cząstkowych, odnoszących się tylko do poszczególnych części
przedsiębiorstwa oraz o zmianach całościowych, obejmujących całą organizację. Nałożenie na siebie obu kryteriów umożliwiło wyodrębnienie czterech rodzajów zmian
organizacyjnych. Zmiany przez dostosowanie to niewielkie, reaktywne modyfikacje,
wprowadzone w celu przywrócenia określonego poziomu sprawności firmy, obniżonego na skutek drobnych zmian w otoczeniu. W przypadku doskonalenia, stosuje
się cząstkowe innowacje, zmierzające do zwiększenia efektywności i ograniczenia negatywnych skutków antycypowanych zmian warunków. Przeprojektowanie z kolei
to całościowe transformacje, wprowadzane często pod presją czasu, w reakcji na zewnętrzne naciski, zmuszające do zmiany sposobu funkcjonowania firmy. Natomiast
przeobrażenie to całościowe zmiany, skutkujące zupełnie nową formą organizacji,
przewidującą przyszłe warunki.
Mnogości klasyfikacji zmian towarzyszy duża liczba modeli opisujących sposób
ich wdrażania. Ograniczę się do przedstawienia najbardziej popularnych. Jednak
zanim je zaprezentuję, najpierw chciałabym dokonać rozróżnienia na zmianę rozumianą jako stan i jako proces. W pierwszym ujęciu kładzie się nacisk na stan docelowy, jaki dzięki zmianie zamierzamy osiągnąć. W drugim natomiast podkreśla się
wagę procesu przechodzenia od tego, co „tu i teraz” do stanu pożądanego. Nauka
o organizacji zajmuje się głównie zmianą w pierwszym rozumieniu, tymczasem to
droga, przejście do stanu docelowego decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu
przedsięwzięcia.
Powszechnie znanym modelem omawiającym proces wprowadzania zmian jest
model K. Lewina [2] zwany teorią pola sił, w której autor wyróżnił dwa rodzaje sił
wpływających na zmiany – siły napędowe i siły hamujące. Siły napędzające mają spowodować przejście do stanu przyszłego, natomiast siły hamujące są związane z oporami ludzi wobec zmian i negatywnym nastawieniem. Organizacja powinna starać
się, by pojawiało się jak najwięcej sił napędzających oraz powinna osłabiać siły hamujące. Lewin zaproponował model składający się z trzech faz (etapów):
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1. Pierwszy polega na odejściu od istniejącej równowagi przez tzw.”rozmrożenie”,
które można osiągnąć za pomocą jednego z trzech sposobów:
z przez zwiększenie sił napędowych, które prowadzą do odejścia od dotychczasowego stanu,
z przez zmniejszenie sił hamujących, które przeszkadzają w odejściu od istniejącej równowagi,
z przez kombinacje dwóch pierwszych sposobów.
Celem tego etapu jest wywołanie u pracowników potrzeby zmiany, poczucia, iż
jest ona czymś koniecznym, a przez to także i łatwym do zaakceptowania.
2. Drugi etap to „zmiana” sensu stricte. Wprowadza się w nim nowe wzory zachowań, postaw, wartości oraz wspiera osoby czy grupy, które je realizują. Podejmowane działania mają na celu uruchomienie u pracowników procesów
identyfikacji i internalizacji.
3. Trzeci etap został nazwany „zamrożeniem”. Jego istotą jest utrwalenie nowych
wzorów zachowań, postaw i wartości.
Koncepcja Lewina była trafna w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, gdy można było
przewidzieć przyszłość, bowiem warunki zewnętrzne organizacji nie zmieniały się
dynamicznie. Nie odpowiada ona jednak realiom funkcjonowania dzisiejszych organizacji, działających w tak zmiennych warunkach, że stan równowagi jest czymś
bardzo rzadkim i wobec tego trudno jest mówić o zamrożeniu i powrocie do równowagi, ponieważ wprowadzając zmianę już trzeba myśleć o następnej.
Innym, powszechnie znanym modelem procesu zmian jest model Kottera [12]
składający się z ośmiu kroków:
1. Określenie pilnej potrzeby, pomoc innym w dostrzeżeniu potrzeby zmian,
2. Utworzenie silnej koalicji osób, które będą mobilizować innych do podtrzymywania zmiany – zachęcenie grup do działania razem (jako jeden zespół),
3. Stworzenie wizji, by wspomóc kierowanie zmianą oraz rozwijanie strategii, które
pomogą osiągnąć tą wizję,
4. Informowanie o wizji licznymi kanałami komunikacji – jak najwięcej ludzi ma
rozumieć powstałą wizję,
5. Delegowanie uprawnień dla innych, by mogli działać zgodnie z wizją przez zmienianie struktur, systemów i procedur ułatwiających wprowadzanie wizji,
6. Planowanie i tworzenie celów krótkoterminowych oraz zwiększanie tempa ciągłej zmiany,
7. Konsolidacja ulepszeń i wprowadzanie dalszych zmian. Zmienianie tych struktur, systemów, procedur, które nie są zgodne z wizją,
8. Usytuowanie zmian w organizacji; zmiany powinny stać się częścią kultury organizacyjnej.
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Kotter [10] uważa, że zmiana jest procesem, który wymaga czasu i kolejnego realizowania wyodrębnionych faz. Przyspieszanie zmiany w wyniku „przeskakiwanie faz” stwarza tylko złudzenie szybkości, a proces jej wdrażania nie ma szans na
zakończenie się sukcesem. Kotter przede wszystkim koncentruje się na silnym przywództwie, które jego zdaniem, jest warunkiem sine qua non dla osiągnięcia sukcesu
podczas wprowadzania zmian.
W polskiej literaturze wieloetapowy i rozbudowany model wprowadzania zmian
organizacyjnych przedstawił W. Daniecki [7]. W oparciu o wcześniejsze teorie i własne doświadczenie wyróżnił dziewięć procesów/etapów. Zaliczył do nich: oczekiwanie na zmianę, analizę sytuacji i określenie potrzeby dokonania zmiany, formułowanie wizji, budowanie koalicji i podejmowanie decyzji o kierunku zmiany,
formułowanie celów i opracowanie strategii zmiany, przygotowywanie rozwiązań
merytorycznych i planów przeprowadzania zmiany, rozpoczęcie procesu zmiany,
wdrażanie, czyli wieloaspektowa, elastyczna realizacja planu, kończenie wdrażania,
przekazywanie zmiany użytkownikom oraz „wbudowywanie” zmiany w działające
przedsiębiorstwo.
Wszystkie przedstawione koncepcje ujmują zmianę jako proces, omawiając go
z punktu widzenia działań podejmowanych przez organizację. Nie uwzględniają
natomiast w dostatecznym stopniu aspektów psychologicznych wdrażanych zmian
(lub czynią to zbyt pobieżnie). W wyczerpujący sposób uczynił to w swojej koncepcji W. Bridges.

Reakcje ludzi na zmiany
Każda organizacja pragnie stworzyć warunki jak najbardziej facylitujące proces
wdrażania zmiany. Należą do nich przede wszystkim: partycypacja pracowników już
od momentu planowania zmiany aż do jej zakończenia, informacja o jej przebiegu,
dobrze funkcjonujący system komunikacji i szkolenia pracowników. Przede wszystkim zaś konieczna jest świadomość, że podstawowym warunkiem efektywnego wdrażania zmiany jest zmiana osobista. Kelman wyróżnił trzy mechanizmy zmieniania
się [3]. Zaliczył do nich podporządkowanie się, identyfikację i internalizację, czyli
akceptację zmiany jako „części swego obrazu”, do której jest konieczne osobiste zaangażowanie się w proces. To właśnie dzięki niemu możliwe jest uzyskanie pozytywnego nastawienia wobec wdrażanej zmiany.
Zajmując się reakcją ludzi na zmiany C. Bowman, D. Asch oraz A.S. Judson wyróżnili różne rodzaje emocjonalnego stosunku do zmiany i zachowań, które się wyrażają w działaniach [6]. Zostało to przedstawione na rysunku 1.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2010 (140)

OiK_2_2010_srodki.indd 11

11

30-06-10 13:21:45

Maria Strykowska

Nastawienia
Wrogość
Ludzie przejawiają
silnie negatywny
stosunek do zmian

Neutralność
Ludzie nie przejawiają
żadnych silniejszych
emocji w stosunku do zmian

Entuzjazm
Ludzie akceptują
zmianę

Zachowania
Opór
Podwładni robią
wszystko, aby zmiana
nie zaistniała

Obojętność
Podwładni nie przeszkadzają
we wprowadzaniu zmian, ale
w nich nie uczestniczą

Współpraca
Podwładni uczestniczą
w zmianie i wnoszą swój
wkład

Rysunek 1. Reakcje ludzi na zmiany
Źródło: [6, s. 512].

Jak widać, ludzie mogą w różny sposób reagować na wprowadzane zmiany – mogą
one u nich wywołać opór, obojętność oraz akceptację. Czerska wymienia 4 czynniki,
powodujące wymienione reakcje, do których zalicza: czynniki osobowościowe, czynniki tkwiące w danej zmianie, czynniki grupowe i czynniki organizacyjne. Czynniki
osobowościowe to czynniki, które dotyczą danej jednostki, jak jej wiek, osobowość,
samoocena, generalne nastawienie do zmian, dotychczasowe doświadczenia. Czynniki tkwiące w samej zmianie obejmują wszystko to, co dotyczy zmiany, jej głębokości, charakteru i przewidywania przyszłego obrazu organizacji. Czynniki grupowe
związane są z kulturą, klimatem organizacyjnym, zwierzchnikiem oraz stosunkami
z kolegami, a czynniki organizacyjne dotyczą wszystkiego tego, co dotyczy aktualnego wizerunku organizacji.
Najkorzystniejszą jest sytuacja, gdy pracownicy akceptują zmiany i pomagają je
wdrażać. Jeżeli jednak istnieje negatywne nastawienie i opór wobec ich wdrażania,
czas wprowadzania zmiany może się wydłużyć, a pożądane efekty mogą się w ogóle
nie pojawić. Może również zdarzyć się, że organizacja poniesie duże koszty związane
z wprowadzeniem zmian, które nigdy nie zostaną odzyskane. Wobec powyższego należy dążyć do przekształcenia nastawienia ludzi w kierunku pełnej akceptacji zmiany
i pozyskania ich pomocy w procesie ich wdrażania.
Opór wobec zmian jest „wysiłkiem pracowników skierowanym na utrzymanie
swojego poprzedniego statusu” [5]. Pracownicy pragną zachować to, co jest dotychczas, obawiają się tego, co nastąpi w przyszłości. Wyróżnia się opór bierny i czynny
wobec zmian. Opór bierny przejawia się na zewnątrz w postaci apatii, niechęci, w powstrzymywaniu się od działań, które mogłyby przyczynić się do powodzenia zmiany,
natomiast opór czynny przejawia się w zachowaniach, które mają na celu utrudnić,
uniemożliwić wprowadzanie zmiany. W przypadku oporu czynnego pracownicy
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obawiają się przyszłości, nie chcą pogorszyć swojej obecnej sytuacji. Opór ten może
powodować regresję, powrót do poprzednich zachowań, dawnych nawyków, protesty,
niewielką wydajność pracy wśród pracowników, niskie tempo pracy, emocjonalne
wyczerpanie, spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków [11].
W klasyfikacji dokonanej przez D. Vahsa wyróżnia się trzy rodzaje oporu – opór
racjonalny, opór emocjonalny i opór polityczny [13]. Opór racjonalny jest najmniej
groźny, ponieważ można z nim walczyć przedstawiając logiczne argumenty. W przypadku oporu emocjonalnego niezbędne jest indywidualne podejście do pracownika.
Opór ten wynika ze strachu przed nową sytuacją i jest połączony z subiektywnym
spostrzeganiem zagrożeń, które towarzyszą zmianom. Dlatego też, aby go przezwyciężyć należy ciągle i stopniowo tłumaczyć pracownikom, pokonywać ich obawy.
Opór polityczny wynika z faktu, że pracownicy obawiają się utracić aktualne stanowisko i posiadane wpływy. Opór ten jest rzadko otwarty, co powoduje, że powstają
problemy w jego przezwyciężaniu. Jeśli nie da się go pokonać, to jedynym rozwiązaniem może okazać się rozstanie z pracownikiem.
Wyróżnia się również opór racjonalny i nieracjonalny [9]. Opór racjonalny może
być hamowany poprzez sensowne wytłumaczenie proponowanych zmian, natomiast
opór nieracjonalny pojawia się w sytuacji, gdy ludzie nie czują się zaangażowani lub
nie chcą uczyć się i działać w nowy sposób.
Nie tylko pracownicy mogą opierać się zmianom – może dotyczyć to także osób,
które podejmują decyzje i posiadają władzę. To właśnie one mogą aktywnie zaprzeczać potrzebom zmian (deny), odrzucać odpowiedzialność za zmiany (reject), odmawiać ich wprowadzania zmian w życie (refuse), a także tłumić oraz niszczyć proponowane i inicjowane zmiany [1]. Wymienione formy zachowania mogą dotyczyć
również pracowników, jeśli tylko są oni włączeni w proces podejmowania decyzji
i wprowadzania ich w życie.

Radzenie sobie z oporem wobec zmian
Opór wobec zmian jest zjawiskiem wysoce niepożądanym. Do jego symptomów
zalicza się m.in. absencję chorobową, fluktuację pracowników, pełną niepokoju atmosferę w pracy, kłótnie, sprzeczki, problemy w komunikowaniu się między członkami organizacji. Może też przejawiać się intrygami skierowanymi przeciwko liderom
zmian, czy krążącymi plotkami [13]. Pracownicy mogą także sabotować produkty
i usługi oferowane przez organizację, w której pracują [5].
Zdiagnozowanie przyczyn oporu jest ważne dla podjęcia działań zmierzających
do jego przezwyciężenia. Najbardziej pożądane jest zidentyfikowanie źródeł oporu
już w momencie planowania wprowadzania zmian oraz angażowanie wszystkich
członków organizacji w procesie ich wdrażania. Należy podjąć wielopłaszczyznowe
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działania, które obejmują: budowanie elastyczności firmy, współuczestnictwo w zmianach, kształcenie, komunikowanie się, ułatwienie i wsparcie, negocjacje, kooptację,
manipulację, przymus (różne strategie usuwania oporu), racjonalizację procesu
zmian i stymulowanie pozytywnych odczuć wobec firmy [6]. Pożądane jest tworzenie kultury zmian przejawiającej się w propagowaniu stylów kierowania otwartych
na ludzi, budowaniu wspólnej wizji, przestrzeganiu kryteriów polityki personalnej,
zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa pracowników, klimatu lojalności i zaufania
oraz w tworzeniu przeświadczenia, że zmiany są nieuchronne. Wymienione działania prowadzą do zdobycia sprzymierzeńców zmian.
Przy wprowadzeniu zmiany najważniejsze zawsze jest pytanie o to, jak efektywnie nią zarządzać i jak uniknąć błędów czy niepowodzeń. Oczywiście każda organizacja i zmiana posiada własną indywidualną historię i własne uwarunkowania
i wymaga specyficznych działań, które mają decydujący wpływ na ostateczny sukces bądź porażkę – nie mniej można wyróżnić czynniki, które decydują o sukcesie.
Należą do nich:
 kierownictwo: wysoki stopień zaangażowania najwyższego szczebla kierownictwa oraz inicjatorów zmiany,
 warunki wyjściowe: egzystencjonalna potrzeba zmiany, wystarczające środki finansowe, personalne oraz odpowiednio dużo czasu,
 klarowna definicja celu i efektywne zarządzanie zmianą, wiedza o zarządzaniu
projektami,
 pracownicy: efektywna komunikacja, partycypacja, otwartość na zmiany, kultura
innowacyjna, efektywne radzenie sobie z oporem,
 controlling i ewaluacja: controlling użytych narzędzi i środków, sprawdzanie stopnia osiągnięcia „kamieni milowych zmiany” [4].
Wszystkie wymienione powyżej działania będą skuteczne tylko wtedy, gdy będzie
istniała świadomość, że należy poznać, a następnie uwzględnić w podejmowanych
działaniach procesy psychiczne leżące u podstaw zachowań pracowników w procesie wdrażania zmian.

Koncepcja W. Bridgesa
Jak wspomniałam poprzednio, W. Bridges [3] opracował teorię koncentrującą
się na procesach psychicznych osób uczestniczących w procesie zmian. Wprowadza w niej kluczowe, dla podjętego w artykule zagadnienia, rozróżnienie na zmianę
i transformację (transition). Zmiana ma charakter sytuacyjny – jest czymś zewnętrznym (zmiana w strukturze organizacji, w procedurach), a transformacja ma charakter wewnętrzny – i jest trzyfazowym procesem psychologicznym, przez który ludzie
przechodzą podczas przyswajania zmian i adoptowania się do spowodowanej przez
nie sytuacji. Bridges uważa, iż umiejętne poprowadzenie ludzi przez ten proces
14
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warunkuje osiągnięcie sukcesu. Punktem wyjścia przy zarządzaniu transformacją
nie jest rezultat, lecz zakończenie, którego należy dokonać, by wydostać się ze starej
sytuacji. Sytuacyjna zmiana nawiązuje do tego, co nowe, natomiast psychologiczna
transformacja wymaga porzucenia starej rzeczywistości i tożsamości, którą ludzie
posiadali zanim nastąpiła zmiana. Brak zarządzania transformacją uniemożliwia zarządzanie zmianą. Jeżeli zostanie ona pominięta, to wprowadzona zmiana będzie powierzchowna lub – co gorsze – może przyczynić się do poważnych strat lub upadku
przedsiębiorstwa. W zarządzaniu transformacją najważniejsza jest pomoc w przejściu przez trzy etapy, które są pokazane na rysunku 2.
nowe
rozpoczęcie
strefa neutralna

zakończenie,
strata,
rezygnacja
Rysunek 2. Trzy fazy procesu transformacji
Źródło: [3, s. 5].

Etapy te to:
1. Zakończenie, pożegnanie dotychczasowej sytuacji (Ending, Losing, Letting Go),
2. Strefa neutralna, w której ludzie często starają się odpowiedzieć na pytanie, czy
nowa rzeczywistość będzie na miarę ich możliwości; jest to etap „ziemi niczyjej’ –
między starą a nową rzeczywistością, gdzie dotychczasowe metody pracy przestają być użyteczne, a na ich miejsce pojawiają się nowe (The Neutral Zone),
3. Początek nowego (The New Beginning); rozwój nowej tożsamości organizacyjnej,
odkrywanie sensu przedsięwzięcia oraz nowej energii, co prowadzi do sukcesu
wprowadzonej zmiany.
W zmianie w centrum zainteresowania znajduje się jej wynik – nowy stan, w jakim będzie znajdowała się organizacja po jej dokonaniu – np. nowa lokalizacja firmy.
W transformacji punktem ciężkości nie jest docelowy stan końcowy, lecz zakończenie
dotychczasowej sytuacji. Bazuje ono na pożegnaniu „starej rzeczywistości i tożsamości”, która generuje u pracowników poczucie straty. Według Bridgesa ludzie rzadko
sprzeciwiają się zmianie jako takiej. Tym, co wywołuje u nich lęk jest utrata sensu
istnienia w organizacji oraz poczucie straty. Dotyczyć ono może zarówno poczucia
utraty dotychczasowej pozycji, zmiany perspektyw zawodowych, zmiany klimatu
pracy, jak i utraty poczucia wpływu – możliwości są tu bardzo szerokie. Ważnym
ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2010 (140)
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jest, aby kadra kierownicza wyznaczała konkretne granice tego, co organizacja pozostawia za sobą i precyzyjnie przekazała, czego oczekuje w nowej sytuacji. Pułapką
może okazać się fakt, że menedżerowie zatroskani o przyszłość, planowanie i implementację zmiany mogą zapomnieć o tym, iż muszą przede wszystkim pomóc pracownikom wyzwolić się z dotychczasowej sytuacji. Istotna jest też świadomość i akceptacja wystąpienia takich emocji, jak: strach, smutek, czy stanów zdezorientowania
i depresji, które powstają w wyniku straty. Stałe informowanie pracowników o tym,
co się w organizacji dzieje i w jakim kierunku ona zmierza pomaga w pokonaniu
niepewności i poczucia straty. Niedostateczne uwzględnienie, przez zarządzających
zmianą, przeżywanych przez pracowników stanów może bardzo poważnie utrudnić,
a nawet wręcz uniemożliwić jej wdrożenie.
Transformacja wymaga czasu. Następujący po pożegnaniu dotychczasowego porządku etap neutralny wprowadza ludzi w stan dezorientacji (nie jest dla nich jasne,
co ich czeka). Zawiera on jednocześnie zarówno zagrożenia, jak i szanse dla powodzenia zmiany i stanowi kluczowy etap w procesie transformacji. W czasie jego
trwania następuje zmiana niefunkcjonalnych przyzwyczajeń na te, które są pożądane
w nowej sytuacji. Bridges porównuje ten etap do zimy, podczas której korzenie roślin
przygotowują się do wiosennej odnowy, czy też do nocy, w ciągu której wyłączeni
jesteśmy z trosk dnia wczorajszego i przygotowujemy się na nowy dzień. Jeśli zmiana
organizacyjna jest głęboka, to okres między tym co stare, a tym co nowe, może rozciągnąć się na miesiące, a nawet lata i dlatego tak ważna jest umiejętna pomoc ludziom w przejściu przez ten proces. Charakteryzując omawianą fazę autor zwraca
uwagę na zagrożenia występujące w czasie jej trwania. Zalicza do nich:
 obniżenie motywacji do pracy, osoby są zdezorientowane, wątpią w swoje możliwości, czują się niepewnie, swą energię ukierunkowują nie na pracę lecz na poradzenie sobie z niewygodną dla nich sytuacją oraz z poczuciem straty,
 zwiększenie absencji w pracy,
 dotychczasowe słabe punkty organizacji intensywnie dają o sobie znać; przykładem może być niebędąca na najwyższym poziomie obsługa klientów, która w fazie neutralnej staje się gorsza niż zazwyczaj,
 pracownicy są przytłoczeni tym, co ich spotyka; niepewność co do przyszłości
i frustracja mogą się przyczynić do wzrostu liczby rezygnacji ze stanowisk,
 dwuznaczność fazy neutralnej powoduje polaryzację pracowników: niektórzy
chcą osiągnąć nowy cel wyznaczony przez zmianę, inni chcą zachować status quo;
sytuacja ta jest przejściowa, jeśli transformacja jest dobrze zarządzana, gdy jednak
pracownicy są zostawieni bez pomocy może ona doprowadzić do chaosu,
 w tej fazie organizacja jest szczególnie podatna na ataki konkurencji; dezorganizacja i zmęczenie pracowników mogą doprowadzić do nieefektywnego radzenia
sobie z wyzwaniami, jakie stawia konkurencja.
Ze względu na kluczowe znaczenie tej fazy dla wprowadzania zmiany, menedżerowie muszą podjąć szereg działań na rzecz organizacji i pracowników, polegających
16
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przede wszystkim na wprowadzeniu potrzebnych szkoleń i treningów, obniżeniu wymagań co do poziomu osiągnięć pracowników oraz zrewidowaniu strategii i procedury pod kątem ich użyteczności w fazie neutralnej.
Obok zagrożeń faza neutralna kryje w sobie także potencjał kreatywności, który
dzięki sytuacji niepewności i chaosu może się ujawnić. W sytuacji stabilnej potrzeba
doskonalenia i ulepszania zwykle nie istnieje, gdyż pracownicy są zadowoleni z istniejącego stanu, dopiero w przypadku panującej w drugim etapie transformacji
dezorganizacji, nowe idee powstają szybciej i łatwiej. Organizacja może wspierać
kreatywność, m.in. dzięki szkoleniom, zapewnieniu pracownikom możliwości przedyskutowania nowych idei, możliwości zakwestionowania tego co było, a także przez
zachęcanie do eksperymentowania.
Ostatnim etapem transformacji jest „początek nowego”. Jest czymś innym niż start –
start oznacza bowiem początek nowej sytuacji według planowego rozkładu, np. z dniem
1-go maja organizacja rozpoczyna pracę w oparciu o nową strukturę. Jednak do tego,
aby pracownicy odnaleźli się w nowej sytuacji, by przestali narzekać na zmianę i chwalić przeszłość, potrzebny jest czas. Dopiero, gdy osoby te odnajdą się w nowym środowisku, wobec nowych zadań, gdy zaczną myśleć w pożądanych kategoriach, można
mówić o rozpoczęciu „nowej ery”. Jest to zjawisko psychologiczne obejmujące nowe
zrozumienie, nowe wartości, nowe podejście, a przede wszystkim nową tożsamość
i jest – w przeciwieństwie do startu – niezależne od jakichkolwiek planowanych terminów. Zależne jest wyłącznie od zaangażowania i przekonań pracowników.
Istnieje możliwość przyspieszenia przebiegu ostatniego etapu transformacji polegająca no podjęciu czterech kroków, które w języku angielskim są określane jako zasada „czterech p” – cel (purpose), obraz (picture), plan (plan), udział (part to play):
Cel: zarządzający zmianą powinni wyjaśnić podstawowy cel zmiany; pracownicy
muszą poznać logikę przedsięwzięcia zanim sami zaczną snuć domysły o przypuszczalnym celu zmiany. Cel zmiany powinien być jasny dla wszystkich i adekwatny do
sytuacji firmy. Gdy go nie ma, firma może doświadczyć wielu startów, lecz nieprawdziwego, psychologicznego początku, bez którego transformacja jest niepełna, a bez
niej tak naprawdę nic w organizacji się nie zmieni.
Obraz: pracownikom powinien być przedstawiony obraz po zmianie, by mogli
wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała ich praca. Nowy obraz organizacji jest w stanie wyzwolić energię u pracowników i wydostać ich z etapu neutralnego, tworząc
poczucie znaczenia nowo podjętych wysiłków. Dzięki niemu pracownicy mogą sobie wyobrazić, co rzeczywiście się zmieni.
Plan: ważnym ogniwem jest przedstawienie szczegółowego planu, opisującego
krok po kroku, w jaki sposób zmiana zostanie osiągnięta, gdyż ludzie potrzebują jasności odnośnie sposobu dotarcia do celu. Nie jest to jednak plan zmiany, lecz plan
transformacji. Dotyczy rozkładu działań, dzięki którym pracownicy zostaną wyszkoleni i otrzymają informacje oraz pomoc, potrzebną by przejść przez proces transformacji. Plan transformacji od planu zmiany różni się tym, że jest bardziej szczegółowy,
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ukierunkowany na jednostkę, a nie na grupę, zorientowany nie na wynik, ale przede
wszystkim na proces – określa w detalach, jakie środki i kiedy zostaną zastosowane,
by pracownicy uzyskali potrzebną im pomoc. Ostatnia różnica dotyczy faktu, iż
punktem wyjściowym planu zmiany jest ostateczny jej wynik, natomiast planu transformacji sytuacja, w jakiej obecnie się znajdują pracownicy.
Udział: pracownikom należy zapewnić udział zarówno w planowaniu, jak i w osiągnięciu celu. Dopóki nie poznają swej roli, będzie im trudno zacząć „nową erę”. Potrzebują oni konkretnej wyznaczonej drogi, by móc partycypować, wnieść swój
wkład. W tym celu powinna być im przydzielona rola w procesie wprowadzania
zmiany, gdyż poczucie wpływu na to, co się dzieje w organizacji zwiększa zaangażowanie, zmniejsza opór wobec zmian i przyspiesza przejście przez proces transformacji. Pracownicy powinni się zapoznać nie tylko ze swoją rolą po wprowadzeniu
zmiany, ale i jej powiązaniami z rolami innych.
Opisane kroki ułatwiają pracownikom pozostawienie za sobą niepokoju etapu
neutralnego, zogniskowanie energii na nowym kierunku oraz zbudowanie nowej
tożsamości. Dla utrzymania nowego kierunku i nie zboczenia z obranej drogi, gdy
nadejdą kolejne zmiany, należy przestrzegać pewnych zasad, które dotyczą:
 spójności strategii, procedur, priorytetów organizacji i działań, a nie ich wzajemnego wykluczanie się,
 zapewnienia szybkich awansów,
 symbolizacji nowej tożsamości (np. nowy kolor logo po dokonaniu fuzji),
 celebrowania sukcesu: gdy nowy system i nowe cele przyjęły się u większości
członków organizacji, a transformacja dobiegła końca.
Proces transformacji jest więc długotrwały i niełatwy do przejścia. Trzeba też zauważyć, iż wyraźne oddzielenie jego trzech faz nie jest możliwe, ponieważ w rzeczywistości nakładają się one na siebie. Każdy etap rozpoczyna się nim poprzedni dobiegnie
końca. Transformacja nie jest więc prostym przejściem z jednej fazy do drugiej; jej
przebieg jest naznaczony zmieniającym się stopniem dominacji każdego z etapów.
W przedstawionej powyżej koncepcji głównym przedmiotem rozważań są procesy psychiczne towarzyszące wdrażaniu zmian. Bridges omawia swoją koncepcję
na podstawie zmian organizacyjnych, lecz opisany przez niego proces ma charakter
uniwersalny, co oznacza, że występuje on w procesie zmian, niezależnie od ich treści i charakteru. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że intensywność jego
przebiegu jest wyznaczana przez wielkość zmian i ich znaczenie dla osoby doświadczającej zmiany. Według autora osiągnięcie sukcesu jest uzależnione od znajomości
przez kadrę kierowniczą opisanego procesu i uwzględnienie go w podejmowanych
działaniach. Jest to ważne zarówno ze względu na efektywność organizacji, jak i dobrostan pracowników.
Na zakończenie przedstawionych rozważań należy stwierdzić, że żadna z dotychczas opracowanych koncepcji nie przedstawiła w podobnie pełny sposób tego, co się
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dzieje w psychice człowieka w procesie dokonywania zmian w organizacji. Dużym
jej walorem jest również i to, że oprócz teoretycznego opracowania problemu, autor
formułuje zalecenia praktyczne, których realizacja warunkuje skuteczne wdrażanie
zmian. Wydaje się, że koncepcja W. Bridgesa powinna być szeroko upowszechniana
wśród kadry menedżerskiej zarządzającej dzisiejszymi organizacjami, ponieważ podstawą podmiotowego traktowania pracowników, opierającego się na ich zaangażowaniu i kreatywności, jest troska o kondycję psychiczną człowieka, co powinno być
szczególnie respektowane w sytuacji wdrażania zmian.
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PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WDRAŻANIA
ZMIAN ORGANIZACYJNYCH
Streszczenie
Znaczenie zmian organizacyjnych znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych opracowaniach, w których jednak w niedostatecznym stopniu uwzględnia się psychiczne procesy
doświadczane przez ludzi biorących udział w ich implementacji. Istniejącą lukę w sposób
satysfakcjonujący wypełnia koncepcja W. Bridgesa zaprezentowana w artykule. W opinii
autorki uwzględnienie przez menedżerów zarządzających zmianą powyższej koncepcji uczyni
proces efektywniejszym, a pracownikom zaoszczędzi wielu negatywnych emocji.

Słowa kluczowe: zmiana organizacyjna, zarządzanie procesami
przejściowymi, opór wobec zmian

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING
ORGANIZATIONAL CHANGES
Abstract
The importance of organizational changes is reflected in vast knowledge about this topic.
However existing concepts do not give sufficient attention to psychical processes which are
experienced by people participating in the process of implementing changes. This gap is
satisfactory filled in by the concepts of W. Bridges presented in the article. In the opinion the
article’s author if managers know this concept and take it into consideration in their actions,
then the chance of effective implementation of a change in the organization greater and
employees are spared many negative emotions.

Key words: organizational change, managing transitions, resistance
to change
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OSOBOWOŚCIOWE
PREDYKTORY ZAANGAŻOWANIA
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Wstęp
Problematyka zaangażowania organizacyjnego jest wyrazem poszukiwania przez
badaczy skutecznych narzędzi stymulowania i utrzymywania aktywności pracowników, ukierunkowanej w stronę realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa. Łączy
ona w sobie interdyscyplinarne perspektywy badawcze, odpowiadając m.in. na pytania dotyczące: 1) relacji pomiędzy zaangażowaniem a produktywnością pracownika,
satysfakcją z pracy, wypaleniem zawodowym; 2) natury i wymiarów zaangażowania;
3) poziomu zaangażowania w odniesieniu do różnych grup zawodowych; 4) wpływu
kultury organizacyjnej (w tym zarządzania międzykulturowego) oraz przywództwa na
budowanie zaangażowania; 5) związków zaangażowania ze zmiennymi o charakterze
organizacyjnymi (np. kariera, wymagania pracy) czy psychologicznymi (np. radzenie
sobie ze stresem); 6) czynników organizacyjnych i podmiotowych, warunkujących
jego występowanie i poziom. Szczególnie ten ostatni obszar badawczy ma ogromne
znaczenie praktyczne, bowiem znajomość determinant zaangażowania umożliwia
projektowanie działań mających na celu jego budowanie i utrzymywanie.
Wzmacnianie zaangażowania stanowi istotny instrument wyzwalania i regulowania organizacyjnych zachowań o charakterze proaktywnym oraz nieodzowny warunek kształtowania lojalności pracowników, a także rozwijania pozytywnych postaw w stosunku do organizacji. Ponadto podkreśla się, że zaangażowanie wywiera
* Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek, adiunkt, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, KNoP, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie.
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silniejszy wpływ na rezultaty niż satysfakcja z pracy, a zatem stanowi większą wartość
organizacyjną [5]. Dlatego kierownictwo firm zainteresowane jest utrzymywaniem
u pracowników jego wysokiego poziomu, dzięki kreowaniu odpowiednich warunków organizacyjnych.

1. Konceptualizacja pojęcia
zaangażowania organizacyjnego
W literaturze przedmiotu pojęcie zaangażowania nie jest definiowane jednoznacznie, a analiza terminów, które się do niego odnoszą (job involvement, organizational/
continuance commitment, employee/personal engagement) wskazuje na szeroki zakres
zmiennych, będących przedmiotem zainteresowania badaczy. Próby operacjonalizacji zaangażowania sprowadzają się m.in. do opisu: rodzajów zaangażowania (np. organizacyjne, „w pracy”, „profesji”, „nadzoru”) [3], jego typów (np. zaangażowanie
typu: „chcieć”, „musieć”, „powinienem”, „brak zaangażowania”) [4], komponentów
(np. afektywne, trwania, normatywne) [19], czy wreszcie przejawów (np. gotowość
do wykonywania pracy na rzecz organizacji przez dłuższy czas, chęć poświęcania
wolnego czasu na rzecz organizacji, lojalność, entuzjazm itd.) [5].
Zaangażowanie można traktować jako wyraz pozytywnej postawy wobec pracy, co
przekłada się na identyfikację i przywiązanie organizacyjne. Pozytywne wartościowanie firmy może dotyczyć bądź całości lub wybranych elementów życia organizacyjnego, np. wykonywanych zadań, roli zawodowej, relacji ze współpracownikami [2].
Stąd zaangażowanie może być rozpatrywane jako zbiór różnych „rodzajów zaangażowania” [23]. W konsekwencji pracownik może doświadczać konfliktu pomiędzy
nimi, ale także jednostki mogą różnić się między sobą w zakresie obiektów, będących jego przedmiotem. Przy czym mówimy tu zarówno o procesie emocjonalnego
ustosunkowania, jak i o ocenie poznawczej, w efekcie których następuje aktywizacja
komponentu behawioralnego, czyli podejmowanie ukierunkowanego działania.
W modelach zaangażowania podkreśla się istnienie emocjonalnej więzi pomiędzy
jednostką a organizacją, wzajemną wymianę zasobów pomiędzy pracownikiem (jego
czas, energia), a pracodawcą (gratyfikacje finansowe, społeczne, psychologiczne),
czy internalizację norm, które wyzwalają aktywność pracownika [1]. Powszechnie
znany i cytowany w literaturze przedmiotu model proponowany przez Meyera i Allena [19], zawiera trzy komponenty zaangażowania: afektywny (emocjonalne przywiązanie wynikające z chęci pracownika do pracy w danej organizacji jako efekt
pozytywnych doświadczeń, będących jego udziałem), normatywny (zaangażowanie
jako wyraz norm, poczucie zobowiązania czy powinności do pozostania w organizacji, wynikający np. z funkcjonowania reguły wzajemności), kontynuacyjny (trwania) (chęć kontynuowania pracy, wynikająca z szacowania kosztów ekonomicznych
i społecznych, związanych z odejściem z organizacji).
22
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Z punktu widzenia „interesów organizacji” szczególnie pożądane jest zaangażowanie afektywne, warunkujące występowanie procesu identyfikacji i lojalność pracownika. Opiera się bowiem na mechanizmach więzi i jest związane z efektem psychologicznym o charakterze nagrody, którą stanowi poczucie zadowolenia z pracy.
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na powiązanie zaangażowania z satysfakcją [28].
Reprezentantem podejścia, w myśl którego zaangażowanie oparte jest na emocjonalnym przywiązaniu jest m.in. Porter i inni [22], który dokonując próby jego
opisu wskazał na trzy istotne aspekty: 1) istnienie silnych przekonań, a także akceptacji przez pracownika organizacyjnych wartości i celów, 2) gotowość pracownika
do wkładania znaczącego wysiłku na rzecz organizacji, 3) występowanie silnego pragnienia do utrzymania członkostwa w organizacji.
Pracownicy, którzy charakteryzują się znaczącym zaangażowaniem zazwyczaj
akceptują wartości, jakie są cenione i realizowane w danej organizacji [26]. Jednak
proces emocjonalnego przywiązania opiera się nie tylko na realizacji podzielanych
przez pracownika wartości. Psychologicznymi warunkami jego zaistnienia jest możliwość zaspokajania ważnych z punktu widzenia jednostki potrzeb. Wykazano związek
pomiędzy realizacją potrzeb pracownika a występowaniem zarówno zaangażowania
afektywnego (np. potrzeba zdobywania wiedzy i doskonalenia kompetencji profesjonalnych), jak i ogólnego wysokiego poczucia „jakości życia w pracy” [6]. W teorii satysfakcji potrzeb McClellanda [18] wskazuje na znaczenie realizacji trzech potrzeb, w kontekście zwiększania produktywności pracownika: potrzeby osiągnięć,
afiliacji i władzy.
Poczucie zaspokojenia potrzeb pracownika w ramach określonej organizacji
stwarza szansę na doświadczanie przez niego przyjemnych emocji (satysfakcji, zadowolenia), a także warunkuje występowanie pozytywnego ustosunkowania wobec
przedsiębiorstwa, czego efektem jest duma wynikająca z przynależności do społeczności firmy oraz lojalność.
Skoro istnieją dane dotyczące zależności między realizacją potrzeb a afektywnym
zaangażowaniem organizacyjnym warto się zastanowić, czy ma ono związek z innymi
zmiennymi osobowościowymi.

2. Osobowość a zaangażowanie
O ile istnieje na gruncie polskim dosyć dobrze udokumentowany materiał empiryczny, dotyczący organizacyjnych czynników zaangażowania pracowników [11],
o tyle niedosyt budzi analiza jego podmiotowych korelatów. I mimo, iż zaangażowanie może być traktowane jako wymiar psychologiczny, próby stworzenia spójnego
psychologicznego modelu zaangażowania, opartego na teoretycznej i empirycznej
analizie zagadnienia, jak dotąd nie zakończyły się sukcesem. Natomiast ciekawe
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rezultaty przynosi eksploracja tego zagadnienia w ramach badań, realizowanych
przez badaczy z innych krajów.
Uwzględnienie w kontekście zaangażowania aspektów osobowościowych obecne
jest w modelu Maceya i Schneidera [17], którzy wśród jego składników wyodrębnili:
zachowania (widoczne reakcje, typowe dla określonej roli zawodowej, proaktywność,
adaptacyjność), stany (odzwierciedlające uczucie entuzjazmu, dumy, stanowiące
połączenie takich konstruktów, jak: satysfakcja z pracy, organizacyjne przywiązanie, identyfikacja, empowerment), oraz cechy związane z zaangażowaniem. Autorzy
modelu wskazali na cztery główne właściwości psychologiczne, warunkujące występowanie zaangażowania. Są to: proaktywna osobowość (ang. proactive personality),
autoteliczna osobowość (ang. autotelic personality), „pozytywne usposobienie emocjonalne” (ang. trait positive affect) oraz sumienność (ang. conscientiousness).
Dokonując charakterystyki proaktywności jako cechy osobowości badacze odnoszą się do „proaktywnego zachowania”, które opisywał Crant [8]. Stanowi ono
produkt dyspozycji osobowości i czynników sytuacyjnych. Wyrazem proaktywnej
osobowości jest tendencja do „tworzenia” oraz wpływania na środowisko pracy.
Wykazano, że ten rodzaj właściwości osobowości jest skorelowany z sukcesem zawodowym i w większym stopniu aniżeli np. sumienność czy ekstrawersja1 wyjaśnia
wydajność pracownika [17]. Proaktywnymi aspektami sumienności są natomiast
pracowitość/pilność (ang. industriousness) i uporządkowanie (ang. order). Wcześniejszymi określeniami, jakie stosowano wobec osób o wysokim stopniu sumienności
były: ambicja, pewność siebie, zaradność/przedsiębiorczość.
Kolejną właściwością osobowościową, związaną z zaangażowaniem jest autoteliczność (osobowość autoteliczna). Obejmuje stan psychologicznego zaangażowania, który można odnieść do „bycia tu i teraz” czy mówiąc językiem Csikszentmihalyiego [9] – „przepływu” („flow”). Ponadto osoby, które ją posiadają angażują się
w działanie ze względu na samych siebie, a nie dla nagród. Charakterystyczne jest
dla nich również podejmowanie wyzwań, wytrwałość w realizacji zadań, gotowość
do działania, współpracy z innymi oraz umiejętność utrzymywania stanu „flow”.
Wskazując opisane wyżej właściwości osobowości autorzy zastrzegają, że wchodzą one w interakcję z czynnikami sytuacyjnymi, determinując pojawianie się komponentów zaangażowania: stanu i/lub zachowania [17].
Inne badania dotyczące związku cech osobowości z zaangażowaniem, ujawniają
potwierdzone empirycznie korelacje, chociaż czasami badacze uzyskiwali sprzeczne
wyniki w odniesieniu do tych samych właściwości osobowościowych. W badaniu
osobowości najczęściej wykorzystywano model Pięciu Wielkich Wymiarów Osobowości Costy i McCrae.
1 Są to wymiary wyodrębnione w ramach modelu Pięciu Wielkich Wymiarów Osobowości Costy
McCrae [32]. Zalicza się do nich ponadto: otwartość na doświadczenie, ugodowość, neurotyzm.
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Istnieje dobrze udokumentowany związek z zaangażowaniem trzech wymiarów
osobowości: ekstrawersji i sumienności (pozytywna korelacja) oraz neurotyzmu (negatywna korelacja) [14], [24], [29], [30], [13].
W przypadku ekstrawersji uzyskano związek z zaangażowaniem o niskiej sile [16],
co można tłumaczyć faktem, iż osoby ekstrawertywne przejawiają naturalną energię
do działania, wigor, są entuzjastyczne i nastawione na działanie. Ich angażowanie się
w różnego typu aktywność może być po prostu wyrazem preferencji do poszukiwania stymulacji oraz zaspokajania potrzeby „bycia zajętym”. A zatem wskazane cechy
w sposób oczywisty łączą się z zaangażowaniem organizacyjnym, szczególnie entuzjazm – na co zwrócili uwagę m.in. Schaufeli i Bakker [24].
Ponadto społeczne funkcjonowanie ekstrawertyków oparte na dużej liczbie relacji i łatwości wchodzenia w interakcje wpływa na ich skuteczność w realizacji tego
wymiaru zaangażowania, który wprost odnosi się do funkcjonowania społecznego
(np. praca zespołowa). Dążenie do współdziałania jest ich naturalną tendencją, a zatem różne formy kontaktów interpersonalnych będą przez nich wartościowane pozytywnie. Wykazano, że zaangażowanie wiąże się także z preferencją do eksponowania
siebie (co również jest właściwością osób ekstrawertywnych) i hardością [29].
Kolejną cechą wykazującą pozytywny związek (tym razem o wysokiej sile) z zaangażowaniem jest sumienność [13]. Uzyskany wynik wydaje się nie budzić wątpliwości skoro sumienność jest wymiarem, który charakteryzuje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel,
a mówiąc ogólnie – opisuje stosunek człowieka do pracy. Osoby o dużej sumienności
wykazują silną wolę, są zmotywowane do działania oraz wytrwałe w realizowaniu
swoich celów, mają duże osiągnięcia zawodowe. A więc najsilniej wyrażonym efektem
ich zaangażowania w pracę będzie skuteczna realizacja wykonywanych zadań.
Negatywny związek z zaangażowaniem dotyczy neurotyzmu [16], [29], [30]. Wymiar ten odzwierciedla przystosowanie emocjonalne versus emocjonalne niezrównoważenie. Neurotyczność oznacza podatność na doświadczanie negatywnych emocji,
takich jak strach, zmieszanie, niezadowolenie, gniew, poczucie winy, zamartwianie
się. Ze względu na fakt, że emocje negatywne rzutują na adaptację jednostki do środowiska, osoby neurotyczne są stosunkowo mało zdolne do kontrolowania popędów
oraz zmagania się ze stresem. Poczucie braku bezpieczeństwa i reakcję stresu może
wywoływać postrzeganie przez takie osoby pracy jako zagrażającej, co wyczerpuje ich
emocjonalne zasoby. Przy czym stosują one mało konstruktywne style radzenia sobie ze stresem, skoncentrowane głównie na emocjach, natomiast wykazano, że zadaniowy styl radzenia sobie ze stresem koresponduje z zaangażowaniem [29]. Ponadto
odczuwanie lęku zmniejsza tendencję do eksploracji otoczenia [10], a tym samym
ogranicza angażowanie się w zadania, szczególnie o wysokim stopniu trudności.
Niejednoznaczną ocenę związku z zaangażowaniem budzi kolejny wymiar w modelu „Wiekiej Piątki”, mianowicie otwartość na doświadczenia. Niektórzy badacze
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wskazują na brak związku [30], zaś inni potwierdzili jego istnienie [15], szczególnie
w odniesieniu do zaangażowania afektywnego, przy czym dotyczyło to organizacji,
które stwarzały możliwość ekspresji tej cechy osobowości [20]. Otwartość na doświadczenia opisuje tendencję jednostki do poszukiwania i pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję wobec nowości i ciekawość poznawczą, co
w naturalny sposób przyczynia się do angażowania się w różne typy zadań. Ważne
jest jednak to, że aktywność jest tu celem samym w sobie. Ciekawość i potrzeba eksploracji otoczenia jest cechą osób twórczych. I rzeczywiście w literaturze przedmiotu
łączy się zaangażowanie z innowacyjnością i sugeruje, że tacy pracownicy nie pracują po prostu więcej, lecz w sposób zróznicowany – często inicjując zmiany [17],
a więc przejawiają proaktywność.
Wśród innych cech związanych z zaangażowaniem afektywnym wymienia się:
wysoką samoocenę, uogólnione poczucie skuteczności własnej, umiejscowienie kontroli, przy czym czynnikiem pośredniczącym są tu postrzegane cechy pracy oraz poczucie satysfakcji [14].
Reasumując można powiedzieć, że budowanie psychologicznego modelu zaangażowania w oparciu o diagnozę cech osobowości, wymaga integracji wiedzy dotyczącej kontekstu organizacyjnego (cechy pracy, organizacyjne czynniki zaangażowania).
Środowisko pracy może bowiem wspierać lub utrudniać przejawianie naturalnych
właściwości osobowościowych pracownika. Szczególnie istotna wydaje się tu dbałość pracodawców o dopasowanie cech osobowości jednostki do charakteru wykonywanych zadań i pełnionej roli zawodowej.
Niewątpliwie istnieje potrzeba dalszych pogłębionych analiz teoretycznych i empirycznych, mających na celu identyfikowanie dyspozycji osobowości, które determinują różne formy zaangażowania organizacyjnego.

3. Metodologia badań
3.1. Cele badań, charakterystyka próby badawczej
Celem przeprowadzonych badań było określenie osobowościowych predyktorów
zaangażowania pracowników, a także wskazanie tych czynników organizacyjnych, które
są z nimi powiązane. Prawdopodobne jest, że właściwości osobowości wraz z czynnikami o charakterze organizacyjnym stanowią interakcyjne uwarunkowania przejawiania się zaangażowania oraz jego siły. W kontekście determinant psychologicznych
szczególnie ważne miejsce mogą zajmować potrzeby psychiczne i społeczne.
Badaniami objęto losowo dobraną grupę respondentów, osób aktywnych zawodowo, pochodzących z małych, średnich i dużych firm, reprezentujących
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zróżnicowane branże (m.in. przetwórstwo przemysłowe, ubezpieczenia, finanse,
budownictwo, handel, transport, nieruchomości, administracja publiczna, edukacja,
ochrona zdrowia). W tabeli nr 1 i 2 zamieszczono zmienne stanowiące społeczną,
demograficzną i zawodową charakterystykę osób, należących do próby badawczej
(liczącej 86 osób).
Tabela 1. Charakterystyka osób badanych ze względu na płeć, wiek i staż pracy
Płeć

Wiek

Mężczyźni

Kobiety

35 %

65 %

Staż pracy

do 25 lat 26–35 lat 36–45 lat 46–55 lat
7%

75 %

13 %

5%

do 1 roku

1–5 lat powyżej 5 lat

9%

43 %

48 %

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Charakterystyka osób badanych ze względu
na stanowisko, wielkość firmy
Stanowisko

Wielkość firmy

Kierownicze

Niekierownicze

Mikro

Mała

Średnia

Duża

44 %

56 %

3%

17 %

14 %

65 %

Źródło: opracowanie własne.

3.2. Narzędzia badawcze
W badaniach zastosowano Test Przymiotnikowy ACL, autorstwa H.G. Gougha
i A.B. Heilbruna, narzędzie stworzone do diagnozy osobowości. Jest to jedno z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych narzędzi w diagnozie obrazu siebie.
Konstrukcja skal testu oparta jest na założeniu, że ludzie posiadający odmienne
obrazy siebie i wybierający różne przymiotniki do opisu tego obrazu rzeczywiście
różnią się między sobą w zakresie funkcjonowania psychicznego oraz zachowania.
Analizie poddawany jest profil będący graficznym obrazem cech. Ocena profilu jest
podstawą do formułowania wniosków w terminach zastosowanych do opisu przymiotników, jak również opisuje dany przedmiot bądź podmiot w języku teorii, na
bazie której powstały poszczególne skale testu2. Informacje dotyczące właściwości
2 Są to skale modus operandi stanowiące pierwszą część testu, spełniające funkcje kontrolne. Skale potrzeb badają osobowościowe korelaty potrzeb psychicznych, mających powiązania z obserwowanymi zachowaniami człowieka. Skala ta została skonstruowana w oparciu o koncepcję H. Murraya. Skale tematyczne
ujmują różne aspekty lub komponenty zachowań interpersonalnych, istotne z punktu widzenia opisu osobowości. Pięć skal analizy transakcyjnej, skonstruowanych na bazie teorii E. Berne’a, rozpatruje zachowania
ludzkie jako wyraz trzech podstawowych stanów ego: rodzicielskiego, dorosłego i dziecka. Ostatnią część testu stanowią skale ujmujące twórczość i inteligencję – rozumiane jako strukturalne wymiary osobowości według koncepcji G. Welsha.
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psychometrycznych narzędzia można znaleźć m.in. w opracowaniach Jurosa i Olesia [12], a także Wolińskiej i Drwala [31].
Drugim narzędziem, wykorzystanym w badaniu była ankieta własnej konstrukcji.
Zadaniem badanych było ustosunkowanie się do 29 twierdzeń, opisujących różne
zachowania respondenta w miejscu pracy (odnoszące się do zmiennej zaangażowania3). Zastosowany system udzielania odpowiedzi oparty był na pięciostopniowej
skali Likerta.
Przeprowadzono analizę czynnikową narzędzia4 oraz ocenę jego rzetelności –
w oparciu o metodę zgodności wewnętrznej (współczynnik alfa Cronbacha). Na tej
podstawie wyodrębniono część czynników5, stanowiących wymiary zaangażowania organizacyjnego. Wyjaśniają one łącznie 62 % wariancji wyników. Wkład każdego czynnika w całkowity zasób zmienności wspólnej jest następujący: czynnik 1
„lojalność”6 wyjaśnia 20 % wariancji wspólnej (α=0,86; zawiera 5 pozycji), czynnik
2 „uczestnictwo – orientacja na rozwój”7 wyjaśnia 12 % wariancji wspólnej (α=0,77;
zawiera 6 pozycji), czynnik 3 „uczestnictwo – orientacja społeczna”8 wyjaśnia 8% wariancji (α=0,66; zawiera 5 pozycji), czynnik 4 „identyfikacja – kreowanie wizerunku
firmy”9 tłumaczy 8 % wariancji (α=0,82; włącza 4 pozycje), czynnik 5 „identyfikacja – tożsamość organizacyjna”10 wyjaśnia 7 % wariancji (α=0,77; zawiera 5 pozycji),

3 W kwestionariuszach, które diagnozują zaangażowanie organizacyjne proponowane itemy dotyczą najczęściej: identyfikacji (np. „czuję się częścią organizacji”, lojalności (np. „nawet, gdyby moja firma nie była
stabilna finansowo, niechętnie zmieniłbym pracodawcę”), różnych form aktywności podejmowanych na rzecz
organizacji („uczestnictwo”) (np. „jestem skłonny wkładać dużo wysiłku w pracę, aby zapewnić organizacji
sukces” [7], [21].
4 Wartość wskaźnika Kaisera-Mayera-Olkina (KMO) wyniosła 0,81. W celu wyodrębnienia czynników
wykorzystano metodę analizy głównych składowych, Varimax z normalizacją Kaisera.
5 W dalszym opisie zrezygnowano z posługiwania się stricte statystycznym określeniem „czynnik” na
rzecz sformułowania „wymiar”, co jest zgodne z obecnym w literaturze przedmiotu nazywaniem poszczególnych komponentów zaangażowania.
6 Oznacza pragnienie bycia członkiem organizacji i utrzymywania dobrych relacji ze współpracownikami. Wiąże się z wkładaniem znacznego wysiłku na rzecz organizacji po to, aby móc nadal w niej pracować.
Określa poczucie dumy z przynależności do społeczności firmy.
7 Skłonność do podejmowania znacznego wysiłku na rzecz organizacji. Związana jest z gotowością pracownika do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego potencjału kompetencyjnego. Stanowi wyraz
realizacji celów rozwojowych, które mają związek z pełnioną w organizacji rolą zawodową.
8 Oznacza udział w projektach wymagających pracy zespołowej, podejmowanie działań o charakterze
budowania czy koordynacji pracy zespołowej. To również aktywna współpraca z innymi. Ponadto wyraża
chęć i gotowość do dawania wsparcia w sytuacjach zadaniowych (pomoc przy realizacji projektów, dzielenie
się wiedzą, coaching).
9 Dotyczy podejmowania działań wyrażających silną identyfikację z firmą w postaci formułowania i głoszenia pozytywnych opinii o organizacji, a także zachęcania innych do podjęcia w niej pracy.
10 Oznacza akceptację celów i wartości organizacji przez pracownika. Zawiera treści związane z autodefinicją i spostrzeganiem siebie w roli zawodowej i organizacyjnej. Istotnym elementem tożsamości organizacyjnej jest poczucie przynależności do społeczności firmy.
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czynnik 6 „uczestnictwo – orientacja na zadania”11 wyjaśnia 7 % wariancji (α=0,70;
włącza 4 pozycje). Dla całości narzędzia α Cronbacha wynosi 0, 91.
Opisywane narzędzie zostało uzupełnione ankietą, która zawierała listę 35 czynników, mogących warunkować zaangażowanie organizacyjne pracowników. Ich treść
nawiązuje m.in. do: relacji z przełożonym (np. możliwość konsultowania pomysłów,
ścisły nadzór), stosowania wzmocnień pozytywnych (np. nagrody finansowe) i negatywnych (np. „chęć uniknięcia kary”) względem pracownika, organizacyjnych
(związanych z kulturą firmy) uwarunkowań funkcjonowania pracownika i charakteru pracy (np. możliwość swobodnego działania, dostęp do zasobów, etyczność zachowań, jasność celu działań), zagadnień związanych z doskonaleniem zawodowym
i uczeniem się organizacyjnym (np. rozwijanie kompetencji i zainteresowań), sfery
realizacji zadań zawodowych (np. wykonywanie zadań różnorodnych, ciekawych, stanowiących wyzwanie). Oczywiście nie wyczerpują one wszystkich determinant, mających wpływ na zaangażowanie, stanowią raczej reprezentację najważniejszych.
Osoby badane oceniały znaczenie poszczególnych czynników w wyzwalaniu ich
zaangażowania organizacyjnego, przydzielając im odpowiednią wartość liczbową na
skali od 1 (czynnik najmniej znaczący) do 10 (czynnik najważniejszy).

3.3. Wyniki badań
W celu ustalenia osobowościowych predyktorów zaangażowania organizacyjnego,
przeprowadzono wielokrotną analizę regresji metodą krokową. Zmienne osobowościowe wyjaśniają pięć wymiarów zaangażowania. Jedynie pierwszy wymiar „lojalność” nie łączy się z charakterystyką psychologiczną badanych osób. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że itemy należące do tego wymiaru dotyczą bardziej kontekstu
organizacyjnego (zmienne egzogeniczne) aniżeli czynników podmiotowych. Wyniki
analizy dla poszczególnych wymiarów obrazuje tabela 3.
Wymiar „Uczestnictwo – orientacja na rozwój” tłumaczony jest następującymi
zmiennymi osobowościowymi: potrzeba kontaktów heteroseksualnych (Het), potrzeba wsparcia (Suc), gotowość do poddania się poradnictwu psychologicznemu
(Crs). Wskazane predyktory wyjaśniają łącznie 14 % wariancji wyników. Wielkość
współczynników beta wskazuje, że (Het) i (Crs) istotnie dodatnio wiążą się z opisywanym wymiarem, natomiast (Suc) ujemnie. A zatem im wyższa potrzeba kontaktów
heteroseksualnych w połączeniu z większą gotowością do poddania się poradnictwu
i im niższa potrzeba wsparcia, tym wyższe orientacja na rozwój badanych.

11 Dotyczy sfery realizacyjnej. Oznacza nie tylko wykonywanie ściśle określonych zadań (zachowania reaktywne), ale także inicjowanie projektów i zgłaszanie własnych pomysłów (proaktywność).
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Tabela 3. Wyniki wielokrotnej analizy regresji dla predyktorów osobowościowych
Wymiary
zaangażowania

Predyktory
osobowościowe
(Stała)

Uczestnictwo
– orientacja
na rozwój

Uczestnictwo
– orientacja
społeczna
Identyfikacja
– kreowanie
wizerunku
firmy
Identyfikacja
– tożsamość
organizacyjna

Uczestnictwo
– orientacja
na zadania

B

SD

Beta

T

p

–

–3,320

0,001

–4,710

1,419

Het

0,039

0,013

0,350

2,915

0,005

Crs

0,043

0,014

0,359

3,011

0,004

Suc

–0,028

0,013

–0,232

–2,103

0,039

(Stała)

–2,287

0,754

–

–3,033

0,003

0,041

0,013

3,068

0,003

–3,937

1,261

–3,121

0,003

Def

0,047

0,016

0,372

2,990

0,004

Mas

0,035

0,015

0,286

2,298

0,025

(Stała)

2,214

0,726

–

3,050

0,003

Aut

–0,043

0,014

–0,351

–3,088

0,003

(Stała)

–2,356

0,879

–

–2,679

0,009

Cp

0,071

0,016

0,546

4,382

0,000

Aut

–0,062

0,018

–0,501

–3,462

0,001

A2

0,034

0,013

0,333

2,640

0,010

Dom
(Stała)

0,349
–

Model

R=0,495;
skorygowany
R2=0,14;
F(65)=4,422;
p < 0,05
R=0,349;
skorygowany
R2=0,11;
F(68)=9,411; p < 0,01
R=0,366;
skorygowany
R2=0,11;
F(67)=5,282;
p < 0,05
R=0,351;
skorygowany
R2=0,11;
F(68)=9,534; p < 0,01
R=0,509;
skorygowany
R2=0,23;
F(66)=6,967;
p < 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Model regresji dla wymiaru „Uczestnictwo – orientacja społeczna” okazał się nie
tylko istotny F(68) = 9,411; p < 0,01, ale wyjaśnia 11 % wariancji wyników jednym
tylko predykatorem osobowościowym, jakim jest potrzeba dominacji (Dom). Oznacza to, że silna dominacja warunkuje większe uczestnictwo w kontekście orientacji
społecznej.
Kolejny wymiar zaangażowania „Identyfikacja – kreowanie wizerunku firmy” tłumaczy także 11 % wariancji wyników i wiąże się z potrzebą podporządkowania się
(Def) oraz skalą męskości (Mas). Im wyższe nasilenie tych zmiennych, tym większa
identyfikacja pracownika z firmą i podejmowanie przez niego działań, związanych
z pozytywnym kreowaniem wizerunku swojej firmy.
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Dla wymiaru „Identyfikacja – tożsamość organizacyjna” predyktywna okazała się
potrzeba autonomii (Aut). Tłumaczy ona 11 % zmienności wyników i wiąże się negatywnie z opisywanym wymiarem, co świadczy o tym, że jej duże nasilenie nie przekłada się na wzmacnianie tego wymiaru zaangażowania, co jest zrozumiałe biorąc
pod uwagę charakter tej potrzeby – wyrażającej tendencje do niezależności.
Największy procent wyjaśnianych wyników uzyskano w przypadku ostatniego
wymiaru zaangażowania, „Uczestnictwo – orientacja na zadania” – 23 %. Należy tu
wskazać na trzy następujące predyktory osobowościowe: potrzeba autonomii (Aut),
„krytyczny rodzic” (CP)12, wysoka oryginalność, wysoka inteligencja (A-2). Wielkość
współczynników beta wskazuje, że (Cp) i (A-2) istotnie dodatnio wiążą się z opisywanym wymiarem, natomiast (Aut) ujemnie. Wynik ten wskazuje, że im większe nasilenie „krytycznego rodzica” (jako specyficznej instancji psychicznej) wraz z wyższą
oryginalnością i inteligencją oraz niższą potrzebą autonomii, tym wyższa orientacja na zadania. A zatem formą przejawiania się zaangażowania u tego typu osób jest
głównie podejmowanie i realizowanie zadań, co łączy się z kolei z ich potrzebą wykorzystywania własnych zasobów poznawczych i potencjału twórczego. Jednocześnie
w relacjach społecznych prezentują bardziej sceptyczną i surową postawę.
Kolejnym krokiem analizy było przeprowadzenie korelacji pomiędzy zmiennymi
osobowościowymi reprezentowanymi w teście ACL a poszczególnymi czynnikami
zaangażowania, celem ustalenia występujących powiązań. W tabeli 4 przedstawiono
istotne statystycznie korelacje.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że czynnikami zaangażowania, które uzyskały najwięcej powiązań ze zmiennymi osobowościowymi są:
„możliwość zgłaszania i realizowania własnych pomysłów” oraz „działanie zgodne
z normami i wartościami, które cenię”. W przypadku pierwszego czynnika wystąpiły
istotne statystycznie pozytywne korelacje z: potrzebą osiągnięć (Ach), potrzebą dominacji (Dom), skalą „zaufania do siebie” (Scf), skalą idealnego obrazu siebie (Iss),
skalą osobowości twórczej (Cps), skalą męskości (Mas). Na tej podstawie można
stwierdzić, że wysokie nasilenie wymienionych zmiennych osobowościowych wiąże
się z wysoką oceną tego czynnika zaangażowania. Możliwość zgłaszania i realizowania pomysłów jest wyrazem realizowania potrzeby osiągnięć, która ukierunkowuje
zachowanie na realizację odległych celów, podejmowanie wyzwań i wysiłku, skuteczne dążenie do „ideału”. Potwierdzeniem tej orientacji „zadaniowej” jest także
potrzeba dominacji odzwierciedlająca ambicję, ekspansywność, inicjatywę, pewność
siebie, wiarę w zdolność do realizowania celów. Jednocześnie zgłaszanie własnych

12 Nazwa skali tematycznej nawiązuje do terminów koncepcji, na bazie której powstała, mianowicie teorii
analizy transakcyjnej Berne’a, w ramach której zachowania rozpatrywane są jako wyraz trzech podstawowych
stanów ego: rodzicielskiego (obejmującego jako składowe kontrolę i opiekuńczość), dorosłego i dziecka (na
które składa się „swobodne dziecko” i „adaptowane dziecko”).

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2010 (140)

OiK_2_2010_srodki.indd 31

31

30-06-10 13:21:47

Agnieszka Wojtczuk-Turek

pomysłów stanowi okazję do ekspresji siebie oraz realizacji potencjału twórczego
i uzdolnień poznawczych.
Tabela 4. Korelacje pomiędzy zmiennymi osobowościowymi
a czynnikami zaangażowania

Ach

,369**

Dom

,374**

Nur

Możliwość rozwijania
własnych zainteresowań

Otrzymywanie szansy
koordynowania zespołu

Samodzielność
i niezależność w pracy

,253*

,421**

Aff

–,267*

Het

–,297* –,445**

Exh
Aut

Wsparcie ze strony innych
i uczestnictwo w pracy zespołowej

Możliwość zgłaszania
i realizowania pomysłów

Działanie zgodne z normami
i wartościami, które cenię

Możliwość realizacji różnorodnych
projektów, ciekawych zadań

Bezpieczeństwo warunków
pracy i stałość zatrudnienia

Praca z osobami o dużym
doświadczeniu zawodowym

Możliwość doskonalenia kompetencji

Możliwość nieskrępowanego
działania

Nagroda finansowa

Wspierająca postawa przełożonego

Czynniki zaangażowania

,240*

–,496**
–,294*

,257*

Cha

,336**

Suc

,380**

Aba

,300*

,237*

–,265*

–,351**

–,323**

–,285*

–,244*

Def
–,305*

Crs

,316**

Scn

–,235*

,310**

Scf
Iss
,290*

Cps

–,269*

–,360** ,357**

–,296*

,312**

–,290*

,254*
,251*

Mls
Mas

–,248*

Fem

,287*

,331**

Fc
–,242*

Ac
A3
A4

,236*

–,321**
,248*

,284*

–,306*
–,368**

,342**

Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku drugiego czynnika – „działanie zgodne z normami i wartościami,
które cenię” uzyskane powiązania ze zmiennymi osobowościowymi mają charakter
zarówno pozytywny, jak i negatywny. Opisywany czynnik zaangażowania łączy się
ujemnie z: potrzebami afiliacji (Aff ), kontaktów heteroseksualnych (Het), zwracania na siebie uwagi (Exh), skalą zaufania do siebie (Scf), skalą „swobodne dziecko”
(FC)13, skalą „niska oryginalność, niska inteligencja” (A-3). Można zatem powiedzieć, że niskie nasilenie tych zmiennych łączy się z nadawaniem wysokiej pozycji
w hierarchii temu czynnikowi zaangażowania. Dodatni związek tego czynnika dotyczy natomiast skali samokontroli (S-cn). Te zmienne osobowościowe, które korelują
negatywnie z analizowanym czynnikiem pozwalają na stworzenie spójnego obrazu
funkcjonowania (szczególnie społecznego) jednostek, których dotyczą. Niskie nasilenie wymienionych potrzeb skutkuje konwencjonalnością, poszukiwaniem bezpieczeństwa, tendencją do zachowań submisyjnych, realizowaniem wąskiego repertuaru
ról, ostrożnością w kontaktach, wstydliwością, wycofywaniem się, dystansowaniem.
Wydaje się zatem, że zaangażowanie tych osób odzwierciedla pewne standardy moralne wynikające z „bycia pracownikiem”, czyli dotyczy bardziej zaangażowania
o charakterze normatywnym.
Na uwagę zasługują jeszcze dwa inne czynniki zaangażowania: „wspierająca postawa przełożonego” oraz „otrzymywanie szansy koordynowania pracy zespołu”.
Pierwszy koreluje dodatnio z wysokim nasileniem potrzeby opiekowania się innymi
(Nur), potrzeby wsparcia (Suc), potrzeby poniżania się (Aba) oraz skalą kobiecości
(Fem), natomiast negatywnie z potrzebą autonomii (Aut) oraz potrzebą męskości
(Mas). Wskazane potrzeby są silnie powiązane z funkcjonowaniem społecznym jednostek.
W odniesieniu do czynnika „otrzymywanie szansy koordynowania pracy zespołu”
pozytywne związki wystąpiły z: potrzebą dominacji (Dom), potrzebą zmian (Cha)
oraz skalą „swobodne dziecko”, zaś negatywne z potrzebą wsparcia (Suc), potrzebą
poniżania się (Aba) oraz skalą „zaufania do siebie”.
W kontekście poszukiwania osobowościowych predyktorów zaangażowania organizacyjnego interesujące jest również to, że przejawianie cech związanych z twórczością (wyrazistość, wrażliwość na piękno, gotowość do podejmowania ryzyka,
posiadanie uzdolnień poznawczych, szerokich zainteresowań) łączy się pozytywnie
z wysoką oceną dwóch czynników zaangażowania: „możliwość doskonalenia kompetencji” oraz „możliwość zgłaszania pomysłów”, zaś negatywnie z „bezpieczeństwem
warunków pracy i stałością zatrudnienia”. Ostatni czynnik natomiast łączy się z niskim nasileniem skali „zaufania do siebie”.
13 Osoby uzyskujące wysokie wyniki w tej skali są porywcze i przedsiębiorcze. Są odbierane jako zabawne, ale też agresywne. Osoby uzyskujące niskie wyniki są umiarkowane w reakcjach, ostrożne w kontaktach z ludźmi. Są spostrzegane jako zdolne do wyrzeczeń i pozbawione zapału.
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Elementem przeprowadzonego wnioskowania statystycznego były także analizy
czynników zaangażowania w kontekście zmiennych społeczno-demograficznych oraz
strukturalno-organizacyjnych. Ich rezultaty prezentuje tabela 5. W celu diagnozy
różnic ze względu na zaprezentowane zmienne zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA14.
Tabela 5. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA
Czynniki zaangażowania

F

p

Testy posthoc

4,196

0,009

1>3

–5,420

0,002

4<1,2,3

WIEK
Możliwość awansu
Chęć uniknięcia „kary”
Praca z osobami o dużym doświadczeniu zawodowym

3,502

0,02

3>2

Praca w firmie, która ma dobrą reputację

4,063

0,01

3>2

Działanie zgodne z cenionymi normami i wartościami

4,196

0,009

4>1,2

Ścisły nadzór ze strony kierownictwa

7,380

0,000

4>1,2,3

3,472

0,037

1>3

6,074

0,001

1>2,3,4

STAŻ PRACY
Bezpieczeństwo warunków pracy i stałość zatrudnienia
WIELKOŚĆ FIRMY
Możliwość podejmowania ryzyka
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki analizy wykazały, że wiek badanych okazał się zmienną różnicującą w odniesieniu do sześciu czynników zaangażowania (tabela 5). Interpretując uzyskany
rezultat można stwierdzić, że osoby z przedziału wieku do 25 lat wyżej cenią możliwość awansu aniżeli badani z przedziału wieku (36–45 lat), co wydaje się zrozumiałe biorąc pod uwagę ich niewielki staż pracy i wynikający z tego mniejszy status
zawodowy (początek drogi osiągania szczebli kariery zawodowej). Osoby z przedziału 36–45 natomiast w porównaniu z osobami z przedziału 26–35 lat wskazują
na większe znaczenie dwóch czynników: „praca z osobami o dużym doświadczeniu
zawodowym” oraz „praca w firmie, która ma dobrą reputację”, co można traktować
jako wyraz identyfikacji.
Z kolei osoby z przedziału wieku 46–55 lat niżej oceniają znaczenie czynnika zaangażowania, jakim jest „chęć uniknięcia kary” w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi. Jest to grupa o największym doświadczeniu zawodowym, a w związku z tym posiada ugruntowaną pozycję zawodową. Z kolei dla nich
14 Zasadność stosowania analizy wariancji ANOVA była weryfikowana każdorazowo testem Levene’a,
badającym międzygrupową homogeniczność wariancji. W trakcie analizy istotności różnic jednoczynnikową analizą wariancji ANOVA stosowano test post hoc Scheffego wskazujący istotne różnice na poziomie
p < 0,05.
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ważniejsze w porównaniu z innymi grupami wiekowymi są takie czynniki, jak: „działanie zgodne z cenionymi normami i wartościami”, ale też – co ciekawe „ścisły nadzór ze strony kierownictwa”.
W przypadku zmiennej „staż pracy” uzyskano istotną statystycznie różnicę w odniesieniu do czynnika zaangażowania – „bezpieczeństwo warunków pracy i stałość
zatrudnienia”. Osoby badane, których staż pracy nie przekracza roku, wyżej oceniają znaczenie tego czynnika w wyzwalaniu ich zaangażowania, a zatem wyraźne
jest tu bardziej zaangażowanie typu „trwania” (kontynuacyjne”), czyli chęć utrzymania pracy jako efekt szacowania kosztów (głównie ekonomicznych), wynikających z jej utraty.
Ostatnią różnicę uzyskano w odniesieniu do zmiennej strukturalnej, jaką jest
wielkość firmy. Respondenci reprezentujący firmy mikro (do 9 pracowników) wyżej
ocenili znaczenie „możliwości podejmowania ryzyka” jako czynnika zaangażowania
w porównaniu z firmami małymi, średnimi i dużymi. Być może podejmowanie ryzyka jest wpisane w ich działalność jako stały element służący utrzymywaniu i budowaniu ich konkurencyjności na rynku. Są niejako „zmuszane” do podejmowania
nowych inicjatyw, wprowadzania zmian, jako odpowiedź na otoczenie gospodarcze
i sytuację rynkową.
Interesujących wyników dostarczyła analiza różnic w zakresie oceny znaczenia
danego czynnika ze względu na stanowisko i płeć. Diagnozę różnic przeprowadzono
w oparciu o testy t-Studenta.
Osoby na kierowniczych stanowiskach wyżej oceniły znaczenie następujących czynników zaangażowania: „jasność celu i wytyczonych kierunków działania” (M=4,58; p=0,01), „działanie zgodnie z normami i wartościami, które cenię”
(M=3,71; p=0,003) w porównaniu z osobami, które nie pełnią funkcji menedżerskich w firmie. One natomiast wskazały na większe znaczenie następujących: „nagroda finansowa” (M=5,55; p=0,004), „brak nadmiernej kontroli ze strony kierownictwa” (M=3,21; p=0,004), „bezpieczeństwo warunków pracy i stałość zatrudnienia”
(M=2,76; p=0,01). Wydaje się zatem, że osoby na stanowisku menedżerskim wykazują w większym stopniu zaangażowanie afektywne, jako efekt internalizacji celów
i wartości organizacyjnych, co przekłada się na identyfikację i lojalność. Natomiast
w przypadku osób, które nie pełnią funkcji kierowniczych mamy do czynienia z zaangażowaniem o charakterze instrumentalnym, które manifestowane jest w zachowaniach w celu otrzymania nagrody.
Badanie pozwoliło także na analizę czynników zaangażowania w odniesieniu do
kobiet i mężczyzn. Analiza zmiennej płci ukazała, iż w budowaniu zaangażowania
mężczyzn większe znaczenie odgrywa: „nagroda finansowa” (M=6,08; p=0,005), „jasność celu i wytyczonych kierunków działania” (M=4,54; p=0,04) oraz „możliwość
podejmowania ryzyka” (M=1,58; p= 0,04), zaś w przypadku kobiet: „dobre relacje
z szefem i poczucie, że ma do mnie zaufanie” (M=3,98; p=0,01). Chcąc dokonać
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interpretacji tych różnić należy odwołać się do odmiennych preferencji w zakresie
podejmowania działań przez kobiety i mężczyzn. Mężczyźni zazwyczaj są bardziej
ekspansywni, dominujący, zadaniowi i nastawieni na osiąganie rezultatów, za które
mogą otrzymać wymierne nagrody (np. premie). Podejmowanie wyzwań, rywalizacja, potrzeba sprawdzenia się wiąże się z jasno określonymi celami i nastawieniem
na działanie. Dla kobiet ważniejsze są natomiast relacje interpersonalne.

3.4. Dyskusja wyników
Przeprowadzone badania koncentrowały się wokół poszukiwania osobowościowych predyktorów zaangażowania organizacyjnego, którego operacjonalizacja została
sprowadzona do następujących wymiarów: uczestnictwo (w ramach tego wymiaru
wyodrębniono: orientację na zadania, orientację społeczną, orientację na rozwój);
identyfikacja (ze składowymi: „tożsamość organizacyjna”, kreowanie wizerunku firmy)
oraz lojalność.
Predyktory osobowościowe, które pozwalają w największym stopniu przewidywać zaangażowanie organizacyjne, odnoszą się w większości do osobowościowych
korelatów potrzeb psychicznych15, mających powiązania z obserwowanymi zachowaniami i odpowiedzialnych za funkcjonowanie człowieka. Są to następujące potrzeby: kontaktów heteroseksualnych, wsparcia, dominacji, podporządkowania się,
potrzeba autonomii. W większości dotyczą one społecznych aspektów16 funkcjonowania jednostki.
W proponowanym modelu zaangażowania łączą się one z dwoma wymiarami:
uczestnictwo – orientacja na rozwój i orientacja społeczna oraz identyfikacja – kreowanie wizerunku firmy. Uzyskany w badaniach rezultat wskazuje, że silnie wyrażone potrzeby społeczne (kontaktów heteroseksualnych i dominacji) warunkują
występowanie tego wymiaru zaangażowania, które łączy się z podejmowaniem znaczącej aktywności, związanej bądź z partycypacją w różnego typu sytuacjach interpersonalnych (np. projektach wymagających pracy zespołowej), bądź podejmowania działań na rzecz rozwijania własnego potencjału kompetencyjnego. Treściowa
charakterystyka wymienionych potrzeb wykracza jednak poza aspekt społeczny.
Osoby, które wykazują preferencję potrzeby kontaktów heteroseksualnych są entu15 Operacjonalizowanych w Teście ACL na bazie koncepcji potrzeb Murray’a. Narzędzie diagnozuje następujące potrzeby: osiągnięć (Ach), dominacji (Dom), wytrwałości (End), porządku (Ord), rozumienia siebie i innych (Int), opiekowania się (Nur), afiliacji (Aff), kontaktów heteroseksualnych (Het), ujawniania się
(Exh), autonomii (Aut), agresji (Agg), zmiany (Cha), wsparcia (Suc), upokorzenia się (Aba), podporządkowania się (Def).
16 Na znaczenie zaspokojenia potrzeb społecznych – głównie potrzeby przynależności (ang. affiliation)
w zwiększaniu wydajności pracownika wskazywał w Teorii Satysfakcji Potrzeb (ang. Need Satisfaction Theory)
McClelland [18], obok potrzeby władzy (ang. power) oraz osiągnięć (ang. achievement). Późniejsze badania
potwierdzają związek potrzeby afiliacji z zaangażowaniem i wewnętrzną motywacją do pracy [25].
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zjastycznie nastawione do życia (podobnie jak ekstrawertycy), zaś osoby z wyrażoną
potrzebą dominacji przejawiają silną wolę, ambicję (podobnie jak osoby o wysokim
stopniu sumienności).
Ponadto potrzeba dominacji wraz z wysokim nasileniem innych zmiennych osobowościowych: potrzebą osiągnięć, zaufaniem do siebie, nastawieniem na realizację
celów, podejmowaniem inicjatywy i przejawianiem tendencji twórczych wykazała
pozytywną korelację z czynnikiem zaangażowania – „możliwość zgłaszania i realizowania własnych pomysłów”. Natomiast stwierdzone niskie nasilenie potrzeby afiliacji
i kontaktów heteroseksualnych łączy się z nadawaniem wysokiej pozycji w hierarchii
innemu czynnikowi – „działanie zgodne z normami i wartościami, które cenię”, co
może wskazywać na mniejsze znaczenie aspektów społecznych w funkcjonowaniu
tych badanych, ale jednocześnie zaangażowanego działania w warunkach, które dają
szansę na realizację cenionych wartości.
Kolejny interesujący poznawczo wniosek dotyczy dwóch wymiarów zaangażowania: „identyfikacji – tożsamości organizacyjnej” oraz „uczestnictwa – orientacji
na zadania”. Są one silnej wyrażone wówczas, gdy towarzyszy im niskie nasilenie
potrzeby autonomii. Ponadto potrzeba ta wykazuje pozytywną korelację z czynnikiem zaangażowania – „samodzielność i niezależność w pracy”. Potrzeba autonomii
odnosi się do niezależności, a zatem niskie jej nasilenie może wpływać na większą
identyfikację z organizacją (silną „tożsamość organizacyjną”, będącą konsekwencją
przynależności do grupy), zgodnie z teorią społecznej tożsamości [27]. Według tej
teorii jeśli człowiek opisuje siebie jako członka danej organizacji, to nie może skupiać się na sobie, jako niepowtarzalnej jednostce – i odwrotnie.
Wyrazem małej autonomii jest także prezentowanie zachowań, skierowanych na
poszukiwanie bezpieczeństwa i oczekiwanie pokierowania przez innych.
W odniesieniu do wymiaru zaangażowania „uczestnictwo – orientacja na zadania”
należy zaakcentować kolejny predyktor osobowościowy, reprezentowany w narzędziu
ACL – „wysoka oryginalność, wysoka inteligencja”. Im większe nasilenie tej zmiennej, tym bardziej wyrażone działania ukierunkowane na podejmowanie znaczącego
wysiłku na rzecz organizacji. Formą przejawiania się zaangażowania u tego typu osób
jest głównie podejmowanie i realizowanie zadań, co łączy się z kolei z ich potrzebą
wykorzystywania własnych zasobów poznawczych i potencjału twórczego.
W tym kontekście warto wspomnieć o związku z czynnikami zaangażowania innej zmiennej osobowościowej, która także odnosi się do zachowań twórczych, reprezentowanej w „skali osobowości twórczej”. Łączy się ona z nadawaniem dużego
znaczenia dwóm czynnikom zaangażowania: „możliwość doskonalenia kompetencji” oraz „możliwość zgłaszania pomysłów”. Charakterystyka psychologiczna tego
typu osób (wyrazistość, wrażliwość na piękno, gotowość do podejmowania ryzyka,
posiadanie uzdolnień poznawczych, szerokich zainteresowań) nawiązuje do proaktywnej osobowości [17], co pozwala łączyć zaangażowanie z innowacyjnością. Stąd
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postulowanym obszarem badań warto uczynić zagadnienie osobowościowych i organizacyjnych czynników zaangażowania talentów.
Reasumując analizy przedstawionej w artykule problematyki raz jeszcze należy
podkreślić, że właściwości osobowości jako predyktory zaangażowania wchodzą
w interakcję ze zmiennymi sytuacyjnymi [17], dlatego warto w przyszłych badaniach
pokusić się o uwzględnienie tego faktu w proponowanym modelu badawczym. Bowiem warunki organizacyjne mogą wspierać lub ograniczać ekspresję określonych
cech, a tym samym, wpływać na zmniejszone/zwiększone zaangażowanie pracownika.
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OSOBOWOŚCIOWE PREDYKTORY
ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW –
ANALIZY EMPIRYCZNE
Streszczenie
Celem opracowania jest prezentacja wyników badań empirycznych, dotyczących osobowościowych czynników zaangażowania. Zaangażowanie można traktować jako wymiar postawy
pracownika wobec przedsiębiorstwa. Stanowi wyraz identyfikacji jednostki z miejscem
pracy, miarę jej lojalności, określa poziom satysfakcji (związanej z przynależnością do
organizacji i wykonywaniem określonych zadań, pełnieniem ról zawodowych) i poczucia
„emocjonalnego przywiązania” do firmy. Odzwierciedla także stopień „uczestnictwa organizacyjnego” pracownika, wyrażonego pozytywnym wartościowaniem i podejmowaniem
działań, ukierunkowanych na cele biznesowe przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia działalności firm szczególnie istotna wydaje się być identyfikacja tych czynników, które związane
są z budowaniem zaangażowania pracownika.

Słowa kluczowe: zaangażowanie organizacyjne, osobowość,
identyfikacja, lojalność
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PERSONALITY PREDICTORS OF EMPLOYEE
ENGAGEMENT – EMPIRICAL ANALYSIS
Abstract
The goal of the paper is to present the findings of empirical issues concerning personality
determinants of engagement. Engagement may be treated as a measure of employee’s attitude
towards the company. It constitutes an expression of individual’s identification with the
workplace and a measure of employee’s loyalty, it determines satisfaction level and the level
of “emotional attachment” to a company. It also reflects the degree of “organizational participation” of an employee, being reflected in positive evaluation and undertaking of activities
aimed at business goals of a company. From the point of view of business activities it seems
particularly significant to be able to identify those aspects which are related to building
employee’s engagement.

Key words: organizational engagement, personality, identification,
loyalty
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GOTOWOŚCI DO PODEJMOWANIA
SZKOLEŃ I DALSZEGO
KSZTAŁCENIA. PROPOZYCJA
UJĘCIA TEORETYCZNEGO
I SKAL POMIARU

Tempo zmian cywilizacyjnych oraz stopniowe wydłużanie się ludzkiego życia
sprawiają, że edukacja zdobyta w okresie młodzieńczym przestaje być wystarczająca
dla skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami dorosłego życia [4; 18]. Aby sprostać
wymaganiom środowiska pracy, ale także zaspokoić własną potrzebę rozwoju, osoby
dorosłe decydują się kontynuować edukację poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju
kursach, szkoleniach, naukę w szkołach pomaturalnych, studiach podyplomowych.
Kształcenie i wspieranie rozwoju kompetencji osób dorosłych staje się wręcz koniecznością dla zatrudniających ich firm i instytucji, które chcą przetrwać na rynku
i rozwijać się [5]. Stanowi także ważny obszar działania organizacji wspierających
aktywizację zawodową osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.
Dostępność różnych form wsparcia, szkoleń dofinansowywanych lub wręcz
w pełni finansowanych ze środków pozyskiwanych na przykład przez różnorodne
organizacje pozarządowe sprawia, że możliwość podjęcia dalszego kształcenia nie
jest ograniczona tylko do osób pracujących czy też osiągających stosunkowo wysokie
dochody. Różne instytucje organizujące szeroko dostępne, czasem wręcz bezpłatne,
szkolenia skarżą się niejednokrotnie, że nie jest łatwo zachęcić do udziału w nich
osoby, dla których byłaby to realna szansa przekwalifikowania się, zdobycia nowych
kompetencji umożliwiających podjęcie interesującej pracy. Dlaczego tak się dzieje?
* Mgr Klaudia Kawecka, asystent, Europejskie Centrum Kształcenia „Eureka”.
** Dr Mariola Łaguna, adiunkt, Instytut Psychologii KUL.
*** Mgr Kinga Tabor, doktorant, Instytut Psychologii KUL.
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Czy można wskazać czynniki sprzyjające podejmowaniu aktywności edukacyjnej
przez osoby dorosłe? Artykuł prezentuje przegląd polskich badań nad uwarunkowaniami gotowości do działań związanych z dalszym kształceniem, wskazuje także
na ich ograniczenia oraz proponuje model teoretyczny wraz z metodami pomiaru,
które mogą zostać wykorzystane w dalszych badaniach w tej dziedzinie.
Specyfika kulturowa każdego kraju sprawia, że nie zawsze prawidłowości odkryte w jednym dają się łatwo uogólnić na inny [12]. Dlatego też analizując wyniki
badań empirycznych skupiłyśmy się na analizie dotychczasowych badań polskich,
odwołując się do bardziej uniwersalnych koncepcji teoretycznych, które pomagają
porządkować ten obszar badawczy.

Czynniki sprzyjające podejmowaniu
dalszego kształcenia
W dotychczasowych badaniach polskich wśród uwarunkowań gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia uwzględniano czynniki demograficzne,
motywacyjne, jak również zmienne osobowościowe. Wśród zmiennych demograficznych, istotnych dla podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia, uwzględniano
miejsce zamieszkania, staż pracy, wiek oraz płeć [14; 26; 28]. Z badań przeprowadzonych w grupie 22 kobiet i 18 mężczyzn w wieku od 21 do 36 lat wynika, iż podjęcie
nauki zależy od miejsca zamieszkania, a w szczególności od liczby jego mieszkańców i umiejscowienia w regionie [28]. Badania te przeprowadzone zostały w średnim mieście, dlatego najwięcej uczestników (48 %) stanowili mieszkańcy tego miasta, 30 % osób zamieszkiwało małe miasto, natomiast 15 % mieszkało na wsi. Z badań
Barbary Juraś-Krawczyk [14] przeprowadzonych w grupie studentów wyższych szkół
niepaństwowych wynika, iż połowa z nich mieszka w dużym mieście, 29 % w małych miastach, na wsi około 20 %. Większość doszkalających się pracuje zawodowo
na przykład w placówkach wychowawczych, szkołach, szpitalach, zakładach karnych, urzędach, sklepach [14]. Z badań przeprowadzonych w 80-osobowej grupie
pielęgniarek pracujących w lubelskich szpitalach wynika, że im krótszy czas pracy,
tym osoby częściej uczestniczą w szkoleniach mających na celu doskonalenie zawodowe [26]. Szkolenia najczęściej podejmowały osoby, których staż pracy mieścił się
w przedziale od roku do dziesięciu lat.
Dotychczasowe badania wskazują, że najczęściej w szkoleniach biorą udział osoby
w wieku 20–30 lat [26]. Z badań Barbary Juraś-Krawczyk [14] wynika, iż osoby,
które podejmują dalszą edukację nie przekroczyły 30 roku życia. Może wiązać się to
z faktem, iż w okresie młodości (od 18 do 25–30 roku życia) jednym z powszechnie uznawanych za ważne zadań rozwojowych jest podjęcie pracy zawodowej [15].
Osoby w tym wieku mogą być skłonne do podejmowania szkoleń czy kształcenia
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w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie pracy. Natomiast u osób między 46 a 60
rokiem życia następuje przesunięcie zainteresowań ze sfery zawodowej na rodzinną.
Ten okres rozwojowy określany jest jako faza stabilizacji i dążenia do zachowania
status quo w sferze zawodowej [15], dlatego osoby w tym wieku mogą przejawiać
mniejszą skłonność do podejmowania szkoleń czy dalszej edukacji. Jednocześnie
wyniki takie mogą odzwierciedlać jedynie charakter prób, które wzięły udział w wycinkowych jak dotychczas badaniach.
Kolejną grupę czynników, które mogą mieć znaczenie dla podejmowania dalszej
edukacji i szkoleń stanowią zmienne motywacyjne. Dorośli kontynuują swoją edukację z wielu różnych powodów. Z badań przeprowadzonych przez Barbarę Juraś-Krawczyk [14], Grzegorza Saneckiego [23] i Piotra Wyrzykowskiego [28] wynika,
iż podobnymi motywami, istotnymi w podejmowaniu szkoleń i dalszego kształcenia, kierują się nie tylko ludzie pragnący kontynuować naukę w szkole wyższej lub
w szkole zaocznej, ale również młodzi bezrobotni i ludzie już pracujący. Badania
studentów wyższych szkół niepaństwowych pokazały, że dominującymi motywami
w podejmowaniu dalszego kształcenia są: motywy utylitarne (np. utrzymanie stanowiska, podnoszenie kwalifikacji, rozwiązywanie problemów innych, radzenie sobie
ze stresem), motywy intelektualne (np. dalsze podnoszenie wykształcenia ogólnego,
podwyższanie horyzontów, rozwój zainteresowań), motywy społeczne (np. podnoszenie swojej pozycji w grupie, uznanie rodziny, innych osób, nowe znajomości,
ucieczka przed wojskiem, ale i presja społeczna) oraz lęk przed bezrobociem [14].
Z badań przeprowadzonych wśród 34 nauczycieli wynika iż badanych najbardziej
motywują do rozwoju zawodowego korzyści finansowe [16]. Grzegorz Sanecki [23]
uwzględnia ponadto jeszcze jeden istotny motyw, który skłaniał młodych bezrobotnych do dokształcania się – jest nim chęć wzbogacenia osobowości.
W analizach teoretycznych oraz badaniach prowadzonych w innych krajach wskazuje się także na szereg zmiennych osobowościowych, które mogą mieć znaczenie dla
podejmowania dalszej edukacji i szkoleń. Wymieniane są tu między innymi motywacja osiągnięć, sumienność, przekonanie o własnej skuteczności, zdolności poznawcze [7]. W Polsce nie były one jednak dotychczas systematycznie badane. Z badań
Piotra Wyrzykowskiego [28] przeprowadzonych w grupie 22 kobiet i 18 mężczyzn
w wieku od 21 do 36 lat, pochodzących z Tomaszowa Lubelskiego oraz jego okolic
wynika iż osoby, które doszkalają się, charakteryzuje przeciętny poziom neurotyczności, kobiety są przy tym bardziej neurotyczne niż mężczyźni. Grupę tę charakteryzuje również przeciętny poziom ekstrawersji, przy czym mężczyźni, którzy podjęli dalszą naukę są znacznie bardziej ekstrawertywni niż uczące się kobiety. Wyniki
bardzo wysokie i wysokie w skali stenowej uzyskało odpowiednio 4,54 % i 9,08 % kobiet oraz 11,10 % i 27,75 % mężczyzn. Wyniki te trudno jednak uogólniać na szerszą
populację, gdyż w badaniach uczestniczyła mała liczba osób z określonego regionu,
podejmująca dalsze kształcenie w jednej szkole.
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W przypadku szkoleń znaczenie mogą mieć także zmienne sytuacyjne, takie jak
na przykład wsparcie współpracowników i pracodawców [7; 25]. Zmienne sytuacyjne
obejmują te czynniki, które związane są bezpośrednio z sytuacją pracy i mogą przyczyniać się do podejmowania dalszego szkolenia i kształcenia. Środowisko pracy stawia pracownikowi wymagania w zakresie zdolności oraz sprawności potrzebnych do
efektywnego wykonania pracy, dostarcza również pewnych wzmocnień i zaspokaja
potrzeby pracownika [25]. Rozwijanie kompetencji zawodowych może dokonywać
się także poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Z badań przeprowadzonych wśród
pracowników biurowych, którzy korzystają z technologii informatycznych, wynika,
że najczęściej uczestniczą oni w kursach finansowanych przez pracodawcę [17].
Duże znaczenie ma dla nich również to, czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas
szkolenia będą mogły być natychmiast zastosowane w pracy zawodowej. W sytuacji,
kiedy nie ma powiązania między wiedzą a pracą zawodową, nawet niska cena szkoleń
nie zachęca pracowników do uczestnictwa w nich [17]. Czynniki związane ze środowiskiem pracy nie były jednak dotychczas systematycznie badane w odniesieniu
do gotowości do podejmowania szkoleń w naszym kraju. Badania takie mogły być
prowadzone przez poszczególne firmy na użytek wewnętrzny, jednak ich wyniki nie
były publikowane w czasopismach naukowych.
Podsumowując można stwierdzić, że niewiele jest badań polskich, które pozwalałyby wskazać czynniki, które sprzyjają gotowości do podejmowania dalszej edukacji i szkoleń. Te nieliczne, które udało nam się znaleźć, stanowią zazwyczaj analizę
właściwości osób, które podjęły dalsze kształcenie lub szkolenie w określonej placówce – uczelni lub instytucji szkoleniowej. Trudno w oparciu o nie wysunąć szersze wnioski. Również zakres zmiennych uwzględnionych w badaniach nie jest zbyt
szeroki, obejmują one wybiórcze zestawy zmiennych demograficznych, motywacyjnych i osobowościowych. Dotychczasowe badania mają charakter ateoretyczny, raczej opisują istniejący stan rzeczy niż próbują go wyjaśnić odwołując się do jakiejś
teorii. Znalezienie modelu teoretycznego pozwoliłoby na poszukiwanie wyjaśnień
oraz interpretację w odniesieniu do szerszego kontekstu wiedzy na temat funkcjonowania człowieka. Taką propozycją może być model procesu realizacji celów, który
był już z powodzeniem wykorzystywany w badaniach niemieckich nad gotowością
do podejmowania dalszej edukacji [6].

Podejmowanie szkoleń i dalszego
kształcenia jako proces realizacji celu
Podejmowanie szkoleń i dalszego kształcenia można potraktować jako jedno
z zachowań nastawionych na realizację celu. Podjęcie studiów podyplomowych, nauki w szkole pomaturalnej czy też zapisanie się na określony kurs może stanowić
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dla osoby cel, któremu podporządkowuje swoje działanie przez pewien okres czasu.
Rozważanie ewentualności dalszej nauki, wybór odpowiedniej szkoły, zaplanowanie
i podjęcie stosownych działań, aby kontynuować edukację, stanowi pewien proces,
który może prowadzić do osiągnięcia celu. W taki właśnie procesualny sposób ujmuje realizację zamierzeń model faz działania [9; 11]. Zgodnie z tym modelem do
osiągniecia celu prowadzi proces, który składa się z czterech faz: fazy przeddecyzyjnej
(predecisional phase), fazy poprzedzającej działanie (preactional phase), fazy działania (actional phase) i fazy postdziałaniowej (postactional phase) [21].
Istotą fazy przeddecyzyjnej jest wybór spośród żywionych pragnień i potrzeb tych,
które chcemy zrealizować (np. spośród zamiarów: remontu domu, podjęcia dalszego
kształcenia, rozpoczęcia pracy w nowym zawodzie osoba wybiera podjęcie dalszego
kształcenia). Na granicy fazy pierwszej i drugiej pojawia się intencja zwana intencją celową, która ma postać: „Mam zamiar osiągnąć Z” [9], gdzie „Z” może odnosić się do różnych dziedzin aktywności, na przykład do podejmowania szkoleń czy
dalszego kształcenia. W tym przypadku intencja celowa może wyrażać się w zdaniu:
„Chciałbym podjąć szkolenie”.
Faza, która następuje już po uformowaniu intencji i poprzedza działanie to faza
planowania zachowania. Intencja celowa może nie zostać zrealizowana od razu, ponieważ nie ma odpowiedniej ku temu sposobności, czy tez okazja taka może zostać
przeoczona. Mogą także pojawić się konflikty pomiędzy alternatywnymi sposobami
postępowania. Dlatego na tym etapie tworzony jest plan działania (implementation
intention). Osoba ustala, kiedy, gdzie i w jaki sposób wykona dane zachowanie. Intencja implementacyjna ma postać: „Jeśli napotkam warunki X, wtedy podejmę
działanie Y” [9]. W odniesieniu do szkolenia osoba planuje kiedy je podjąć, w jakiej
instytucji, co trzeba zrobić, żeby w takim szkoleniu uczestniczyć, na przykład jakie
dokumenty są wymagane przy zapisie.
Następną w kolejności jest faza działania, która rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem realizacji ustalonego wcześniej planu. Faza ta może mieć różną długość,
w przypadku długoterminowych projektów osoba musi stawiać czoła powtarzającym się przeszkodom. Jeśli chodzi o szkolenia czy dalsze kształcenie może wystąpić na przykład obciążenie fizyczne lub psychiczne, związane choćby z koniecznością dojeżdżania, przeorganizowania swojego codziennego trybu życia, żeby podjąć
nową aktywność.
W fazie następującej po zakończeniu działania osoba dokonuje oceny uzyskanych efektów, sprawdza czy wynik i jego konsekwencje spełniają wcześniejsze oczekiwania, czy też konieczne jest sformułowanie kolejnego celu [9; 8]. Po ukończeniu
szkolenia osoba może ocenić na przykład czy faktycznie wybrała najlepszą dostępną
ofertę szkoleniową, czy rozwinęła dostatecznie poziom swoich kompetencji czy też
potrzebne jest dalsze szkolenie.
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Podsumowując, podejmowanie szkoleń i dalszego kształcenia, możemy traktować
jako proces realizacji celu, a gotowość do działań w tej dziedzinie ujmować w kategoriach intencji. W modelu faz działania wyróżnione są dwie intencje. Intencję celową
możemy zdefiniować jako sformułowany cel lub zamiar osoby, określa ona punkt docelowy lub spodziewany wynik oraz czas, w którym zamiar zostanie zrealizowany [9].
Natomiast tak zwaną intencję implementacyjną, czyli plan działania, możemy zdefiniować jako tworzenie reprezentacji umysłowych przyszłych działań zawierających
w sobie miejsce, czas i sytuację, w jakiej zostaną one wykonane [9; 20].
Przyjęcie w badaniach nad podejmowaniem szkoleń i dalszej edukacji modelu faz
działania pozwala nie ograniczać się do analizowania różnic indywidualnych, poszukiwania charakterystycznych właściwości osób, które podjęły już określone działanie, na przykład naukę w szkole pomaturalnej czy też kurs zawodowy. Wykorzystanie
tego modelu teoretycznego pozwala traktować podejmowanie szkoleń jako proces
i poszukiwać uwarunkowań nie tylko podjęcia działania, ale także wcześniejszych
etapów procesu realizacji tego celu. Model faz działania był wykorzystywany w analizie różnych obszarów zachowań celowych [11]. Został zastosowany także w badaniach nad podejmowaniem dalszej edukacji – wyniki badań podłużnych 136-osobowej grupy dorosłych potwierdziły zakładany teoretycznie przebieg faz realizacji
celu w odniesieniu do celów związanych z dalszym kształceniem [6]. Okazało się, że
osoby, które sformułowały intencję podjęcia dalszej edukacji oraz plany co do tego,
gdzie, kiedy mogłyby to zrobić, faktycznie częściej podejmowały się kontynuowania edukacji w ciągu dwóch lat od pierwszego badania. Wyniki analiz regresji oraz
równań strukturalnych potwierdziły przebieg tego procesu zgodnie z przyjętym modelem faz działania.

Pomiar gotowości do podejmowania
dalszego kształcenia i szkoleń
Wykorzystanie modelu faz działania w badaniach empirycznych wymaga opracowania narzędzi, które pozwoliłyby na pomiar intencji celowej oraz planu działania
odnoszących się do dalszej edukacji i rozwoju. W tym celu opracowane zostały cztery
skale odnoszące się do intencji i planu szkolenia oraz dalszego kształcenia. Prace nad
ich konstrukcją przebiegały w kilku etapach, które zostaną poniżej opisane1.

1 Bardzo dziękujemy Katarzynie Domagalskiej, Małgorzacie Dobek, Alinie Gadalińskiej, Ewie Greszczuk,
Aleksandrze Halickiej, Janinie Kołosowicz, Robertowi Słupskiemu oraz Karolowi Suszczewiczowi, którzy
uczestniczyli w pracach nad konstrukcją skal.
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Pilotaż znaczenia terminów użytych
przy konstrukcji skal
Aby dobrać najlepsze określenia, które mogłyby być użyte przy budowaniu twierdzeń dla poszczególnych skal, zebrana została pula terminów oznaczających uczestnictwo w szkoleniach i dalszej edukacji. Wybranych zostało siedem określeń, które
weszły do wstępnego etapu analiz. Na tym etapie badaniem objętych zostało 16 osób
w wieku od 18 do 40 lat. Średnia wieku badanych wynosiła 22,9 lata; 4 osoby posiadały wykształcenie wyższe, 12 osób – wykształcenie średnie. Poproszono badanych
o zdefiniowanie, wyjaśnienie przez podanie przykładów siedmiu podanych określeń:
„dalsza edukacja”, „dalsze kształcenie”, „doszkalanie”, „dokształcanie”, „kontynuowanie edukacji”, „podejmowanie szkoleń”, „podejmowanie kształcenia”. Odpowiedzi
ankietowanych zostały przeanalizowane pod względem treści i zakresu znaczeniowego przypisywanego poszczególnym terminom. Pozwoliło to na wyodrębnienie
dwu grup określeń: pierwsza to terminy najczęściej rozumiane jako podejmowanie
szkoleń pracowniczych, uczestnictwo w kursach dokształcających, druga grupa to
terminy najczęściej rozumiane jako dalsze kształcenie, podejmowanie studiów podyplomowych. Ostatecznie wybrane zostały dwa określenia: „podejmowanie szkoleń”
oraz „dalsze kształcenie”, które zostały użyte przy konstruowaniu metod.

Generowanie i ocena wstępnej
puli pozycji testowych
Korzystając z literatury dotyczącej sposobów definiowania intencji [6; 10] oraz zasad konstrukcji metod do jej pomiaru [1; 20], bazując na przyjętych definicjach określiliśmy, w jaki sposób wyrażana jest intencja celowa i plan działania. Intencja celowa
wyraża się w języku w formie twierdzeń rozpoczynających się od: „planuję...”, „zamierzam...”, „postanowiłem...”, „chciałbym...”. Natomiast intencja implementacyjna, czyli
plan działania wypowiadana jest w formie: „znam...”, „przemyślałem...”, „już wiem
jak...”. W oparciu o te założenia wygenerowana została wyjściowa pula 18 twierdzeń.
Następnie twierdzenia te zostały sprawdzone pod kątem poprawności językowej.
Dwie osoby: językoznawca i student lingwistyki sprawdziły czy wszystkie pozycje
testowe są gramatycznie poprawne, konkretne, czy nie zawierają zbyt trudnych bądź
niejasnych określeń, czy nie są za długie, a także czy przewidziany sposób odpowiadania jest naturalny dla sposobu sformułowania twierdzeń. W wyniku tej analizy
jedno twierdzenie zostało odrzucone, ponieważ zawierało niejasne określenie, natomiast pięć innych zostało przeformułowanych.
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Opracowana została także instrukcja dla osób badanych oraz ustalona forma
udzielania odpowiedzi. Wybrana została skala Likerta, gdyż pozwala ona dobrze
zróżnicować badanych, była także używana wcześniej do badań nad intencją [20].
Badany udziela odpowiedzi na skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 – zdecydowanie tak.
Wyjściowa pula pozycji testowych poddana została ocenie sześciu sędziów kompetentnych. Otrzymali oni definicje intencji celowej oraz planu działania, wraz z odpowiadającymi im twierdzeniami. Przy ocenie wykorzystana została trzystopniowa
skala ocen: 1 – pozycja ma zasadnicze znaczenie dla testu, 2 – pozycja jest użyteczna,
3 – pozycja nie powinna znaleźć się w teście [13]. Pod wpływem tych ocen wykluczone zostały pozycje najniżej ocenione przez sędziów. W ten sposób do kolejnego
etapu prac weszła pula 13 twierdzeń, tworzących potencjalnie cztery skale.

Analiza struktury czynnikowej
W badaniu, które było podstawą ustalenia właściwości psychometrycznych skal,
wzięło udział 241 osób. Ponieważ dane jednej osoby zawierały liczne braki, została
ona pominięta w analizach. Analizy objęły więc 240 osób (w tym 117 mężczyzn;
48,8% grupy) w wieku od 19 do 75 lat (M = 41,65; SD = 12,88). Wiek badanych zawierał się w mniej więcej równolicznych trzech przedziałach: poniżej 35 lat – 82 osoby,
od 35 do 50 lat – 83 osoby, powyżej 51 lat –75 osób. Były to osoby z wykształceniem
średnim (122 osoby; 50,8 % grupy) oraz wyższym (118 osób; 49,2 %).
Wyniki tych badań poddane zostały najpierw eksploracyjnej analizie czynnikowej.
Przy wyodrębnianiu czynników zastosowana została metoda głównych składowych
z rotacją Oblimin (przy wartości Delta = 0) i normalizacją Kaisera. Dla wszystkich
czterech skal wartości wskaźnika KMO oraz testu sferyczności Bartletta wskazywały,
że możliwe jest przeprowadzenie analizy czynnikowej. Dla intencji podjęcia szkolenia
uzyskano jeden czynnik zbudowany z trzech twierdzeń, który wyjaśniał 88,67 % wariancji, a ładunki czynnikowe wahały się od 0,93 do 0,95. Dla intencji podjęcia dalszego kształcenia trzy twierdzenia tworzące także jeden czynnik wyjaśniały 84,59 %
wariancji, ładunki czynnikowe przyjmowały wartości od 0,87 do 0,94. Skala intencji
implementacyjnej, czyli planu podjęcia szkoleń także zbudowana jest z trzech twierdzeń, które wyjaśniają 85,43 % wariancji, przy ładunkach czynnikowych o wartościach od 0,92 do 0,93. Skala dotycząca planu podjęcia dalszego kształcenia obejmuje
cztery twierdzenia tworzące jeden czynnik, wyjaśniając 81,49 % wariancji, a ładunki
czynnikowe poszczególnych twierdzeń wahały się od 0,87 do 0,93.
Aby sprawdzić czy utworzone w ten sposób skale tworzą odrębne czynniki przeprowadzona została konfirmacyjna analiza czynnikowa z wykorzystaniem programu
Amos 7,0 [2]. Model uwzględniający cztery odrębne, choć skorelowane ze sobą czynniki okazał się dość dobrze dopasowany do danych (wartości miar dopasowania
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modelu: chi2 =124,52; df = 57; p < 0,001; RMSEA = 0,70; GFI = 0,94; CFI = 0,92). Potwierdza to, że twierdzenia będące podstawą analizy pozwalają wyodrębnić cztery
konstrukty teoretyczne, odpowiadające utworzonym skalom. Jest to także potwierdzeniem zarówno wyprowadzonego z analiz teoretycznych rozróżnienia intencji
i planu działania, jak i przyjętego na wstępnym etapie analiz rozróżnienia szkolenia
i dalszego kształcenia jako odrębnych konstruktów.

Opis skal
Powstały w wyniku tych prac cztery jednoczynnikowe skale: skala intencji podjęcia szkoleń, skala planu podjęcia szkoleń, skala intencji podjęcia dalszego kształcenia oraz skala planu dalszego kształcenia.
Trzy twierdzenia odnoszą się do intencji podjęcia szkoleń: „Chciał(a)bym podjąć szkolenie”, „Jestem zdecydowany(a) na podjęcie szkolenia” oraz „Planuję podjąć
szkolenie”. Intencja podjęcia dalszego kształcenia mierzona jest przez trzy pozycje:
„Postanowiłem(am) kontynuować kształcenie”, „Zamierzam podjąć dalsze kształcenie” oraz „Zamierzam podjąć studia podyplomowe lub studium pomaturalne”.
Skala mierząca poziom planów odnoszących się do podjęcia szkoleń obejmuje
także trzy twierdzenia: „Zdecydowałem już gdzie podejmę szkolenie”, „Mam własny plan dotyczący tego, kiedy rozpocząć szkolenie” i „Znam zasady rekrutacji na
interesujące mnie szkolenie”. Cztery pozycje tworzą skalę intencji implementacyjnej
podjęcia dalszego kształcenia: „Mam już plany dotyczące tego, kiedy podejmę dalsze
kształcenie”, „Wiem, jakie kolejne kroki trzeba wykonać, aby podjąć dalsze kształcenie”, „Zdecydowałem gdzie podejmę dalsze kształcenie” oraz „Znam już program
zajęć w dziedzinie, w której chciałbym się dalej kształcić”.
Osoba badana proszona jest o odniesienie się do działań dotyczących podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia, które zamierza podjąć w ciągu najbliższego roku.
Twierdzenia wchodzące w skład czterech skal są ze sobą wymieszane, aby uniknąć
tendencyjności w udzielaniu odpowiedzi. Wynikiem ogólnym w każdej ze skal jest
suma punktów uzyskanych w poszczególnych twierdzeniach. Minimalny możliwy
do uzyskania wynik to 1, maksymalny wynosi 15 dla trzech pierwszych skal oraz 20
dla skali planu podjęcia dalszego kształcenia, która zbudowana jest z 4 twierdzeń.

Charakterystyka psychometryczna skal
Statystyki opisowe dla czterech skal (tabela 1) obliczone zostały w oparciu o wyniki badań opisanej wcześniej grupy 240 osób. Wyniki we wszystkich skalach odbiegają od rozkładu normalnego – wartości testu normalności rozkładu Shapiro-Wilk są istotne statystycznie (p < 0,001). Są one dość znacząco skorelowane ze sobą
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(tabela 2), na co wskazywały wcześniej także wyniki analizy konfirmacyjnej. Nie jest
to zaskakujące, gdyż wszystkie skale, mimo swego zróżnicowania, ujmują podobny
obszar funkcjonowania i odnoszą się do zamiarów i planów związanych z dalszym
rozwojem i edukacją.
Tabela 1. Statystyki opisowe (liczebność grupy N = 240)
Średnia

Odchylenie
standardowe

Skośność

Kurtoza

Intencja podjęcia szkolenia

9,37

3,88

–0,25

–1,16

Intencja podjęcia dalszego kształcenia

8,24

3,74

0,19

–1,07

7,80

3,83

0,26

–1,14

10,40

4,94

0,21

–1,09

Skale

Plan podjęcia szkolenia
Plan podjęcia dalszego kształcenia

Tabela 2. Korelacje między skalami – wartości współczynników
rho Spearmana (liczebność grupy N = 240)
Skale

Intencja podjęcia
szkolenia

Intencja podjęcia
dalszego kształcenia

Intencja podjęcia dalszego kształcenia

0,80

Plan podjęcia szkolenia

0,79

0,75

Plan podjęcia dalszego kształcenia

0,70

0,83

Plan podjęcia
szkolenia

0,81

Wszystkie korelacje istotne na poziomie p < 0,001 (dwustronnie).

Analiza rzetelności wykazała bardzo dobre wskaźniki zgodności wewnętrznej
skal. Wartości współczynnika alfa Cronbacha w badaniu 240 osób były bardzo wysokie i wynosiły 0,94 dla skali intencji podjęcia szkolenia, 0,91 dla skali intencji dalszego kształcenia, 0,91 dla skali intencji implementacyjnej szkolenia oraz 0,92 dla
skali intencji implementacyjnej dalszego kształcenia. Wskazuje to, że pomimo tego,
iż skale są bardzo krótkie, pytania zawarte w każdej z nich rzetelnie mierzą dany
konstrukt.

Podsumowanie
Potraktowanie podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia jako procesu realizacji celu pozwala lepiej zrozumieć jego przebieg i dynamikę. Jest to propozycja odmienna od badań opisujących zastane grupy osób, które zapisały się na określony
kurs. Pozwala ona analizować rolę różnych czynników na poszczególnych etapach
tego procesu. Wyróżnienie dwóch rodzajów intencji pozwala określić dlaczego osoby,
które wyrażają chęć uczestnictwa w szkoleniach czy dalszym kształceniu, ostatecznie
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go nie podejmują. Kluczowe jest tutaj odwołanie się do intencji implementacyjnej,
która wskazuje nie tylko czy osoba chciałaby się szkolić lub dalej kształcić, ale także
czy posiada bardziej lub mniej konkretny plan działania. Nawiązując do dotychczasowych badań [28], można sobie wyobrazić, że wyższy poziom ekstrawersji może
odgrywać pozytywną rolę na etapie podejmowania działania, ale równocześnie może
nie sprzyjać uważnemu przeanalizowaniu różnych możliwości, na przykład dostępnych kursów w fazie przeddecyzyjnej. Pomiar intencji oraz stopnia sprecyzowania
planów dotyczących dalszej edukacji pozwala ocenić gotowość do podjęcia tego typu
działań, a także poszukiwać bardziej precyzyjnie jej uwarunkowań, bez konieczności wnioskowania ex post na podstawie badań osób, które już podjęły kształcenie lub
szkolenie. Pozwala także badać przyczyny rezygnacji na wcześniejszych etapach, na
przykład rezygnacji w postaci braku sformułowania intencji lub braku planu działania, pomimo posiadania intencji, aby podjąć dalszą naukę.
Model ten oraz zbliżone do niego ujęcia dobrze sprawdziły się w badaniach w obszarze psychologii zdrowia [20] oraz przedsiębiorczości [19], a także w przytaczanych niemieckich badaniach nad podejmowaniem dalszej edukacji [6]. Opracowanie skal do pomiaru intencji oraz planu działań edukacyjnych pozwoli zastosować
go w dalszych badaniach empirycznych. Skale te posiadają zadowalające wskaźniki
psychometryczne, są przy tym krótkie i ekonomiczne, co pozwala łatwo włączyć je
w większe projekty badawcze. Zostały skonstruowane specjalnie dla badań dotyczących podejmowania dalszych działań edukacyjnych, podobnie jak cały szereg metod stanowiących operacjonalizację konstruktów teoretycznych przynależnych do
podejścia społeczno-poznawczego [3; 20].
Jednocześnie prace nad konstrukcją skal wskazują na konieczność wyraźnego
rozróżnienia w dalszych badaniach dwóch rodzajów działań – dalszego kształcenia,
rozumianego jako kontynuacja edukacji, na przykład poprzez podjęcie studiów czy
nauki w szkole pomaturalnej, oraz szkoleń, czyli krótszych kursów nastawionych
najczęściej na rozwój węższego obszaru kompetencji związanych zwykle z wykonywaną pracą zawodową [18]. Zarówno analizy znaczenia terminów, jak i wyniki
konfirmacyjnej analizy czynnikowej wskazują na odrębność tych form aktywności.
Dalsze badania powinny więc wyraźnie określać do którego z tych działań się odnoszą, mimo, że zarówno jedno, jak i drugie stanowi formę doskonalenia i wsparcia
w rozwoju osób dorosłych.
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GOTOWOŚCI DO PODEJMOWANIA SZKOLEŃ
I DALSZEGO KSZTAŁCENIA. PROPOZYCJA
UJĘCIA TEORETYCZNEGO I SKAL POMIARU
Streszczenie
Artykuł prezentuje przegląd polskich badań nad uwarunkowaniami podejmowania działań
związanych z dalszym kształceniem oraz szkoleniem osób dorosłych. Wskazując na ograniczenia dotychczasowych badań, proponuje model teoretyczny oparty na teorii faz działania
w procesie realizacji celu. Opisuje także metody pomiaru gotowości do podejmowania
szkoleń i dalszego kształcenia, które mogą zostać wykorzystane w dalszych badaniach w tej
dziedzinie.

Słowa kluczowe: szkolenia, edukacja dorosłych, cele, intencje
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READINESS TO TRAINING AND FURTHER
EDUCATION UNDERTAKING: TEORETICAL
CONCEPTION AND MEASUREMENT METHODS
Abstract
The article presents the review of research on the undertaking training and further education
by adults. It shows limitations of existing research findings and proposes the theoretical
model based on the model of action phases in the goal realization process. There are also
measurement methods described which could be used in further research.

Key words: training, continuing edication, goals, intentions
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STRUKTURA ZARZĄDZANIA
W UJĘCIU O.E. WILLIAMSONA
JAKO PRZEDMIOT DECYZJI
MENEDŻERSKICH

Wprowadzenie
O. Williamson rozwinął koncepcję struktur zarządzania1 jako sposobów koordynacji działalności gospodarczej, które decydują się między rynkiem, hierarchią
organizacji prywatnej lub publicznej i formami pośrednimi, jak kooperacja w oparciu o kontrakt długoterminowy. Koncepcja ta stanowi wynik jego badań nad ekonomiką kosztów transakcji, zapoczątkowaną przez R. Coase’a i uznawaną za główny
nurt nowej ekonomii instytucjonalnej. Konsekwencjami decyzji co do struktury zarządzania są poziom integracji pionowej i granice firmy oraz sposoby kształtowania
relacji z dostawcami i odbiorcami. Znaczenie specjalizacji, outsourcingu i sieciowych zależności międzyorganizacyjnych podnosi aktualność tego rodzaju wyborów
we współczesnej praktyce działania firm.
Celem artykułu jest określenie możliwości i ograniczeń związanych z wykorzystaniem koncepcji struktur zarządzania w decyzjach menedżerskich. Wykorzystano
opracowania z zakresu teorii kosztów transakcji i struktur zarządzania oraz badania
empiryczne, weryfikujące wspomniane teoretyczne założenia.

* Dr Marta Gancarczyk, pracownik Zakładu Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis
University w Nowym Sączu.
1 O.E. Williamson otrzymał w 2009 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, za rozwój ekonomiki
struktur zarządzania (economics of governance).
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1. Koszty transakcji a struktury zarządzania
W artykule The Nature of the Firm z 1937 r., R. Coase zadał pytanie o rację istnienia przedsiębiorstw i transakcji rynkowych jako sposobów alokacji zasobów i koordynacji ludzkiego działania [29]. Przyjmując za J. Commonsem, iż transakcja, jako
pojedyncza wymiana rynkowa, winna być podstawową jednostką analizy, Coase
uznał, że poziom kosztów transakcji, tj. kosztów związanych z jej zawieraniem i realizacją, decyduje o doborze jednego z alternatywnych sposobów alokacji. Z kolei
w artykule The Problem of Social Cost z 1960 r., wskazał decydujący wpływ instytucji na poziom kosztów transakcji. Prace te wyznaczyły dwa zasadnicze nurty nowej
ekonomii instytucjonalnej, tj. badanie struktur zarządzania (governance2 structures)
oraz badanie instytucji (praw, norm) w otoczeniu, wpływających na poziom kosztów
transakcji (institutional environment) [30]. Instytucje formalne (regulacje prawne)
są podstawą egzekwowania praw własności i umów oraz wiarygodnych zobowiązań
między partnerami wymiany gospodarczej. Te ostatnie są także warunkowane instytucjami nieformalnymi, do których należą reguły wzajemności i zaufania.
O. Williamson dokonał rozwinięcia i operacjonalizacji pojęcia kosztu transakcji,
wprowadzonego przez Coase’a. Ekonomika kosztów transakcji, wraz z teorią agencji, związana jest z nurtem struktur zarządzania, jako sposobów zarządzania wymianą gospodarczą [41]. Bywa ona utożsamiana z nową ekonomią instytucjonalną
lub traktowana jako jej podstawowa dziedzina, gdyż koszty obsługi transakcji są
problemem rozważanym we wszystkich kierunkach badawczych nowej ekonomii
instytucjonalnej.
Podstawowe założenia, na których opiera się koncepcja kosztów transakcji
to [14]:
 traktowanie firmy jako funkcji zarządzania, nie zaś jedynie jako funkcji produkcji, a więc położenie akcentu na aspekt organizacyjny,
 uznanie instytucji, obok ekonomicznej efektywności, za wyznacznik ludzkiego
działania,
 przyjęcie transakcji za jednostkę analizy i uznanie, że transakcje generują koszty
związane z ich zawieraniem i realizacją,
 wprowadzenie do rozważań kosztów informacji i przyjęcie, że dostęp do informacji nie jest jednakowy dla stron rynkowej wymiany (asymetria informacyjna),
2 Termin governance nie ma ścisłego odpowiednika w języku polskim. Zakresem obejmuje zarówno
zarządzanie i administrowanie, jak i rządzenie, współrządzenie, sprawowanie władzy, nadzoru i kontroli.
Por. Webster’s New World Dictionary of American English, Prentice Hall, 1991, s. 584. Jako termin, governance
występuje w różnych znaczeniach m.in. w naukach politycznych (gdzie stosowny synonim to rządzenie), czy
w nauce o administracji (wówczas bliskoznaczne terminy to administrowanie lub nadzór). W mikroekonomicznej koncepcji kosztów transakcji Williamsona, pod pojęciem governance rozwijane są aspekty zarządcze
i organizacyjne działania firmy, stąd za najbliższy znaczeniowo odpowiednik uznano zarządzanie.
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uznanie kontraktów3 za niekompletne (nie jest możliwe doprecyzowanie wszystkich warunków), a przez to pozostawiające zagrożenie oportunizmem stron.
Założenia te uwzględniają w większym niż ekonomia neoklasyczna stopniu złożoność rzeczywistości gospodarczej oraz warunki podejmowania menedżerskich
decyzji, zwłaszcza w odniesieniu do informacyjnej asymetrii, kosztów zarządzania
organizacją i kosztów wymiany z podmiotami zewnętrznymi.
Koszt transakcyjny jest centralnym pojęciem nowej ekonomii instytucjonalnej.
R. Coase [9, s. 390–391] określił koszty transakcyjne jako koszty związane z negocjowaniem i realizacją kontraktu poprzez rynek. Y. Barzel [6, s. 4] uważa koszty
transakcyjne za koszty związane z przekazywaniem, przejmowaniem i ochroną praw
[własności]. T. Eggertsson [13, s. 14–15] definiuje koszty transakcyjne jako koszty
pojawiające się wówczas, gdy jednostki dokonują zamiany praw własności na aktywa
i egzekwują prawo wyłączności korzystania z tych aktywów. Zdaniem M. Kaspera
i M. Streita [22, s. 129] koszty transakcyjne to koszty wykorzystywania zasobów, ponoszone wówczas, gdy jednostki dokonują wymiany praw własności poprzez rynek.
K. Arrow [4, s. 48] traktuje koszty transakcyjne jako koszty funkcjonowania systemu
gospodarczego. Transakcje wewnątrz przedsiębiorstwa także wywołują koszty, dla
odróżnienia jednak, większość badaczy określa je jako koszty organizacji (organization costs) [22]. Poza organizacją zaś, jednostki dokonują wymiany nie tylko z innymi podmiotami gospodarującymi, ale również wchodzą w relacje z podmiotami
publicznymi i stosują się do obowiązujących regulacji (koszty sprawozdawczości,
raportów, prowadzenia księgowości, przygotowywania deklaracji podatkowych).
Koszty te, określane jako koszty zgodności (compliance costs), można potraktować
jako część kosztów obsługi zarówno transakcji rynkowych, jak i transakcji wewnątrz
firmy, ponoszonych w związku ze spełnianiem wymogów określonych regulacji
w działalności gospodarczej [15].
Należy wskazać następujące trudności związane z pomiarem kosztów transakcji:
 Różnorodność stosowanych definicji kosztów transakcji.
 Trudność oddzielenia w praktyce kosztów transakcji i kosztów produkcji, które
nawzajem się warunkują i mają wspólne źródła.
 Ścisłe związanie kosztów transakcji z uwarunkowaniami regionalnymi (politycznymi, kulturowymi itd.), co powoduje konieczność wzięcia pod uwagę dużej
liczby zmiennych.
Możliwym rozwiązaniem jest badanie kosztu wymiany (the cost of exchange), który
stanowi część całkowitych kosztów związanych z określoną transakcją [7, s. 370].
Koszt wymiany Kijkm stanowi koszt alternatywny (opportunity cost) całkowitych


3 Kontrakt to formalna umowa, określająca przedmiot i strony transakcji oraz ich zobowiązania.
Por. [23].
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zasobów – pieniędzy, czasu i innych dóbr potrzebnych dla zastosowania określonej struktury zarządzania i, w celu uzyskania dobra j, przez jednostkę o charakterystyce k, w otoczeniu instytucjonalnym m. Koszt wymiany jest zatem sumą kosztów
produkcji i kosztów transakcji poniesionych przez jednostkę. Nie jest możliwe precyzyjne rozdzielenie kosztów produkcji od kosztów transakcji, dlatego w analizie
porównawczej należy zbadać całkowity rezultat zróżnicowanego poziomu kosztów
transakcji. Każdy rodzaj transakcji posiada najbardziej adekwatną strukturę zarządzania, pozwalającą na zminimalizowanie kosztów transakcji. Do podstawowych
struktur zarządzania (instytucji zarządzania) wymianą gospodarczą zalicza Williamson rynek, formalny kontrakt długoterminowy, integrację pionową, regulacje i urząd
publiczny, przy czym dla decyzji menedżerskich istotne są trzy pierwsze rozwiązania.
Zależność między strukturą zarządzania i kosztami transakcji ma charakter sprzężenia zwrotnego. Struktura ta wpływa na poziom kosztów transakcji, obniżając je, gdy
jest właściwie dopasowana do transakcji [42]. Z drugiej zaś strony, o rodzaju struktury decyduje poziom kosztów transakcji [40]. Propozycja pomiaru kosztu transakcji w oparciu o koszt alternatywny koncentruje się zatem na koszcie, który ponosi
jednostka, która pragnie zastosować określoną strukturę zarządzania w określonym
otoczeniu instytucjonalnym. Przedmiotem badań mogą być takie transakcje jak założenie telefonu dla firmy, sprzedaż własności i zakładanie firmy, import części zamiennych, korzystanie z zewnętrznego doradztwa i informacji, w różnych krajach
czy regionach. Tego rodzaju badania porównawcze prowadzone były m.in. przez
Bank Światowy [7].

2. Determinanty wyboru struktur zarządzania
Do podstawowych determinantów poziomu kosztów transakcji, a w ślad za tym
wyznaczników doboru struktury zarządzania, Williamson [1998a] zalicza:
 cechy samej transakcji, tj. wymaganą w niej specyfikę aktywów oraz częstotliwość,
złożoność i niepewność,
 cechy podmiotów zawierających transakcje, tj. jest ich motywacje, poziom wiedzy i zdolności.
Im większa specyfika aktywów, tj. ich dostosowanie do potrzeb odbiorcy, powodujące, że tracą wartość w sytuacji alternatywnego zastosowania4, tym większa częstotliwość transakcji rynkowych. Absolutne koszty transakcyjne wówczas nie zmieniają
się, rośnie jednak poziom kosztów dotyczących wymiany z określonym podmiotem,
co może stanowić podstawę dla długoterminowego kontraktu formalnego lub inte4 Do przykładów aktywów specyficznych dla danej transakcji zalicza się lokalizację dostawcy w pobliżu
miejsca operacji odbiorcy, dostosowane do współpracy kompetencje kadr, technologię wytwarzania, infrastrukturę materialną czy wspólne przedsięwzięcie.
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gracji pionowej. Uzależnienie wywołane specyfiką aktywów podnosi koszty zmiany
dla dostawcy, który w tej sytuacji niepewność wkalkulowuje w cenę swojej oferty.
Niepewność ma źródła w otoczeniu, związane z poziomem jego przewidywalności
oraz jakością instytucji, oraz źródła behawioralne, wynikające z natury ludzkiej, której cechami są ograniczona racjonalność i oportunizm. Ta ostatnia cecha rośnie wraz
ze stopniem specyfiki aktywów, gdyż wzrastająca wówczas zależność stron wymiany,
powoduje dążenie do realizacji własnych interesów kosztem partnera, w oparciu
o przewagę informacyjną. Złożoność kontraktu jest także wynikiem wzrostu specyfiki aktywów, gdyż wspomniane ryzyko oportunizmu wywołuje konieczność zabezpieczeń w kontraktach (zastaw pieniężny lub rzeczowy, groźba utraty reputacji,
arbitraż lub postępowanie sądowe). Gdy konfiguracja omawianych cech wywołuje
zbyt wysokie koszty związane z daną wymianą, bardziej niż kontrakt rynkowy (spot
transaction, jednorazowa, natychmiastowa, transakcja kupna-sprzedaży) stosowny
jest formalny kontrakt długoterminowy (spisana umowa na określony horyzont czasowy, o cechach kontraktu niekompletnego) lub realizacja danej czynności wewnątrz
firmy (integracja pionowa).
Zachowania stron wymiany, jak wspomniano, charakteryzuje ograniczona racjonalność oraz oportunizm, przy czym właściwości te ujawniają się w zróżnicowany
sposób na określonych etapach realizacji transakcji. Koszty transakcji dotyczące pozyskiwania informacji o kontrahencie, nawiązywania, negocjowania tworzenia zabezpieczeń i zawierania kontraktu, określa Williamson jako koszty ex-ante. Ich wysokość wpływa na poziom możliwy do osiągnięcia poziomu kompletności kontraktu.
Ograniczona racjonalność i koszty umów ex-ante powodują, że kontrakt zawsze ma
charakter niekompletny, a co za tym idzie stwarza zagrożenie oportunistycznego
wykorzystania zawartych w nim luk ex-post, tj. po zawarciu umowy. Zdaniem Williamsona, w sytuacji niekompletnego kontraktu, strony objawiają oportunistyczne
zachowanie najsilniej w fazie ex-post, dążąc do przechwycenia korzyści kosztem
partnera wymiany [39]. Koszty transakcji ex-post obejmują renegocjowanie umów,
monitorowanie i egzekwowanie ich postanowień.
Jak wynika z przedstawionych powyżej zależności między cechami transakcji
i zachowaniami stron wymiany, wzrost specyfiki aktywów determinuje wzrost częstotliwości transakcji, jej złożoności oraz niepewności, a także wzrost zagrożenia
oportunizmem. Specyfika aktywów ma zatem decydujący wpływ na poziom kosztów
transakcji, a ostatecznie także na dobór stosownej do niej struktury zarządzania.
Dobro może być wytwarzane albo przy użyciu technologii powszechnej, albo
przy użyciu specyficznej technologii. Ta ostatnia wymaga również zaangażowania
specyficznych aktywów i wywołuje potrzebę zastosowania odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń, które z kolei łączą się z kosztami, wpływającymi na cenę dobra
będącego przedmiotem transakcji [44]. Gdy zatem mamy do czynienia z technologią specyficzną, struktura zarządzania, przez którą realizują się transakcje z tą
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technologią, powinna uwzględniać jej konsekwencje i pozwolić na minimalizację
kosztów, wynikających ze wzmożonej potrzeby nadzoru i kontroli, specyficznych
zabezpieczeń w kontraktach i wzrostu zapotrzebowania na bodźce do efektywności (tabela 1).
Tabela 1. Poziom specyfiki aktywów – wymagania wobec struktury zarządzania
niska specyficzność

wysoka specyficzność

Wymagania związane z:
– nadzorem i kontrolą
– zabezpieczeniami w kontraktach
– bodźcami do efektywności

Umiarkowane

Wysokie

Wymagania wobec struktury zarządzania dla transakcji o określonym
poziomie specyfiki

Brak szczególnych wymagań

Możliwość intensywnego nadzoru
i kontroli
Ograniczenie oportunizmu stron
Zwiększone bodźce efektywnościowe

Źródło: opracowanie własne.

Różniące się właściwościami transakcje powinny być dopasowane do określonych
struktur zarządzania, charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem kosztów zabezpieczeń przed oportunizmem stron [43]. Zależności między cechami transakcji
i wariantami struktur prezentuje rys. 1.
A („doskonały” rynek)
B (ryzyko)
k=0
C (formy pośrednie – hybrydy)
s=0

k>0
s>0

Zabezpieczenia
w transakcjach
rynkowych – zapisy
w kontraktach

D (firma)

Zabezpieczenia
administracyjne
(wewnątrz firmy)

Rysunek 1. Struktury zarządzania transakcjami (rynek,
struktury pośrednie/hybrydy, firma)
Źródło: [41].

W powyższym schemacie, k oznacza specyficzne aktywa wymagane w transakcji. W transakcjach związanych z powszechną technologią, k = 0. Jeśli technologia jest jednak specyficzna, k > 0. Strony kontraktu wchodzą wówczas w silne
wzajemne zależności i w ich interesie leży wprowadzenie odpowiednich gwarancji
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i zabezpieczeń s. S = 0, gdy nie stosuje się żadnych zabezpieczeń, zaś w sytuacji ich
wykorzystania, s > 0.
W przypadku tzw. idealnej transakcji (przypadek A), gdy nie występuje zależność
związana ze specyfiką aktywów, tj. k = 0, jedynym zabezpieczeniem jest mechanizm
konkurencji na rynku (s = 0). Przypadek B prezentuje ryzyko wymiany, która wymaga inwestycji w specyficzne aktywa (k > 0), lecz nie zastosowano żadnych form
zabezpieczeń (s = 0). Strony stwierdzając występowanie ryzyka uwzględnią je w cenie.
C i D to przypadki, w których zastosowano dodatkowe zabezpieczenia, albo w formie postanowień formalnego kontraktu (C), albo w formie integracji pionowej (D),
w ramach jednej struktury własności [41].
Integracja pociąga jednak za sobą wewnętrzne koszty koordynacji, dlatego hierarchia jest rozważana po rynku i strukturach pośrednich między rynkiem i hierarchią, tj. zaleca się stosowanie jej w przypadku, gdy zaznaczają się niesprawności
rynku i struktur pośrednich. Internalizacja transakcji wewnątrz firmy (integracja
pionowa) jest zatem zalecaną strukturą zarządzania, gdy występuje duża specyfika
aktywów, a przy tym powstają problemy dostosowywania kooperacji do warunków
niepewności w zmiennym otoczeniu [43].
Z punktu widzenia decyzji menedżerskich, istotne są następujące założenia prezentowanej koncepcji struktur zarządzania:
1. Główny determinant wyborów dotyczących poziomu integracji pionowej, a w konsekwencji granic firmy, to poziom specyfiki aktywów.
2. W przypadku wysokiej specyfiki aktywów wzrasta częstotliwość transakcji z danym partnerem, wymagany poziom zabezpieczeń w kontrakcie, a przez to jego
złożoność oraz niepewność. Wszystkie te elementy wzmagają zależność partnerów, podnosząc jednocześnie ryzyko oportunistycznego zachowania kosztem
drugiej strony.
3. Wymienione konsekwencje specyfiki aktywów prowadzą do wzrostu kosztów
transakcji rynkowych, co każe rozważać formy pośrednie jak kontrakt długoterminowy lub integrację pionową.
4. Kontrakty mają zawsze charakter niekompletny, co stwarza ryzyko oportunizmu
i sporów po ich zawarciu.
5. Dla każdej transakcji istnieje struktura optymalna z punktu widzenia poziomu
kosztów transakcji.
6. Efektywność danej struktury zależy od dopasowania do charakterystyki transakcji pod względem specyfiki aktywów, częstotliwości, złożoności, niepewności
oraz zagrożenia oportunizmem.
7. Wybór transakcji rynkowych, kontraktu długoterminowego czy realizacji danego
działania lub wytwarzania danego zasobu wewnątrz firmy, opiera się na porównaniu kosztów transakcji związanych z każdą z tych struktur.
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3. Empiryczne weryfikacje koncepcji
struktur zarządzania
Koncepcja struktur zarządzania, podobnie jak koncepcja kosztów transakcji, charakteryzuje się niskim stopniem formalizacji, co Williamson wyjaśnia złożonością
analizowanych zjawisk i koniecznością uwzględnienia dużej liczby zmiennych. Zainspirowała ona jednak badania empiryczne wpływu omawianych wcześniej determinantów wyboru struktury zarządzania na decyzje o poziomie integracji pionowej
oraz o sposobie zarządzania wymianą z zewnętrznymi partnerami i relacjami wewnątrz firmy. W badaniach tych dokonywano operacjonalizacji czynników, np. wyznaczników specyficzności oraz poziomów jej natężenia. Metodyka badawcza i rozumienie determinantów były więc za każdym razem indywidualne, co utrudnia
wyciąganie szczegółowych wniosków z całości badań [10]. Badania te przyniosły
jednak w zdecydowanej większości potwierdzenie generalnych założeń Williamsona
co do wyznaczników wyboru struktur zarządzania, wskazując na możliwości przewidywania zachowań stron wymiany i możliwości zabezpieczeń przez oportunizmem
w sytuacji specyfiki aktywów [25].
Największa liczba badań koncentruje się na kształtowaniu relacji z dostawcami
oraz na decyzjach co do integracji wstecz w procesie wytwarzania. B. Klein, R. Crawford i A. Alchian [23] wskazali na problem niekompletności kontraktu i oportunistycznych zachowań ex-post między General Motors i Fisher Body, skutkujący przejęciem przez GM dotychczasowego dostawcy. Podobne wnioski związane z integracją
pionową wstecz wynikały z badań K. Monteverde i D. Teece’a [31]. Oparte na kosztach transakcji uzasadnienie dla integracji wprzód, do działalności marketingowej
i dystrybucyjnej, prezentowali E. Anderson i D. Schmittlein [2], na przykładzie dostawców komponentów w przemyśle elektronicznym. Zapoczątkowali w ten sposób
szeroki nurt badań wpływu specyfiki aktywów, niepewności i oportunizmu na zarządzanie łańcuchami dostaw.
Inny obszar badań, zainicjowany przez S. Mastena, J. Meehana i E. Syndera [28],
koncentruje się na kosztach struktur, zwłaszcza w sytuacji ich niedopasowania do
charakterystyki transakcji. Wyniki wskazują na istotność kosztów organizacji oraz
czynników wewnętrznych firmy w decyzjach o wyborze sposobu koordynacji wymiany gospodarczej. R. Samson [34] stwierdza ponadto wyższe koszty niewłaściwie
dobranych struktur hierarchicznych (koszty organizacji) wobec kosztów oportunizmu i niebezpieczeństwa nadużycia w strukturach rynkowych i pośrednich.
Istotny wpływ specyfiki aktywów na sposób kształtowania i koszty kontraktów
długoterminowych stwierdzili P. Joskow [21] i B. Lyons [26]. Złożoność kontraktów formalnych powoduje rezygnację z nich na korzyść nieformalnych porozumień
lub integracji danej czynności wewnątrz firmy [21]. Ze względu na niekompletność
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kontraktów, strony decydują się na zapisy umożliwiające bezpośrednie rozstrzyganie sporów i adaptację do zmian, zamiast odwoływać się do rozstrzygnięć sądowych [17].
Podstawowe wnioski z badań potwierdzają ogólne tezy formułowane w teorii, iż:
 Specyfika i powiązane z nią elementy charakterystyki transakcji, mają znaczenie
i determinują decyzje menedżerskie.
 W przypadku analizowanych w badaniach transakcji, wzrost specyfiki stymuluje
rozwiązania w kierunku ściślejszego powiązania partnerów (kontrakt długoterminowy) lub integracji pionowej.
 Firmy stosują zabezpieczenia w kontraktach, zakładając jednocześnie ich niekompletny charakter.
Główne obszary polemiki z założeniami koncepcji kosztów transakcji i struktur
zarządzania dotyczą znaczenia specyfiki aktywów w decyzjach o integracji pionowej w stosunku do kosztów organizacji oraz oportunistycznych zachowań stron gospodarczej wymiany.
Zdaniem niektórych badaczy, w teorii przeceniany jest wpływ specyfiki aktywów
na poziom integracji pionowej, niedoceniany zaś wpływ kosztów organizacji. W rezultacie, kwestionuje się też założenie o wyższej efektywności działania w ramach
firmy wobec kontaktów rynkowych i długoterminowych, w sytuacji wysokiej specyfiki aktywów. Empirycznych dowodów dostarczają badania struktur zarządzania,
które nie reprezentują modelowych przypadków ze schematu Williamsona, np. dotyczą organizacji, które w ramach jednej własności działają jako grupy jednostek
w relacjach quasi-rynkowych, lub też poprzez silne zależności z kooperantami, nabierają cech zbliżonych do integracji pionowej. W sytuacji decentralizacji struktur
przedsiębiorstw oraz kontraktów relacyjnych (nieformalnych długoterminowych
zależności między niezależnymi przedsiębiorstwami) wnioski dotyczące tradycyjnie
pojmowanych struktur zarządzania traciłyby na wartości jako podstawa planowania
i podejmowania decyzji [37].
Inny obszar krytyki opiera się na kwestionowaniu oportunizmu jako podstawowej cechy zachowań przedsiębiorstw w procesach wymiany gospodarczej, wobec dowodów na znaczenie motywu kooperacji. Argumenty te pochodziły głównie
z badań nad korporacjami japońskimi, gdzie w relacjach z dostawcami dostrzegano
dominujące znaczenie zaufania [11] oraz wzajemności i podtrzymywania reputacji
w celu kontynuowania współpracy [19]. Wskazuje się także, iż firmy mogą wybrać
współpracę opartą na specyficzności jako rodzaj strategii, w której dostosowane do
partnera zasoby powstają na zasadzie wzajemnych inwestycji (cross-investment), skutkujących dla drugiej strony korzyściami zewnętrznymi. Decyzja o zaangażowaniu
zasobów typowych dla danego rodzaju kooperacji jest świadomym ograniczeniem
swobody wyboru i podniesieniem kosztów zmiany, które sprzyjają trwałości związku
i lojalności partnerów [12].
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Polemika i krytyka koncepcji struktur zarządzania w badaniach empirycznych
wynikają częściowo z nie dość precyzyjnych sformułowań teoretycznych. W teoretycznych założeniach nie określono poziomów specyficzności i powiązanych z nią
elementów charakterystyki transakcji, które decydują o doborze danego wariantu
struktury, tj. np. determinują dobór kontraktu długoterminowego wobec integracji pionowej. Teza, iż jednostką analizy jest transakcja i każda z transakcji ma swoją
specyficzną charakterystykę, wymagającą dopasowania struktury zarządzania pod
kątem optymalizacji kosztów jej obsługi (kosztów transakcji), a jednocześnie iż sama
struktura zarządzania determinuje koszty transakcji, powodowała też zarzut tautologii (koszty struktury zarządzania/same będąc kosztami transakcji/, determinują
koszty transakcji). Innym utrudnieniem jest nieostra i pozbawiona integralności
charakterystyka rozważanych czynników (np. niepewność traktowana jest jako stan
otoczenia/jego burzliwość, zmienność, jakość instytucji/a jednocześnie wynika ona
z zagrożenia oportunizmem, który analizowany jest jako osobna kategoria). W połączeniu z nieostrymi regułami kwalifikowania transakcji do danej struktury zarządzania, powoduje to niekiedy rozbieżność wyników empirycznych nawet w odniesieniu
do podobnych środowisk i grup organizacji. Dotyczy to np. badań w przedsiębiorstwach japońskich, których przykład przez jednych prezentowany jest jako odstępstwo od założeń koncepcji kosztów transakcji i wynikających z nich reguł doboru
struktury zarządzania, przez innych zaś jako potwierdzenie tych założeń [1].

4. Koncepcja struktur zarządzania jako
podstawa decyzji menedżerskich –
możliwości i ograniczenia
Globalizacja działalności gospodarczej łączy się współcześnie z pogłębianiem się
specjalizacji działalności firm, które koncentrując się na kluczowych kompetencjach,
w kooperacji i sieciowych zależnościach poszukują komplementarnych zasobów.
W tej sytuacji istotne są koncepcyjne podstawy wyborów co do granic firmy oraz
zarządzania relacjami z partnerami oraz tworzenia zabezpieczeń przez ich oportunizmem. Obecne struktury organizacyjne wykraczają poza jeden podmiot, cechują
się wirtualizacją i oparciem na sieciowych zależnościach [46, s. 85–95], a do sfery
zarządzania włącza się również zarządzanie sieciami organizacji [45 s. 25]. Mamy
do czynienia z dekompozycją struktur organizacyjnych w kierunku powiązań międzyorganizacyjnych, które funkcjonują w drodze przetargu i negocjacji [24]. Wywołuje to potrzebę łączenia funkcji zarządczych w odniesieniu do organizacji, z funkcją koordynacji grup organizacji opartych na instytucjach nieformalnych, w postaci
zaufania, i instytucjach formalnych, o charakterze kontraktów. Koncepcje struktury
zarządzania i struktury organizacyjnej wymagałyby w tej sytuacji połączenia w jeden
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schemat decyzji menedżerskich, obejmujący zarządzanie relacjami zewnętrznymi
i wewnętrznymi. Użyteczność teoretycznych założeń Willimsona w zarządzaniu
firmą znajduje potwierdzenie w licznym nurcie badań empirycznych, w których nie
tyle już dokonuje się weryfikacji tych założeń, co wykorzystuje je do rozwiązywania
problemów. Do problemów tych należą m.in. przewidywanie i rozwiązywanie problemu oportunizmu w relacjach kooperacyjnych [20], [3], zarządzanie łańcuchami
dystrybucji i dostaw [8], planowanie i realizacja umów outsourcingowych [32] oraz
dobór struktury zarządzania efektywnej z punktu widzenia zarządzania wiedzą
przedsiębiorstwa [27].
Elementy procesu decyzyjnego obejmują rozpoznanie sytuacji decyzyjnej, wyodrębnienie różnych możliwości i wybór jednej z nich oraz wdrożenie wybranego
wariantu i jego ocenę (18, s. 282). Można uznać, iż prezentowana w artykule koncepcja struktur zarządzania określa elementy istotne w procesie podejmowania decyzji o wyborze struktury zarządzania wymianą gospodarczą, ma ona zatem walor
normatywny (rys. 2).
Elementy
podejmowania
decyzji według
modelu
klasycznego
Elementy
podejmowania
decyzji o wyborze
struktury
zarządzania

Rozpoznanie
sytuacji
decyzyjnej

Wyodrębnienie i ocena
różnych możliwości
postępowania i wybór
jednej z nich

Wdrożenie
wybranego wariantu
i ocena wyników

Wybór między
realizacją
czynności w
firmie a zlecaniem
podmiotom
zewnętrznym

Warianty struktur
zarządzania (rynek, formy
pośrednie, firma) oraz ich
wyróżniające cechy;
determinanty wyboru
danej struktury

Ocena poprzez
porównanie
efektywności
wybranej struktury
z innymi wariantami
struktur

Rysunek 2. Elementy podejmowania decyzji o wyborze struktury
zarządzania określone w koncepcji O. Williamsona
Źródło: opracowanie własne.

Określono jasno sytuację decyzyjną jako wybór między realizacją czynności wewnątrz firmy lub zlecaniem jej podmiotom zewnętrznym. Zdefiniowano warianty
struktur zarządzania (rynek, formy pośrednie jak kontrakt długoterminowy, firma)
oraz podano ich wyróżniające cechy. Wskazano też determinanty wyboru tych struktur (z akcentem na specyfikę aktywów i oportunizm) oraz warunki podejmowania
decyzji menedżerskich (asymetria informacyjna, niekompletne kontrakty, ograniczona racjonalność, oportunizm stron wymiany). Jako podstawę oceny decyzji Williamson proponuje analizę porównawczą efektywności wybranej struktury z innymi
wariantami struktur [38]. Nie rozwija jednak sposobu wykorzystania tych elementów,
w postaci spójnej procedury dla praktyki działania. Występuje w tej sytuacji potrzeba
określenia metodyki postępowania w decyzjach menedżerskich. Rozwinięcie tej
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metodyki powinno odbywać się na gruncie nauki o zarządzaniu, która koncentruje
się na formułowaniu wniosków normatywnych i praktycznych zaleceń [36, s. 8–9].
Podjęcie tego zadania stwarza perspektywy ograniczenia zauważanej przez S. Sudoła [35, s. 4] koncepcyjnej luki między nową ekonomią instytucjonalną, zwłaszcza
teorią kosztów transakcji a nauką o zarządzaniu. Opracowanie podstaw dla decyzji
menedżerskich w analizowanym obszarze wymaga jednak także odniesienia się do
ograniczeń tez Williamsona, z punktu widzenia zarówno rozważanych wcześniej wyników badań empirycznych, jak i koncepcji oraz praktyki zarządzania firmą. Istotne
wątpliwości budzi przecenianie znaczenia kosztów transakcji w relacji do innych
kosztów [35, s. 4], jak koszty organizacji i koszty produkcji. Dążąc do optymalnych
wyborów, menedżer powinien brać pod uwagę całkowite koszty danej transakcji
(koszty transakcji plus koszty produkcji) nie tylko jej obsługi. Rozwiązaniem tego
problemu może być, prezentowany wcześniej, pomiar kosztu transakcyjnego jako
kosztu wymiany. Inny problem analizowanej koncepcji to marginalizowanie znaczenia zasobów i kluczowych kompetencji organizacji w wyborach struktur zarządzania. Nurt zasobowy i związana z nim koncepcja kluczowych kompetencji jako
m.in. wyznacznik decyzji o poziomie integracji pionowej i dywersyfikacji, zyskały
znaczne wsparcie w badaniach empirycznych i praktyce działania firm. W świetle
tej koncepcji, specyfika aktywów i oportunizm kooperanta nie są wystarczającymi
przesłankami dla decyzji o samodzielnej realizacji czynności złożonej i wymagającej znacznych kompetencji, których nie obejmują obecne zasoby i umiejętności
firmy [5]. Wreszcie, z perspektywy behawioralnej, uznanie wyboru technologii za
pierwszy sprawczy czynnik granic firmy, gdyż determinuje on poziom specyfiki aktywów, pomija czynnik celów i aktywnych postaw menedżerów w kształtowaniu relacji
kooperacyjnych z podmiotami w otoczeniu. Ten behawioralny aspekt odzwierciedla
koncepcja zależności zasobów J. Pfeffera i G. Salancika [33], w której zakłada się, iż
menedżerowie i przedsiębiorcy dążą aktywnie do uzależnienia dostawców i odbiorców od swoich zasobów, i do niezależności własnej organizacji od zasobów innych
podmiotów. Sposób kształtowania relacji zależności może być z kolei w pełni opisany właśnie z punktu widzenia czynników specyfiki aktywów i oportunizmu oraz
czynnika kluczowych kompetencji.

Zakończenie
W artykule zanalizowano koncepcję struktur zarządzania w ujęciu O.E. Williamsona oraz określono możliwości i ograniczenia zastosowania tej koncepcji w decyzjach menedżerskich. Postępująca specjalizacja i nurt outsourcingu oraz rozwój sieciowych zależności między firmami, wskazują na aktualność wyborów co do poziomu
integracji pionowej oraz sposobów kształtowania relacji z dostawcami i nabywcami,
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potwierdzając znaczenie koncepcji Williamsona we współczesnej praktyce działania firm. W artykule stwierdzono, iż w koncepcji określone zostały elementy istotne
w procesie podejmowania decyzji, tj. zdefiniowano sytuację decyzyjną jako wybór
między samodzielnym wykonywaniem danej czynności lub zlecaniem jej zewnętrznym kooperantom, określono możliwe warianty, podając atrybuty każdej z wyróżnionych struktur zarządzania i wskazano determinanty wyboru struktur, z punktu
widzenia dopasowania ich cech do atrybutów transakcji. Jednocześnie jednak, rozwinięcia wymaga szczegółowa procedura podejmowania decyzji menedżerskich,
z wykorzystaniem określonych już w teorii elementów. Procedura ta powinna zostać opracowana na gruncie nauki o zarządzaniu, z jednoczesnym uwzględnieniem
ograniczeń koncepcji Williamsona, wykazywanych na gruncie teoretycznym i empirycznym. Wśród tych ograniczeń istotne jest niedocenianie kosztów organizacji
i kosztów produkcji wobec kosztów transakcji zewnętrznych, przecenianie znaczenia oportunizmu wobec nastawienia kooperacyjnego firm oraz pomijanie istotnych
czynników określających granice firmy, tj. kluczowych kompetencji oraz celów i zachowań menedżerów w procesie kształtowania zasobów.
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STRUKTURA ZARZĄDZANIA W UJĘCIU
O.E. WILLIAMSONA JAKO PRZEDMIOT
DECYZJI MENEDŻERSKICH
Streszczenie
Struktury zarządzania to sposoby koordynacji wymiany gospodarczej, do których należą
transakcje rynkowe, realizacja czynności wewnątrz hierarchii firmy oraz formy pośrednie
np. kontrakt długoterminowy. W artykule zanalizowano koncepcję struktur zarządzania
w ujęciu O.E. Williamsona oraz określono możliwości i ograniczenia zastosowania tej
koncepcji w decyzjach menedżerskich. Specjalizacja, rozwój outsourcingu i zależności
sieciowych, wywołują potrzebę wyboru co do granic firmy i jej relacji z kooperantami.
W artykule stwierdzono, iż w analizowanej koncepcji określone zostały istotne elementy
procesu decyzyjnego, tj. sytuacja decyzyjna, warianty struktur i ich atrybuty, determinanty
wyboru danego wariantu oraz warunki podejmowania decyzji. Szczegółowa procedura podejmowania decyzji z wykorzystaniem tych podstaw wymaga jednak dopiero rozwinięcia,
z uwzględnieniem ograniczeń koncepcji. Do ograniczeń tych należą niedocenianie kosztów
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organizacji i kosztów produkcji wobec kosztów transakcji zewnętrznych, przecenianie
znaczenia oportunizmu wobec nastawienia kooperacyjnego firm oraz pomijanie istotnych
czynników określających granice firmy, tj. kluczowych kompetencji oraz celów i zachowań
menedżerów w procesie kształtowania zasobów.

Słowa kluczowe: struktury zarządzania, koszty transakcji,
integracja pionowa, podejmowanie decyzji

GOVERNANCE STRUCTURE BY O.E. WILLIAMSON
IN MANAGERIAL DECISION -MAKING
Key words: governance structures, transaction costs, vertical
integration, decision-making
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LUKA ZASOBOWA W PROCESIE
TWORZENIA INNOWACJI

1. Wprowadzenie
Tworzenie innowacji przez przedsiębiorstwa ma zazwyczaj charakter sekwencyjny [18]. Branscomb i Auerswald [3] wyróżniają pięć, następujących po sobie, etapów powstawania innowacji w przedsiębiorstwie. Do stadiów tych należą: badania
podstawowe, próba pomysłu (ang. proof of concept), wczesne prace rozwojowe, rozwój produktu oraz jego produkcja.
Celem pierwszych dwóch etapów jest skonstruowanie prototypu urządzenia bądź
technologii, która przedstawia unikalny potencjał komercyjny. Urządzenie bądź technologia na tym etapie rozwoju nazywa się wynalazkiem [3]. Nie każdy wynalazek
jednak ma szansę stać się innowacją. Termin „innowacja” należy odnosić bowiem
do późniejszych stadiów prac rozwojowych (rozwoju produktu oraz jego marketingu
i produkcji). Wtedy to wynalazek zostaje wdrożony na rynku, przynosząc inwestorom nadzieję zwrotu poniesionych już nakładów.
W niniejszej pracy autor koncentruje się na etapie wczesnych prac rozwojowych.
W tym stadium wynalazek stopniowo kształtowany jest przez wymogi konkurencyjnego rynku oraz oczekiwania nabywców. W tej fazie identyfikowany jest rynek
docelowy, a także mierzona jest jego atrakcyjność. Menedżerowie finansowi przedsiębiorstwa dokonują wstępnego oszacowania kosztów produkcji oraz czasu potrzebnego do ukończenia całego przedsięwzięcia. Etap wczesnych prac rozwojowych jest
więc etapem przejściowym pomiędzy wynalazkiem a innowacją.
Okazuje się jednak, że stadium to jest okresem krytycznym dla wielu projektów
badawczo-rozwojowych. Tym samym etap ten stanowi swoisty mechanizm selekcyjny
przyszłych innowacji [5]. Teza ta zostanie rozwinięta w dalszej części opracowania.
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2. Niepewność w procesie tworzenia innowacji
Tworzenie innowacji jest procesem, którego skuteczna realizacja wymaga dopływu odpowiednich zasobów. Znaczenie zasobów dla zdolności innowacyjnych
przedsiębiorstwa znajduje się w centrum zainteresowania teoretyków zasobowej
szkoły zarządzania [19; 2; 14]. Przedstawiciele tej szkoły uważają, że pomysły innowacyjne pochodzą nie tylko z analizy otoczenia, ale w nie mniejszym stopniu są rezultatem krytycznej oceny zasobów samego przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc, wewnętrzna struktura zasobowa może stanowić potężne źródło bodźców do tworzenia
innowacji przez przedsiębiorstwa [7].
Projekt badawczo-rozwojowy przeznaczony do realizacji przez kierownictwo
przedsiębiorstwa wspierany jest odpowiednimi zasobami. Wśród nich wymienić
należy [7]: zasoby rzeczowe (m.in. maszyny, urządzenia, budynki), zasoby intelektualne (wiedza, doświadczenie, technologia), zasoby finansowe (kapitały własne
lub zobowiązania) oraz zasoby komercyjne (relacje z klientami i partnerami biznesowymi). Zazwyczaj jednak zasoby te dostarczane są warunkowo (na przykład na
określony czas), ponadto ich dopływ zależy od mierzalnych postępów projektu innowacyjnego.
Badania empiryczne [18] pokazują, że początkowo ustalony czas zobowiązania
ze strony dostawców zasobów okazuje się bardzo często niewystarczający do ukończenia przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego. W przypadku projektów innowacyjnych dostawcami wewnętrznymi są menedżerowie decydujący o alokacji zasobów
w przedsiębiorstwie. Dostawcami zewnętrznymi są zaś przede wszystkim fundusze
zalążkowe oraz aniołowie biznesu [3].
Dostawcom zasobów zależy na terminowym ukończeniu prac nad wynalazkiem
oraz jego skutecznym wdrożeniu na rynku. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że proces
tworzenia innowacji nieodłącznie wiąże się z niepewnością, co sprawia, że zakładany plan prac rozwojowych bardzo często nie pokrywa się z tym faktycznie zrealizowanym. Dlatego proces tworzenia innowacji porównywany jest przez niektórych
badaczy [18] do podróży pełnej przygód (ang. adventurous innovation journey). Jest
to w opinii autora niniejszego opracowania metafora trafna, ponieważ innowatorzy
napotykają na swojej drodze liczne przeszkody, które z biegiem czasu akumulują się
i wzmacniają swoje niekorzystne oddziaływanie, tworząc tzw. zaklęte kręgi piętrzących się trudności (ang. vicious cycles).
Niepewność jest elementem każdego zamierzonego działania [11], w tym działania twórczego (innowacyjnego). Niepewność w rozumieniu Savage’a [15] jest niepewnością prawd (ang. truth uncertainty). Oznacza to, że decydenci nie są pewni
prawdziwości dobrze zdefiniowanych twierdzeń dotyczących konsekwencji podejmowanego działania. Savage sądzi, że jedynym sposobem radzenia sobie z tak
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pojmowaną niepewnością jest wprowadzenie miary prawdopodobieństwa na zbiorze
możliwych konsekwencji działania. Dlatego też niepewność prawd z określoną miarą
prawdopodobieństwa nazywa się niepewnością w sensie Savage’a lub też niepewnością parametryczną. Knight [10] uznaje natomiast, że określenie miary prawdopodobieństwa na zbiorze konsekwencji nie jest zawsze możliwe. Dlatego też niepewność prawd bez zdefiniowanej miary prawdopodobieństwa nazywa się niepewnością
w sensie Knighta.
Zarówno niepewność parametryczna, jak i niepewność w sensie Knighta są składnikami procesu tworzenia innowacji. Pierwsza wiąże się przede wszystkim z pracami
badawczo-rozwojowymi w samym przedsiębiorstwie (stadium wynalazku), druga
zaś z reakcją rynku na wdrażany wynalazek (stadium innowacji). Niepewność parametryczną należy odnosić do etapu prac nad wynalazkiem wewnątrz organizacji.
Niepewność taką można skutecznie ograniczać poprzez efektywne zarządzanie projektem innowacyjnym. Podstawowym zadaniem takiego zarządzania jest bowiem
funkcja informacyjna [8]. Produkowana w procesie zarządzania informacja jest zaś
miarą redukcji niepewności parametrycznej [12]. Niepewność w sensie Knighta dotyczy natomiast etapu wdrożenia wynalazku na konkurencyjnym rynku. Nie sposób
jest przecież przewidzieć wszystkie reakcje interesariuszy danej innowacji (konsumentów, konkurentów, dystrybutorów, regulatorów) oraz ex ante opracować strategię wdrożeniową optymalną ex post [6].
W konsekwencji na styku zarządzania projektem B+R wewnątrz organizacji (niepewność parametryczna) oraz reakcją dynamicznego rynku (niepewność w sensie
Knighta) rodzi się trzeci rodzaj niepewności w procesie tworzenia innowacji – niepewność Heisenberga [3].
Niepewność parametryczna

Niepewność w sensie Knighta

Organizacja
Wynalazek

Rynek
Innowacja

Niepewność Heisenberga

Rysunek 1. Trzy rodzaje niepewności w procesie tworzenia innowacji
Źródło: opracowanie własne.

W fizyce zasada Heisenberga mówi, że mała niepewność położenia cząstki może
być osiągnięta jedynie kosztem dużej niepewności jej pędu. Podobny dualizm można
zaobserwować w przypadku tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa. Z jednej
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strony bowiem tworzenie innowacji wymaga gęstej sieci horyzontalnych powiązań
pomiędzy naukowcami pracującymi nad wynalazkiem. Relacje horyzontalne, czyli
oparte na równym zakresie władzy, sprzyjają wymianie informacji, są twórcze. Ma to
ogromne znaczenie dla powodzenia projektu innowacyjnego w jego początkowych,
eksploracyjnych stadiach (badaniach podstawowych oraz próbie pomysłu).
Z drugiej zaś strony wdrożenie innowacji wymaga efektywnego systemu powiązań wertykalnych pomiędzy naukowcami a kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa.
Relacje wertykalne, w których partnerzy nie są równi co do zakresu władzy, przeważają w późniejszych, komercyjnych etapach projektu innowacyjnego (pracach rozwojowych oraz produkcji).
Zdaniem Branscomba i Auerswalda [3] pełne zharmonizowanie tych dwóch systemów koordynacji (horyzontalnej oraz wertykalnej) nie jest możliwe do osiągnięcia
w ramach jednej organizacji. Niczym w zasadzie Heisenberga pojawia się tu swoisty trade-off pomiędzy słabszą kontrolą przedsięwzięcia B+R w fazie eksploracyjnej,
a silniejszą na etapie komercjalizacji. Ten konflikt stanowi instytucjonalne źródło
niepewności w procesie tworzenia innowacji.

3. Luka zasobowa
W poprzedniej części artykułu powiedziano, że początkowo ustalony czas zobowiązania ze strony dostawców zasobów okazuje się bardzo często niewystarczający
do ukończenia przedsięwzięcia innowacyjnego. Problem ten ilustruje rysunek 2.
Dostawcy zasobów zobowiązali się tu w chwili T0 wspierać przedsięwzięcie do
momentu T2 , który początkowo miał być planowanym końcem prac rozwojowych.
W trakcie prac okazało się jednak, że realistycznym terminem wykonania projektu
jest moment T3. Długość odcinka (T2, T3] wyznacza więc lukę zasobową w momencie T2 w omawianym projekcie B+R.
Czas realizacji innowacji
Czas zobowiązania zasobowego
T0

T1

T2

T3
Luka zasobowa

Rysunek 2. Luka zasobowa w projektach innowacyjnych
Źródło: [18].

78

OiK_2_2010_srodki.indd 78

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2010 (140)

30-06-10 13:21:50

Luka zasobowa w procesie tworzenia innowacji

3.1. Psychologiczne przyczyny luki zasobowej
Przyczyny powstawania luki zasobowej można wyjaśnić za pomocą odpowiednich mechanizmów psychologicznych. Otóż, główny pomysłodawca wynalazku, poszukując środków na realizację przedsięwzięcia, prezentuje je najczęściej w możliwie najkorzystniejszy sposób. Przedstawienie optymistycznego scenariusza prac nad
wynalazkiem1 ma zwiększyć szanse uznania projektu przez kierownictwo firmy, ale
jednocześnie nakłada ono nadmiernie restrykcyjne ograniczenia ex post. Podobne
zjawisko, w którym niezwykle dobry wynik z okresu T1 powoduje wzrost wymagań
i bardziej restrykcyjną strukturę bodźcową w okresie T2 , nazywane jest w ekonomii
efektem koła zapadkowego (ang. ratchet effect) [9].
Pomysłodawca wynalazku może przedstawiać własny projekt w możliwie najkorzystniejszym świetle, kierując się dwoma motywami. Pierwszy z nich nazwany został w literaturze [16; 4] złudzeniem naiwnego psychologa (ang. street psychologist).
Pomysłodawca dąży więc do uzyskania jakiegokolwiek zobowiązania ze strony dostawcy zasobów, nawet jeśli jest to zobowiązanie na zdecydowanie za krótki czas na
realizację całego przedsięwzięcia. Pomysłodawca uważa bowiem, że dostawca zasobów z biegiem czasu zaangażuje się emocjonalnie w projekt i z pewnością przedłuży
okres swojego zobowiązania, gdy będzie to potrzebne do ukończenia przedsięwzięcia. Drugi motyw to samooszukiwanie się [1]. Czasami ludzie bardzo zmotywowani
sami oszukują się co do stopnia trudności wyznaczonego sobie zadania. W rezultacie pomysłodawca może naprawdę wierzyć, że projekt zostanie wykonany zgodnie
z najbardziej optymistycznym scenariuszem prac.

3.2. Morze Darwina oraz Dolina Śmierci
Pomyślne rozwiązanie problemu luki zasobowej nie jest zadaniem prostym. Bardzo wiele projektów B+R zostaje przerwanych w swoim końcowym stadium z powodu wycofania się dostawcy zasobów. Trafnie moment ten uchwycono w pracy
Branscomba i Auerswalda [3, 35], w której można przeczytać:
W pewnym momencie kadra zarządzająca zaczyna zadawać pytania: „Na jakim
etapie jesteście?, co robicie?, kiedy wreszcie będziemy mieli coś z tego?” Niestety jednak
wciąż jest za wcześnie, aby udzielić konkretnych odpowiedzi na te pytania.
(Tłumaczenie własne).
Literatura [3] metaforycznie nazywa ten moment Doliną Śmierci (ang. Valley of
Death). Jest to bowiem moment krytyczny, w którym wiele doskonałych pomysłów
innowacyjnych kończy swoją podróż ku komercyjnemu zastosowaniu. W świetle tej
1 Optymistyczny

szacunek kosztów, czasu realizacji przedsięwzięcia i spodziewanych korzyści z inno-

wacji.
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metafory wejście projektu B+R w stadium luki zasobowej oznacza więc ekonomiczną
„śmierć” przedsięwzięcia z braku zasobów.
Wielu autorów [17] krytykuje tak statyczne ujęcie i przeciwstawia mu propozycję Morza Darwina (ang. Darwinian Sea), w którym dochodzi do ostrej rywalizacji
o ograniczone zasoby. Według tej ewolucyjnej koncepcji stadium luki zasobowej jest
raczej swoistą naturalną selekcją [5] projektów B+R, którą przetrwają przedsięwzięcia zdecydowanie najlepsze, o największych szansach powodzenia na rynku. Tylko
takie projekty utrzymają dopływ zasobów na poziomie wystarczającym do wdrożenia wynalazku na konkurencyjnym rynku.
Zauważmy, że selekcja w postaci Morza Darwina wywoływana jest przez samego
pomysłodawcę wynalazku. Na etapie prezentacji swojego pomysłu ulega on bowiem
złudzeniu2, w wyniku którego postrzega całą sytuację w perspektywie krótkookresowej. Dąży on więc do uzyskania jakiegokolwiek zobowiązania ze strony dostawcy
zasobów, nie zdając sobie sprawy z późniejszych konsekwencji takiego zachowania
(luka zasobowa jako efekt działania mechanizmu koła zapadkowego).

Dolina Śmierci

Prace nad wynalazkiem
Organizacja

Brak zasobów
Innowacja
Rynek

Rysunek 3. Dolina Śmierci w procesie tworzenia innowacji
Źródło: [3].

4. Model
Przyczyny powstawania luki zasobowej można modelowo pokazać w formie gry
rozwiniętej z niepełną informacją. Grę rozpoczyna dostawca zasobów (gracz DZ),
który podejmuje decyzję o bezpiecznym (B) albo ryzykownym3 (R) ulokowaniu
2 Naiwnego psychologa lub samooszukiwania się.
3 Przeznaczenie zasobów na realizację projektu B+R jest strategią ryzykowną. Zainwestowane nakłady
mogą bowiem w ogóle się nie zwrócić.
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swoich zasobów. Następnie pomysłodawca wynalazku (gracz W) „upiększa” (decyzja U) projekt4 (tj. ulega własnym złudzeniom) albo przedstawia go krytycznie,
zgodnie z obiektywnymi finansowymi zaleceniami (decyzja K). Dostawca zasobów
po zapoznaniu się z przedstawioną ofertą zobowiązuje się wspierać przedsięwzięcie
(decyzja Z) albo ofertę odrzuca (decyzja NA). Dostawca zasobów nie wie, czy gracz
W uległ złudzeniu, dlatego DZ nie rozróżnia wierzchołków drzewa po decyzji gracza W (wierzchołki te należą do jednego zbioru informacyjnego5).
Wypłaty obu graczy przedstawiono w nawiasach okrągłych w następujący sposób: (wypłata gracza DZ, wypłata gracza W). Jeśli dostawca zasobów nie złoży zobowiązania, wynalazca nie odniesie korzyści. Jeśli dostawca złoży zobowiązanie,
większe wypłaty dla obu graczy ma przynieść projekt „upiększony”. Inwestycja bezpieczna przynosi dostawcy wypłatę średnią (α), podczas gdy inwestycja wysokiego
ryzyka
(projekt B+R) może przynieść wypłatę większą albo mniejszą od średniej6
_
(a > a > a− > 0).
Konkurencja o zasoby

Innowacja

Prace rozwojowe

Morze Darwina

Rysunek 4. Morze Darwina w procesie tworzenia innowacji
Źródło: [3].

Aby rozwiązać tę grę, nie można posłużyć się metodą indukcji wstecznej7 [13],
gdyż rozważana gra nie jest grą z pełną informacją. Dlatego też należy przekształcić
rozpatrywaną grę w postaci rozwiniętej do postaci strategicznej, a następnie wyznaczyć równowagi Nasha w strategiach czystych (por. rysunek 5 i tabela 1).
Powyższa gra posiada trzy równowagi Nasha w strategiach czystych: {BZ, K},
{BNA, K}, {RZ, U}. Pierwsze dwie równowagi nie prowadzą do powstania innowacji,
4 Przedstawia projekt w nadmiernie korzystnym świetle.
5 Graficznie pokazano to na rysunku 5 linią przerywaną.
6 Większa wariancja wyników.
7 Kolejne rozwiązywanie podgier, zaczynając od podgry ostatniej.
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ponieważ gracz DZ wybiera inwestycję bezpieczną. Jedyną równowagą, w której DZ
decyduje się na inwestycję wysokiego ryzyka jest ta, w której gracz W przedstawia
projekt w nadmiernie korzystnym świetle. W takiej sytuacji taktyka „upiększania”
wydaje się dla pomysłodawcy wynalazku jedyną godną wyboru. Trzeba tu jednak
zauważyć, że wybór ten ex post prawdopodobnie skutkować będzie wystąpieniem
luki zasobowej zgodnie z mechanizmem koła zapadkowego [9].
DZ
R

B

W
(ā, 0)

K

U
DZ

Z

(ā, b̄)

DZ

Z

NA

(0, 0)

NA

(a_, b_)

(0, 0)

Rysunek 5. Gra o uznanie projektu innowacyjnego – postać rozwinięta
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Gra o uznanie projektu innowacyjnego – postać strategiczna
Pomysłodawca wynalazku (W)
U
Dostawca
zasobów
(DZ)

K

BZ

(a, 0)

(a, 0) równowaga Nasha

BNA

(a, 0)

(a, 0) równowaga Nasha

RZ
RNA

równowaga Nasha
(0, 0)

(0, 0)

Źródło: opracowanie własne.

5. Zakończenie
W niniejszym artykule autor analizował proces tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na przemianę jakościową zachodzącą w ramach tego procesu, tj. przekształcenie wynalazku w innowację. Przejściu temu towarzyszy często niedobór odpowiednich zasobów, co w opracowaniu zostało nazwane
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stadium luki zasobowej. Następnie pokazano, że etap ten może stanowić swoisty
mechanizm selekcyjny przyszłych innowacji, odwołując się do podejścia ewolucyjnego.
Wyjaśniono także (zarówno w języku psychologii, jak i teorii gier) przyczyny powstawania luki zasobowej. Zdaniem autora wzbogaca to dotychczasową wiedzę na
temat zagrożeń, jakie mogą wystąpić w procesie zarządzania innowacjami.
Otwarte natomiast pozostaje pytanie o projekt systemu organizacyjnego, który
efektywnie rozwiązywałby problem luki zasobowej.
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LUKA ZASOBOWA W PROCESIE
TWORZENIA INNOWACJI
Streszczenie
W niniejszym artykule autor analizuje proces tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa.
Szczególny nacisk położono na etap wczesnych prac rozwojowych, w którym wynalazek
stopniowo staje się innowacją. W dalszej części pracy przedyskutowano rodzaje niepewności występujące w procesie tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa. Następnie
zidentyfikowano, zdaniem autora, kluczowe zagrożenie dotyczące projektów badawczo-rozwojowych, które nazwano luką zasobową. Przyczyny jej powstawania wyjaśniono za
pomocą odpowiednich mechanizmów psychologicznych, a także modelowo w ujęciu teorii
gier. Wskazano w końcu możliwe konsekwencje wystąpienia luki zasobowej dla przedsięwzięcia innowacyjnego.

Słowa kluczowe: wynalazek, innowacja, zasoby, organizacja

RESOURC GAP IN THE PROCESS
OF INNOVATION CREATION
Abstract
In the following article the author analyzes the process of innovation creation by business
enterprises. Special emphasis is put on the early-stage technology development which allows
to gradually transform invention into innovation. In the further part of the paper three kinds
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of uncertainty concerning the corporate innovation processes are discussed. Then the author
identifies, in his opinion, the key threat in R&D projects, i.e. the resource gap. The causes
of resource gap are then thoroughly discussed and explained using both the appropriate
psychological theory and the game-theoretic approach. Finally, the potential managerial and
economic consequences of the resource gap are shown.

Key words: invention, innovation, resources, organization
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KAPITAŁ INTELEKTUALNY –
PROBLEM INTERPRETACJI
KLUCZOWYCH TERMINÓW

Wprowadzenie
Pierwsze wyraźne wzmianki o kapitale intelektualnym pojawiły się w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Już w roku 1933 rachunkowość zasobów przedstawiona
została przez E.H. Chamberlina1. Wiele lat później, w roku 1959, stała się ona podstawą zasobowej teorii przedsiębiorstwa przedstawionej przez E. Penrose [28]. Dyskusja nad ewolucją kapitału intelektualnego prowadzona była również w ramach
teorii zasobów ludzkich, zainicjowanej przez G. Beckera [5, s. 9–49].
W analizie genezy terminu „kapitał intelektualny” przywołuje się często zwrot
użyty w 1969 roku przez J.K. Galbraitha w liście do Michała Kaleckiego [19, s. 15],
w którym pisał: „…jestem ciekaw czy zdaje Pan sobie sprawę z tego, jak wiele mu
wszyscy na świecie zawdzięczamy, wkładowi Pańskiego kapitału intelektualnego
w ostatnich dekadach…” [37, s. 17]. Współcześnie kapitał intelektualny ma o wiele
szersze znaczenie, nieograniczające się tylko do jednostki i jej potencjału, ale obejmuje ono całą organizację i otoczenie zewnętrzne, w którym ona funkcjonuje. O ile
sam termin „kapitał intelektualny” został po raz pierwszy bezpośrednio użyty w 1969
roku, o tyle pierwsza książka, autorstwa G.R. Fiewela pojawiła się sześć lat później
w 1975 roku [17]. To G.R. Fiewel wskazuje na J.K. Galbraitha jako „prekursora”
* Dr Anna Ujwary-Gil, adiunkt, Katedra Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.
1 H.E. Chamberlin uznawany jest za twórcę teorii monopoli przemysłowych i konkurencji. Zwrócił uwagę
na rolę przedsiębiorstwa w gospodarce, inicjując między innymi dyskusję nad rolą reklamy w kształtowaniu
się struktury rynku. Jego najważniejsze dzieło wydane najpierw w roku 1933, a w 1947 roku wznowione, to:
The Theory of Monopolistic Competition: A Re-orientation of the Theory of Value, Harvard University Press,
Cambridge 1947.
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terminu, który na wiele lat został uśpiony, by powrócić już w innym, zmienionym
kontekście i interpretacji, co nastąpiło we wczesnych latach 90. ubiegłego stulecia.
Lata 80. to okres wzmożonego zainteresowania wartością niematerialną (goodwill) oraz rosnącą dysproporcją między wartością księgową a wartością rynkową
przedsiębiorstw. Wyraźne rozróżnienie kapitału intelektualnego od innych wartości
niematerialnych (wywodzących się z rachunkowości) wciąż pozostaje jednak niejasne (rysunek 1).
Kapitał intelektualny może być rozumiany jako pochodna terminu kapitał, który
jest podstawową kategorią ekonomii i dyscyplin pokrewnych, jak finanse i rachunkowość. O ile w terminologii ekonomicznej używa się terminu aktywa wiedzy, aktywa
intelektualne (niemierzalne), zasoby niematerialne (nienamacalne, niewidzialne)
itp., to w rachunkowości – wartości niematerialne traktowane są zamiennie z kapitałem intelektualnym.

Aktywa
intelektualne

Aktywa
(kapitał)
wiedzy

Dokumentacja
Bazy danych
Schematy
Rysunki
Projekty

Własność
intelektualna
Patenty
Znaki towarowe
Prawa do wzorów
Prawa autorskie
Tajemnica handlowa

Zasoby
niematerialne
Ludzkie
Informacyjne
„Niewidzialne”

Wartości
niemierzalne

Kapitał
intelektualny

Doświadczenie
Wizerunek
Marka
Relacje z klientami
Know-how

Wartości
niematerialne
Prace rozwojowe
Wartość firmy
Godziwa wartość

Rysunek 1. Kategorie powiązane z kapitałem intelektualnym
Źródło: opracowanie własne.

Stosunkowo najmniejszy problem wiąże się ze zdefiniowaniem własności intelektualnej2. Należą do niej patenty, prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe
2 Podstawowymi przepisami regulującymi prawo własności intelektualnej w Polsce są: ustawa Prawo
własności przemysłowej [44] oraz Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych [42]. Ustawy te obejmują najważniejsze kwestie związane z prawem własności intelektualnej.
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i znaki towarowe, prawa do wzorów, prawa autorskie oraz tajemnica handlowa. Ponieważ w bilansie wycenia się je według kosztu historycznego, nie uwzględnia się
ich rynkowej wartości, podobnie zresztą jak w przypadku wartości niematerialnych
(i prawnych), które są wyodrębnione w rachunkowości po stronie aktywów w bilansie. Przez wartości niematerialne i prawne rozumie się autorskie prawa majątkowe,
prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz know how. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również wartość firmy oraz koszty zakończonych
prac rozwojowych [43]. Jeśli z kolei prawdą jest, że kapitał intelektualny oparty jest
na wiedzy lub powstaje w wyniku transformacji i zastosowania wiedzy, to zamienne
stosowanie kapitału intelektualnego z kapitałem wiedzy nie wydaje się być terminologicznym nadużyciem.
Inaczej rzecz się ma w przypadku próby określenia aktywów wiedzy czy aktywów
intelektualnych. Aktywa wiedzy lub też aktywa intelektualne są to niemajątkowe aktywa, które przedsiębiorstwo posiada na własność w postaci kodowanej (np. dokumentacja, bazy danych), mogące być dla niej w przyszłości źródłem korzyści (wartości). Podobnie w rachunkowości – aktywa określa się jako kontrolowane przez
jednostkę (przedsiębiorstwo) zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ
korzyści ekonomicznych [43]. Tak rozumiane aktywa, w tym aktywa wiedzy, mogą
być kontrolowane przez przedsiębiorstwo, w przeciwieństwie do kapitału ludzkiego
(wiedzy pracowników), który nie jest jego własnością.
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie koncepcji kapitału intelektualnego
w perspektywie problemu jego definicji oraz terminów pochodnych. Kapitał intelektualny rozpatrzono również w kontekście jego składników oraz przyjętej klasyfikacji – i tu warto również przyjrzeć się, jak różni autorzy prezentują kapitał intelektualny
i jego składowe. Mnogość definicji kapitału intelektualnego oraz prezentacji jego elementów (składników) skłania do poszukiwania pewnego konsensusu oraz akceptowalnej interpretacji – co jest zadaniem trudnym, szczególnie iż każdy badacz pragnie
wyeksponować swoją propozycję zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi.

Definicje kapitału intelektualnego
Koncepcja kapitału intelektualnego powiązana jest z zasobową teorią przedsiębiorstwa. Zasobowa teoria przedsiębiorstwa, zwana również podejściem zasobowym,
rozwinęła się w połowie lat 80. ubiegłego stulecia, głównie dzięki pracy B. Wernerfelta [45, s. 171–180]. Jednakże specyficzne dla przedsiębiorstwa i sposobu gospodarowania zasoby zostały opisane w teorii ekonomii na długo przed 1980 rokiem
przez E.H. Chamberlina, który badał wpływ zróżnicowania posiadanych zasobów na
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konkurencję oraz uzyskanie zysków [12, s. 220–232]. Znaczący wkład do powstania
tej teorii przypada również E. Penrose, która w swoich pracach koncentrowała się na
tym, w jaki sposób rozwój przedsiębiorstwa jest kreowany przez wykorzystanie posiadanych zasobów [28 – wydanie z 1959 r.]. Duży wkład należy również przypisać
takim autorom, jak: J.B. Barney [2, s. 99–120]], R. Amit i P. Schoemaker [1, s. 33–45]
czy M.A. Peteraf [29, s. 179–191]]. Podejście to doczekało się również znaczącego
miejsca w ramach badań nad strategią przedsiębiorstwa, koncentrując się na akumulowaniu zasobów i umiejętności, które umożliwiają przedsiębiorstwu tworzenie
renty ekonomicznej na rynku [4, s. 1231–1241]; 29]. Zasoby przedsiębiorstwa rozumiane są bardzo szeroko i obejmują zarówno środki materialne, jak i niematerialne.
Do zasobów niematerialnych zalicza się m.in. kadrę (wiedzę pracowników), jej kwalifikacje i motywację sukcesu, kulturę organizacyjną sprzyjającą rozwojowi, reputację przedsiębiorstwa, osiągnięcia w postaci pomysłów, wynalazków, innowacji oraz
sprawność struktur i procedur [18, s. 140].
Zasoby niematerialne bardzo trudno odróżnić od kapitału intelektualnego.
Do końca nie wiadomo, co jest tylko zasobem niematerialnym, a co składnikiem
kapitału intelektualnego. M. Romanowska dzieli zasoby na niewidzialne, stanowiące
część majątku przedsiębiorstwa oraz zasoby niewidzialne związane z ludźmi i kulturą. Te zasoby związane z majątkiem przedsiębiorstwa autorka nazywa zasobami
informacyjnymi, a związane z ludźmi – umiejętnościami, które razem tworzą kapitał
intelektualny przedsiębiorstwa [34, s. 28]. Zasoby mogą być uzupełnieniem kapitału
intelektualnego. J.B. Barney definiuje zasoby jako aktywa, zdolności, procesy organizacyjne, informacje, wiedzę, kontrolowane przez firmę, które umożliwiają realizację
strategii ukierunkowanej na rozwój sprawności i skuteczności organizacji [3, s. 101].
H. Itami z kolei dzieli zasoby na fizyczne, ludzkie, pieniężne oraz tak zwane zasoby
niewidzialne, takie jak: umiejętności menedżerskie, technologie, zaufanie klienta,
kulturę organizacji [20, s. 45]. Z drugiej strony D.J. Teece sugeruje, iż aktywa mogą
mieć dwie formy: zasobów i zdolności. Zasoby to zasilenia, na przykład informacyjne, rzeczowe, finansowe czy ludzkie, przekształcone w produkt (oczekiwany rezultat, wynik końcowy), podczas gdy zdolności odnoszą się do specyficznych aktywów materialnych i niematerialnych, tworzonych w określonym czasie w wyniku
interakcji pomiędzy zasobami przedsiębiorstwa [40, s. 5].
Warto zaznaczyć, że w tym kontekście ludzie nie są zasobem, lecz ich nośnikiem,
ponieważ dysponują wiedzą, zdolnościami, umiejętnościami, zdrowiem, prezentują określone postawy, wartości oraz dysponują motywacją. Tak też można tłumaczyć ewolucję terminu „zasoby” w kierunku „kapitał” ludzki, który ma określoną
wartość oraz stanowi źródło przyszłych dochodów dla pracownika i organizacji.
[31, s. 33, 41].
Zarówno aktywa intelektualne czy też wartości niematerialne powinny być z kolei postrzegane jako część kapitału intelektualnego. Wielu autorów (np. B. Lev [24])
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traktuje je zamiennie jako niefizyczne źródło wartości wytworzonej dzięki innowacjom (odkryciu), unikalnemu projektowi organizacyjnemu czy zarządzaniu zasobami
ludzkimi [3]. O ile w teorii i praktyce zasobów ludzkich człowiek postrzegany jest
priorytetowo i jest zarazem najważniejszym źródłem powodzenia przedsiębiorstwa,
o tyle w koncepcji kapitału intelektualnego tak zwane czynniki miękkie i zasoby materialne są w stosunku do siebie komplementarne. I właśnie w tej komplementarności należy upatrywać źródeł wartości dodanej czy też przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa. Z tego względu propozycja D. Ulricha, oparta wyłącznie na kapitale ludzkim, w której kapitał intelektualny to iloczyn kompetencji i motywacji, jest
mocno niekompletna. W swojej, wydawałoby się obiecującej formule, D. Ulrich nie
przedstawił sytuacyjnych i strukturalnych uwarunkowań, wpływających na ostateczny kształt kapitału intelektualnego [41, s. 15–26]. Uwarunkowania, o których tu
mowa, będą szerzej omówione w kontekście klasyfikacji i składników kapitału intelektualnego.
Z kolei – w ujęciu L. Edvinssona i M.S. Malone kapitał intelektualny to wiedza,
praktyczne doświadczenie, technologie, dobre stosunki z klientami oraz wszelkie
umiejętności, pozwalające firmie na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej [15; 16; 14,
s. 266–373]. Podobnie kapitał intelektualny określił K.M. Wiig, jako aktywa powstałe
na skutek czynności intelektualnych, rozciągających się od nabywania nowej wiedzy (uczenia się) i kreatywności, do tworzenia cennych relacji z osobami [46, s. 18].
Każda z tych definicji w wyraźny sposób podkreśla znaczenie wiedzy, która jest nierozerwalnie związana z ludźmi oraz dobre relacje, mogące być źródłem lojalności
klientów. A.T. Stewart natomiast traktuje kapitał intelektualny jako szeroko pojmowaną wiedzę, informacje, własności intelektualne, doświadczenie, które mogą być
wykorzystywane w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa [36, s. xi]. Nie znaczy to
jednak, iż należy kapitał intelektualny utożsamiać z wiedzą. Wiedza jest jedynie surowcem wykorzystywanym do tworzenia kapitału intelektualnego.
Postrzeganie kapitału intelektualnego jako sumy wiedzy posiadanej przez uczestników wydaje się być dyskusyjne3. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że z jednej strony
wiedza ulega dewaluacji (starzeniu się) w czasie, a z drugiej – w wyniku uczenia się
następuje jej przyrost, to suma wiedzy może odnosić się tylko do tej wiedzy, która
zostanie przez uczestników uzewnętrzniona (wiedza jawna). Natomiast tak zwana
nieuzewnętrzniona wiedza niejawna, na przykład w postaci przekazanego doświadczenia, udzielenia porady czy wskazówki, nie będzie stanowić o sumie wiedzy uczestników danej grupy. Warto też zwrócić uwagę na tak zwany efekt synergii. Podobnie
jak w innych systemach wyniki działania „umysłu zbiorowego” przekraczają sumę
wyników poszczególnych części składowych systemu, w tym przypadku sumę wiedzy
pojedynczych członków społeczności przedsiębiorstwa [27, s. 23 i 152].
3 Takie rozumienie przedstawia np. M. Bratnicki, [8].
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Kapitał intelektualny może być rozumiany jako pochodna terminu kapitał, który
jest podstawową kategorią ekonomii i dyscyplin pokrewnych, jak finanse i rachunkowość. Przyjmijmy, iż kapitał [35, s. 90] to ogół rzeczy wytworzonych i majątek,
a kapitalizacja [35, s. 338] (ściśle związana z kapitałem) to proces przyrostu wartości i pomnażania kapitału. Intelekt [35, s. 310] jest natomiast całokształtem wiedzy
i zdolności umysłowych człowieka; intelektualny [35, s. 310] – dotyczący intelektu,
umysłowy, rozumowy. W wyniku koniunkcji tych dwóch znaczeń może powstać
następująca definicja kapitału intelektualnego: kapitał intelektualny to wytworzone
bogactwo, powstałe z wiedzy zatrudnionych pracowników przedsiębiorstwa zaangażowanych w stały proces przyrostu jego wartości.
Dodatkowego wyjaśnienia wymaga termin bogactwo oraz przyrost (tworzenie)
wartości. Współcześnie tworzenie wartości w przedsiębiorstwie postrzegane jest nie
przez pryzmat wysokości osiągniętego zysku, ale wytworzonej wartości dodanej,
która następnie jest redystrybuowana między interesariuszy związanych z przedsiębiorstwem.
Znacznie trudniej jest zdefiniować termin „wartość”, która ma charakter nie tylko
relatywny, ale też niejednoznaczny i subiektywny. Wartość [35, s. 660]. oznacza zespół
cech właściwych danej osobie lub rzeczy, stanowiący o jej walorach cennych dla ludzi
i mogących zaspokoić ich potrzeby. Miernikiem wartości materialnych i niematerialnych może być pieniądz, ponieważ wartość określa, ile coś jest warte pod względem
materialnym. Tak rozumiana wartość jest atrybutem oferowanych produktów i usług.
Produkty i usługi są przedmiotem relacji (wymiany) między przedsiębiorstwem a kupującym (klientem). Istotna – z punktu widzenia oferowanych produktów i usług –
jest wartość dla klienta, czyli korzyści, jakie przedsiębiorstwo proponuje w postaci
produktów i usług, by zapewnić sobie lojalność i satysfakcję klientów w docelowych
segmentach rynku4. Wartość dla klienta stanowi zatem stosunek korzyści zawartych w oferowanych produktach i usługach do kosztów związanych z ich nabyciem,
łącznie z finansowymi i niefinansowymi obciążeniami, które ponosi klient.
Równie istotna – z punktu widzenia klienta – jest wartość dodana, związana
z użytkowaniem usługi bądź produktu oraz ze stopniem realizacji celów, na przykład
osiągnięciem satysfakcjonujących relacji klienta z przedsiębiorstwem oraz większych
od oczekiwanych rezultatów z użytkowania produktu. Wartość dodana leży u podstaw łańcucha wartości M. Portera, który postrzega firmę jako system dostarczania
wartości klientowi [32, s. 87]. Wytwarzanie wartości odbywa się przy pomocy funkcji podstawowych (tj. logistyka zaopatrzenia i dystrybucji, handel i sprzedaż, usługi
oraz produkcja) oraz funkcji pomocniczych (tj. zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwijanie technologii, zaopatrzenie, związanych z infrastrukturą, kapitałem strukturalnym przedsiębiorstwa).
4 Definicja wartości dla klienta według [21, s. 79].
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Urzeczywistnieniem wartości dodanej dla przedsiębiorstwa jest cena, którą płaci
klient za uzyskane ze sprzedaży korzyści. Aby uzyskać wartość dodaną, należy powiązać tę wartość z kapitałem fizycznym, finansowym oraz kapitałem intelektualnym, niezbędnym do jej wytworzenia. Wzrost wartości dodanej następuje w wyniku produktywnego wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa.
Stąd kapitał intelektualny nie jest elementem zarządzania samym w sobie, lecz
funkcją tworzenia długookresowej wartości dla przedsiębiorstwa. Należy mieć świadomość, że logika funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, zorientowanych
na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, wymaga ścisłego współdziałania zasobów materialnych i niematerialnych w tworzeniu tej wartości. Tworzenie wartości
dla przedsiębiorstwa stało się o wiele bardziej skomplikowane niż miało to miejsce
w gospodarce rolniczej czy przemysłowej. Złożoność wzajemnych relacji między
tradycyjnymi zasobami przedsiębiorstwa i zgromadzonym w nim kapitałem intelektualnym, a w szczególności jego nieokreśloność i ulotność powoduje, że kwestia
włączenia kapitału intelektualnego do procesu zarządzania przedsiębiorstwem pozostaje wciąż otwarta.

Klasyfikacje kapitału intelektualnego
W definiowaniu kapitału intelektualnego nie można pominąć jego składników.
Początkowo kapitał intelektualny konstytuowały dwa komponenty: informacje wraz
z kapitałem wiedzy oraz kapitał strukturalny. Informacje i kapitał wiedzy miały
charakter zarówno formalny, jak i nieformalny (nieustrukturalizowany). Kapitał
strukturalny pełnił w związku z tym rolę mechanizmu zbierania, przechowywania i ponownego odzyskiwania informacji, by następnie komunikować je w postaci
przetworzonej – czyli wiedzy. Pojawiła się w konsekwencji idea, aby zintensyfikować
i usprawnić przepływ informacji w organizacji poprzez technologie sieciowe. Wydaje
się, iż rozwój kapitału intelektualnego zbiegł się w czasie (okres około 1990 roku)
z eksplozją intranetu i internetu5. Konsekwencją rozwoju technologii informatycznych, które zrewolucjonizowały proces wymiany informacji wewnątrz i na zewnątrz
organizacji, było pojawienie się kolejnego komponentu kapitału intelektualnego – kapitału klientów (rozumianego jako źródło innowacji i racjonalizacji kosztów).
Najbardziej wyeksponowana w literaturze wydaje się klasyfikacja L. Edvinssona,
który wyodrębnił dwie formy kapitału intelektualnego: kapitał ludzki i strukturalny
5 Oczywiście powstanie elektronicznej wymiany danych (EDI, poczty elektronicznej), sięga okresu
znacznie wcześniejszego. Poczta elektroniczna została opracowana przez ARPAnet i zoperacjonalizowana
w 1969 roku oraz przez Ethernet z Xerox PARC w 1973. Natomiast pierwszym systemem komputerowym,
umożliwiającym prowadzenie konferencji w wirtualnej przestrzeni, był EIES, system opracowany przez Turoffa z New Jersey Instytut of Technology w 1975 r.
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[16, s. 34]. Kapitał ludzki to przede wszystkim wartość wiedzy (know-how oraz tak
zwana wiedza niejawna – tacit knowledge) tworzonej przez członków przedsiębiorstwa, doświadczenie, umiejętności i zdolności ludzi, które mają decydujące znaczenie
dla efektów działania przedsiębiorstwa. Kapitał strukturalny (wyrażalna i usystematyzowana wiedza – explicit knowledge) odzwierciedlony jest w postaci własności intelektualnych, baz danych, procesów zarządzania, kultury organizacyjnej oraz infrastruktury technicznej. Infrastruktura ta powinna wspierać rozwój kapitału ludzkiego.
Do infrastruktury zalicza on jakość i zasięg systemów informacyjnych, reputację
przedsiębiorstwa, akcjonariat, koncepcję organizacyjną oraz dokumentację. Podobnie kapitał strukturalny ujmuje B. Lev stwierdzając, iż pozwala on przedsiębiorstwu
w sposób efektywny wytwarzać wzrost oraz znaczącą wartość ekonomiczną z kapitału rzeczowego, finansowego, ludzkiego oraz niematerialnych aktywów [25].
Kapitał intelektualny wymaga odpowiedniej infrastruktury organizacyjnej, która
usprawniałaby tworzenie wartości dla klientów. Infrastruktura organizacyjna, którą
B. Lev nazywa kluczowym „czynnikiem produkcji”, obejmuje: procesy i praktyki biznesowe, systemy, które przekształcają aktywa materialne i niematerialne w wiązkę
aktywów przedsiębiorstwa, umożliwiając tworzenie wartości z wszystkich typów aktywów, przewagę konkurencyjną oraz trwałe przepływy pieniężne [26]. Aby przedsiębiorstwo mogło efektywnie tworzyć wartość, wspomniana infrastruktura organizacyjna nie może być statyczna, a raczej powinna stale dostosowywać się do nowych
uwarunkowań, zarówno rynkowych jak i wewnątrzorganizacyjnych.
W umiejętności szybkiego dostosowania się i adaptacji przedsiębiorstwa do nowych warunków funkcjonowania B. Lev upatruje kluczową kompetencję współczesnego przedsiębiorstwa. Przykładem może być adaptacja nowej technologii, która
jest bardzo kosztowna i czasochłonna. Szacuje się, iż przeniesienie tradycyjnych kanałów dystrybucji do rozwiązań informatycznych (internet i sieć web), w tym szkolenie pracowników, adaptacja systemu czy utracony czas, dwu-, a nawet trzykrotnie
przewyższa koszty przejęcia bądź nabycia nowej technologii.
Równie często, różnica między wartością rynkową a wartością księgową, nazywana
jest wartością kapitału intelektualnego [33, s. 153]. Jeśli określenie wartości kapitału intelektualnego rozpatrzymy z punktu widzenia procesowego, to wartość tak rozumiana
będzie ciągle tworzona, ponownie przekształcana w nową formę, dzięki dynamicznej
interakcji zachodzących między ludźmi, informacji i wiedzy. Wartość określa stopień
użyteczności czegoś, szczególnie w porównaniu z innymi rzeczami. Oznacza to, iż wartość jest raczej percepcyjna niż faktyczna – a więc różne pomiary będą zastosowane
dla interesariuszy, dostawców czy akcjonariuszy. Tworzenie wartości, na przykład dla
klientów polega na strategii wykorzystania wiedzy przedsiębiorstwa i innowacji.
Zasoby niematerialne organizacji utożsamiane były z kapitałem intelektualnym,
co potwierdza klasyfikacja opracowana pod kierownictwem K.E. Sveibyego w ramach
tak zwanej Grupy Konrada. K.E. Sveiby wymienia trzy komponenty [39]:
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1) kompetencje pracowników (wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, stosunek do organizacji i witalność),
2) wewnętrzną strukturę organizacji (patenty, licencja, know-how, znaki towarowe,
kultura, procesy, systemy administracyjne, technologie informatyczne),
3) zewnętrzną strukturę organizacji (wizerunek, znaki towarowe, stosunki z dostawcami i odbiorcami), które są następnie analizowane ze względu na ich wzrost,
rozwój, efektywność i ryzyko.
Na bazie założeń K.E. Sveibyego, L. Edvinsson podzielił kapitał intelektualny na
dwa główne elementy: kapitał ludzki i kapitał strukturalny. Rozwinięciem tej klasyfikacji jest tak zwany model kapitału intelektualnego, opracowany wspólnie przez
L. Edvinssona, H. Saint-Onge, G. Petrasha oraz C. Amstronga6. Kapitał intelektualny
podzielono tu na: kapitał ludzki (know-how, umiejętności, zdolności, doświadczenie
oraz wiedza tworzona przez członków organizacji), kapitał organizacyjny (umiejętności organizacji odzwierciedlone w postaci własności intelektualnych, baz danych,
procesów zarządzania, infrastruktury technicznej, kultury organizacyjnej) oraz kapitał klientów (obejmuje relacje organizacji z otoczeniem: klientami, dostawcami,
kooperantami w oparciu o umowy, kontrakty). Model ten (rysunek 2) ze względu
na jego dynamiczne ujęcie, zasługuje na uwagę.

Kapitał
organizacyjny

Kapitał
ludzki

W

Kapitał
klientów

Rysunek 2. Model kapitału intelektualnego
Legenda:
– ––
– przepływ wiedzy między pracownikami, klientami a organizacją
W
– wartość (wytworzone bogactwo w wyniku interakcji trzech form kapitału)
Źródło: [11, s. 223].

6 Poszerzone ujęcie platformy wartości Petrasha, Zob.: [30] oraz [11, s. 222–223].
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Najważniejszą cechą tego modelu są wzajemne związki i zależności między głównymi elementami kapitału intelektualnego, których rezultatem ma być kreacja wartości. Model ten wpisuje się w aparaturę pojęciową ogólnej teorii systemów i cybernetyki. Linie przerywane sugerują przepływ wiedzy, natomiast linie ciągłe – zależności
występujące między trzema elementami. W teorii systemów, systemy otwarte (np. organizacja) uwikłane są w ciągły proces samoorganizacji, zmierzający do utrzymania równowagi (tzw. homeostazy). W wyniku zachodzących zmian wewnątrz i na
zewnątrz systemu następują adaptacyjne (przystosowawcze) działania w systemie
i powrót do równowagi. Oznacza to, iż organizacje należą do systemów samoorganizujących się, ponieważ są zdolne do podnoszenia stopnia swego uporządkowania
i do rozwoju, dzięki czerpaniu z otoczenia zasileń, na przykład materialnych i informacyjnych. W prezentowanym modelu słabości w obszarze kapitału ludzkiego,
na przykład niewykwalifikowana kadra, nieznajomość języków obcych, brak wiedzy
o rynku powodują ograniczony rozwój kapitału klientów, na przykład niesfinalizowanie międzynarodowej umowy kooperacyjnej. Konsekwencją tych zdarzeń będą
przystosowawcze działania przedsiębiorstwa (eliminacja słabości), zmierzające do
wzrostu jej potencjału i tworzenia wartości.
Inne ujęcia kapitału intelektualnego stanowią mniej lub bardziej rozwinięte pochodne wersje przedstawionego modelu kapitału intelektualnego. Wydaje się, iż
zarysowuje się w tym obszarze pewien konsensus, polegający na klasyfikowaniu
składników kapitału intelektualnego w obszarze trzech kategorii: ludzi, wnętrza
przedsiębiorstwa oraz tego, co znajduje się na zewnątrz (tabela 1).
Przykładowo T.A. Stewart wymienia kapitał ludzki, kapitał strukturalny (wewnętrzny i zewnętrzny) oraz kapitał klientów [36, 79–166]. Natomiast klasyfikacja N. Bontisa jest bardzo zbliżona do platformy wartości G. Petrasha i obejmuje
[6, s. 629]:
1) kapitał ludzki (human capital) – zasób indywidualnej wiedzy pracowników, niezwykle trudno kodowalnej i transferowalnej. Jest on źródłem innowacji i strategicznej odnowy przedsiębiorstwa,
2) kapitał strukturalny (structural capital) – obejmuje procesy i wewnętrzne połączenia organizacyjne, efektywność, czas przeznaczony na transakcje, dostęp do
informacji,
3) kapitał relacyjny (relational capital) – wiedza osadzona w międzyorganizacyjnych
relacjach, wykorzystuje zewnętrzne połączenia organizacyjne, związki rynkowe,
relacje z klientami, dostawcami, ośrodkami władzy a przemysłem, a także sieci
technologiczne, które są dostępne w otoczeniu.
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Tabela 1. Klasyfikacja kapitału intelektualnego według różnych autorów
Annie Brooking
Aktywa ludzkie
Aktywa rynkowe
Aktywa organizacyjne
Własność intelektualna
Gerard Petrash
Kapitał ludzki
Kapitał organizacyjny
Kapitał klientów

Nick Bontis
Kapitał ludzki
Kapitał strukturalny
Kapitał relacyjny
Leif Edvinsson
Michael S. Malone
Kapitał ludzki
Kapitał strukturalny

Erick-Karl Sveiby
Kompetencje pracowników
Wewnętrzna struktura
organizacji
Zewnętrzna struktura
organizacji
Patrick H. Sullivan
Kapitał ludzki
Aktywa intelektualne
Własności intelektualne

Thomas Stewart
Kapitał ludzki
Kapitał strukturalny
wewnętrzny
Kapitał strukturalny
zewnętrzny
Kapitał klientów
Mariusz Bratnicki
Kapitał ludzki
Kapitał społeczny
Kapitał organizacyjny

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9], [7], [39], [36], [10], [16], [38] oraz Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny,
red. M. Bratnicki, J. Strużyna AE, Katowice 2001.

Nieco inne ujęcie prezentuje A. Brooking, która wymienia cztery kategorie [9]:
1) aktywa rynkowe – do nich należą: marka produktów, usług oraz samej organizacji; klienci i poziom ich lojalności; kontrakty, współpraca w ramach zawartych
związków kooperacyjnych; kanały dystrybucji. Każdy z wymienionych elementów tworzy przewagę konkurencyjną organizacji. Przykładowo, marka pozwala
na łatwiejszą identyfikację produktów, usług oraz organizacji wśród potencjalnych klientów; lojalność klientów gwarantuje sprzedaż produktów tak długo, jak
możliwe jest jej utrzymanie; z kolei rozpoznawalna i dobrze znana marka organizacji umożliwia zawarcie uprzywilejowanych kontraktów i pozyskanie wiarygodnych kooperantów;
2) własność intelektualna – obejmuje wiedzę i doświadczenie, zdobyte w procesie
produkcji (know-how), tajemnicę wymiany handlowej, patenty, prawa autorskie
oraz znaki handlowe. Własność intelektualna umożliwia ochronę prawną wymienionych składników;
3) aktywa ludzkie – ukierunkowane na zespołowe uczenie się, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, przywództwo, przedsiębiorczość. Aktywa ludzkie stanowią najważniejszy zasób organizacji, ponieważ wiedza jest immanentnie
związana z pracownikami. W przeciwieństwie do aktywów strukturalnych i infrastruktury wiedza i ludzie – jej nośniki nie są własnością organizacji;
4) aktywa organizacyjne (infrastruktura) – stanowią je technologia i różne działania, umożliwiające funkcjonowanie organizacji, tj.: kultura organizacyjna, procesy
zarządzania, systemy informatyczne, systemy komunikacji (sieciowe), powiązania, relacje finansowe.
Według A. Brooking, określenie kapitału intelektualnego pozwala przedsiębiorstwu uporządkować planowanie w obszarze badań i rozwoju, tym samym zrozumieć
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źródła jego rynkowej konkurencyjności7. Ponadto, koncentruje się ona na edukacji organizacyjnej, programach szkoleniowych, identyfikacji atutów, a także słabości
organizacji, zanim staną się rzeczywistym problemem. Na tle pozostałych autorów
klasyfikacja A. Brooking oraz P.H. Sullivana [38, s. 18] (kapitał ludzki, aktywa intelektualne oraz własności intelektualne) różni się poprzez wyodrębnienie własności
intelektualnych, które według N. Bontisa nie są częścią kapitału intelektualnego. Należą one do „zwykłych”, prawnie chronionych aktywów niematerialnych.
W literaturze polskojęzycznej szczegółową analizę składników kapitału intelektualnego przedstawia M. Bratnicki. Według autora, kapitał intelektualny stanowi suma
wiedzy posiadanej i przekształcanej w składniki wartości przedsiębiorstwa przez
społeczność (pracowników) tegoż przedsiębiorstwa. Zawiera w sobie wszystkie niewymierne elementy, tworzące różnicę pomiędzy całkowitą a finansową wartością
przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa tworzy kapitał materialny oraz kapitał
intelektualny (ludzki, społeczny i organizacyjny)8.
Dużym problemem w istniejącej literaturze przedmiotu jest nie do końca sprecyzowana terminologia. Przykładowo – kapitał ludzki u T. Stewarta jest analogicznie
interpretowany, jak aktywa ludzkie w ujęciu A. Brooking. Z kolei wewnętrzny kapitał
strukturalny T. Stewarta, to w interpretacji A. Brooking własności intelektualne oraz
aktywa organizacyjne. Natomiast zewnętrzny kapitał strukturalny T. Stewarta stanowią aktywa rynkowe w interpretacji cytowanej autorki. Zewnętrzna struktura organizacji u K.E. Sveibyego (nazwa marki, znaki handlowe, reputacja, wizerunek) zawiera
wiele elementów wspólnych z aktywami rynkowymi A. Brooking, a główna różnica
to różny stopień konkretyzacji składników w ramach tych dwóch kategorii.
Różnice, o których tu mowa, to nie tylko kwestie terminologiczne, mają one bowiem kluczowe znaczenie dla wykorzystywania wiedzy już istniejącej oraz tworzenia
nowej wiedzy w organizacji. Współcześnie nowa wiedza utożsamiana jest z innowacją, powstałą w wyniku interaktywnego uczenia się. Innowacje powstają w zespole,
a nie w izolacji, dlatego nie bez znaczenia jest podział kapitału ludzkiego na: kapitał
indywidualny i kapitał grupy (rysunek 3).
Jak się wydaje, grupowy kapitał ludzki jest w znacznie większym stopniu nośnikiem nowej wiedzy, pomysłów i umiejętności rozwiązywania problemów niż kapitał indywidualny. Warunkiem różnicującym efektywność pracy jednostki i grupy
jest metodyczność działania (np. w oparciu o określoną heurystykę, a nie w oparciu o metodę prób i błędów) oraz świadomość i ograniczanie negatywnego wpływu
7 Klasycznym przykładem firmy, która jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na znaczenie kapitału
intelektualnego jest Dow Chemical Company. Dow jako właściciel ok. 29000 patentów stanął przed problemem wynikającym z polityki patentowej i wysokich kosztów ich utrzymania. W wyniku audytu i szczegółowej
analizy patentów firmy okazało się, iż raptem tylko 200 z nich ma strategiczne znaczenie dla Dow. Rezygnacja
i licencjonowanie części patentów dała oszczędności w wysokości 40 mln USD w okresie ostatniej dekady.
8 Drzewo wartości przedsiębiorstwa przedstawione przez M. Bratnickiego szczegółowo zostało omówione w: [8, s. 101].
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zagrożeń utrudniających pełne wykorzystanie potencjału grupy. Jest oczywiste, iż
działania dobrze funkcjonującego zespołu nie można sprowadzić do sumy zachowań
poszczególnych jednostek. Czynnikami wzmacniającymi synergię grupy są: klimat
emocjonalny, postawa ludyczna (zabawy, dobrego humoru), akceptacja, język figuratywny (analogii i metafor) czy też, tak zwana, intelektualna wspólnota, gdzie wiedza, pomysły, propozycje, są wzmacniane i mogą być rozwijane.
Kapitał regionu
Kapitał relacyjny
Kapitał strukturalny
KG

W

WEW

Z

KJ

Rysunek 3. Komponenty kapitału intelektualnego
Legenda: KJ – kapitał jednostki; KG – kapitał grupy; W – środowisko wewnętrzne; Z – otoczenie zewnętrzne;
– – – przepływ wiedzy
Źródło: opracowanie własne.

Z kolei wewnętrzny kapitał strukturalny postrzegany jest tu jako pewna infrastruktura, umożliwiająca efektywne wykorzystanie potencjału jednostki i grupy. Natomiast kapitał relacyjny konstytuują relacje z klientami, partnerami, związki kooperacyjne (alianse, wspólne przedsięwzięcia), związki sieciowe oraz komplementarne
aktywa, jak.: kanały dystrybucji, marketing, uzupełniające technologie i produkty,
sprawne zdolności produkcyjne. O kapitale strukturalnym i relacyjnym (klienta) pisał już J. Kay [23, s. 99–125], używając terminu „architektura”. Autor ten postrzega
architekturę jako wyróżniającą zdolność przedsiębiorstwa, której istotą jest sieć kontraktów (układ stosunków) wewnątrz (między pracownikami i firmą) i na zewnątrz
przedsiębiorstwa (między dostawcami i klientami) oraz w obrębie grup przedsiębiorstw o pokrewnej działalności, tworzących sieci powiązań. Specyficzna dla danego przedsiębiorstwa architektura umożliwia zdobycie wiedzy oraz zapewnia swobodny przepływ informacji.
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Dodatkowym uzupełnieniem klasyfikacji jest wyodrębnienie komponentu kapitału intelektualnego, mianowicie: kapitału regionu – rozumianego jako niematerialne
zasoby regionu, umożliwiające rozwój środowiska sprzyjającego kreacji nowej wiedzy (innowacji) i jej absorpcji. Kapitał regionu tworzy: klimat ekonomiczny (stopień
uprzemysłowienia regionu), dostęp do wykwalifikowanej kadry (jej mobilność), dostęp do wiedzy naukowej i technologicznej, kultura (dynamizm) przedsiębiorczości, bliskość geograficzna (lokalizacja), lokalna władza, infrastruktura techniczna
(systemy łączności i komunikacji teleinformatycznej). Tak więc kapitał regionu powstaje w wyniku sieci ukierunkowanych na uczenie się i rozwój powiązań między
aktorami danego regionu9.

Zakończenie
Definiowanie kapitału intelektualnego oraz jego składników ma kluczowe znaczenie dla podejmowania dalszych inicjatyw z nim związanych – szczególnie w kwestii jego pomiaru. Istniejące klasyfikacje kapitału intelektualnego błędnie narzucają
niejako oddzielne ich traktowanie, na przykład kapitału ludzkiego niezależnie od
pozostałych komponentów: kapitału strukturalnego, relacyjnego czy regionu. W zarządzaniu te aktywa, które trudno zmierzyć, ze względu na ich niekodowany charakter (doświadczenie, wizerunek, reputacja, marka, relacje z klientami itp.) do tej pory
ignorowano i nie były one przedmiotem pomiaru. Celem zarządzania powinno być
ukierunkowanie na te komponenty kapitału intelektualnego, które w największym
stopniu zdolne są do wytwarzania przychodu oraz oddziaływania kapitału intelektualnego na wartość tworzoną dla interesariuszy i akcjonariuszy. Dlatego pomiar
kapitału intelektualnego powinien być pierwszym, ale nie decydującym krokiem
w zrozumieniu, w jaki sposób zarządzać kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa.
Niezrozumienie, gdzie może być tworzona wartość przedsiębiorstwa prowadzi do
nieefektywnej alokacji zasobów. Aby lepiej zrozumieć istotę zarządzania kapitałem
intelektualnym, potrzebne jest określenie modelu biznesowego, w oparciu o który
przedsiębiorstwo określi przyszłe możliwości rozwoju. Niestety, brak jest badań prowadzonych na szeroką skalę, poświęconych identyfikacji i rozwojowi modeli przedsiębiorstwa, które ustrukturalizowałyby informacje o kapitale intelektualnym i opisywałyby, jak komponenty (aktywa, wartości, zasoby) kapitału intelektualnego wchodzą
w interakcje z innymi aktywami przedsiębiorstwa oraz jak dokładnie tworzona jest
wartość. Wyjątek stanowi interesująca propozycja S. Kasiewicza [22, s. 36], aby model
9 Przykładem interesującej inicjatywy jest planowany ośrodek badawczo-techniczy w Nowym Sączu przy
Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University, w którym media, przedsiębiorstwa internetowe i IT, na
co dzień konkurujące ze sobą, będą współpracować nad nowatorskimi technologiami, które można wykorzystać w wirtualno-medialnym biznesie. Szerzej na ten temat w: www.multiklaster.pl.
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biznesowy przedstawić w kontekście trzech wymiarów, koncentrujących się na określeniu: rodzaju prowadzonej działalności, potrzeb w zakresie dostępnych i używanych
zasobów zarówno materialnych, jak i niematerialnych oraz ich efektywnego wykorzystania w procesie tworzenia i wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
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KAPITAŁ INTELEKTUALNY – PROBLEM
INTERPRETACJI KLUCZOWYCH TERMINÓW
Streszczenie
W artykule przedstawiono pojęcia kapitału intelektualnego oraz problem jego definicji
w ujęciu różnych autorów. Kapitał intelektualny przedstawiono również w kontekście jego
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składników, oraz ich klasyfikacji. Wiele definicji kapitału intelektualnego i prezentacja jego
elementów (komponentów) skłania do poszukiwania konsensusu i przyjęcia akceptowalnej
interpretacji.

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, klasyfikacja, definicje

INTELLECTUAL CAPITAL – PROBLEM OF
THE INTERPRETATION OF KEY ISSUES
Abstract
This article presents the concepts of intellectual capital and the problem of its definition
of terms derived by different authors. Intellectual capital examined in the context of its
components, and their classification. A multitude of definitions of intellectual capital and
the presentation of its elements (components) tends to seek a consensus and an acceptable
interpretation. The article refers to the definition of intellectual capital by different authors,
indicating the common issues, but also some differences in its definition, thus finding
a consensus in the interpretation and understanding of the term. The article also referred to
the certain difficulties associated with measurement of intellectual capital, which is closely
linked to its earlier interpretation and classification.

Key wodrs: intellectual capital, classification, definitions
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COACHING W KREOWANIU
PROSPOŁECZNEJ
EFEKTYWNOŚCI

Dynamika współczesnych regulacji społecznych powoduje, że tradycyjne strategie porządkowania wpływów i relacji społecznych zorientowanych na tworzenie
i stabilizowanie struktur zhierarchizowanych, są coraz częściej zastępowane procesowo zorientowanymi strategiami sieciowymi. Efektywność tych struktur, w „gęstej”
i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości zapewniają zadaniowo zorientowane
zespoły, o elastycznej strukturze [3; 5; 7; 6; 9].
Poszczególne działania jednostek tworzących zespół, w różny sposób składają się
na działanie zbiorowe. Wyjaśniając konkretne działanie zbiorowe będziemy korzystali z kontinuum, na którego jednym końcu znajduje się luźny zbiór, słabo powiązanych działań tzw. indywidualnych względnie zależnych od partnerów. Na drugim zaś
zbiór zależnych od siebie, wyspecjalizowanych działań, w realizacji których, ważną
rolę odgrywa synergia, są to tzw. działania bezwzględnie od siebie zależne. Synergia,
w sytuacji uzależnienia od siebie dwóch lub więcej członków zespołu, ujawnia się
w działaniu zespołowym w różnych postaciach. Działania wykonywane przez poszczególnych członków zespołu zorientowanego zadaniowo, w różnym stopniu wpływają na realizację celów zespołu i są w różnym stopniu od siebie zależne, w związku
z tym w działaniu zespołowym możemy wyróżnić: działania sprzężone zwrotnie (relacje) umożliwiające osiąganie celów zespołowych oraz działania sprzężone (wpływy)
ułatwiające osiąganie celów zespołowych.
Uwzględniając te tendencje, dokonano nowatorskiej identyfikacji zespołu zadaniowego, jako struktury synergizującej, będącej jednocześnie dynamiczną grupą społeczną i elastyczną organizacją, podlegającą spontanicznie prawom „życia” zespołu,
który powstaje, rozwija się, stabilizuje swoje funkcjonowanie by wreszcie ulec regresowi i w sytuacji skrajnej rozpadowi. Te naturalne fazy rozwoju mogą być w sposób
* Prof. dr hab. Ryszard Panfil, Katedra Zarządzania i Coachingu AWF Wrocław.
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racjonalny lub intuicyjny modyfikowane. W demokratycznie zorganizowanych społeczeństwach, składających się z członków o wysokiej świadomości własnej wartości
i odrębności, tradycyjne metody modyfikowania działań społecznych i organizacyjnych, wynikające z hierarchicznego porządku społecznego, czyli zarządzanie, kierowanie czy też edukowanie, ustępują miejsca sposobom opartym na partnerskich zależnościach wynikających z uznawanych kompetencji, czyli doradztwie, opiniowaniu,
konsultowaniu a także na wspieraniu i wspomaganiu działań innych [2; 9].
Synergiczne i dynamiczne postrzeganie zespołowości spowodowało, że proces
coachingu zespołowego został zdefiniowany, jako ciąg czynności o charakterze interaktywnym, inspirowanym przez coacha, a zmierzającym do ujawnienia w zespole
synergii (wartości dodanej) umożliwiającej przeciwdziałanie kryzysom lub zwiększanie efektywności realizowanych przez zespół zadań [8]. Proces coachingu konkretnego zespołu zadaniowego jest ekwifinalnym układem interaktywnych czynności coacha i członków zespołu, zmierzających do ujawniania i wzmacniania synergii
zwiększającej efektywność zadaniową zespołu. Rodzaj i zakres stosowanych czynności zawsze determinuje zmieniająca się sytuacja wyznaczająca możliwość realizacji
zadania, dlatego układ tych czynności jest niealgorytmiczny.
W artykule przedstawiono proces coachingu, jako instrumentu przekształcenia sprzężeń społecznych i organizacyjnych występujących w zespole zadaniowym
w prospołeczne atrybuty działania zespołowego tj. efekty synergiczne. Wśród prospołecznych sprzężeń regulujących funkcjonowanie zespołów zadaniowych wyróżnia się wpływy, relacje i struktury, które mogą zwiększać lub zmniejszać efektywność
zespołu jako całości. W procesie coachingu wykorzystywane są czynności, które prowadzą do przekształcania wpływów i relacji w efekty strukturalne, czyli pozytywnie
oceniane ze względu na efektywność działania zespołu, sprzężenia.
Cele pracy sformułowano więc następująco:
 identyfikacja wpływów i relacji społecznych i organizacyjnych wyznaczających
efektywność zespołów zadaniowych,
 opis procesów przekształcania wpływów i relacji w efekty synergiczne (społeczne
i organizacyjne).

Identyfikowanie wpływów społecznych
w zespole zadaniowym
Zespół zadaniowy jest jednocześnie mikroorganizacją i grupą, w której wpływy
społeczne są zjawiskiem przyrodzonym, wynikającym z faktu iż emocjonalność
człowieka, czyli jego uczucia określają system uznawanych wartości. Są więc naturalnym mechanizmem wyznaczającym intelektualną, szczególnie prospołeczną aktywność człowieka. Tak, więc wpływy społeczne wynikające z prospołecznej natury
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człowieka determinują zarówno strukturę jak i efektywność działań zespołowych,
ułatwiając lub utrudniając realizowanie zadań przez ten zespół. Zróżnicowanym
znaczeniem wpływów społecznych na funkcjonowanie grupy zajmował się między
innymi Wren [10].
Dlatego w celu zwiększania efektywności zespołów zadaniowych, stosując narzędzia coachingu, osłabia się wpływy społeczne obniżające efektywność zespołu np. postawy konformistyczne i egoistyczne, „próżniactwo społeczne”, a także wpływ obcej
lub niechętnej widowni. Wzmacnia się natomiast, wpływy społeczne zwiększające
efektywność zespołową np. efekty lidera lub partnera, wykorzystuje się tzw. „efekt
zmniejszonego składu” a także efekt własnej widowni (otoczenia). Tak, więc stosując czynności coachingowe przekształcamy wpływy społeczne w efekty, czyli pozytywnie oceniane wpływy (rys. 1).
efekty obecności
spersonifikowanej

Wpływy społeczne

efekt wspólnego
działania

efekt widowni

Rysunek 1. Przekształcanie wpływów społecznych w efekty społeczne
(Transformation of social influences into social effects)

Przekształcanie wpływów personalnych
w efekty obecności spersonifikowanej
Wpływ obecności spersonifikowanej obejmuje oddziaływania jednokierunkowe
np. wpływ coacha, specjalistów, partnerów na członków zespołu bezpośrednio realizujących zadania, oraz oddziaływanie dwukierunkowe tj. wzajemne, szczególnie
członków zespołu realizujących zadanie. Efekt ten uzyskuje się przez wywoływanie
u realizatorów świadomości obecności określonych osób w miejscu realizacji zadania, oraz przez zachowania symboliczne osób wpływających na działania tych, którzy realizują aktualnie zadanie.
Czynniki wyznaczające efekt obecności spersonifikowanej obejmują:
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poziom autorytetu (osobowościowego, zawodowego) np. menedżera lub coacha,
a także partnera z zespołu,
 wygląd zewnętrzny (ubiór, postawa) osoby oddziałującej, oraz
 zachowania symboliczne (mimika twarzy, ruchy symboliczne, sygnały dźwiękowe) osoby oddziałującej.
Pozytywnym wynikiem oddziaływania określonych osób na sprawność działania innych członków zespołu jest wywoływanie przez te osoby optymalnego pobudzenia przejawiającego się oczekiwaną aktywnością działania, oraz zwiększonym
poczuciem pewności podejmowanych działań. Obecność spersonifikowana może
także negatywnie wpływać na członków zespołu tj. wywoływać nadmierne ich pobudzenie, powodując występowanie ograniczeń w zakresie i poziomie prezentowanych umiejętności. W praktyce wpływy personalne występują w połączeniu z wpływami rzeczowymi.


ŚRODKI WPŁYWU
•
•
•
•

pozycja społeczna i zawodowa
wygląd
aktywność symboliczna
(empatia)
aktywność symboliczna
(asertywność)

WYNIK WPŁYWU
1. Pobudzenie lub uspokojenie
2. Wywołanie poczucia
– przywództwa lub podporządkowania
akceptacji lub dezaprobaty
3. Naśladowanie zachowań
4. Uczenie się zachowań
5. Kreowanie zachowań

Rysunek 2. Potencjalny wpływ asystencji spersonifikowanej na członków zespołu
(Potencial influence of personified assistance on team members)

Do podstawowych zachowań społecznych modyfikujących zachowania innych
zaliczono empatyczną i asertywną aktywność symboliczną oraz wygląd (coacha,
członka zespołu) (rys. 2). Wymienione zachowania prospołeczne wywołują złożone
reakcje przejawiające się pobudzeniem lub uspokojeniem, poczuciem przywództwa
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lub podległości a także reakcjami akceptującymi te zachowania lub wyrażającymi
dezaprobatę dla nich. W przypadku akceptacji zachowań stanowiących środek wpływania na innych pojawiają się symptomy naśladowania tych zachowań lub uczenia
się ich, a także kreowania nowej symboliki.

Przekształcanie wpływu wspólnego
działania w efekt wspólnego działania
Fakt wspólnego wykonywania zadań, a szczególnie poczucia wspólnej odpowiedzialności za ich wykonanie wpływa niewątpliwie na efektywność działania członków zespołu. Wpływ wspólnego działania może osłabiać lub wzmacniać wspólne
wysiłki.
Wpływem wspólnego działania zajmował się, między innymi Allport [za 1], który
stwierdził, „że widok i możliwość słyszenia innych, którzy robią to samo nasila zachodzące reakcje”. Allport jednakże mówił o tym zjawisku tylko w związku z reakcjami motorycznymi, zakładając, że intelektualne reakcje myślowe są raczej hamowane niż ułatwiane.
Wspólne wykonywanie zadań, w odróżnieniu od indywidualnej ich realizacji,
powoduje występowanie zjawiska „próżniactwa społecznego” określanego jako efekt
Ringelmanna, który wynika ze spadku motywacji do działania członków zespołu,
co jest konsekwencją rozproszenia odpowiedzialności. Ingman G. i współpracownicy [4] poszukując modyfikatorów występowania efektu Ringelmanna wykazali, że
efekt zanika, między innymi, w warunkach sprzyjających spójności grupowej i silnej identyfikacji jednostki z grupą. Z badań własnych wynika natomiast, iż rutyna
i wcześniejsze sukcesy wzmacniają siłę efektu Ringelmanna. Okazało się jednak, że
czynnikiem najsilniej osłabiającym siłę efektu Ringelmanna jest możliwość kwantyfikowanej identyfikacji wkładu jednostki we wspólny wysiłek i poczucie spójności
rzeczowej. W tym przypadku dochodzi nawet do jego odwrócenia i pojawiania się
tzw. efektu kompensacji społecznej. Wzajemne oddziaływanie jednostek na swoje
zachowania, przybiera bardzo złożone formy, jak te, które można wykryć badając
proces podejmowania decyzji, współzawodnictwo, czy konformizm względem norm
grupowych. Przez czynności coachingowe osłabiamy wpływ „próżniactwa społecznego” na efektywność zespołu.
Paradoksalnie zmniejszenie liczby członków zespołu bezpośrednio realizujących
zadania, wpływa korzystnie na efektywność ich działań. Przykładem potwierdzającym nasilanie efektów synergicznych w zespołach działających w zmniejszonym
składzie jest sytuacja, gdy sędzia sportowy wyklucza za grę niezgodną z przepisami
jednego lub kilku zawodników z danego zespołu, a sytuacja ta nie wpływa niekorzystnie na sprawność realizacji zadań przez ten zespół. Obserwuje się, że zespół
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grający w zmniejszonym składzie obok zwiększenia aktywności poszczególnych
graczy, zwiększa także liczbę działań bezwzględnie zależnych od partnerów (współdziałanie), które prowadzą do realizacji celów gry. Nasila się w tej sytuacji zjawisko
synergizowania dwójkowego i trójkowego. W przypadku gdy zespół działa w zmniejszonym składzie, przez czynności coachingowe doprowadzany do wzmocnienia pozytywnego wpływu wspólnego działania na efektywność zespołu.

Przekształcanie wpływów
widowni w efekty widowni
Próby uogólnienia zagadnienia dotyczącego wpływu widowni na zachowanie się
jednostki dokonał Zajonc [za 11], który stwierdził, że obecność widowni sprzyja nasilaniu się występowania reakcji dominujących. Jeżeli dominują reakcje poprawne, jak
w przypadku umiejętnego wykonywania działania, obecność widowni będzie działać na korzyść sprawnego wykonania tych działań. Jeżeli jednak reakcje są głównie
błędne, jak w przypadku uczenia się działania, to w obecności widowni występowanie właśnie tych błędnych działań jeszcze się nasila. Nie trzeba dodawać, że obecność
innych osób może wywoływać skutki bardziej złożone niż zmiany umiejętności.
Okazuje się, że w sporcie (koszykówka, piłka nożną, hokej) zespoły częściej przegrywają na wyjeździe niż u siebie. Widownia obca wywołuje nadmierne pobudzenie
przejawiające się nadaktywnością w działaniu, lub postawą apatyczną, manifestującą
się zbyt małą aktywnością. Inaczej gracze reagują na własną widownię. Jej obecność
mobilizuje do wzmożonej aktywności oraz daje poczucie pewności tak ważne dla
utrzymania optymalnej efektywności działania.
Zróżnicowany wpływ widowni wynika głównie z następujących czynników:
 miejsca realizacji zadania (otoczenie znane czy nieznane),
 liczebności widowni, w stosunku do zajmowanej przestrzeni,
 sposobu reagowania na realizację zadań (dominacja pozytywnych czy negatywnych zachowań, widownia spolaryzowana lub nie spolaryzowana, nastawiona zabawowo lub agresywnie, kompetentna lub niekompetentna w ocenie),
 bliskość widowni (czym bliżej tym oddziaływanie większe).

Narzędzia przekształcania wpływów
społecznych w efekty
W procesie coachingu zespołu zadaniowego wykorzystuje się narzędzia (czynności), które pozwalają przekształcać wpływy społeczne w efekty ułatwiające spraw-
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ność działania członków zespołu. Poniżej przedstawiono wybrane czynności coacha
umożliwiające kreowanie prospołecznej efektywności w zespole zadaniowym:
 pozyskiwanie liderów i partnerów,
 trening autoprezentacji,
 trening asertywności,
 regulowanie liczebności zespołu,
 aktywizowanie liderów i partnerów,
 analiza przypadków wpływów społecznych (pozytywnych i negatywnych),
 trening zachowań prospołecznych (samooceny, empatii).

Identyfikowanie wpływów organizacyjnych
w zespole zadaniowym
Zespół zadaniowy będąc jednocześnie grupą społeczną i mikroorganizacją, podlega obok wpływów społecznych o podłożu emocjonalnym, także wpływom organizacyjnym, które wynikają z przesłanek racjonalnych, czyli ugruntowanych poznawczo wyznaczników. Wpływy organizacyjne swoje podłoże znajdują w intelektualnej
aktywności członków zespołu, a szczególnie coacha.
Wpływy o charakterze organizacyjnym mogą, w różnym stopniu, ułatwiać osiąganie celów przez zespół. Dlatego też w procesie coachingu zespołów zadaniowych
stosuje się narzędzia, które zwiększają zakres i stopień wykorzystania tzw. asystencji. Stosując czynności coachingowe przekształcamy wpływy organizacyjne w efekty,
czyli wpływy pozytywnie oceniane (rys. 3).
efekt asystencji
zadaniowej

Wpływy organizacyjne

efekt asystencji
organizacyjnej

efekt postrzegania
działania

Rysunek 3. Przekształcanie wpływów organizacyjnych w efekty
(Transformation of organizational influences into effects)
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Wykorzystania efektów asystencji organizacyjnej
Efekt asystencji organizacyjnej to pozytywny wynik oddziaływania organizacyjnego na działania względnie zależne (indywidualne) i bezwzględnie zależne (współdziałanie), a prowadzące bezpośrednio do realizacji zadań przez zespół. Partnerzy
asystujący podejmują działania ułatwiające organizacyjnie wykonanie tych działań,
przy czym partner asystujący organizacyjnie nie bierze bezpośrednio udziału w tym
działaniu. Ilustrację istoty asystencji organizacyjnej stanowi opis działań ułatwiających organizacyjnie osiąganie celów w zespołowej grze sportowej, wśród których
wyróżniamy działania ofensywne i defensywne. Działania ofensywne obejmują:
 tzw. wydłużanie i rozszerzanie przestrzeni gry (zwiększanie swobody manewru
gry partnerów przemieszczających piłkę),
 tworzenie chwilowej przewagi liczebnej w wybranym sektorze pola gry (zwiększanie swobody wyboru wariantu rozwiązania sytuacji).
W defensywie zaś wyróżniamy:
 tzw. skracanie i zawężanie przestrzeni gry przeciwnika (ograniczanie swobody
manewru przeciwnika, zwiększanie szans odbioru piłki przez partnerów),
 tworzenie chwilowej przewagi liczebnej w wybranym sektorze pola gry (tzw. „zagęszczenie” przestrzeni ułatwiające partnerom zabranie piłki przeciwnikowi).
Wpływ asystencji organizacyjnej na sprawność działań indywidualnych, dwójkowych i trójkowych określamy przez ocenę zmian sprawności wykonania działań
bezpośrednio prowadzących do realizacji celów, w sytuacji, gdy partnerzy wykonują
działania organizacyjnie ułatwiające, w stosunku do sytuacji, gdy działania ułatwiające organizacyjnie nie były wykonywane.

Wykorzystanie asystencji rzeczowej
Efekt ten wynika z oddziaływania na decyzje członka zespołu realizującego aktualnie zadania, przez coacha, lub ekspertów (np. psychologa, socjologa) i upoważnionych członków zespołu. Stosowane sygnały dźwiękowe (instrukcja słowna, polecenie, symbole itp.), graficzne (schemat rozwiązania określonej sytuacji) czy ruchowe
(pokazanie ręką, głową, tułowiem kierunku lub sposobu działania) wpływają niewątpliwie na sprawność działania członków zespołu i ułatwiają te działania, jeżeli
jednak są niezrozumiałe lub błędne, działania te utrudniają. Oceniając wpływ asystencji rzeczowej porównujemy zmiany sprawności działania z zastosowaniem oddziaływania rzeczowego przez upoważnione podmioty w porównaniu z sytuacją, gdy
nie stosowano asystencji rzeczowej.
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Wykorzystanie postrzegania działania
Członkowie zespołu, realizujący skutecznie zadania, dostarczają partnerom wzorców działania, które ci ostatni, wykorzystując mechanizm naśladowania i uczenia się
zastępczego, wprowadzają do zakresu działań własnych.
ŚRODKI WPŁYWU
Struktura działania
lub współdziałania
Sprawność działania
lub współdziałania

WYNIK WPŁYWU
•
•
•
•

Naśladowanie działań
Uczenie się działań
Kreowanie działań
Motywowanie lub zniechęcenie
do działania

Rysunek 4. Potencjalny wpływ postrzegania działań na członków zespołu
(Potencial influence of material assistance on team members)

Struktura i sprawność działania członków zespołu realizujących bezpośrednio
zadanie stanowi środek wpływu na działania innych członków zespołu (rys. 4). Wynikiem tego wpływu może być naśladowanie lub uczenie się tych działań a także
zwiększanie się lub zmniejszanie motywacji do działania. Struktura i sprawność określonych działań może być też twórczym impulsem do kreowania nowych rozwiązań
powstających sytuacji. Postrzeganie struktury i sprawności działań partnerów dostarcza także informacji dotyczących poziomu ryzyka, ułatwia więc także racjonalizację decyzji wykonawczych.
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Narzędzia przekształcania wpływów
organizacyjnych w efekty asystencji
Wśród narzędzi przekształcania wpływów organizacyjnych w efekty asystencji
wyróżnić należy:
 analizę przypadków asystencji np. organizacyjnej czy ruchowej,
 instruowanie w działaniu (gry symulacyjne),
 moderację w działaniu (projektowanie działań),
 stymulowanie kreatywnych rozwiązań („burza mózgów”).

Identyfikowanie relacji społecznych
w zespole zadaniowym
Działanie zespołów zadaniowych, będących jednocześnie grupami społecznymi
i mikroorganizacjami wyznaczają obok relacji organizacyjnych także relacje społeczne w tym konflikty i spójność. Spójność zespołu zadaniowego wyznaczają relacje
emocjonalne oraz relacje zadaniowe. Jest ona wynikiem bezpośrednich, społecznych
kontaktów członków zespołu ze sobą i bliższego wzajemnego poznawania osobowości. Spójność wynika z chęci i umiejętności wspólnego działania i komunikowania
się członków zespołu ze sobą.
zadaniowa
(funkcjonalność)

wzrost
efektywności zespołu

emocjonalna
(dysfunkcjonalność)

spadek
efektywności zespołu

Spójność zespołu

Rysunek 5. Rodzaje spójności społecznych a efektywność zespołów
(Types of social cohesion and the team effectiveness)

Rodzaj spójności społecznej wyznacza efektywność zespołu (rys. 5). Spójność
zadaniowa jest wynikiem poczucia wspólnoty celów (misji) przez członków zespołu i zwiększa efektywność zadaniową zespołu. Tak więc należy ją wzmacniać
przez wykorzystanie różnorodnych narzędzi, uwzględniając jednak fakt, iż może
przekształcić się w spójność emocjonalną, której podłoże jest często irracjonalne
wynikające z uczuciowych, wzajemnych powiązań członków zespołu. Spójność
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emocjonalna, wyrażająca się bezkrytyczną akceptacją członków zespołu i poczuciem pewności pozycji, obniża koncentrację na zadaniach i zmniejsza aktywność
zadaniową. W konsekwencji obniża więc efektywność zespołu, a w sytuacji skrajnej go destabilizuje.
Drugim rodzajem relacji społecznych wyznaczających efektywność zadaniową
zespołu jest konflikt o charakterze zadaniowym (funkcjonalny) oraz ten o podłożu
emocjonalnym (dysfunkcjonalny) (rys. 6). Konflikt wynika z ograniczonego dostępu
do zasobów materialnych i symbolicznych. Przyczyny konfliktów to głównie osobowość członków zespołu, zajmowane pozycje w zespole, faza życia zespołu, reguły coachingu a także uwarunkowania kulturowe.
zadaniowy
(funkcjonalny)

wzrost
efektywności zespołu

emocjonalny
(dysfunkcjonalny)

spadek
efektywności zespołu

Konflikt w zespole

Rysunek 6. Rodzaje konfliktów społecznych a efektywność zespołu
(Types of social conflicts and the team effectiveness)

Konflikt zadaniowy jest wynikiem poczucia niepewności (zagrożenia) pozycji formalnej wśród członków zespołu. Ten rodzaj konfliktu pozytywnie wpływa na trafniejsze uświadomienie pozycji w zespole, własnych kompetencji oraz kompetencji
partnerów. W konsekwencji konflikt zadaniowy mobilizuje i aktywizuje do działania,
zwiększa więc efektywność zadaniową zespołu. Należy więc, stosując zróżnicowane
narzędzia coachingowe, wzmacniać konflikty zadaniowe w zespole, uwzględniając
jednak fakt, iż konflikt zadaniowy może przekształcić się w konflikt emocjonalny,
który jest wynikiem narastania wzajemnej, irracjonalnej niechęci przez członków
zespołu. Konflikty emocjonalne destrukcyjnie wpływają na zespół zadaniowy. Powodując występowanie zbyt wysokich napięć emocjonalnych, wywołują dezorganizację i hamują współdziałanie.
Wśród sposobów rozwiązywania konfliktów dysfunkcyjnych, Listwan [6] rekomenduje następujące strategie: unikania, łagodzenia, zdominowania, poszukiwania
kompromisu, nacisku na kooperację. Konflikty emocjonalne obniżają efektywność
zespołu, a skrajne ich postacie prowadzą do destrukcji zespołu.
Podsumowując należy stwierdzić, że relacje społeczne o podłożu zadaniowym
zarówno konflikty jak i spójność wzmacniają relacje organizacyjne w zespole zadaniowym, czyli koordynację i synchronizację współdziałania.
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Narzędzia przekształcania relacji
społecznych w efekty synergiczne
Wśród narzędzi przekształcania relacji społecznych w efekty synergiczne wyróżniamy te, które wzmacniają znaczenie konfliktów i spójności zadaniowej i osłabiają
role konfliktów i spójności emocjonalnej. Wśród tych narzędzi wyróżniono kilka
ich zestawów.
1. Narzędzia osłabiania konfliktów emocjonalnych to np.: trening asertywności, trening relaksacyjny, trening grupowy, restrukturyzacja zespołu, wymiana członków zespołu.
2. Narzędzia osłabiania spójności emocjonalnej to np.: ograniczanie kontaktów
interpersonalnych, wywoływanie konfliktów zadaniowych, restrukturyzacja zespołu, wymiana członków zespołu, analizowanie case-ów (wspólnych błędów).
3. Narzędzia wzmacniania konfliktów rzeczowych to np.: istotne różnicowanie wyróżnień (nagród, premii), analizowanie cas-ów (wspólnych błędów), podwajanie
stanowisk, potencjalizacja restrukturyzacji.
4. Narzędzia wzmacniania spójności zadaniowej to np. perswazja, inspirowanie,
gry symulacyjne, trening grupowy, analiza case-ów (wspólnych sukcesów).

Identyfikacja relacji organizacyjnych
w zespole zadaniowym
Relacje organizacyjne w zespole zadaniowym wyznaczone są zależnościami przestrzennymi, czyli rodzajem koordynacji działań członków zespołu oraz zależnościami
czasowymi, czyli poziomem synchronizacji tych działań.
Koordynacja jako jedna z podstawowych funkcji coachingu zespołowego polega
na porządkowaniu, ze względu na sytuację i kompetencje działań członków zespołu
i ich wysiłków. Koordynowanie działań to określenie miejsca i sposobu działania
członka zespołu ze względu na miejsce i sposób działania innego członka zespołu,
którego działania są bezwzględnie zależne od działania partnerów. W tabeli 1 przedstawiono rodzaje koordynacji działań wykorzystywane w zespołach zadaniowych,
a obejmujące wyznaczniki zadań oraz sposoby wykonania działań. Zespoły zadaniowe, ze względu na warunki działania, oraz fazę rozwoju, w różnym stopniu wykorzystują poszczególne rodzaje koordynacji działań umożliwiające efektywną realizację zadań. Główne czynniki wyznaczające znaczenie poszczególnych rodzajów
koordynacji obejmują: poziom entropii (niepewność) i ryzyka, a także powtarzalność
zadań oraz czas umożliwiający ich realizację.
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Tabela 1. Rodzaje koordynacji działań członków zespołu zadaniowego
(Types of coordination of task forces members activities)
Kryteria koordynacji
Coordination criteria
Rodzaj koordynacji
Type of coordination
Koordynacja algorytmiczna
Algorithmic coordination
Koordynacja regulowana
Adjustable coordination
Koordynacja intuicyjna
Intuitive coordination

Wyznaczniki zadania
Determinants of job

Wyznaczniki wykonania
Determinants of performance

Kompetencje
Competences

Schemat
Scheme

Kompetencje i sytuacja
Competences & sutation

Reguły
Rules

Sytuacja
Situation

Innowacje
Innovations

W przypadku zadań o niskiej entropii i ryzyku oraz częstej powtarzalności i długim czasie wykonania, najwyższą efektywność zapewnia koordynacja algorytmiczna
wyznaczona kompetencjami członków zespołu i schematami działania i współdziałania. Wraz ze wzrostem entropii i ryzyka, a także skracaniem czasu wykonania zadania i zmniejszającej się ilości powtórzeń, wzrasta znaczenie koordynacji regulowanej kompetencjami członków zespołu, a także sytuacją, w której realizowane jest
zadanie i przyjętymi regułami. Działanie zespołu w ustalonym składzie osobowym
w dłuższym okresie czasu aktywizuje mechanizmy uczenia się zastępczego, naśladownictwa, antycypacji i kreatywności, a to zwiększa znaczenia koordynacji intuicyjnej, wyznaczanej sytuacyjnym wyborem zadań oraz innowacyjnym wykonywaniem działań zależnych od siebie.
Natomiast poziom synchronizacji działań wykonywanych przez członków zespołów zadaniowych, wyznaczają zależności czasowe (tab. 2).
Tabela 2. Poziomy synchronizacji działań w zespole (The levels
of synchronization of activities in a team)
Poziom synchronizacji
Level of synchronization

Zależności czasowe działań
Time-dependence of activities

Synchronizacja reaktywna
Reactive synchronization

działanie B wykonywane jest po działaniu A
action B is performed after the operation A

Synchronizacja aktywna
Synchronization anabled

działania A i B wykonywane są równocześnie
actions A and B are performed simultaneously

Synchronizacja proaktywna
Proactive synchronization

działanie B wykonywane jest przed ukończeniem działania A
action B is performed before the completion of action A

Synchronizacja reaktywna występuje wtedy, gdy zależne od siebie działania wykonywane są w układzie następczym tzn. rozpoczęcie kolejnego działania zależy od
końcowego wyniku działania poprzedniego. Synchronizacja reaktywna odbywa się
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bez wykorzystania zjawiska przewidywania działania partnerów, a kolejne działanie
jest reakcją na działanie poprzedzające. Natomiast synchronizacja aktywna występuje w sytuacjach, gdy zależne od siebie działania wykonywane są względnie równocześnie, tzn. rozpoczęcie kolejnego działania następuje, najpóźniej w końcowej
fazie działania poprzedzającego, wyprzedzając jego zakończenie. Czas wyprzedzania
świadczy o poziomie synchronizacji działań tzn., że im wcześniej rozpocznie się kolejne działanie tym współdziałanie należy uznać za bardziej zsynchronizowane.
Synchronizacja proaktywna, czyli wyprzedzająca wynika z antycypowania działań
partnerów na podstawie wcześniejszych doświadczeń i aktualnej sytuacji. Poznanie
prawidłowości dotyczących specyficznych działań partnera pozwala przewidywać
ich następstwa, można więc wyprzedzić ich wykonanie.
Głównym czynnikiem determinującym znaczenie poziomu synchronizacji działań członków zespołu, obok tych które wyznaczają opisany wcześniej rodzaj koordynacji, to konieczności efektywnego wykorzystania czasu (oszczędnego lub wydajnego), a także szybkiego wykonania zadania w celu zaskoczenia konkurencji. Wraz
z rozwojem zespołu wzrasta znaczenie synchronizacji proaktywnej a maleje reaktywnej.

Przekształcanie relacji organizacyjnych
w efekty organizacyjne
Narzędzia przekształcania relacji organizacyjnych w efekty, uzależnione są od fazy
rozwoju zespołu zadaniowego a szczególnie od jego dojrzałości. W początkowej fazie
wspierania efektywności zespołów zadaniowych dominują metody kierowania, wraz
z rozwojem zespołu znaczenia nabierają metody coachingowe. Wśród narzędzi kreowania efektów organizacyjnych w zespole zadaniowym wyróżniamy kolejno:
a) analizę przypadków skoordynowanego i zsynchronizowanego współdziałania,
b) instruowanie w działaniu np.: trening wg schematów, trening wg reguł,
c) moderacja w działaniu np.: rozwiązywanie zadań projektowych, gry symulacyjne.
Możemy także wykorzystywać opisane wcześniej relacje i wpływy społeczne do
wzmacniania efektów organizacyjnych np.: pozycji lidera jako asystenta, pozycji lidera jako kierownika, zachowań asertywnych w asystencji lub kierowaniu, spójności rzeczowej do koordynacji i synchronizacji, konfliktów rzeczowych do restrukturalizacji zespołu.
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Konkluzja
Efektywność zespołów zadaniowych wyznaczają prospołeczne sprzężenia określane jako wpływy i relacje. W dłuższym okresie proces coachingu prowadzi do
strukturalizowania tych sprzężeń i w konsekwencji do nasilenia znaczenia synergii
dla efektywności zespołu. Prowadzi to do powstawania w obrębie zespołu względnie stabilnych mikrostruktur społecznych lub organizacyjnych stanowiących w sensie ontologicznym nowe jakości. Podmioty tworzące zespół tracą podmiotowość na
rzecz, tych właśnie, mikrostruktur. Utrata tożsamości podmiotów (członków zespołu) może wynikać z nasilenia zjawisk strukturalizacji społecznej, jak w przypadku
procesu tworzenia rodziny lub nasilenia zjawisk strukturalizacji organizacyjnej, jak
w przypadku tworzenia spółek handlowych, a także ze zrównoważonego nasilenia
synergii społecznej i organizacji jak w przypadku zespołów sportowych, czy antyterrorystycznych.
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COACHING W KREOWANIU
PROSPOŁECZNEJ EFEKTYWNOŚCI
Streszczenie
W społeczeństwach sieciowo strukturalizowanych, zespoły zadaniowe stanowią ważny
czynnik kreowania prospołecznej efektywności. W zespołach tych, będących jednocześnie
dynamicznymi grupami i elastycznymi organizacjami, wpływy i relacje, czyli sprzężenia
wyznaczają strukturę efektywnościową zespołu. Znaczenie tych sprzężeń jest wyznaczane
fazą rozwoju zespołu, rodzajem zadania i metodą coachingową. Stosując więc czynności
coachingowe stymulujemy i wzmacniamy proces przekształcania wpływów i relacji
w sprzężenia synergiczne, które umożliwiają sprawne realizowanie zadań przez zespół.

Słowa kluczowe: zespół zadaniowy, wpływy, relacja, coaching,
efekty synergiczne

COACHING IN THE CREATION OF
PRO-SOCIAL EFFICIENCY
Abstract
Globalization actuates social change with the result that in contemporary organizations,
alongside classical methods of creating pro-social efficiency – i.e. management, direction and
instruction – an increasingly significant role is being played by methods based on partnership
relations and recognised competence, for instance counciling, consulting, mentoring and
coaching. In this article the process of coaching is presented as an instrument of transforming
influences, relations and structures present in task-orientated teams, as pro-social attributes
of the team’s actions – i.e. synergistic effects. Among the pro-social mechanisms that regulate
the functioning of task-orientated teams, specific influences, relations and structures may be
identified as potentially exercising either a positive or a negative influence on the efficiency
of the team as a whole. The process of coaching makes use of actions that result in the transformation of influences and relations into effects; in other words, states and events favourably
evaluated with respect to efficiency. Within a longer timeframe the process of coaching results
in the structuralization of influences and relations, consequently increasing the significance
of synergy for the efficiency of teams. This results in the arisal, within the context of the
team, of a relatively stable social or organizational microstructure, constituting new quality
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in an ontological sense. Subjects making up the team lose their subjectivity as part of this
microstructure.

Key words: task-orientated team, influences, relatioships, coaching,
synergistic effects
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Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet

Koncepcje strategii organizacji
PWE, Warszawa 2009
Recenzowana książka została napisana przez członków zespołu Katedry Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i jest owocem wieloletnich badań i przemyśleń profesora Rafała Krupskiego i jego kolegów
dotyczących strategii przedsiębiorstwa. Można odczytać tę książkę jako poszukiwanie nowego spojrzenia na proces budowania strategii w turbulentnym otoczeniu.
Autorzy odchodzą tu od klasycznego produktowo-rynkowego rozumienia strategii
w kierunku rozumienia strategii jako procesu dostosowywania zasobów przedsiębiorstwa do przyszłych zmian otoczenia. Jest tu pewna analogia do koncepcji zdefiniowanej przez I.H. Ansoffa jako strategia antycypacyjna, z tą różnicą, że formułuje
się większe wymagania wynikające z funkcjonowanie w niezwykle złożonym i nieciągłym otoczeniu.
Ambicją autorów nie było zdyskredytowanie klasycznych koncepcji zarządzania strategicznego, ale raczej zderzenie tradycyjnego i nowoczesnego ujęcia procesów strategicznych. Struktura książki jest podporządkowana temu zamierzeniu.
Pokazuje i przeciwstawia sobie różne podejścia, filozofie i nurty myślenia strategicznego i ich odniesienie do różnych poziomów i obszarów zarządzania, aby na końcu
książki pokazać najnowsze teoretyczne podejścia do przewidywania i planowania
przyszłości.
W rozdziale pierwszym zatytułowanym Tradycyjne i nowoczesne ujęcia strategii
organizacji omówiono filozofie i szkoły strategii i, co jest nowością w rozważaniu podejść strategicznych w polskich publikacjach, dokonano podziału definicji i koncepcji
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strategii na dwa systemy: UC i ST. System UC (Universe of Discourse and Couplings)
to definiowanie strategii poprzez enumerację i opis części składowych strategii oraz
połączeń między nimi. Autorzy określają takie podejście do strategii jako praktyczne
i ułatwiające badanie i projektowanie strategii. System ST (State Transition) jest podejściem procesowym i dynamicznym do opisu strategii rozumianej jako ciąg stanów
jej tworzenia i realizacji. Takie podejście jest trudniejsze, ponieważ liczba i charakter
składników nie są z góry określone, a badanie w takim ujęciu wymaga podejścia sytuacyjnego. Z przykładów zaczerpniętych z badań Zespołu wynika, że podejście ST
może być przydatne do opisu zachowań strategicznych przedsiębiorstw, ale raczej
nie może być użyte w procesie projektowania strategicznego.
W rozdziale drugim pt.: Strategie ogólne i strategie domen organizacji przyjęto
jako podstawowy podział strategii według poziomów – na strategie ogólne (korporacji i strategie domen (biznesów). Jest to sposób klasyfikacji powszechnie przyjęty
przez firmy doradcze ze względu na jego użyteczność w procesie analizy i planowania strategicznego. Omawianie strategii w tym ujęciu Autorzy poprzedzili analizą
strategii behawioralnych, które określają nastawienia twórców strategii niezależnie
od jej poziomu. Podkreślenie istnienia strategii behawioralnych, zazwyczaj pomijanych w książkach z zakresu zarządzania strategicznego, uważam za słuszne i ważne,
ponieważ postawy osób budujących strategie rozstrzygają o podstawowych dla strategii rzeczach: celach strategicznych, horyzoncie planu strategicznego, agresywności (ekspansywności) strategii, o procesie jej formułowania i realizacji. W ten sposób autorzy książki znaleźli w opisie strategii miejsce na rolę takich koncepcji, jak
koncepcja czerwonego i błękitnego oceanu Kima i Maubourgne’a czy model strategii behawioralnych Idenburga. Strategie behawioralne określają dominującą logikę,
którą kierują się twórcy strategii. W dalszej części rozdziału omówiono najważniejsze
modele strategii rozwoju i strategii na poziomie domen. Rozdział drugi uważam za
bardzo inspirujący i porządkujący teoretyczny dorobek zarządzania strategicznego.
W rozdziale trzecim zatytułowanym Strategie funkcjonalne omawia się koncepcje
strategii w obszarze działalności podstawowej, strategie marketingowe, personalne
i logistyczne, podkreślając ich związek ze strategią korporacji i strategiami na poziomie domeny. Jest to istotne, ponieważ rozwój nauk o zarządzaniu zmierza w kierunku
oderwania się teorii funkcjonalnych od zarządzania strategicznego. Na przykład strategie marketingowe stały się częścią problematyki marketingu i nie są przedmiotem
zainteresowania osób zajmujących się zarządzaniem strategicznym, podobnie jest ze
strategiami logistycznymi. Autorzy recenzowanej książki przypominają czytelnikom,
że zarządzanie ma charakter systemowy i musi ingerować w inne obszary zarządzania, od których zależy pomyślność strategii. Ta ingerencja, czy lepiej współdziałanie,
są konieczne na poziomie badań i budowania teorii, ale przede wszystkim na poziomie zarządzania strategicznego w praktyce.
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Rozdział czwarty zatytułowany Strategie elastyczne zawiera przemyślenia na temat potrzeby dostosowania badań i teorii zarządzania strategicznego do działania
przedsiębiorstw w warunkach nieprzewidywalności czy bardzo ograniczonej przewidywalności. Autorzy książki uważają, że nie negując dotychczasowego dorobku
teorii zarządzania strategicznego, należy skoncentrować się na budowaniu nowych
koncepcji lepiej wyjaśniających zachowanie się podmiotów w warunkach niepewności i chaosu. Autorzy omawiają znane koncepcje zarządzania strategicznego opracowane dla warunków ryzyka i niepewności m.in. koncepcję zespołu Courteney,
Kirkland i Viguerie uwzględniającą różne podejścia do zarządzania strategicznego
w zależności od poziomu niepewności, modele strategii Bratnickiego i Krupskiego,
a także podejście scenariuszowe zaliczone przez autorów do systemu ST (State Transition) w autorskim ujęciu Rafała Krupskiego. Powołując się na wyniki badań empirycznych różnych autorów i swoje własne, autorzy książki prezentują tu pogląd, że
znacząca liczba przedsiębiorstw rozwija się wykorzystując okazje, a nie poprzez budowanie i realizację planu strategicznego. Powołując się m.in. na prace J.C. Collinsa
i J.I. Porrasa podnoszą wykorzystywanie okazji do rangi pierwszorzędnej kategorii
strategicznej równorzędnej z planowaniem strategicznym. Wyprowadzają z takiego
rozumienia strategii koncepcję organizacji elastycznej, dokonując operacjonalizacji
tej definicji w postaci matrycy okazji. Łączą też koncepcję organizacji elastycznej
z podejściem zasobowym kładąc nacisk na budowanie zasobów, które przygotują
organizację do wykorzystywania organizacji w przyszłości. Uwieńczeniem rozważań o zarządzaniu przez okazje jest zaproponowanie nowego ujęcia ewolucji teorii
zarządzania strategicznego nazwanego „dialektyka strategii z okazją w tle”. Ujęcie to
Autorzy podnoszą do rangi nowego paradygmatu strategii organizacji.
W Zakończeniu Autorzy próbują odpowiedzieć na dwa istotne pytania: czy klasyka planowania i zarządzania strategicznego jest jeszcze do czegoś potrzebna i czy
w związku z rosnącą turbulencją otoczenia i nieprzewidywalnością przyszłości nauka ta coś nowego oferuje? Na oba te pytania padają odpowiedzi twierdzące, co jest
oczywiste w świetle rozważań przedstawionych w książce. Podtrzymując swoją tezę
o nowym paradygmacie zarządzania przez okazje, autorzy podkreślają równocześnie,
że zmiana paradygmatów w teorii zarządzania strategicznego ma charakter ewolucyjny. Obecnie króluje podejście produktowo-rynkowe wprowadzone przez szkołę
planistyczną, przyszłością jest podejście zasobowe i nastawienie na okazje, które stanie się z czasem coraz bardziej popularne.
Na koniec pozwolę sobie sformułować osobisty pogląd dotyczący zarządzania
strategicznego. Uważam, że nawet w najbardziej turbulentnym otoczeniu należy dążyć do budowania wielowariantowych planów, które są korygowane w miarę zmian
w otoczeniu. Za najważniejszą technikę zarządzania uważam prognozowanie i planowanie oparte na scenariuszach przyszłości. Ich właśnie zadaniem jest wychwytywanie tzw. słabych sygnałów, które mają zapowiadać przełomy strategiczne. Takie
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podejście nie wyklucza oczywiście zarządzania przez okazje, ale nie stawia zachowań
zastępujących planowanie na tym samym poziomie, co profesjonalne planowanie.
Zastanawiam się zawsze, czy fakt rezygnacji z budowania planu w przedsiębiorstwie
jest wynikiem świadomego wyboru przez menedżerów innego podejścia do rozwoju,
czy wynikiem nieumiejętności budowania takiego planu.
Mimo silnego przywiązania do tradycyjnego (co nie znaczy nienowoczesnego!)
paradygmatu zarządzania strategicznego doceniam niezwykłe walory książki Koncepcje strategii organizacji. Książka ta to dzieło świadczące o niezwykłej erudycji autorów, którzy w sposób głęboki i jednocześnie wolny od krytykanctwa i narzucania
swoich poglądów dokonali przeglądu najważniejszych stanowisk teoretycznych, badań i paradygmatów w zakresie teorii zarządzania strategicznego. Z książki wynika
wniosek, że teoria zarządzania strategicznego ma w sobie duży potencjał rozwoju
myśli teoretycznej i oferuje szerokie pole do eksploracji nowych podejść badawczych.
Dorobek zespołu Profesora Krupskiego zaprezentowany w książce w znaczący sposób jest dowodem, że można dojrzałą dziedzinę wiedzy uprawiać w sposób twórczy
i innowacyjny.
Uważam recenzowaną książkę za pozycję wybitną i polecam ją przede wszystkim pracownikom naukowym i doktorantom zainteresowanym zarządzaniem strategicznym. Znajdą w tej książce nie tylko kompendium wiedzy z zarządzania strategicznego, ale przede wszystkim materiał do przemyśleń i zachętę do podejmowania
odważnych studiów i badań.
Maria Romanowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ewa Grzegorzewska-Ramocka

Cele ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstwa
„Gospodarka Narodowa” 2009 nr 7–8
W artykule poruszono problem bardzo ważny zarówno dla ekonomii, jak i nauk
o zarządzaniu – celów strategicznych przedsiębiorstwa. Autorka stawia pytanie, w jakiej kolejności przedsiębiorstwo wybiera rodzaj odpowiedzialności (ekonomiczną,
prawną, etyczną, filantropijną) i wynikające z niej cele strategiczne oraz czy bezpiecznie jest budować cele strategiczne firmy zaczynając od ustalenia kwantyfikowalnej
ich części, czyli celów, które określają wymagane rezultaty finansowe działalności,
czy też za punkt wyjścia przyjąć cele o charakterze jakościowym wynikające z analizy otoczenia.
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Autorka stwierdza, że wartościowanie aktywności gospodarczej głównie z perspektywy sukcesu ekonomicznego jest we współczesnej gospodarce niewystarczające, konieczne jest wzięcie pod uwagę innych wymiarów przestrzeni funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Przegląd współczesnych koncepcji społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa doprowadza Autorkę do wyodrębnienia dwóch kategorii modeli
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw:
 modelu after profit obligation opartego na prymacie odpowiedzialności ekonomicznej,
 modelu before profit obligations opartego na założeniu, że przedsiębiorstwo jest
częścią struktur społecznych i gospodarczych równocześnie i w związku z tym
jego najważniejszym obowiązkiem jest przestrzeganie reguł obowiązujących
w społeczeństwie i w tych ramach realizowanie podstawowego celu ekonomicznego.
Ewa Grzegorzewska-Ramocka w ciekawy sposób pokazuje, dlaczego jednoznaczne sformułowanie celów przedsiębiorstwa w warunkach złożonego i zmieniającego się otoczenia jest niemożliwe. Równocześnie zwraca uwagę, że świadomość
uwarunkowań społecznych wzrasta z czasem i możliwe jest na pewnym poziomie
świadomości menedżerów unikanie konfliktu między celami społecznymi i ekonomicznym z korzyścią dla strategii przedsiębiorstwa i jego długofalowych wyników.
Maria Romanowska

Andrzej Sznajder, Marzanna Witek-Hajduk

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw
przemysłu lekkiego na rynku Unii Europejskiej –
standaryzacja i adaptacja
„Gospodarka Narodowa” 2009 nr 4
Autorzy przedstawili w artykule teoretyczne koncepcje dotyczące procesu adaptacji i standaryzacji produktu, a następnie zaprezentowali wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na losowej próbie 61 średnich i dużych przedsiębiorstwach
przemysłu lekkiego w Polsce. Celem badań była analiza uwarunkowań determinujących wybór strategii konkurowania polskich przedsiębiorstw, uwzględniającej także
standaryzację i adaptację strategii marketingowych na rynkach UE, a także zdiagnozowanie typów strategii konkurowania badanych przedsiębiorstw na rynkach europejskich. Sformułowano tezę o pozytywnym wpływie warunków działania polskich
przedsiębiorstw, po akcesji do Unii Europejskiej, na strategie tych przedsiębiorstw
realizowane na rynkach zagranicznych.
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Z analizy siły i sposobu zaangażowania badanych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wynika, że dominują mało ryzykowne formy zaangażowania, jak eksport
i import, i że ekspansja zagraniczna jest skupiona w krajach Unii Europejskiej.
Badanie charakteru działań marketingowych związanych z działalnością zagraniczną pokazało, że dominującą strategią polskich firm jest przystosowywanie produktu do wymagań rynków, na których działają. Najsilniej na decyzje przedsiębiorstw
w tym zakresie wpływają: siła nabywcza konsumentów i nabywców instytucjonalnych
oraz preferencje nabywców. Stwierdzono też, że badane firmy deklarowały większą
skłonność do adaptacji struktury asortymentu, poziomu ceny, warunków płatności,
a także nazwy lub symbolu marki na rynkach „starej” UE niż na rynkach nowych
członków Unii Europejskiej. Jest to dowodem słabej pozycji przetargowej polskich
przedsiębiorstw na rynkach unijnych, a także braku doświadczenia w prowadzeniu
ekspansji zagranicznej.
Maria Romanowska

Milena Ratajczak-Mrozek

Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji
przedsiębiorstw
„Gospodarka Narodowa” 2009, nr 7–8
Celem artykułu jest zdefiniowanie roli sieci biznesowych na tle innych koncepcji
kooperacji przedsiębiorstw. Milena Ratajczak-Mrozek lokuje początek tej koncepcji teoretycznej i praktyki działania przedsiębiorstw pod koniec lat 70. XX wieku,
wiążąc popularność sieci z rosnącą konkurencją oraz zmianami technologicznymi.
Na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Autorka charakteryzuje najważniejsze
składniki sieci biznesowej przedsiębiorstwa.
Pokazuje też różnice między sieciami biznesowymi a aliansami strategicznymi,
a także różnice między sieciami biznesowymi a organizacją sieciową, organizacją
wirtualną i klastrami. Konkluzja z tych porównań jest następująca: kategoria sieci
biznesowej jest pojęciem najszerszym i najbardziej uniwersalnym, a wymienione
inne formy kooperacji przedsiębiorstw stanowią szczególne jej przypadki. Autorka
poleca tę koncepcję jako szczególnie przydatną do analizy współczesnej rzeczywistości gospodarczej, w której nawet bardzo duże firmy są zmuszone budować swój
potencjał konkurencyjny w powiązaniu z innymi podmiotami.
Maria Romanowska
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Marek Szczepieniec, Tomasz Jurkiewicz

Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach
„Gospodarka Narodowa” 2009, nr 11–12
Autorzy artykułu prezentują wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na
losowej próbie 1346 polskich przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w celu zwiększenia efektywności oszacowań zastosowano schemat losowania warstwowego). Celem badań było określenie zależności między zaangażowanym
kapitałem ludzkim a innowacjami wprowadzanymi w małych i średnich firmach,
a konkretnie weryfikacja hipotezy badawczej mówiącej o tym, że kapitał ludzki ucieleśniony w osobie właściciela firmy ma wpływ na innowacyjność małych i średnich
firm w Polsce. Jako mierniki zmiennej niezależnej służącej do pomiaru kapitału ludzkiego posłużyły następujące wskaźniki: poziom wykształcenia, liczba lat nauki, liczba
lat doświadczeń w branży. Miernikami zmiennej niezależnej, czyli innowacji były:
posiadanie patentów licencji, zastrzeżonych znaków towarowych i certyfikatów, korzystanie z internetu, korzystanie z bankowości internetowej, wprowadzanie innowacji produktowych, zmian w organizacji, nowych technologii, zmian w sposobach
dystrybucji, nowych sposobów obsługi klienta.
Wyniki badania pokazują, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia właściciela rośnie odsetek firm wprowadzających innowacje. Najwyższy odsetek firm innowacyjnych odnotowano w grupie firm prowadzonych przez osoby z wyższym wykształceniem. Szczególnie duże różnice dotyczą wskaźnika korzystania z internetu
bankowości internetowej, a także liczby patentów, licencji i znaków towarowych,
zmian w organizacji i modyfikacji oferty. W pozostałych kategoriach innowacji siła
zależności między kapitałem ludzkim a innowacjami została potwierdzona tylko
częściowo.
Cytowane przez autorów wyniki badań prowadzonych na świecie i własnych pokazują, że wszelkie inwestycje w kapitał ludzki mają wielowymiarowy, pozytywny
wpływ na przedsiębiorczość i sugerują, że za pomocą inwestycji w kapitał ludzki
można oddziaływać na innowacyjność przedsiębiorstw i całej gospodarki.
Maria Romanowska
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„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”
SGH 2009, Zeszyt naukowy nr 95
Zeszyt składa się z dwóch części. W części pierwszej zawarte są artykuły pracowników naukowych. Wszystkie z nich poświęcone są problematyce finansowej. Druga
część zawiera artykuły uczestników studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów, przy czym nie ma tu, jak w części pierwszej, koncentracji na jednym
obszarze. Artykuły tu zawarte dotyczą różnych problemów ekonomicznych. Poniżej
omówienie kilku artykułów tego zeszytu.
Stanisław Sudoł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Światowy kryzys finansowy a perspektywy rozwoju
sekurytyzacji aktywów w Polsce
W artykule znajduje się objaśnienie pojęcia sekurytyzacji aktywów. Pod tym pojęciem rozumie się emisję na rynku kapitałowym papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Sekurytyzacja może być traktowana jako sposób pozyskiwania gotówki przez przedsiębiorstwa, co skutkuje poprawą jego płynności oraz jako
metoda zarządzania należnościami. Sekurytyzacja pozwala na wytransferowanie ryzyka na rynek kapitałowy, a następnie na inwestorów. Sekurytyzacja kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych leży u podstaw obecnego kryzysu finansowego
na świecie. Pobudzenie kryzysu przez sekurytyzację nastąpiło w warunkach wystąpienia kilku okoliczności. Sekurytyzacja w Polsce występuje w fazie początkowej
i pod kilkoma względami różni się od procesów sekurytyzacji przeprowadzanych
na świecie. Korzystanie z niej w Polsce mogłoby pomóc przedsiębiorstwom zwiększyć płynność.
Stanisław Sudoł
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Tomasz Cicirko

Kasowy dochód do opodatkowania – rozważania
teoretyczno-empiryczne
Autor wskazuje na wady dotychczasowego opodatkowania podatkiem dochodowym i przedstawia autorską koncepcję kasowego ustalania podstawy naliczania podatku. Koncepcję tę sprawdzono na podstawie badania w dwóch grupach podmiotów, jedna obejmowała spółki notowane na giełdzie, druga – podmioty gospodarcze
pozagiełdowe. Dla wymienionych podmiotów została ustalona kasowa podstawa do
opodatkowania, obciążenia podatkowe oraz hipotetyczna stawka kasowego podatku
dochodowego. Zmiana podstawy opodatkowania z „memoriałowej” na „kasową” ma
charakter neutralny dla budżetu państwa, tzn. nie musi powodować obniżenia wpływów budżetowych. Przesuwa jedynie moment zapłaty podatku w ujęciu kasowym.
Spowoduje to jedynie, że płatności podatku będą rozłożone w czasie inaczej niż podatku memoriałowego(prawdopodobnie nastąpi jego opóźnienie), ale jednocześnie
zaistnieje stan dopasowania momentu zapłaty podatku do możliwości finansowych
podatnika. Ponadto znacznie powinny zmniejszyć się zatory płatnicze.
Stanisław Sudoł

Agnieszka Cenkier

Struktura finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
Na podstawie przeglądu literatury oraz analizy sześciu projektów partnerstwa
w kilku krajach (Rumunia, Niemcy, Irlandia, Czechy i Węgry) wyprowadzono szereg
wniosków, przy czym najbardziej interesujące wydają się następujące:
 nie istnieje modelowa struktura kapitału, która jako optymalna mogłaby mieć zastosowanie we wszystkich projektach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 wpływ partnerstwa publiczno-prawnego na stan finansów sektora publicznego
jest tym większy, im większa część środków potrzebnych do sfinansowania inwestycji pochodzi od podmiotów publicznych, i odwrotnie;
 można oczekiwać, że w państwach, w których stan sektora finansów publicznych
nie jest dobry, struktura finansowania projektów publiczno-prywatnych będzie
kształtowana w sposób wymagający możliwie najmniejszego zaangażowania środków publicznych;
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z kolei w krajach, które nie odczuwają niedoboru środków publicznych, znaczna
część ryzyka związanego z finansowaniem tych projektów może pozostawać po
stronie sektora publicznego.
Stanisław Sudoł

Aleksandra Łysik

Raje podatkowe jako szczególne miejsca unikania
opodatkowania
Występowanie rajów podatkowych jest źródłem kształtowania się i ewolucji wewnętrznego prawa podatkowego, a także ma pewien wpływ na dwustronne umowy
podatkowe. Zjawisko to powinno być sygnałem do poszukiwania przez władzę podatkową dialogu z podatnikami. Wykorzystywanie rajów podatkowych przez podatników wskazuje bowiem na zbyt wysokie obciążenie podatkowe, Pojęcie rajów podatkowych jest stosowane zarówno do tych krajów, które w rzeczywistości mogą służyć
jako miejsce, gdzie ukrywa się dochody, jak i do tych, które tak skonstruowały swój
system podatkowy, aby skłaniał on inwestorów zagranicznych do prowadzenia swoich operacji za pośrednictwem podmiotu ulokowanego właśnie w takim państwie.
Stanisław Sudoł

Andrzej Nikołajczuk

Polski system wspierania eksportu, ze szczególnym
uwzględnieniem instrumentów finansowych
„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”,
SGH 2009, zeszyt naukowy nr 96
Poważnym mankamentem polskiego systemu wspierania eksportu wydaje się brak
strategii jego rozwoju. Dla zapewnienia skuteczności strategii ważne jest określenie
jej priorytetów. Powinno to dotyczyć przede wszystkim kierunków geograficznych
eksportu, a także jego struktury towarowej. Rozważenia wymaga również kwestia
zastosowania priorytetów podmiotowych, na przykład specjalne ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Autor wysuwa postulat powiększenia pakietu produktów oraz zastosowanie
także innych rozwiązań, jak stawianie w polityce promocyjnej na przedsiębiorstwa-liderów.

132

OiK_2_2010_srodki.indd 132

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2010 (140)

30-06-10 13:21:54

Recenzje, polemiki, omówienia

Doświadczenie innych krajów wskazuje, że warunkiem powstania skutecznej strategii rozwoju jest tworzenie jej w ścisłej współpracy ze środowiskiem eksporterów,
co pozwala na uwzględnienie ich potrzeb i postulatów. Dla efektywnego wdrożenia
strategii ważne jest dysponowanie sprawnie działającą, profesjonalną agencją rozwoju
i promocji eksportu, opierającą się na sieci placówek w kraju i zagranicą.
Korporacja KUKE S.A. jest nastawiona ciągle na zbyt ostrą selekcję ryzyka i,
mimo że jest racjonalna z punktu widzenia jej własnych interesów, nie przyczynia się
w zadawalającym stopniu do w pełni efektywnego wspierania polskiego eksportu.
Niedostateczne są propozycje ubezpieczeniowe, zwłaszcza dla MSP, które na razie
korzystają z oferty KUKE w minimanym stopniu. Polscy eksporterzy nie korzystają
obecnie w pełni nawet z narzędzi bezpośredniego wspierania eksportu, z których
powszechnie korzystają eksporterzy z innych krajów. Pomimo stworzenia zrębów
prawnych, zgodnych zasadniczo z rozwiązaniami międzynarodowymi oraz wyasygnowania środków w budżecie centralnym, działalność w tym zakresie nie została rozwinięta na skalę istniejących potrzeb. Dotychczasowe systemowe działania
rządu z wykorzystaniem instrumentów finansowych okazały się w praktyce mało
skuteczne.
Stanisław Sudoł

Maria Aluchna

Efektywność grup kapitałowych
Autorka najpierw definiuje grupy kapitałowe oraz daje ich typologię, aby następnie przejść do przedstawienia ich zalet i wad. Główna część artykułu dotyczy efektywności grupy kapitałowej.
Efektywność polskich grup kapitałowych jest niska. Wykazują się na ogół słabymi
wynikami produktywności i efektywności finansowej. W efekcie zyski wypracowane
przez spółki-matki są konsumowane w spółkach-córkach lub marnotrawione przez
nieefektywne zarządzanie. Analiza efektywności grup kapitałowych stanowi niezwykle interesujące zagadnienie badawcze.
Stanisław Sudoł
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„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2009, NR 2(11),
KNoP SGH
Kwartalnik rozpoczyna się od prezentacji dyskusji, która odbyła się w Redakcji
kwartalnika na temat „Euro kontra kryzys”, którą prowadził redaktor naczelny kwartalnika prof. Andrzej Herman. Następnie zamieszczone są dwa artykuły też związane z kryzysem.
W pierwszym z nich pt.: Kryzys oddalił naszą euroizację, profesor Tadeusz Kowalik stwierdza: „Polscy ekonomiści mają ważą lekcję do odrobienia. Przede wszystkim
powinni odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w czasie ostatniego cyklu koniunkturalnego kraje Eurolandu miały niższą dynamikę gospodarczą, niż kraje pozostające poza Eurolandem – Szwecja, Dania, Norwegia, Stany Zjednoczone, a zwłaszcza
Wielka Brytania...”
Stanisław Sudoł

Artur K. Studziński

Idea spółek spin-off w biofarmacji
Obecnie w Europie funkcjonuje ok. 300 programów wsparcia dla inicjatyw
spin-off. Struktury spin-off powstają przede wszystkim w sektorach, gdzie generowane są najnowsze i rewolucjonizujące świat technologie, a więc informatyka, telekomunikacja, farmacja, biotechnologia. Autor sądzi, że wśród podstawowych kryteriów
trwałych spin-off należy wymienić silnie utrwalony fundament naukowy, zasoby wiedzy technologicznej i biznesowej, dostęp do kapitału oraz że stopień aktywności i reputacja ośrodków naukowych ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw spin-off.
Stanisław Sudoł

Dorota Niedziółka

Współpraca przedsiębiorstw energetycznych w Europie.
Raport
Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw energetycznych staje się koniecznością, a w ślad za nią integracja regionów i państw. Otwarcie gospodarek państw i liberalizacja rynków energii sprzyja międzynarodowej wymianie energii elektrycznej
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i powstawaniu licznych połączeń wzajemnych. Obniża to poziom obowiązkowych
rezerw mocy, a z czasem prowadzi do redukcji kosztów.
Ten numer kwartalnika kończy się recenzjami trzech publikacji:
 Adam Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009,
 Migracja kapitału w globalnej gospodarce, red. Andrzej Szablewski, Difin, Warszawa 2009,
 Jerzy Surma, Business Intelligence, WN PWN, Warszawa 2009.
Stanisław Sudoł

„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2009, nr 4(13),
KNoP SGH
Zeszyt rozpoczyna ciekawy wstęp redaktora naczelnego Andrzeja Hermana:
Utrata wiarygodności mierników, czy ich interpretatorów? Autor stwierdza, że mierniki ekonomiczne nigdy nie będą mogły w wystarczający sposób zaspakajać różnorodnych i stale rosnących wobec nich oczekiwań. Są one z natury rzeczy neutralne,
natomiast ich dobór i interpretacje już neutralnymi nie muszą być. W okresach kryzysów naturalne jest poszukiwanie sprawdzonych miar ekonomicznych i powrót do
dotychczasowych, budzących zaufanie, fundamentów prowadzonych analiz rynkowych. Chodzi o ich precyzję i doskonałość, a przede wszystkim o ich rzetelność
i trafność ich interpretacji. Autor stwierdza, że bez poszukiwania odpowiedzi na te
pytania trudno zrozumieć chociażby, jak w ostatnich latach w sektorze bankowym
na świecie mogło dojść do manipulacji wskaźnikami finansowymi na wielką skalę,
co w efekcie doprowadziło do ogromnej utraty zaufania do tych instytucji.
Znaczącą pozycją w tym numerze kwartalnika jest zapis dyskusji nt.: Jak mierzyć kryzys? Prowadził ją prof. A. Herman, a dyskutantami byli: dr hab. M. Garbicz,
prof. S. Kasiewicz, dr K. Markowski, K. Pietraszkiewicz, J. Witkowski. Rozpoczynając dyskusję, A. Herman, nawiązując do kryzysu ekonomicznego z roku 2008,
wskazał na dużą skalę manipulacji w świecie wskaźnikami ekonomicznymi w bankach. W dyskusji zwrócono uwagę, iż dotyczy to nie tylko systemu bankowego. Takie
manipulacje stały się możliwe przy braku obiektywności firm audytorskich wobec
firm audytowanych. Ich „retuszowane” raporty wprowadzały w błąd uczestników
rynku finansowego, podkopując zaufanie do publikowanych wskaźników. Wiarygodność utraciły także firmy ratingowe. Podkreślano, że przywrócenie zaufania do
instytucji finansowych jest kluczowym elementem procesu wychodzenia z kryzysu.
W toku dyskusji podkreślano niedostatki systemu informacyjnego państwa w zakresie gospodarki. Ważnym problemem jest znaczące udoskonalenie tego systemu
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informacyjnego. Obecnie istnieje szereg barier dostępu do informacji publicznej. Potrzebna jest integracja publicznych i komercyjnych systemów informacyjnych, co jest
zadaniem trudnym, gdyż stopień skomplikowania gospodarki jest tak duży, a procesy zmian są tak dynamiczne, że nie nadąża się z regulacjami. Można już dostrzec
nowe obszary ryzyka, o którym mało wiemy, takich jak ryzyko regulacyjne, klimatyczne i energetyczne. Podkreślano także, że nie ma uzasadnienia ustalanie na czas
kryzysu nowej sprawozdawczości i specjalnego systemu wskaźników. Unia Europejska przygotowuje nowe propozycje dotyczące statystyki państwowej i europejskiej.
W przedsiębiorstwach wysoką rangę trzeba nadać zarządzaniu ryzykiem i badaniu
poziomu zagrożenia upadłością. Równocześnie podkreślano, że dzięki informatyzacji nastąpił w nich duży postęp w zakresie przetwarzania informacji.
Inne, ciekawe opracowanie zamieszczone w kwartalniku, to artykuł Andrzeja
Karpińskiego: W sprawie długookresowej perspektywy w biznesie.
Autor wymienia 12 cech przemysłu w Polsce, m.in. zakres wysokiej importochłonności, duża zależność przemysłu w Polsce od eksportu na rynki UE, dominujący udział zakładów małych i średnich, wysoki udział przemysłów uznawanych za
nierozwojowe.
Polityka gospodarcza państwa względem przemysłu powinna być przemyślana
i w wielu punktach skorygowana. Na przykład nie wykorzystuje się szans, jakie stwarza wyjątkowo wysoki udział w naszym kraju przemysłu spożywczego. Należy zwiększyć nakłady na rozwój i modernizację bazy techniczno-produkcyjnej w przemyśle.
Celowe jest zwiększenie wykorzystania możliwości rozwoju produkcji materiałów
budowlanych, w którym to zakresie Polska ma wyjątkowo bogatą bazę surowcową.
Należy podejmować energiczne działania dla rozwoju przemysłów wysokiej techniki, przede wszystkim poprzez ściągnięcie do Polski kapitału zagranicznego do
tych przemysłów.
Rozwiązanie powyższych problemów wymaga:
1. Zmiany postaw – z „podwykonawcy” na rzecz bardziej kreatywnej roli produkcji finalnej.
2. Przesunięcia punktu ciężkości w metodach zarządzania na tworzenie i wspieranie procesów innowacyjnych.
3. Dokonania przełomu w dostępie do kapitału ryzyka (venture capital).
Z kolei w artykule Stefanii Jurek-Stępień: Bariery wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, przedstawiono wyniki badania wewnętrznych barier wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, przeprowadzonego
w latach 2007–2008 w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH pod kierunkiem
profesora Zdzisława Pierścionka. Badaniem objęto 200 przedsiębiorstw, z których
najliczniejszą grupę stanowiły firmy średnie o stuprocentowym lub przeważającym
udziale kapitału polskiego oraz eksportujące na rynki UE i krajów rozwiniętych. Bariery te poznano w drodze ankietyzacji menedżerów.
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Najwięcej wskazań było na czynnik, którym jest jakość zasobów ludzkich: brak
wykwalifikowanej kadry, rotacje pracowników, nieznajomość rynku UE, nieznajomość języków obcych. Na drugim miejscu znalazły się finansowe problemy przedsiębiorstw: brak środków finansowych, ograniczone możliwości finansowania przedsięwzięć rozwojowych oraz brak środków na reklamę i promocję. Na trzecim miejscu
wystąpiły bariery związane z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa: w organizacji pracy, a zwłaszcza w produkcji, niedostatki w komunikacji wewnętrznej, mała
elastyczność przedsiębiorstwa. W artykule pokazano też zróżnicowanie wymienionych barier według wielkości przedsiębiorstw i kierunku ich eksportu.
Stanisław Sudoł

„Przegląd Organizacji” – informacja
o publikacjach z rocznika 2009
„Przegląd Organizacji” pełni szczególną rolę w polskim czasopiśmiennictwie
z zakresu organizacji i zarządzania. Założony w 1926 roku, przez jednego z twórców
teorii organizacji i zarządzania Karola Adamieckiego, już prawie 84 lata jest zwierciadłem teorii i praktyki zarządzania w Polsce i za granicą. Atutem PO jest łączenie
artykułów młodych adeptów zarządzania z opracowaniami dojrzałych praktyków
i naukowców o dużym dorobku naukowym.
Ponieważ formuła PO z założenia jest szeroka, w treści poszczególnych numerów częściej zetkniemy się z różnorodnością niż wyraźnym wyprofilowaniem tematycznym. Redakcja zdaje się dostrzegać ten problem i w poszczególnych numerach artykuły są pogrupowane w wydzielonych grupach tematycznych. Na przykład
w numerze styczniowym obok części wydzielonej dla publikacji o szerokim zakresie tematycznym znajdziemy działy: ekonometria, klastering, kontrolling. Właśnie
w dziale „klastering” spotkamy interesujący artykuł J. Staszewskiej dotyczący wyjaśnień przyczyn i skutków klasteringu jako swego rodzaju sieci. Zresztą problematyka
sieci jest również przedmiotem innego referatu zawartego w tym numerze, a w którym autor (W. Sroka) podejmuje próbę pomiaru efektywności sieci aliansów.
Styczniowy numer otwiera artykuł poświecony strategii przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym (J. Macias). Jego dobrym uzupełnieniem jest omówienie
metod badawczych i uwarunkowań rozwoju skandynawskiej szkoły badań nad zarządzaniem projektami. W numerze tym warto również zwrócić uwagę na wyniki
badań ankietowych dotyczących przewodów doktorskich (M. Turek, A. Michalak).
Numer kończy część publicystyczno-informacyjna, w której znajdziemy przegląd
czasopism zagranicznych („Harvard Business Review”, „The McKinsey Quarterly”).
Ta publicystyczno-informacyjna część jest stałym elementem każdego numeru.
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Numer 2. otwiera bardzo interesujący artykuł J. Polowczyka Przyczynek do ewolucji nauk ekonomicznych na przykładzie ekonomii i nauk o zarządzaniu. Teoretyczny
wątek tego numeru jest kontynuowany artykułami Elastyczność organizacji jako kategoria postmodernistyczn (G. Osbert-Pociecha, K. Grzesik), Zasobowy charakter kapitału społecznego organizacji (D. Lizak) oraz Społeczna odpowiedzialność organizacji
a kompetencje menedżerów (P. Hąbek, E. Pawłowska). W omawianym numerze natkniemy się również na ciekawe artykuły, będące rezultatem badań empirycznych.
Są nimi: Ekstremalny rytm pracy menedżerskiej (B.R. Kuc, M. Żemigała) oraz Słaba
kondycja sektora B+R inhibitorem innowacyjności polskich przedsiębiorstw (J. Nazdrowicz). W części „zagranicznej” znajduje się króciutkie streszczenie artykułu z „Harvard Business Review” na temat kreatywnej zmiany modelu biznesowego.
W marcowym PO jako pierwszy przeczytamy artykuł J. Lichtarskiego Naprawmy
proces kształcenia na kierunku „zarządzanie”, w którym autor domaga się zmian
programu nauczania „zarządzania”. Istota sporu sprowadza się do tego, że przedmiot nazywany wcześniej terminem „nauka o przedsiębiorstwie” obecnie nazwano
nazwą „nauka o organizacji”, nie dokonując praktycznie żadnych modyfikacji programowych. W warstwie teoretycznej numeru przeczytamy interesujące publikacje
R. Krupskiego i Ł. Sułkowskiego. Pierwszy z nich podejmuje problematykę odmiennego spojrzenia na zasobową szkołę zarządzania strategicznego, drugi – paradygmat
neoewolucjonizmu w naukach o zarzadzaniu. Omawiany numer PO mieni się różnorodnością, dlatego znajdziemy w nim ponadto opracowania na temat globalizacji
(J.T. Hryniewicz, M. Zastępowski), przeciwdziałaniu kryzysom (M. Hopej-Kamińska,
R. Kamiński) oraz wykorzystaniu kryzysu jako szansy (opracowane przez G. Aniszewską streszczenie artykułu z „Harvard Business Review”).
W czwartym numerze PO znowu zetkniemy się z mieszanką problematyki teoretycznej i empirycznej. W pierwszym nurcie zwracają uwagę publikacje na temat
neoliberalizmu i społecznych uprzedzeń i mitów w ocenie faktów empirycznych
(T.M. Włodarczyk), metodologicznych podejść do sprawdzania teorii przedsiębiorczych konfiguracji (M. Bratnicki), istoty podejścia systemowego oraz epistemologii
logistyki społecznej (P. Kołodziejczyk, J. Szołtysek). W drugim nurcie znajduje się
interesujący artykuł M. Markowskiego i W. Popławskiego O konieczności tworzenia
strategii szkół wyższych w Polsce. Autorzy trafnie zauważają, że zmiany transformacyjne w szkolnictwie wyższym nie tyle zmierzają do głębszych reform uczelni w systemie trójstopniowym (licencjat, magisterium, doktorat), lecz polegają na zwiększaniu liczby kierunków studiów. Numer zamyka przedruk z „Harvard Business Review”
artykułu pt. Dlaczego dobrzy liderzy podejmują złe decyzje.
W numerze piątym uwagę zwraca artykuł K. Obłója dotyczący definicji strategii,
której ciągle daleko do jednoznaczności (zresztą K. Obłój kontynuuje tę problematykę w kolejnym, szóstym numerze PO). Duży udział w numerze piątym ma problematyka strategii internacjonalizacji (J. Macias, J. Baruk), globalizacjii innowacji
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(B. Moszoro). Bardzo interesujące są również rozważania dotyczące motywacji;
przedsiębiorstw high-tech (W. Kopertyńska) i efektywnych szkoleń (B. Węgrzyn).
W przeglądzie publikacji zagranicznych znajdziemy interesujący artykuł na temat
„sprytnych” eksperymentów biznesowych.
Powracając do wspomnianego już numeru szóstego, warto odnotować interesujące artykuły: J. Polowczyka na temat przedsiębiorczości strategicznej oraz artykuł P. Szwieca dotyczący indywidualnych determinant twórczości pracowników.
Pozostałe artykuły koncentrują się wokół problematyki konkurencyjności i innowacji w przedsiębiorstwie. Pod koniec numeru zetkniemy się z warsztatowo-narzędziowymi pracami z zakresu finansów i marketingu.
Numer 7 i 8 chyba już tradycyjnie jest łączony, co zaowocowało jego znacznie większą objętością (76 stron). Otwiera go dość obszerny artykuł na temat relacji między koniunkturą giełdową a zmianami w sferze realnej gospodarki w Polsce
(J. Brzeszczyński, J. Gajdka, T. Schabek). Opracowanie to, wsparte wynikami badań
empirycznych, warte jest polecenia czytelnikom PO. Pozostałe publikacje obejmują
bardzo różnorodną problematykę; począwszy od zagadnień międzynarodowych (ekspansja korporacji ponadnarodowych (A. Gwiazda), poprzez fuzje i przejęcia w Chinach (T. Kowalczyk), aż do różnorodnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwami
i uczelniami (A. Jeran). W tradycyjnej końcowej części tego PO znajdziemy, również warsztatowo ujęte, publikacje na temat finansów, kredytów i tworzenia wartości
firmy. Omawiany numer kończy przedruk z „The McKinsey Quarterly” poświęcony
odbudowywaniu reputacji organizacji.
Numer dziewiąty w dużym stopniu zawiera kontynuacje lub powroty do problematyki podejmowanej w numerach poprzednich. I tak, wstępny artykuł J. Polowczyka kontynuuje problem podjęty w numerze drugim, dotyczący powiązań
nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Tym razem autor postuluje powrót
ekonomii do swoich korzeni. Podobnie, problematykę strategii kontynuuje K. Obłój oraz P. Szwiec. Do problemów konkurencyjności powracają z kolei S. Łobejko
i Z. Pierścionek. Pozostałe artykuły odbiegają nieco od tej problematyki i dotyczą:
mitów o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu (W. Czakon), zarządzania reputacją przedsiębiorstwa (T.J. Dąbrowski) oraz analizy inwestowania w zdrowie (E. Nojszewska). Na zakończenie lektury tego numeru przeczytamy interesujące
opracowanie z „Harvard Business Review” na temat końca racjonalnej ekonomii
(opr. J. Polowczyk).
Numer dziesiąty otwiera krótki, ale interesujący artykuł J. Niemczyka Czy chciałbyś coś odkryć? Autor porusza w nim kwestie metodologii odkryć naukowych. W tym
nurcie badawczym mieści się również problematyka kolejnego opracowania zawartego w omawianym numerze. Autor tego opracowania T. Sobczak zajmuje się koncepcjami i metodami w naukach o zarządzaniu w Polsce. Ponieważ problem rozróżnienia
„metody” i „koncepcji” jest żelaznym tematem omawianym na wielu konferencjach
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w Polsce, warto polecić, dokonane przez autora, zestawienie stosowania tych pojęć
przez różnych autorów piszących na temat zarządzania. W omawianym numerze
dziesiątym godnymi polecenia są również opracowania na temat: współczesnych
tendencji i wyzwań dla Polski w obszarze nadzoru korporacyjnego (M. Aluchna),
systemu oceniania w spółce międzynarodowej (Z. Skuła) oraz relacji kapitału i decyzji innowacyjnych (K. Janasz).
W numerze jedenastym A. Peszko kreśli sylwetkę O.E. Williamsona, laureata nagrody Nobla z nauk ekonomicznych (2009). Kolejny artykuł tego numeru dotyczy
„inspiracji prymatologią w zarządzaniu”, w którym autor (Ł. Sułkowski) m.in. pokazuje różnice między zachowaniami organizacyjnymi człowieka i szympansa. Z kolei
pomiarem efektywności organizacyjnej zajmuje się W. Dyduch.
Dążenie do uzyskania wysokiej efektywności działania usypia czujność zarządzania, co owocuje najczęściej błędami zarządzania. O tych błędach – odniesionych do
czasów kryzysu – mówi kolejny artykuł M. Laszczaka. W numerze jedenastym znajdziemy również ciekawe publikacje dotyczące nierówności płacowych i kwalifikacji
menedżerskich (J.T. Hryniewicz) oraz publikację na temat czynników determinujących internacjonalizację przedsiębiorstw rodzinnych (W. Popczyk).
W numerze zamykającym rok 2009 znajdziemy kolejny teoretyczny artykuł J. Polowczyka, tym razem na temat podstaw ekonomii behawioralnej. Rzecz ciekawa,
w omawianym numerze kontynuacja problematyki podnoszonej w poprzednich numerach jest udziałem także innych autorów, i tak R. Krupski i S. Stańczyk zajmują
się wielopoziomowością relacji: strategia – kultura organizacyjna; W. Czakon podejmuje problem współpracy i konkurencji w artykule zatytułowanym Koopetycja – splot
tworzenia i zawłaszczania wartości. Z kolei M. Hopej i J. Martan wracają do kwestii
struktur organizacyjnych w artykule: Pomiar hierarchii organizacyjnej. W dalszych
częściach omawianego PO zetkniemy się z problematyką refleksji strategicznej w relacjach między interesariuszami przedsiębiorstwa (P. Hadrian, M. Rawski), relacji
międzyorganizacyjnych [traktowanych jako zasób przedsiębiorstwa] (J. Macias) oraz
problematyką umiędzynarodowienia klastrów gospodarczych (M. Ślepko). Na zakończenie numeru (rocznika) możemy zapoznać się ze stałymi rubrykami PO. Tym
razem dotyczą one jakości, konferencji zagranicznych oraz kroniki TNOiK. Do dwunastego numeru PO dołączony jest roczny spis treści.
Mieczysław Moszkowicz
Politechnika Wrocławska
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Uwagi w związku z artykułem Marka Jabłońskiego:

Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji
kierowniczych
„Organizacja i Kierowanie” 2009, nr 4 (138)
Kto dziś i po co czyta klasyków zarządzania? Z takim pytaniem rozpocząłem lekturę artykułu Marka Jabłońskiego. Zafrapowało mnie użycie kategorii kompetencji
menedżerskich w odniesieniu do klasyków. Kategorii obecnej w naukach o zarządzaniu za sprawą psychologów D. McClellanda, R. Boyatsisa oraz J. Ravena od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W artykule autor postanowił
zaprezentować „klasyczne podejścia w zakresie identyfikacji kompetencji kierowniczych, przedstawić czynniki wyróżniające klasyczne typologie oraz cztery dominujące
orientacje w opisie uzdolnień kierowniczych w klasycznej organizacji. [8, s. 23].
Klasycy zarządzania świadomi byli znaczenia cech posiadanych przez kierownika,
co wynikało z ich praktycznej orientacji, ale też refleksja nad cechami osób realizujących cele praktyczne, a nie poznawcze, artystyczne czy religijne była – chciałoby
się rzec – stara jak świat. Jabłoński jako prekursora definicji umiejętności menedżerskich podaje piętnastowiecznego zakonnika Bernardino ze Sieny, ale – podobnie do
przedstawicieli innych nauk społecznych – bez narażania się na duże niebezpieczeństwo popełnienia błędu, możemy powiedzieć „już Arystoteles …” i przesunąć granicę
wskazaną przez R. De Rovera, na którego powołuje się Jabłoński o tysiąc lat wstecz.
Wszakże to właśnie Stagiryta wskazywał na kategorię cnót, które związane z aktywnością gospodarczą w ramach oikos były przez niego rozpatrywane w ramach działalności społeczno–politycznej [13].
Rzecz jednak nie w tym aby poszukiwać genezy kompetencji menedżerskich,
ale aby raczej spytać o to, czy kategoria kompetencji menedżerskich może być używana do charakterystyki sposobu myślenia klasyków zarządzania o tym, jakimi cechami powinien charakteryzować się kierownik. Używając słowo menedżer, trzeba
być świadomym, że nie pojawia się w tekstach polskich pionierów naukowej organizacji, a znaczna część przykładów podawana przez autora artykułu odwołuje się
do polskich przykładów. Swoją charakterystykę wzoru menedżera i jego przemian
w okresie międzywojennym rozpocząłem następującą uwagą:
„W Polsce w okresie międzywojennym nie używano określenia menedżer w odniesieniu do osób pełniących funkcje kierownicze. Pisano o kierownikach, ale także
o organizatorach, osobach profesjonalnie przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych dzięki znajomości naukowego podejścia do organizacji pracy. W czasopismach zawodowych wydawanych przez środowiska inżynierskie pisano o pracy
kierowniczej wykonywanej przez inżyniera” [2, s. 155].
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Sądzę, że wykorzystywanie kategorii używanych przez współczesnych badaczy do
analizy nie tyle tekstów z przeszłości, co przede wszystkim świadomości ludzi sprzed
lat powinno być uzasadnione. W przeciwnym razie, co niestety dość częste w przypadku ahistorycznie zorientowanych badaczy korzystających z tekstów z przeszłości,
czytelnik odnosi wrażenie, że badanie przeszłość zarządzania odwołuje się do takiej
samej rzeczywistości, może nieco mniej skomplikowanej niż obecna, tyle, że oddalonej od nas w czasie. To, że jest to podejście błędne starałem się pokazać w innych
tekstach, propagując perspektywę historyczną w badaniach organizacji i zarządzania
[3, 4]. W odniesieniu do artykułu Marka Jabłońskiego można postawić kilka pytań,
które stanowić będą punkt wyjścia dla szerszej refleksji dotyczącej badań polskiej
myśli organizatorskiej.
1. W jaki sposób, przy pomocy jakich kategorii charakteryzowano kierownika?
2. Z czego wynikała taka charakterystyka?
3. Czy uzasadnione jest posługiwanie się w tej charakterystyce używaną przez
autora kategorią typologia?
Zacznijmy jednak od sprawy podstawowej dla badań opartych na tekstach sprzed
lat. Spróbujmy ustalić jaki jest charakter tekstów, które analizujemy oraz kim są ich
autorzy? Jest to rzecz ważna, bowiem teksty, z jakich korzystał autor artykułu to nie
opracowania naukowe poświęcone nawet nie kompetencjom menedżerskim, bo tej
kategorii nie używano, ale nawet nie prace o charakterze naukowym. Teksty te funkcjonowały w określonym kontekście, który przede wszystkim wpływał na cele jakie
stawiali przed sobą ich autorzy. Poza tym część z nich, np. K. Adamiecki czy W. Mileski (a nie Milewski – jak dwukrotnie pisze Jabłoński), o tym czym powinien charakteryzować się kierownik czy organizator, wypowiadali się wielokrotnie i przy różnych okazjach, stąd koniecznie trzeba podjąć decyzję czy charakteryzujemy całość
poglądów wybranych autorów dotyczących charakterystyki kierownika/organizatora,
czy też z jakichś względów decydujemy się na wybór niektórych z nich.
Przy okazji tych dwóch ważnych dla naukowej organizacji w polskiej myśli organizatorskiej postaci okresu międzywojennego, warto zauważyć, że bardziej znany
i uznawany za autorytet, K. Adamiecki, o osobie pełniącej funkcje kierownicze wypowiadał się przede wszystkim w tekstach okolicznościowych, np. Stanowisko inżyniera jako kierownika zakładów wytwórczych, Znaczenie społeczne pracy inżyniera
w przemyśli nie uwzględnionych przez Marka Jabłońskiego. Z kolei Mileski – o czym
mało kto wie – nie był, w przeciwieństwie do K. Adamieckiego, Z. Rytla czy E. Hauswalda, praktykiem, był w połowie lat trzydziestych redaktorem „Przeglądu Organizacji” i autorem comiesięcznych felietonów. Marek Jabłoński charakteryzuje typologię cech i uzdolnień kierowniczych Mileskiego na podstawie jego jednego artykułu
Prawodawcze przyspieszenie doboru kierowników. Brak nie tylko felietonów, w których nie tylko że redaktor „Przeglądu Organizacji” charakteryzował cechy kierowników, ale i wypowiadał się o zasadach doboru na stanowiska kierownicze, ale takich
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tekstów jak: Wzorcowe kierownictwo, O typ nowoczesnego urzędnika, Wzorcowy
kierownik, Kurs na zdolnego człowieka czy Na marginesie nauki organizacji i kierownictwa. Podobne zastrzeżenia można wysunąć w stosunku do charakterystyki
innego z polskich pionierów E. Hauswalda. Z tym, że w jego przypadku autor artykułu nie odwołuje się do żadnego z tekstów profesora Politechniki Lwowskiej. Warto
pamiętać, iż Hauswald swoje uwagi wypowiadał w związku z zagadnieniem kształcenia inżynierów w dziedzinie organizacji i zarządzania, wykładając od roku akademickiego 1904/1905 przedmiot „Organizacja i zarząd przedsiębiorstw”. Typologia Hauswalda zamieszczona w tabeli 1 w artykule Jabłońskiego pochodzi z referatu
Wykształcenie przemysłowe w Galicji przedstawionego przez niego podczas II-go
Galicyjskiego Zjazdu Przemysłowego odbytego w Krakowie w dniach 28-30 września 1917 roku [7].
Kolejną, ważną kwestią, jest nie tylko uwzględnienie kontekstu, w którym przedstawiane były teksty, które poddajemy analizie, ale także zwrócenie uwagi na role,
jakie pełnili ich autorzy. Wspomniałem o tym, iż K. Adamiecki i E. Hauswald byli
nie tylko praktykami, ale i profesorami uczelni, swoje poglądy prezentowali zarówno
w okolicznościowych wypowiedziach podczas zjazdów inżynierów czy przedsiębiorców, jak i w tekstach naukowych, systematyzujących ich poglądy na temat zarządzania. Natomiast kilka z wymienionych przez Jabłońskiego osób było propagatorami
zastosowania naukowej organizacji, natomiast nie należało do postaci pierwszoplanowych w polskiej myśli organizatorskiej, np. K. Jabłowski czy K. Heller, inżynier
w Państwowych Zakładach Azotowych w Tarnowie, autor jednego artykułu opublikowanego w „Przeglądzie Organizacji”. Z ważniejszych postaci wśród wymienionych przez autora artykułu brak Z. Rytla, następcy K. Adamieckiego na stanowisku
kierownika Katedry Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, autora Praktycznych wskazówek dla organizatorów z 1924 roku. Brak również odwołania się do przedstawicieli
młodych, do „doradców organizacyjnych”, jak W. Baliński, A. Bajkowski czy K. Barliński. Przykładem nieuwzględnienia kontekstu może być użycie następującego cytatu przez Jabłońskiego pochodzącego z artykułu R. Moczulskiego „Biuro i jego organizacja”: „produkujemy za dużo ludzi w wykształceniu akademickim, za mało zaś
fachowców średniej i niższej klasy (…). W naszych fabrykach pododdziały produkcyjne są z reguły prowadzone przez inżynierów, mimo, że zasadniczo wystarczyliby
w zupełności technicy” [8, s. 32]. Moczulski był polskim inżynierem pracującym
w USA i stamtąd (z Detroit) wysyłał swoje artykuły do „Przeglądu Organizacji”, dlatego w interpretacji jego wypowiedzi musi być uwzględniony ten amerykański kontekst. Świadczy o tym następujący cytat z artykułu Moczulskiego, do którego odwoływał się Jabłoński:
„Słyszy się często u nas, że tego rodzaju współdziałanie jest niemożliwe, że
względu na rozbieżność interesów pracowników i pracodawców. Jednak przykład
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Ameryki jest tego żywym zaprzeczeniem. Każde biuro jest tam zorganizowane na podobieństwo drużyny sportowej. Pracownicy tworzą doskonale zgrany zespół, dążący
do wspólnej wygranej, która jest rozwój przedsiębiorstwa; pracownicy rozumieją, że
w rozwoju ich instytucji leży ich dobrobyt, pracodawcy zaś zdają sobie sprawę, że
bez współdziałania ze strony pracowników nie osiągną nigdy prawdziwego powodzenia. Zrozumiała jest bowiem różnica miedzy pracą urzędnika zainteresowanego
w rezultatach swej pracy, a wykonującego ją musu”, [11, s. 425).
Zatrzymajmy się bliżej nad tym cytatem aby przypomnieć przy okazji, że korzystanie z cytatów w tekście winno być odzwierciedlone w przypisie podaniem strony
z publikacji, z której cytat pochodzi, czego niestety Marek Jabłoński nie robi. Stosując przypisy nawiasowe odwołujące się do pozycji w bibliografii, a tam, jak w przypadku artykułu K. Hellera podane są trzy numery „Przeglądu Organizacji”, w których publikowany był jego artykuł. Jak więc zlokalizować cytaty przywołane na s. 26
artykułu? Niestety, tak jest ze wszystkimi cytatami, do których odwołuje się autor,
brak wskazania stron, z których cytaty zostały zaczerpnięte.
Podany przeze mnie cytat z artykułu Moczulskiego może również posłużyć do
ukazania kilku tropów interpretacyjnych w badaniach bazujących na wypowiedziach
dotyczących kompetencji menedżerskich. Korzystanie z inspiracji analizy dyskursu
[6, s. 114–116) naprowadziłoby nas na ciekawe ślady, które pozwalają na postawienie
kilku istotnych pytań. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, iż dla wielu polskich autorów
pewne standardy, w tym również standardy dotyczące wzoru kierownika stanowią
punkt odniesienia. Takimi wzorami w latach dwudziestych były wzory amerykańskie. Po drugie, zwróćmy uwagę na zastosowaną przez Moczulskiego figurę retoryczną, kiedy pisze „słyszy się często u nas” co służy zarówno charakterystyce dość
powszechnych poglądów w ówczesnych polskich kręgach związanych z zarządzaniem, jak i jednoznacznej krytyce tego stanowiska przez Moczulskiego. Swoje stanowisko uzasadnia nie tylko odwołując się do doświadczeń amerykańskich, w domyśle,
ich sukcesy gospodarcze świadczą o tym, że te doświadczenia są nie tylko możliwe,
ale wręcz wskazane, ale także wskazując na uzasadnienie typowe dla przedstawicieli
naukowej organizacji. Uzasadnia tezę odwołując się do akceptacji postawy racjonalnej, akceptacji przekonania, iż współpraca ludzi w organizacji warunkuje realizację zarówno celów organizacji jak i zatrudnionych w niej pracowników. Po trzecie,
wskazuje na znaczenie zainteresowania rezultatem swojej pracy dla zaangażowania
pracownika. Są to lata dwudzieste, gdy o zagadnieniach postaw i motywacji w zarządzaniu jeszcze się nie mówiło. To przyniosła dopiero szkoła stosunków międzyludzkich. Przestrzegałbym przed odczytaniem wypowiedzi Moczulskiego w kategoriach
motywacji pracowniczych, gdyż to „zainteresowanie” wynikało z przyjęcia założenia
o racjonalności ludzkich działań (koncepcja homo oeconomicus) i dotyczyło jedynie zadowolenia ze sprawności samej organizacji, trochę jak zafascynowanie dziecka
funkcjonowaniem zegarka oraz korzyściami, jakie pracownik osiągał dzięki sprawnej
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organizacji, czyli wynagrodzeniem i możliwościami awansu. Po czwarte, dla kolekcjonerów szczegółów warto zauważyć użycie metafory drużyny sportowej, dość częste
w opisach kierowania ludźmi w organizacji. Po piąte, cytat ten dobrze ilustruje moją
tezę o ideologicznych funkcjach koncepcji zarządzania [5]. A na koniec zauważmy
o konieczności przełożenia tego poglądu wyrażanego przez Moczulskiego na konsekwencje dla konstruowanego przez niego wzoru kierownika – organizatora i wynikających stąd wskazówek praktycznych, co też czyni w innym artykule zamieszczonym w tym samym numerze „Przeglądu Organizacji” [12], a niewykorzystanym
przez Jabłońskiego w swoim opracowaniu.
Co zatem można powiedzieć o sposobie myślenia o kierownikach, jaki da się
odczytać z pism polskich klasyków? Uwzględniwszy aspekty na które wskazałem,
z pewnością należy podkreślić, iż po pierwsze, wynikały one z zasad, jakie zawarte
były w koncepcji naukowej organizacji, a więc z podziału czynności na wykonawcze
i koncepcyjne, podkreślenia z jednej strony twórczego charakteru pracy kierownika,
z drugiej konieczności opierania się w działalności organizatorskiej na wiedzy. Jakże
dobrze ilustruje to cytat z artykułu W. Mileskiego:
„Dzisiaj wszyscy już powinniśmy wiedzieć, że istotą dokonanego przez Taylora
przełomu była rdzenna reforma metod zarządzania, polegająca na tym, że umiejętność zarządzania, uważana dotąd za sztukę, opartą na wrodzonych talentach kierowniczych, została podniesiona do godności nauki, operującej tymi samymi ścisłymi
metodami badania, jakie obowiązują w naukach doświadczalnych i którym właśnie
one swój rozwój zawdzięczają.” [9, s. 161].
Po drugie, nie tylko praktyczne doświadczenia większości pionierów naukowej
organizacji, ale przede wszystkim podkreślanie znaczenia umiejętności realizowania opracowanych na podstawie zasad naukowej organizacji rozwiązań, nakazywały
im zwrócenie uwagi z jednej strony na cechy charakteru kierowników, z drugiej na
respektowanie przez nich zasad moralnych, poczucia sprawiedliwości, uczciwości.
Myślenie o przygotowaniu kierowników do pełnienia ról menedżerskich rozpięte jest
między tymi trzema punktami: wiedza – cechy charakteru – zasady postępowania.
Na ich interpretację wpłynęły scjentystyczne założenia przyjmowane przez naukową
organizację, psychotechnikę, do której się odwoływali oraz doświadczenia z własnej
praktyki zawodowej, realizacji ról kierowniczych. Pisząc o tym jacy kierownicy być
powinni dokonywali wartościowania. W ich wypowiedziach są zarówno słowa krytyki, jak i przede wszystkim postulaty. Częstym, używanym przez nich słowem jest
„wzór”, np. pojawiający się u Mileskiego „wzorcowy kierownik”. Mileski był rzecznikiem stanowiska, nakazującego w sposób naukowy podchodzić nie tylko do zarządzania, ale i do doboru personelu kierowniczego. Jednak aparatura pojęciowa używana przez klasyków uniemożliwiała im dostrzeżenie pewnych zjawisk, szczególnie
z dziedziny psychologii i socjologii. Rozczarowany brakiem sukcesów w kształto-
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waniu postulowanych przez niego postaw kierowniczych wskazywał na jakże ważny
element, który dziś określamy jako motywację:
„Nie wystarcza zatem wiedzieć, ażeby móc, żeby móc trzeba jeszcze i chcieć. Cały
jeno w tym ambaras, aby panowie kierownicy chcieli chcieć” [10, s. 176]. „Zdrowy
rozsądek z moralnością ożeniony – oto rękojmia trwała i płodna skuteczności pracy
kierownika, pracy nie zawsze łatwej, ale zawsze wdzięcznej, jeśli tylko przyświeca jej
poczucie wysokiej odpowiedzialności” [10, s. 179].
Charakteryzując poglądy dotyczące charakterystyki kierowników nie tylko trzeba
uwzględnić backgrund naukowy klasyków, założenia przyjmowane przez F. Taylora,
H. Fayola czy K. Adamieckiego oraz psychotechnikę, ale także zmiany dokonujące
się w tym czasie w organizacjach oraz kontekst kulturowy, inny dla wzorów amerykańskich, inny w polskim przypadku, np. wpływ etosu inteligenckiego [2]. Nie sądzę jednak, aby ich charakterystykę można było określić mianem typologii. Stojąc
na gruncie metodologii, typologia to zbiór kategorii lub typów wyróżniony poprzez
skrzyżowanie dwóch lub więcej zmiennych nominalnych [1, s. 196]. Zatem konstruowanie typologii jest zabiegiem wymagającym zwrócenia uwagi na wymiary konstruowania poszczególnych typów, np. wymiary autorytaryzmu, liberalizmu itp. S. Nowak zwraca uwagę na różne rozumienie typów i typologii w badaniach społecznych.
Typologia powstaje w wyniku porządkowania materiału, tworzenia typów, a typ –
według niego – to „tyle co pojęcie oznaczające pewne zjawisko, własność, lub konfigurację zjawisk czy własności rozważanych przedmiotów, zdarzeń czy procesów,
z takich czy innych względów uznawanych za na tyle doniosłe, że warte specjalnej
uwagi i wyodrębnienia w aparaturze pojęciowej” [14, s. 161]. Budowanie typów polega na wyróżnieniu, konfiguracji pewnych wartości zmiennych.
Podstawą może być nie tylko powszechność statystyczna, np. „typowy Polak” rozumiany jako „osobowość modalna”, a więc najliczniejsza spośród istniejących w tej
kulturze odmian osobowości. Ale także konfiguracja pewnych wartości zmiennych
pozwalająca wyróżnić np. typy upodobań literackich. Inne podejście to „typ idealny”
w rozumieniu Maxa Webera, a więc opis pewnego zjawiska lub procesu przebiegającego zgodnie z określonymi zasadami, charakteryzujący się pewnymi założonymi
przez badacza cechami i służący jako narzędzie heurystyczne w badaniach konkretnych, rzeczywistych przypadków, np. typ doskonałego rynku, typ paranoika. Trzecie
rozumienie typów ma charakter normatywny, typy reprezentują pewne wzorce, są
zbudowane w oparciu o pewne wartości, służą do oceny rzeczywistych przedmiotów czy zachowań w celu podejmowania działań zmierzających do realizacji tego
wzoru [14, s. 161–162].
W przypadku sposobu charakteryzowania kierowników przez klasyków, najczęściej spotykamy się z wymienianiem różnych, nierzadko uporządkowanych: cech,
wiedzy, uzdolnień, cech charakteru. Nie służą one jednak do budowania typów kierowników, gdyż po pierwsze nie spełniają metodologicznych wymagań stawianych
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typologiom, a po drugie nie to było celem pracy wspomnianych przez Jabłońskiego
autorów. Nie znaczy to oczywiście, że typologie spełniające wymagania stawiane
przez metodologów badaczom, nie powstają na gruncie nauk o zarządzaniu. Teoretycy i praktycy organizacji i zarządzania tworzą typologie, które oparte są nie tylko
na materiale empirycznym, ale również zakorzenione w koncepcjach teoretycznych
np. typologie kultur organizacyjnych R.Harrisona i Ch. Handy’ego czy T.E. Deala
i A.A. Kennedy’ego oraz bliższe problematyce interesującej Marka Jabłońskiego
cztery modele kierowania, wyodrębnione w porządku chronologicznym, oparte na
określonych wartościach i założeniach, z których wynikały określone dyrektywy dotyczące działań podejmowanych przez menedżerów [15]. Z modeli tych wynikały
określone role pełnione przez menedżera. Role te powiązane były z zadaniami stojącymi przed menedżerami i odpowiadały im określone kompetencje. Można zatem
mówić o typologii funkcji menedżerskich i przypisywaniu każdej z nich przez autorów określonych kompetencji.
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OFICYNA WYDAWNICZA
SGH POLECA

Fair trade w globalizującej się gospodarce
pod red. Katarzyny Żukrowskiej
Fair trade to zorganizowany ruch społeczny obejmujący konsumentów, organizacje pozarządowe i firmy zaangażowane w handel międzynarodowy, którego celem
jest pomoc w rozwoju krajom tzw. Południa. Fair trade w swych działaniach chce wyeliminować ubóstwo z krajów Południa przez zapewnienie im równych szans w handlu, a więc dostępu do bogatych krajów Północy. Pierwsza międzynarodowa definicja
fair trade została zatwierdzona 10 lat temu, w 1999 roku. Można powiedzieć, że zarówno pojęcie, jak i ruch są relatywnie nowe. Definicja została sformułowana przez
FINE – porozumienie skupiające cztery organizacje sieciowe sprawiedliwego handlu, utworzone w 1998 roku. Celem tej nieformalnej organizacji jest harmonizacja
przepisów dotyczących sprawiedliwego handlu, wprowadzenie pewnych standardów
i wytycznych, a także podniesienie jakości, efektywności i monitoringu zachowań
fair trade. Stowarzyszenie stara się upowszechnić zasadę fair trade wśród polityków.
W sumie zadaniem fair trade jest tworzenie nowych możliwości dla gospodarczo
zorganizowanych firm w krajach Południa oraz działanie na rzecz przejrzystości gospodarowania i prowadzenia rachunkowości, tworzenia potencjału zwiększającego
niezależność producentów, przejrzystego rozliczenia, spłaty zobowiązań i stosowania „sprawiedliwego” (godziwych) cen, równości płci, bezpiecznych warunków pracy
i ochrony środowiska.
Koncepcja fair trade jest mało znana i mało popularna w kręgach biznesowych,
politycznych i naukowych w Polsce. Celem opracowania jest przybliżenie tego problemu polskiemu czytelnikowi. Autorzy chcą sprawdzić, na ile zasada fair trade
może znaleźć poparcie w takich państwach jak nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej, które są na etapie pokonywania luki rozwojowej, czy państwa byłego bloku
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wschodniego, których nie obejmuje się polityką fair trade, bo zakłada się, że są one
na wyższym poziomie rozwoju niż kraje tradycyjnego Południ (Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej). Zasada fair trade znajduje odzwierciedlenie w polityce gospodarczej
wielu państw, m.in. Belgii, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Koncepcja ta ma również swoich przeciwników, którzy wskazują, że obecnie stosowana zasada fair trade zakłóca mechanizm cenowy działania rynków.

Beata Czarnacka-Chrobot

Wymiarowanie funkcjonalne przedsięwzięć rozwoju
systemów oprogramowania wspomagających
zarządzanie
W języku polskim brak opracowań opisujących problemy wymiarowania w informatyce, a nieliczne pozycje poświęcone tej tematyce często są skrótowe i proponują
uproszczone rozwiązania w ramach prac z inżynerii oprogramowania. Kompleksowe
opisanie i pogłębiona analiza stosowanych w informatyce miar oraz technik wykorzystania ich w procesach wytwarzania systemów informatycznych stanowią istotną
wartość opracowania. Szczególnie cenne jest powiązanie miar z funkcjonalnością podejmowanych przedsięwzięć, co przenosi się na efektywność zastosowań systemów
informatycznych oraz procesy wytwórcze. Podjęta próba wykorzystania wymiarowania funkcjonalności przedsięwzięć informatycznych do racjonalizacji decyzji biznesowych jest ciekawym pomysłem autorskim. W pracy można znaleźć trafne ujęcie
diagnostyczne problemów, przegląd stosowanych rozwiązań i twórczą dyskusję na
temat dotychczasowych dokonań w badaniach i zastosowaniach praktycznych.

Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga
szansa?
pod red. Elżbiety Mączyńskiej
Książka dotyczy problematyki bardzo ważnej w warunkach naszego kraju. Szczególnie interesujące są opisane studia przypadków oraz wnioski i uogólnienia wypływające z badań. Rozważania prowadzą do jednoznacznej konkluzji: w Polsce wyraźnie brakuje badań na temat niepewności, ryzyka i bankructw, zauważalny jest
zwłaszcza niedostatek myślenia strategicznego.
z recenzji prof. dr. hab. Jana Golińskiego
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Oficyna Wydawnicza SGH poleca

Cezary Ikanowicz

Etykieta biznesmena
Przestrzeganie etykiety i obowiązujących form zachowania, w kontaktach zarówno służbowych, jak i towarzyskich, podczas wizyt, spotkań czy przyjęć oficjalnych, jest istotnym wymogiem wobec każdego, kto chce być akceptowany przez środowisko. Savoir-vivre to sztuka życia, znajomość obyczajów i form towarzyskich,
umiejętność postępowania i radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach.
Czytelnik znajdzie w książce wskazówki, jak budować autorytet swój i zespołu,
a także jak ułożyć relacje przełożony–podwładny w miejscu pracy. Dzięki niej będzie
mógł się poznać z regułami obowiązującymi podczas rozmów biznesowych, prezentacji, oraz w korespondencji urzędowej. Podręcznik podpowiada, jak rozmawiać, by
osiągnąć kompromis i pozyskać partnera. Przygotowując się do wyjazdu za granicę,
warto poznać protokół obowiązujący na konferencjach międzynarodowych, a w kontaktach z cudzoziemcami – pamiętać o różnicy zachowań charakterystycznych dla
różnych kultur i krajów. Poznanie tradycji i miejscowych obyczajów kraju pobytu
ułatwia kontakty z ich przedstawicielami, naszymi partnerami biznesowymi.
Publikacja adresowana jest do biznesmenów, menedżerów i działaczy gospodarczych, rozpoczynających swoją karierę zawodową.
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INFORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyjmuje do publikacji:
 artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi:
bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angielskim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po 60
znaków w każdym wierszu),
 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 kolorowy (CMYK).
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 drugiego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek),
wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka). W cudzysłowie pisze się,
zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po przecinku numer.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2010 (140)

OiK_2_2010_srodki.indd 153

153

30-06-10 13:21:55

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 miejsca pracy, numerów telefonów, adresu e-mail oraz dokładnego adresu
domowego.
Materiały – przygotowane w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11 p.,
1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5 cm, pliki nie powinny zawierać „linków”
– prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji, e-mail: oik@sgh.waw.pl.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów.
Teksty, które nie zawierają streszczeń, słów kluczowych języku polskim i angielskim oraz tytułu w języku angielskim, a także te, które mają nieprawidłowo przygotowane przypisy i bibliografię, będą odsyłane do korekty autorskiej!
Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.
Nadesłane artykuły będą przekazywane do recenzji pod warunkiem, że zostaną przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
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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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