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SZYMON CYFERT

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo,
Początek roku to dobry czas na wprowadzanie zmian. Dla czasopisma „Organi‑
zacja i Kierowanie” początek tego roku był o tyle szczególny, że zmiana dotyczyła
obsady stanowiska Redaktora Naczelnego. Od tego numeru mam przyjemność kie‑
rować zespołem wydającym Kwartalnik. Oczywiście zmiana na stanowisku Redak‑
tora Naczelnego nie oznacza zmiany misji, którą nadal pozostaje integracja środo‑
wiska naukowego oraz prezentacja osiągnięć polskiej myśli z zakresu zarządzania.
Zmiany, które jako zespół zamierzamy wprowadzać, będą miały charakter ewo‑
lucyjny i będą stanowiły naturalną konsekwencję procesów, które zostały już uru‑
chomione. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy zarówno
w obszarze dyskusji naukowej, jak i jakości prezentowanych publikacji, co mamy
nadzieję znajdzie przełożenie na umocnienie wizerunku Kwartalnika w środowisku
naukowym. Oczywiście jesteśmy świadomi, że sukces każdego czasopisma, na coraz
to trudniejszym rynku wydawniczym, zależy od Czytelników, a to z kolei zdetermi‑
nowane jest jakością publikowanych artykułów. Dlatego też liczymy na Państwa za‑
angażowanie w proces współtworzenia czasopisma.
Przejmując obowiązki Redaktora Naczelnego, chciałbym jednocześnie podzięko‑
wać prof. dr hab. Łukaszowi Sułkowskiemu, który przez ostatnie sześć lat zarządzał
Kwartalnikiem „Organizacja i Kierowanie”.
Z wyrazami szacunku
dr hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw. UEP
Redaktor Naczelny Kwartalnika OiK

W poprzednim numerze kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” nr 5 (143)
błędnie podaliśmy imię Pana dr Patryka Gałuszki z Instytutu Ekonomii Wydziału
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Szymon Cyfert

Ekonomiczno-Socjologiczne UŁ, jako dr Piotr Gałuszka. Powinno być: dr Patryk
Gałuszka, „Wytwórnia muzyczna jako nowa forma organizacji działności fonogra‑
ficznej” (Virtual record label as a new form of organization of a record label).
Szanownego Autora serdecznie przepraszamy za tę niefortunną pomyłkę.
Redakcja
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SZYMON CYFERT*, KAZIMIERZ KRZAKIEWICZ**

WSPOMNIENIE O PROFESORZE
JÓZEFIE BORONIU

W dniu 11 marca 2011 roku w Poznaniu zmarł prof. zw. dr hab. Józef Boroń, wy‑
bitny przedstawiciel nauk o zarządzaniu, współtwórca wielkopolskiej szkoły zarzą‑
dzania, nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń naukowców.
Profesor Józef Boroń urodził się 12 listopada 1920 roku w Jaworznie w rodzinie
górniczej. Szkołę średnią ukończył w maju 1939 roku. W czasie II wojny światowej
pracował jako robotnik przymusowy w kopalni węgla kamiennego.

* Dr hab. Szymon Cyfert – prof. nadzw. UEP, Redaktor Naczelny „Organizacja i Kierowanie”.
** Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania UEP.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 7

7

2011-05-10 11:38:40

Szymon Cyfert, Kazimierz Krzakiewicz

Profesor całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Poznaniu, pełnił w nim funkcje Dziekana i Prodziekana Wydziału Ogólno-Ekono‑
micznego, członka Rady Wydziału, Senatu. Studia w ówczesnej Akademii Handlowej
w Poznaniu rozpoczął w 1946 roku. W 1949 roku został zatrudniony na stanowisku
asystenta roku w Katedrze Rachunkowości. W 1961 roku obronił dysertację doktor‑
ską poświęconą lokalizacji przemysłu na ziemiach zachodnich. Jego zainteresowa‑
nia badawcze dotyczące organizacji i zarządzania przemysłem zaowocowały pracą
habilitacyjną poświęconą rozwojowi przemysłu w NRD, obronioną w 1966 roku.
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1972 roku, a profesora zwyczajnego
w 1982 roku. W 1991 roku Profesor Józef Boroń przeszedł na emeryturę, ale nadal
podtrzymywał związki z Uniwersytetem Ekonomicznym.
Profesor Józef Boroń był znany w środowisku akademickim jako inicjator róż‑
nego rodzaju aktywności badawczych, konferencji, seminariów, w których, jako je‑
den z pierwszych naukowców w Polsce, wskazywał na konieczność rozwoju nauk
o organizacji i zarządzaniu oraz włączenia ich do programów studiów ekonomicz‑
nych. Przekonania naukowe Profesora odnoszące się do zasadności instytucjonali‑
zacji nauk o organizacji i zarządzaniu zaowocowały powołaniem w 1976 roku w ów‑
czesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Instytutu Organizacji i Zarządzania,
którego następnie był wieloletnim dyrektorem.
Profesor, kontynuując dorobek T. Kotarbińskiego i J. Zieleniewskiego, należał do
popularyzatorów polskiej myśli prakseologicznej. Środowisko młodych naukowców
skupionych wokół Profesora dało początek wielkopolskiej szkole zarządzania, roz‑
wijanej nadal przez Katedrę Teorii Organizacji i Zarządzania.
Praca dydaktyczna Profesora zaowocowała wypromowaniem 11 doktorów i około
700 magistrantów oraz dyplomantów. Wykłady Profesora cieszyły się wśród słucha‑
czy zawsze dużą popularnością, o której decydowało między innymi ich silne po‑
wiązanie z wiedzą praktyczną. Jako nauczyciel akademicki i wychowawca wielu po‑
koleń studentów był zwolennikiem nieskrępowanej wolności poglądów naukowych.
Swoich pracowników inspirował zawsze do krytycznego osądu badawczego, podej‑
mowania trudnych wyzwań badawczych, niepodlegania koniunkturalnym modom
badawczym, dociekliwości w poznaniu naukowym. Profesor Józef Boroń był czło‑
wiekiem bezinteresownym, uczciwym, zawsze gotowym nieść pomoc. Zachowania
Profesora cechowały zawsze etyczność i skromność, był człowiekiem niezwykle życz‑
liwym, szczególnie w stosunku do młodych adeptów nauki.
Profesor Józef Boroń był autorem bądź współautorem ponad dwustu publika‑
cji naukowych. Profesor wiedzę naukowca z zakresu nauk o organizacji i zarządza‑
niu weryfikował z rzeczywistością praktyki gospodarczej, opracowując kilkadziesiąt
ekspertyz oraz kierując zespołami konsultantów gospodarczych. Bardzo dobra zna‑
jomość gospodarki niemieckiej owocowała intensywną współpracą z niemieckim
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Wspomnienie o profesorze Józefie Boroniu

ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem im. M. Lutra w Halle, uniwersytetami w Mar‑
burgu, Kolonii, Műnster, Bremen, Hamburgu i Bochum.
Kompetencje naukowe Profesora spowodowały, że był zapraszany do prac w róż‑
nych instytucjach nauki polskiej – przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodni‑
czącego Komisji Ekonomicznej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od
1957 roku był aktywnym członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierow‑
nictwa, w działaniach którego był inicjatorem wielu przedsięwzięć, konferencji, se‑
minariów i szkoleń propagujących wiedzę z zakresu zarządzania wśród praktyków
życia gospodarczego. Ponad 35 lat był członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarzą‑
dzania Polskiej Akademii Nauk, którego w 1998 roku został członkiem honorowym.
Od 1953 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, od 1956 roku
– Instytutu Zachodniego w Poznaniu, a od 1962 roku − członkiem Polskiego Towa‑
rzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
W uznaniu Jego zasług dla rozwoju nauki i praktyki zarządzania został uhonoro‑
wany wieloma medalami i odznaczeniami. Został odznaczony Krzyżem Komandor‑
skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Meda‑
lem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Karola Adamieckiego. Był honorowym
obywatelem miasta Poznania i zasłużonym obywatelem województwa poznańskiego,
zielonogórskiego i bydgoskiego.
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MAGDALENA BIELENIA-GRAJEWSKA*

AKSJOLOGICZNE UJĘCIE
DESTABILIZACJI
ORGANIZACYJNEJ. 
WARTOŚCI KORPORACYJNE
W CZASIE KRYZYSU

Wstęp
Istnieje kilka cech determinujących złożony charakter firm funkcjonujących
w XXI wieku. Po pierwsze, współczesne organizacje są ze sobą ściśle powiązane,
a zarazem globalnie rozproszone i technologicznie skomplikowane [79]. Po dru‑
gie, w dzisiejszych czasach można zaobserwować rosnącą liczbę czynników wpły‑
wających na działalność firm. Zjawisko to przejawia się między innymi we wzroście
roli mediów oraz liczby interesariuszy zainteresowanych pośrednio lub bezpośred‑
nio aktywnością przedsiębiorstw. Po trzecie, nie należy pominąć aspektu prawnego
związanego ze zwiększającą się liczbą przepisów determinujących funkcjonowanie
organizacji [6]. Po czwarte, współczesne firmy to organizacje transnarodowe dzia‑
łające w wielu krajach i w ramach wielu systemów. Wymieniona wieloczynnikowość
i wieloaspektowość otoczenia korporacyjnego sprawia, że organizacje są narażone
na wpływ różnych sytuacji kryzysowych, zarówno na poziomie wewnętrznym, jak
i zewnętrznym. W związku z tym istotnej wagi nabierają rozważania na temat cech,
które powinna posiadać organizacja, aby móc sprostać wyzwaniom współczesnego
świata i efektywnie działać we współczesnej „kulturze niepewności” [8]. Jak starałam
się wykazać w swoich wcześniejszych publikacjach [np. 10], jednym z czynników,
* Dr Magdalena Bielenia-Grajewska – Zakład Translatorski i Komunikacji Międzykulturowej, Instytut
Anglistyki, Uniwersytet Gdański.
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Magdalena Bielenia-Grajewska

który wpływa na sposób zachowania się firmy w obliczu nadchodzących zmian, jest
kultura organizacyjna. Zawężając rozważania tylko do wybranych elementów kultury
organizacyjnej, warto zwrócić uwagę na wartości korporacyjne i ich rolę w kształ‑
towaniu życia organizacji. Współcześnie wielu menedżerów podkreśla wagę zarzą‑
dzania wartościami, które przejawia się tym, że wszystkie działania korporacyjne
powinny być związane z wytwarzaniem wartości [44]. Wynika to z faktu, że biznes
jest głęboko osadzony w społeczeństwie i posiada wobec niego zobowiązania [16],
polegające między innymi na dążeniu przez organizację do poprawy warunków so‑
cjalnych, ekonomicznych, kulturowych oraz środowiskowych społeczeństwa [25]. Te
aspekty nabierają szczególnego znaczenia w czasach kryzysu, gdyż „aby bezpiecznie
żeglować po wzburzonym morzu gospodarki, korporacje muszą kierować się busolą
owego wyższego celu, a wartości mieć za kotwicę” [62].
Celem tego krótkiego opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę wartości korpo‑
racyjnych dla organizacji w czasie kryzysu oraz ukazanie, jak współczesna korpora‑
cja i jej wartości wpływają na sytuację firmy w czasie destabilizacji.

Organizacja − ujęcie systemowe
i jej implikacje dla wartości
Istnieje wiele sposobów analizy współczesnych organizacji. Do jednych z nich
należą teorie systemowe, szczególnie zaś ujęcie zależnościowe (contingency approach). Według tego podejścia organizacja, będąc otwartym systemem [14; 61], posiada
związki ze swoim środowiskiem składającym się z wielu systemów [3]. Produkty
i usługi oferowane klientom odzwierciedlają zależności systemu biznesowego [67],
gdyż ich kształt jest determinowany przez system organizacyjny, jak i jego podsys‑
temy. Z uwagi na fakt, że na system składają się nie tylko osoby, ale też pomysły lub
rzeczy [49], organizację można traktować jako system socjotechniczny, w którym
ludzie wchodzą w codzienne interakcje z technologią [np. 45]. Podobne możliwości
analizy daje teoria aktor−sieci, która podkreśla równy status osób, jak i przedmiotów
w determinowaniu kształtu systemu. Podejście to może być także stosowane w ba‑
daniach organizacyjnych, traktując organizację np. jako ekosystem, zarówno na po‑
ziomie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, determinowany przez czynniki ludzkie
i pozaludzkie [11]. Samo pojęcie „organizacja” z perspektywy systemowej może być
rozumiane w różny sposób: jako nazwa rzeczy posiadającej jakiś system, jako nazwa
systemu lub jako akt nadawania systemu jakiejś rzeczy, innymi słowy, jej organizo‑
wanie [41]. W tym artykule organizacja traktowana jest przeze mnie jako otwarty
system, jako jednostka anateliczna [81], będąca zarazem subsystemem istniejącym
w ramach szeroko pojętego otoczenia korporacyjnego, jak i suprasystemem składa‑
jącym się z wielu mniejszych systemów determinujących jej kształt. System, jak i jego
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subsystemy są w ścisłej zależności, gdyż przedsiębiorstwo składa się z podsystemów
realizujących swoje zamierzenia, których z kolei założenia mogą być zrealizowane
tylko wtedy, gdy cel całej organizacji został osiągnięty [27]. Pozostając przy systemo‑
wych ujęciach organizacji, Bielski w swoim modelu podkreśla, że organizacja składa
się z pięciu podsystemów: podsystemu celów i wartości, podsystemu technicznego,
podsystemu technologicznego, podsystemu struktury i podsystemu zarządzania [71].
W tym artykule zostanie szerzej omówiony jeden z tych systemów, a mianowicie sys‑
tem celów i wartości ze szczególnym omówieniem wartości korporacyjnych.

System wartości korporacyjnych
System wartości w otoczeniu korporacyjnym może być rozpatrywany w dwóch
kategoriach. Po pierwsze, jest dobrze zdefiniowanym zbiorem wartości etycznych,
reprezentowanym przez moralny kod stosowany przez jednostkę lub organizację. Po
drugie, system wartości z perspektywy ekonomicznej jest systemem produkcyjnym,
integrującym różnych aktorów i czynności w celu stworzenia lub dodania wartości
do produktu lub usługi. Dlatego też system wartości można rozumieć jako system
kreujący wartość, tworzący, przechowujący i wymieniający w zrównoważony sposób
ekonomiczne (produkty, procesy, usługi) i etyczne (zaufanie, lojalność, uczciwość)
wartości różnych osób i organizacji [2]. W tym opracowaniu system wartości jest
postrzegany w znaczeniu pierwszym, czyli jako zbiór wspólnych przekonań i prio‑
rytetów grupy ludzi [22; 68], czyli np. organizacji, który kontroluje procesy zacho‑
dzące w danym systemie korporacyjnym. Często w badaniach podkreśla się zależ‑
ność między wartościami a kulturą organizacyjną, traktując kulturę organizacyjną
jako zbiór wartości [30; 36], w szczególności zaś jako zestaw przekonań uważanych
za szczególnie istotne w organizacji, „do których jej członkowie i pracownicy dążą
indywidualnie i zbiorowo” [42]. Kultura może być także słowem używanym do opi‑
sywania wspólnych wartości, struktury i znaczeń, które ludziom udało się wyrzeź‑
bić z obcego i chaotycznego świata [18]. Dzięki wartościom kultura organizacyjna
jest wyjątkowa [22; 24; 57; 76] i determinuje zachowania członków danej organizacji
[66]. Kultura organizacyjna jest często traktowana jak czynnik tworzący i spajający
wspólnotę [46], odzwierciedlając wspólne, symbolicznie tworzone założenia, war‑
tości i przedmioty danego kontekstu organizacyjnego [53].

Cechy wartości korporacyjnych
Charakterystyczne cechy wartości korporacyjnych wynikają ze ścisłego związku
między wartościami a biznesem. Po pierwsze, wartości są powodem istnienia firmy
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[np. 23; 37], gdyż należą do poziomu społecznego organizacji [71]. Po drugie, sam
biznes to tworzenie wartości [5], gdyż „organizacja jest działalnością par excellence
moralną, gdyż wszystko, co ludzie robią wspólnie, ma wymiar moralny” [42, s. 191].
Po trzecie, wartości wpływają na rozwój biznesu, gdyż mogą one przyspieszać lub
spowalniać procesy biznesowe [69], ponieważ przekonania wpływają na decyzje
i czynności oraz determinują starania w zaspokajaniu potrzeb i pragnień [59]. Po
czwarte, wartości są często siłą napędową rozwoju technologicznego. Przykładowo,
wartości związane z pracą prowadzą do zwiększania postępu i produktywności [19].
Ponadto wartości zarówno dobre, jak i złe wprowadzają porządek. Nawet negatywne
wartości są lepsze niż chaos [48], gdyż to dzięki wartościom organizacja ma kohe‑
rentny charakter. Wartości i ich rola zależą także od sposobu przenikania do grupy.
System wartości działa poprzez dwa kanały. Po pierwsze, poprzez internalizację sys‑
temu wartości w osobowościach członków systemu. Po drugie, poprzez sankcje na‑
rzucane przez innych członków systemu, które w sytuacji zmiany mają funkcję sta‑
bilizacyjną [56]. Biorąc z kolei pod uwagę trwałość wartości, należy podkreślić, że
wartości korporacyjne nie są stałe i podlegają zmianom. Można wyróżnić trzy fazy
migracji wartości. W ramach pierwszego etapu napływ wartości związany jest z ab‑
sorpcją wartości innych organizacji, które uważane są jako ważne i skuteczne w pro‑
wadzeniu firmy. Druga faza − stabilizacja − związana jest z posiadaniem wartości,
które odzwierciedlają wymagania klientów. Odpływ wartości związany jest z etapem,
gdy wartość migruje do lepiej dostosowanych podmiotów [67]. Zmienność warto‑
ści związana jest także z hipotezami Ingleharta. Biorąc pod uwagę hipotezę niedo‑
statku [35], indywidualne priorytety odzwierciedlają sytuację socjoekonomiczną,
sprawiając, że najbardziej wartościowe są rzeczy, których brakuje. W związku z tym
wartości korporacyjne, a zwłaszcza ich priorytetowość, mogą się zmieniać w zależ‑
ności od sytuacji i konkretnych potrzeb organizacyjnych. Z kolei biorąc pod uwagę
perspektywę socjalizacji [35], należy pamiętać, że wyznawane wartości determinuje
także historia. Wartości nie zmieniają się w ciągu jednego dnia, lecz są wypadkową
wielu wydarzeń zachodzących na przestrzeni lat. Są one uśpionymi konstruktami
biorącymi udział w ocenie czynności lub wyników, posiadającymi raczej ogólną niż
charakterystyczną naturę [39]. Wartości są także swego rodzaju regulatorami, de‑
cydującymi np. jakie zachowania społeczne są społecznie akceptowane [9; 24; 39].
Wartości organizacyjne są także standardami, dzięki którym organizacje podejmują
decyzję [60]. Są one ponadto albo przynajmniej powinny być czynnikiem jednoczą‑
cym grupę [38], zakładając, że wartości indywidualne i grupowe mają cechy wspólne.
Z kolei niespójne i wykluczające się wartości prowadzą do napięć i konfliktów [39].
„Człowiek szuka w gruncie rzeczy tego, co już jest jakoś jego udziałem” [75, s. 368],
więc chętniej podejmie pracę w organizacji, której wartości są zgodne z jej lub jego
wartościami indywidualnymi.
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Sposoby analizy wartości korporacyjnych
Wartości korporacyjne można analizować, biorąc pod uwagę różne czynniki.
Jak twierdzi J. Tischner, możemy badać wartości „od strony rzeczy, której <<przy‑
sługują>> jakieś wartości, i od strony człowieka, który przeżywa jakieś wartości,
doświadcza wartości, myśli według wartości” [75, s. 508]. Jednym ze sposobów jest
analizowanie wartości korporacyjnych, rozgraniczając je na te dotyczące rzeczy
i te doświadczane przez pracowników. Podobne ujęcie można znaleźć u Schelera,
według którego wartości można podzielić na wartości osobowe i rzeczowe. Biorąc
pod uwagę wartości kolektywne, które są istotne dla organizacji, można wyróżnić
wartości pierwotne (same w sobie) i pochodne (konsekutywne). W ramach tych
drugich analizie podlegają wartości instrumentalne (przyrządy, aparaty) oraz war‑
tości symbolu, np. sztandar [12]. W przypadku organizacji można zaobserwować
zarówno wartości jednostkowe, widoczne chociażby w indywidualnym sposobie
aranżacji miejsca pracy, jak i wartości kolektywne, stanowiące często wizualną i wer‑
balną reprezentację tożsamości organizacyjnej, przejawiającą się w wyborze logo lub
sloganów reklamowych. Inny podział wartości korporacyjnych uwzględnia charak‑
ter uczestnika otoczenia korporacyjnego [44]. Dla klienta wartość stanowi stosunek
jakości do ceny. W tym przypadku wartość jest sumą wszystkich części składowych
decyzji o zakupie danego produktu lub wybranej usługi [47]. Dlatego wartość migruje
z przedsiębiorstw niemogących sprostać wymaganiom klientów do tych, które te wy‑
magania są w stanie spełniać [67]. Dla udziałowców wartość związana jest z osiąga‑
nym przez firmę zyskiem. Z kolei pracownik za wartość uważa stabilną pracę, moż‑
liwość rozwoju, szacunek, dobre kontakty z innymi pracownikami. Dla dostawców
wartością są regularne dostawy, usatysfakcjonowani klienci i płatności bez opóź‑
nień. Dla społeczności wartością jest: czyste środowisko, praca, wspieranie ochrony
zdrowia, edukacji i sportu. Dla rządu kluczowe są z kolei podatki, tworzenie nowych
miejsc pracy, usługi dla ludności. Biorąc pod uwagę poziom indywidualny i grupowy,
wartości możemy też podzielić na wartości personalne, tzn. wartości reprezentujące
pracowników, wartości organizacyjne, czyli te, które opisują, jak działa organizacja,
i idealne wartości organizacyjne, które są uważane za istotne, aby organizacja była
efektywna [7]. Wartości zależą też od rodzaju organizacji. Przykładowo, w organi‑
zacjach komercyjnych wartością będzie nadwyżka ekonomiczna oraz zadowolenie
klientów [42], zaś organizacje pozarządowe będą uważały za najistotniejsze działa‑
nie społeczne. Wartości powstają także w zależności od wielkości firmy. W mniej‑
szych firmach założyciel lub właściciel kształtuje system wartości, zaś w większych
organizacjach menedżerowie i zarząd odgrywają istotną rolę. W obu przypadkach
kontakty z pracownikami, klientami i innymi udziałowcami wpływają na kształtowa‑
nie się wartości korporacyjnych, a co za tym idzie reputacji i kultury firmy [29; 74].
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Wartości a przyczyny kryzysów organizacyjnych
Ze względu na złożoność obecnych czasów kryzysy są częścią współczesnych or‑
ganizacji, gdyż występują we wszystkich sferach ludzkiej aktywności w różnych kra‑
jach i wspólnotach [15]. Efektywne zarządzanie kryzysowe wymaga przede wszyst‑
kim ustalenia przyczyn wystąpienia kryzysu w celu jego opanowania i zażegnania,
gdyż społeczeństwo osądza styl i uczciwość organizacji po tym, w jakim stopniu
organizacja dorasta do wyzwania [54, s. 173]. Współczesne organizacje najczęściej
koncentrują się na technologicznych powodach zaistnienia kryzysu, nie przywiązu‑
jąc zbyt wielkiej wagi do czynników ludzkich i korporacyjnych, takich jak np. kul‑
tura organizacyjna [52]. Z kolei te organizacje, które nie są w stanie efektywnie dzia‑
łać w obliczu kryzysu, musza się liczyć z poważnymi konsekwencjami, takimi jak
np.: utrata klientów i pracowników, spadek cen akcji, możliwość bankructwa [6].
W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera efektywne zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie kryzysem jest nazywane metaforycznie thinking outside the box [17,
s. 308−309], czyli myśleniem poza schematem. Ponadto, jak twierdzi Meer, kryzys
światowy jest kryzysem wartości [50], warto więc zastanowić się nad rolą wartości
w kreowaniu kryzysów.

Kryzys wartości na poziomie indywidualnym
Należy podkreślić, że wartości, a raczej konflikt wartości w wymiarze indywidual‑
nym może być źródłem kryzysu. Jeżeli przekonania członka organizacji nie są zgodne
z kulturą organizacyjną, prowadzi to często do negatywnych zachowań organizacyj‑
nych [4], gdyż pracownik staje przed dylematem związanym z potencjalnym kon‑
fliktem wartości [55]. Jak twierdzi P. F. Drucker, człowiek, aby mógł być efektywną
częścią organizacji, musi spełnić warunek, że jego indywidualne wartości muszą być
kompatybilne z wartościami korporacyjnymi. Nie muszą być takie same, ale muszą
być podobne, by mogły koegzystować w otoczeniu korporacyjnym. W przeciwnym
razie osoba będzie sfrustrowana, a ponadto nie będzie efektywna dla organizacji [23].
Możliwe konflikty wartości na poziomie jednostka−grupa można także analizować
poprzez stanowisko eudajmonistyczne, stawiające sobie za cel szczęście w wymiarze
jednostkowym lub grupowym. Jeśli cel jednostki (eudajmonizm subiektywny) jest
istotniejszy niż grupy (eudajmonizm obiektywny), może to prowadzić do potencjal‑
nych konfliktów i kryzysów [26]. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy cel grupowy,
czyli na przykład cel organizacji, nie uwzględnia zamierzeń jednostkowych człon‑
ków danej wspólnoty.
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Kryzysy wartości na poziomie organizacyjnym
Wartości związane są także z otoczeniem, w którym firma występuje. Nieetyczne,
nierzetelne postawy przedsiębiorstw są pochodną stosunków społecznych, w których
przedsiębiorstwa działają. Z kolei ustabilizowana gospodarka rynkowa wywiera po‑
zytywny wpływ na firmy, prowadząc do przestrzegania zasad etycznych [70]. Celem
każdej organizacji jest przede wszystkim przetrwanie na rynku, jest ono ściśle zwią‑
zane z możliwością przystosowania się firmy do otoczenia [3]. W rezultacie priory‑
tety otoczenia determinują wartości danej organizacji, która nabiera cech etycznego
lub nieetycznego środowiska. Należy też podkreślić, że nie tylko wartości otoczenia
wpływają na wartości przedsiębiorstwa, ale priorytety danej organizacji determinują
także szersze otoczenie korporacyjne, np. wartości całej branży [67]. Brak satysfakcji
z usług danej firmy może długofalowo wpłynąć na wybory powiązanych produktów
lub usług. Jak zasygnalizowano we wstępie artykułu, organizacje mają charakter sys‑
temowy i składają się z subsystemów. Jednym z takich subsystemów są subkultury
składające się z osób wykonujących te same zawody, należących do tej samej profe‑
sji lub pracujących w tym samym dziale [34; 64]. Subkultury występują szczególnie
w dużych i złożonych organizacjach [42]. W rezultacie departamenty istniejące w ra‑
mach organizacji posiadają własną kulturę z normami zachowań mogącymi znacznie
się różnić od tych uznawanych w całej organizacji [1], zaś profesje związane są nie
tylko z umiejętnościami, lecz także z wartościami i normami [63]. Jednym z czyn‑
ników sprawiających, że dana kultura jest bardziej nieodporna na kryzys jest prześ
wiadczenie, że wielkość firmy, jej lokalizacja, zaufanie do pracowników i powiązania
z interesariuszami wystarczą, aby ochronić się przed kryzysem [79]. Należy jednak
podkreślić, że kultura organizacyjna, a szczególnie wartości korporacyjne wpływają
pozytywnie lub negatywnie na zarządzanie kryzysowe. Kryzys może wynikać także
z konfliktu pomiędzy instrumentalną racjonalnością, czyli dbałością o sytuację fi‑
nansową firmy a racjonalnością wartości. W rezultacie bezpieczeństwo pracy może
nie być traktowane priorytetowo, jeśli względy finansowe są istotniejsze niż aspekty
społeczne [70; 82]. Można więc stwierdzić, że pewne wartości mogą kreować nie‑
bezpieczne kultury organizacyjne. Przykładowo, w liniach lotniczych przekładanie
interesów ekonomicznych nad bezpieczeństwo pasażerów może być przyczyną wy‑
stąpienia kryzysów, a nawet wypadków lotniczych [58]. Należy jednak podkreślić,
bez względu na rodzaj działalności, że organizacje, które cenią sobie otwartość, szcze‑
rość, odpowiedzialność w kontaktach z interesariuszami, w kontaktach przed kryzy‑
sem [77] oraz posiadają dobrą reputację i znane marki [70], mają duże szanse na od‑
zyskanie zaufania po kryzysie. Zaufanie nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji,
gdy informacja nie jest wystarczająca w czasie kryzysu [65] i to wartości korpora‑
cyjne decydują o sposobie postrzegania firmy w obliczu kryzysu przez interesariusza.
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Wartości w kryzysie − ujęcie katalektyczne
Kryzysy mogą być postrzegane w kategoriach katalaktyki wartości. Katalaktyka,
czyli wymiana, zachodzi w działalności gospodarczej [np. 28; 51] i może dotyczyć nie
tylko wymiany dóbr i usług, lecz także priorytetów i celów firmy. W czasie kryzysu
wartości są zastępowane nowymi, np. poprzez komunikację, gdy wartości ze środo‑
wiska zewnętrznego stają się częścią firmy [31]. Ponadto wymiana wartości powinna
odbywać się z uwzględnieniem zasad osób tworzących organizacje, gdyż „pojedynczy
kraj czy koncern nie powinien ustalać norm dla wszystkich. Normy powinni ustalać
ci, którzy będę im podlegali” [20, s. 94]. Jak twierdzi Nicolai Hartmann [12], różne
osoby są mniej lub bardziej otwarte na doświadczenie wartości, podobnie dzieje się
w firmach. Jak pisał K. Wojtyła, „wyższe wartości człowiek bardziej ceni − wyraża
się w tym przekonanie, że one bardziej go przybliżają ku obiektywnemu dobru, że
więcej tego dobra mają w sobie. Człowiek zdaje sobie równocześnie sprawę z tego, że
wartości, które więcej mu obiektywnie dają, więcej go też muszą obiektywnie koszto‑
wać. Nietrudno przeto pogodzić się i z takim rozumowaniem, które sprawę wartości
ujmuje przede wszystkim od strony podmiotu: te, które więcej kosztują, z pewno‑
ścią też są wartościami wyższymi” [80, s. 73]. W przypadku wartości korporacyj‑
nych, których zdobycie kosztowało dużo zachodu, nie zostaną one łatwo wymienione
na błahe. Hayek używa podobnego słowa − katalaksja, które pochodzi z języka grec‑
kiego i może, oprócz wymiany, też oznaczać przyjęcie do wspólnoty i przemienienie
wroga w przyjaciela [33]. Biorąc pod uwagę ostatnie wymienione znaczenie, trzeba
zauważyć, że katalaktyka wartości może prowadzić do zacieśnienia kontaktów kor‑
poracyjnych i spowodować, że wcześniejsi adwersarze staną się zagorzałymi zwolen‑
nikami, w rezultacie czego kryzys może stać się katalizatorem pozytywnych zmian
w firmie. Jeśli kryzys zostanie zażegnany w odpowiedni sposób, organizacja może
stać się mocniejsza niż była przed jego wystąpieniem [13]. Ponadto niektórzy nie
zdają sobie sprawy z wyznawanych przez siebie wartości [32; 78], zarówno na pozio‑
mie indywidualnym, jak i grupowym, dopiero zaś kryzys pozwala na zrozumienie,
co jest ważne i istotne. Kryzys może sprawić, że pewne wartości okażą się bardzo
cenne, inne zaś będą musiały być zastąpione nowymi, które sprawdzą się w zmien‑
nym otoczeniu. Sposób wychodzenia z kryzysu zależy od rodzaju wartości dominu‑
jących w danej firmie, gdyż prawidłowy plan zarządzania kryzysem ma na uwadze
specyfikę kultury organizacyjnej danej firmy [79]. Zarówno cechy charakterystyczne
organizacji (np. wspólne wartości), jak i cechy indywidualne determinują sposób ra‑
dzenia sobie z kryzysem [13]. Przykładowo, „dojrzała” firma ma swoje sprawdzone
sposoby działania, pozostawiając mało miejsca na intuicję i niesprawdzone metody
i zachowania [72]. Organizacja dojrzała nie jest bardzo elastyczna, gdyż jest ograni‑
czana przez swoją historię, zadania i tożsamość [43]. W tym przypadku utrwalone
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wartości mogą stanowić przeszkodę w katalaksji wartości, i w rezultacie w efektyw‑
nym zarządzaniu kryzysem. Różnice wartości stymulują kreatywność [32], a od‑
mienne wartości korporacyjne mogą pomóc wyjść z kryzysu. Istotne znaczenie ma
także otoczenie korporacyjne. Realizacja zamierzeń firmy, które są osadzone w war‑
tościach korporacyjnych, może być zagrożona przez odmienne wartości występu‑
jące w otoczeniu [31]. Używając metafory organizmu [21], organizacja musi mieć
sprawny system immunologiczny chroniący ją przed zagrożeniami z zewnątrz, a jej
wartości mogą sprawić, że będzie w stanie walczyć z negatywnymi wartościami oto‑
czenia i kryzys zostanie szybko zażegnany.

Podsumowanie
Warto zakończyć rozważania na temat roli wartości w czasach kryzysu następu‑
jącym cytatem: „prawdziwa doskonałość leży w nieustannym ulepszaniu, stałym dopełnianiu, wzbogacaniu, pojawianiu się nowych rzeczy, właściwości, wartości. Gdyby
świat był tak doskonały, że nie zostawiałby miejsca na rzeczy nowe, to nie miałby największej doskonałości: gdyby więc był doskonały, to nie byłby doskonały” [73, s. 24].
W wymiarze aksjologicznym oznacza to ciągłe dążenie do doskonałości pod wzglę‑
dem etycznym i społecznym. Kryzys, który daje możliwość sprawdzenia wartości
korporacyjnych w czasie destabilizacji organizacyjnej, może być traktowany jako etap
umożliwiający zapoczątkowanie procesu naprawczego i motywujący do ciągłej pracy
nad dostosowywaniem wartości do zmieniającej się rzeczywistości korporacyjnej.

Bibliografia
[1] Aamodt M. G., Industrial/Organizational Psychology, Wadsworth, Belmont, CA 2009.
[2] Afsarmanesh H., Camarinha-Matos L. M., Ermilova E., VBE Reference Framework,
[w:] Methods and Tools for Collaborative Networked Organizations, L. Camarinha-Ma‑
tos, H. Afsarmanesh, Springer Science + Business Media, LCC, Nowy Jork 2008.
[3] Agarwal R. D., Organization and management, Tata McGraw-Hill, New Delhi 1983.
[4] Aitken I., Value-driven IT management, Butterworth−Heinemann, Oxford 2003.
[5] Albion M., True to yourself: leading a values-based business, Berrett-Koehler Publishers,
Inc., San Francisco, CA 2006.
[6] Anthonissen P. F., Komunikacja kryzysowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
[7] Barrett R., Liberating the corporate soul: building a visionary organization, Butterworth−
Heinemann, Woburn, MA 1998.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 19

19

2011-05-10 11:38:41

[8] Beck U., Holzer B., Organizations in World Risk Society, [w:] International Handbook of
Organizational Crisis Management, Ch. Roux-Dufort, J. A. Clair, Sage Publications, Inc.,
Thousand Oaks, CA 2007.
[9] Bhatia R. S., Encyclopedia of Corporate Management, Anmol Publications Pvt. Ltd, New
Delhi 2000.
[10] Bielenia-Grajewska M., Rola kultury organizacyjnej w okresie zmian, [w:] Niematerialne
i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, A. Antonowicz,
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
[11] Bielenia-Grajewska M., A potential application of Actor Network Theory in organizational
studies. The company as an ecosystem and its power relations from the ANT perspective,
[w:] Actor-Network Theory and Technology Innovation: Advancements and New Concepts, A. Tatnall, IGI (w druku).
[12] Bourke V. J., Historia etyki, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1994.
[13] Brockner J., Hayes J.E., Toward an Understanding of When Executives See Crisis as Opportunity, “Journal of Applied Behavioral Science” 2008, 44/1, s. 94−115.
[14] Burke W. W., Organization change: theory and practice, Sage Publications, Inc., Tho‑
usand Oaks, CA 2002.
[15] Chmielewski P., Semantyka kryzysu, „Problemy zarządzania” 2003, nr 2, s. 7−40.
[16] Choi D. Y., Gray E., Values-Centered Entrepreneurs and Their Companies, Routledge,
Abingdon 2010.
[17] Cirka C. C., Corrigall E. A., Expanding Possibilities Through Metaphor: Breaking Biases to Improve Crisis Management, “Journal of Management Education” 2010, 34/2,
s. 303−323.
[18] Curtler H. M., Rediscovering values: coming to terms with Postmodernism, M. E. Sharpe
Armonk, Nowy Jork 1997.
[19] Das M., Kolack S., Technology, values, and society: social forces in technological change,
Peter Lang Publishing, Inc., Nowy Jork 2008.
[20] de George R. T., Kształtowanie norm etycznych w międzynarodowym biznesie: jaką rolę
powinien odgrywać biznes, a jaką rząd?, [w:] Etyka w biznesie, P. M. Minus, Wydawnic‑
two Naukowe PWN, Warszawa 1995.
[21] de Geus A., The living company. Habits for survival in a turbulent business environment,
Harvard Business School Press, Boston, MA 2002.
[22] Driskill G. W., Brenton A. L., Organizational culture in action. A cultural analysis workbook, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, CA 2010.
[23] Drucker P. F., The Essential Drucker, Elsevier, Oxford 2007.
[24] Dunmore M., Inside-out marketing: how to create an internal marketing strategy, Kogan
Page Limited, Londyn 2002.

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 20

2011-05-10 11:38:41

Aksjologiczne ujęcie destabilizacji organizacyjnej. Wartości korporacyjne w czasie kryzysu

[25] Fisher C., Lovell A., Business ethics and values: individual, corporate and international
perspectives, FT Prentice Hall, Upper Saddle River, Nowy Jork 2006.
[26] Gajos L., Etos ludzi biznesu, [w:] Etyka biznesu, J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1997.
[27] Gasparski W., Europejskie standardy etyki biznesu, „Studia Europejskie” 1999, nr 1,
s. 131−154.
[28] Gasparski W., Konflikty interesów jako kwestia etyczna biznesu, 2002, http://cebi.pl/new/
pl/edukacja/materialy-dla-studentow.html
[29] Goodpaster K. E., Conscience and corporate culture, Blackwell Publishing, Malden, MA
2007.
[30] Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1996.
[31] Gróf A., Communication in the creation of corporate values, “Corporate Communica‑
tions: an international journal” 2001, 6/4, s. 193−198.
[32] Hall B. P., Values development and learning organizations, “Journal of Knowledge Mana‑
gement Volume” 2001, 5/1, s. 19−32.
[33] Hayek F. A., New studies in philosophy, politics, economics and the history of ideas, Ro‑
utledge, Londyn 1978.
[34] Hopkins W. E., Hopkins S. A., Mallette P., Aligning organizational subcultures for competitive advantage: a strategic change approach, Basic Books, Nowy Jork 2005.
[35] Inglehart R., Globalization and Postmodern Values, “The Washington Quarterly” 2000,
23/1, s. 215−228.
[36] Jain N. K., Organizational Behavior, Altantic Publishers & Distributors, New Delhi 2005.
[37] Kearns P., The value motive: the only alternative to the profit motive, John Wiley & Sons,
Chichester 2007.
[38] Klein J., The study of groups, Routledge, London 2003.
[39] Klenke K., Corporate values as multi-level, multi-domain antecedents of leader behaviors,
“International Journal of Manpower” 2005, 26/1, s. 50−66.
[40] Kostera M., Koźmiński A., Wartości i normy w zarządzaniu. Cztery teatry, [w:] Etyka
biznesu, J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
[41] Kotarbiński T., The ABC of Practicality, [w:] Praxiology and Pragmatism, L. V. Ryan,
F. B. Nahser, W. Gasparski, Transaction Publishers, New Brunswick, Nowy Jork 2002.
[42] Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek D., Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji,
„e-mentor” 2009, nr 3 (30), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/648
[43] Leavitt H. J., Dill W. R., Eyring H. B., Strategies for survival: how organizations cope with
their worlds, [w:] Readings in managerial psychology, H. J. Leavitt, L. R. Pondy, D. M. Boje,
The University of Chicago Press, Chicago 1989.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 21

21

2011-05-10 11:38:41

Magdalena Bielenia-Grajewska

[44] Manning T., Competing through value management, Zebra Press, Cape Town 2003.
[45] Mansfield J., The Nature of Change Or the Law of Unintended Consequences: An Introductory Text to Designing Complex Systems and Managing Change, Imperial College
Press, Londyn 2010.
[46] Markiewicz P., Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji,
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 673, s. 39−53.
[47] Marriotti J. L., The Shape Shifters: Continuous Change for Competitive Advantage, John
Wiley & Sons, Hoboken, Nowy Jork 1997.
[48] Maslow A., The Farther Reaches of Human Nature, ReinventingYourself.com, Nowy
Jork 1975.
[49] Maula M., Organizations as learning systems: ‘living composition’ as an enabling, Else‑
vier, Oxford 2006.
[50] Meer F., The Global Crisis-A Crisis of Values and the Domination of the Weak by the
Strong, “Journal of Human Values” 1999, 5/1, s. 65−74.
[51] von Mises L., Human action: a treatise on economics, The Ludwig von Mises Institute,
Auburn, Alabama 1998.
[52] Mitroff J. I., Pearson Ch. M., Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak uchronić firmę
przed najgorszym, Business Press, Warszawa 1998.
[53] Mohan M. L., Organizational communication and cultural vision: approaches for analysis,
State University of New York, Albany, Nowy Jork 1993.
[54] Oltmanns R. J., Komunikacja w czasie kryzysów związanych ze środowiskiem, [w:] Komunikacja kryzysowa, P. F. Anthonissen, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
[55] Parsons T., Shils E., Values and Social Systems, [w:] Culture and society: contemporary
debates, J. C. Alexander, S. Seidman, The Press Syndicate of the University of Cambridge,
Cambridge 1990.
[56] Parsons T., Smelser N. J., Economy and society: a study in the integration of economic and
social theory, Routledge, Londyn 2002.
[57] Puccio G. J., Cabra J. F., Organizational Creativity: A Systems Approach, [w:] The Cambridge Handbook of Creativity, J. C. Kaufman, R. J. Sternberg, Cambridge University
Press, Nowy Jork 2010.
[58] Ray S. J., Strategic communication in crisis management: lessons from the airline industry,
Quorum Books, Westport 1999.
[59] Rescher N., Studies in Value Theory, Ontos Verlag, Heusenstamm 2006.
[60] Ringland G. G., Sparrow O., Lustig P., Beyond Crisis: Achieving Renewal in a Turbulent
World, John Wiley and Sons, Chichester 2010.
[61] Sanchez R., Heene A., Competence perspectives on resources, stakeholders, and renewal,
Elsevier, Londyn 2005.

22

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 22

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

2011-05-10 11:38:41

Aksjologiczne ujęcie destabilizacji organizacyjnej. Wartości korporacyjne w czasie kryzysu

[62] Sawhney M., Twórzmy wartość z wartości, „CEO. Magazyn Top Menedżerów” 2003,
http://ceo.cxo.pl/artykuly/31 571/Tworzmy.wartosc.z.wartosci.html
[63] Schein E. H., Organizational Culture and Leadership, John Willey & Sons, San Franci‑
sco, CA 2010.
[64] Serradell López E., Grau Alguero C., Subcultures in Large Companies: An Exploratory
Analysis, [w:] Organizational, Business, and Technological Aspects of the Knowledge Society: Third World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2010, Corfu, Greece, September 22–24, 2010, Proceedings, M. D. Lytras, P. Ordonez de Pablos, A. Ziderman, A. Roul‑
stone, H. Maurer, J. B. Imber, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2010.
[65] Siegrist M., Gutscher H., Keller C., Trust and confidence in crisis management. Three case
studies, [w:] Trust in Risk Management: Uncertainty and Scepticism in the public mind,
M. Siegrist, T. C. Earle, H. Gutscher, Earthscan, Londyn 2010.
[66] Singh M., Strategic Management and Competitive Advantage, Global India Publications
Pvt. Ltd, New Delhi 2008.
[67] Slywotzky A. J., Value migration: how to think several moves ahead of the competition,
Harvard Business School Press, Boston, MA 1996.
[68] Sorokin P. A., Social and cultural dynamics: a study of change in major systems of art,
truth, ethics, law, and social relationships, Transaction Publishers, New Brunswick, Nowy
Jork 1985.
[69] Stuart B. E., Sarow M. S., Stuart L., Integrated business communication in a global marketplace, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
[70] Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
[71] Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2002.
[72] Szaban J. M., Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2007.
[73] Tatarkiewicz W., O doskonałości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
[74] Thomsen S., Corporate values and corporate governance, “Corporate Governance” 2004,
4/4, s. 29–46.
[75] Tischner J., Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993.
[76] Trevino L. K., Nelson K. A., Managing Business Ethics. Straight Talk about How to do It
Right, John Willey & Sons, Hoboken 2010.
[77] Ulmer R. R., Sellnow T. L., Seeger M. W., Effective Crisis Communication: Moving From
Crisis to Opportunity, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, CA 2010.
[78] Wallis J., Rediscovering values: on Wall Street, Main Street, and your street: a moral compass for the new economy, Howard Books, Nowy Jork 2010.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 23

23

2011-05-10 11:38:41

Magdalena Bielenia-Grajewska

[79] Wang J., Hutchins H. M., Garavan T. N., Exploring the Strategic Role of Human Resource
Development in Organizational Crisis Management, “Human Resource Development
Review” 2009, 8/1, s. 22−53.
[80] Wojtyła K., Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu‑
belskiego, Lublin 1983.
[81] Zachariasz A., Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 1990.
[82] Zaremba A. J., Crisis Communication: Theory and Practice, M. E. Sharpe, Inc., Amonk,
Nowy Jork 2010.

AKSJOLOGICZNE UJĘCIE DESTABILIZACJI
ORGANIZACYJNEJ. WARTOŚCI
KORPORACYJNE W CZASACH KRYZYSU
Streszczenie
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na aksjologiczny aspekt zarządzania kryzysem organi‑
zacyjnym. Autorka stara się wykazać, jak wartości korporacyjne determinują zachowanie
organizacji w czasie kryzysu. Omówione są takie aspekty, jak cechy wartości korporacyjnych
i sposoby ich analizy. Dalsza część artykułu poświęcona jest ukazaniu zależności między
wartościami a kryzysem na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Ponadto wartości
w kryzysie omówione są także w ujęciu katalaktycznym.

Słowa kluczowe: wartości korporacyjne, kryzys, destabilizacja
organizacyjna, aksjologia, system, katalaktyka
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AXIOLOGICAL CONCEPTUALIZATION OF
ORGANIZATIONAL DESTABILIZATION. 
CORPORATE VALUES IN THE TIME OF CRISIS
Abstract
The aim of this article is to draw attention to the axiological aspect of organizational crisis
management. The author tries to show how corporate values determine the way organizations
behave during crisis. Such aspects as the characteristics of corporate values and the ways of
analyzing them are discussed. The next part of this article is devoted to showing the relation
between values and crisis, on the individual and organizational level. What is more, values
in crisis are also presented from the catalactic perspective.

Key words: corporate values, crisis, organizational destabilization,
axiology, system, catalactics
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MODELE KOOPERENCJI
W SEKTORZE TRANSPORTU
LOTNICZEGO

Wprowadzenie
Sektor transportu lotniczego ze względu na dynamikę rynku, na którym oferuje
swoje usługi, a także w związku z globalnym charakterem działalności ma szczególne
cechy. Dotyczy to przede wszystkim relacji występujących pomiędzy podmiotami
tego sektora. Wobec złożonych i wielowymiarowych oddziaływań występujących
między przewoźnikami oferującymi usługi pasażerskiego transportu lotniczego sto‑
sowanie klasycznych modeli relacji wzajemnych przedsiębiorstw napotyka na liczne
trudności, ponieważ podejście takie nie umożliwia uchwycenia wszystkich aspektów
zjawiska. Zastosowanie teorii i modeli kooperencji pozwala usunąć te ograniczenia
i w kompleksowy sposób opisać relacje występujące pomiędzy podmiotami sektora
usług transportu lotniczego. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie tych
relacji w kontekście teorii kooperencji. Dotychczas brak jest w piśmiennictwie na‑
ukowym analiz łączących w kompleksowy sposób aspekt teoretyczny i praktyczny
kooperencji w sektorze transportu lotniczego. Niniejszy artykuł ma za zadanie wy‑
pełnić tę lukę.

Definicja i rodzaje kooperencji
Kooperencja jest na tyle nowym terminem, że nie notuje go żaden słownik ję‑
zyka polskiego ani wyrazów obcych. Został on wprowadzony do terminologii nauk
* Mgr Adam Hoszman − doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, stypendysta programu Weź stypendium − dla rozwoju.
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o zarządzaniu zaledwie kilka lat temu jako wynik połączenia ze sobą dwóch słów
– kooperacja i konkurencja [2]. Chcąc ująć zagadnienie kooperencji w jak najbar‑
dziej syntetyczny sposób, można ograniczyć się do stwierdzenia wynikającego bez‑
pośrednio ze źródłosłowu tego terminu, że jest to taki układ zależności pomiędzy
podmiotami działającymi na rynku, który obejmuje jednocześnie elementy współ‑
pracy i rywalizacji [1, s. 411−426]. J. Cygler rozszerza tę definicję, wskazując nie tylko
na równoczesne występowanie tych dwóch przeciwstawnych relacji, ale także na ich
współzależność i formułuje następującą definicję kooperencji: „(…) układ strumieni
jednoczesnych i współzależnych relacji konkurencji i kooperacji między konkuren‑
tami zachowującymi swoją odrębność organizacyjną. Relacje kooperencyjne two‑
rzone są dla realizacji konkretnych celów strategicznych w określonym i wydłużo‑
nym horyzoncie czasowym” [3, s. 15−19].
J. Cygler stworzyła szeroki katalog cech relacji kooperencyjnych. Według autorki
relacje te charakteryzuje:
 jednoczesność występowania przeciwstawnych działań (tj. współpracy i rywa‑
lizacji),
 rozdzielność występowania tych dwóch grup działań,
 kompleksowość,
 współzależność,
 dynamizm,
 długotrwałość,
 występowanie zarówno formalnych, jak i nieformalnych powiązań,
 otwartość [3, s. 19−22].
Niezwykle ważna z punktu widzenia dalszej analizy jest typologa relacji koope‑
rencyjnych. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe typologie ze
względu na następujące czynniki [3, s. 19−22]:
 intensywność relacji kooperencyjnych (tj. względny poziom współpracy i rywa‑
lizacji),
 liczbę zaangażowanych rynków i podmiotów,
 liczbę poziomów łańcucha wartości i liczbę uczestników.
W ramach pierwszej typologii wyróżniamy następujące rodzaje postaw koope‑
rencyjnych: wojownik, integrator, samotnik i partner. Schemat obrazujący tę typo‑
logię został przedstawiony na rysunku 1.

28

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 28

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

2011-05-10 11:38:42

Modele kooperencji w sektorze transportu lotniczego

wysoki

Wojownik

Integrator

niski

poziom konkurencji

Rysunek 1. Typy strategii ze względu na intensywność relacji kooperencyjnych

Samotnik

Partner

niski

wysoki

poziom kooperacji
Źródło: Y. Luo, Coopetition in International Business, Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2004, s. 37.

Jak sama nazwa wskazuje, wojownik rywalizuje z innymi uczestnikami rynku,
chcąc uzyskać jak najlepszą pozycję konkurencyjną. Przyjęcie tej strategii jest moż‑
liwe na rynkach pozwalających na silnie konkurowanie, to jest takich, gdzie wystę‑
puje znaczna segmentacja ze względu na mało elastyczne preferencje konsumentów
lub mamy do czynienia z konkurencją oligopolistyczną. W literaturze jako przy‑
kłady podaje się branżę budowy samolotów (np. Airbus i Boeing) [3, s. 24], pro‑
dukcji oprogramowania [5, s. 30] i inne. Integrator natomiast silnie współpracuje
ze swoimi konkurentami, przy czym stopień tej rywalizacji jest stosunkowo wysoki.
Współpraca i rywalizacja odbywają się jednak na różnych płaszczyznach. Z kolei sa‑
motnicy to firmy w pewnym stopniu wyizolowane ze środowiska konkurencyjnego.
Są to najczęściej przedsiębiorstwa, które specjalizują się w zaspokajaniu pewnych ni‑
szowych potrzeb, a oferowane przez nie produkty i/lub usługi nie mają bliskich sub‑
stytutów, przez co przedsiębiorstwo je oferujące nie jest narażone (lub jest narażone
w ograniczonym zakresie) na działania konkurencyjne innych podmiotów działają‑
cych na rynku. Taka sytuacja ogranicza również możliwość kooperacji. Czwartym
typem relacji kooperencyjnych w ramach tej typologii jest strategia partnera prze‑
widująca dużą intensywność zarówno współpracy, jak i rywalizacji.
Analizując relacje kooperencyjne z punktu widzenia liczby zaangażowanych ryn‑
ków i podmiotów, możemy wyróżnić cztery jej rodzaje: rozproszoną, sieciową, sepa‑
racyjną i geocentryczną (por. rysunek 2).
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Rysunek 2. Typy kooperencji ze względu na liczbę zaangażowanych 
rynków i podmiotów

kooperencja
separacyjna

kooperencja
geocentryczna

mała

duża

liczba konkurentów
zaangażowanych w kooperencji
Źródło: Y. Luo, dz. cyt., s. 44.

Trzecia typologia wyróżnia relacje kooperencyjne ze względu na liczbę poziomów
łańcucha wartości i liczbę zaangażowanych podmiotów, przy czym relacja ta może
obejmować jeden lub więcej poziomów łańcucha wartości oraz dwa podmioty lub
więcej i od tego rozróżnienia zależy, z jakim typem kooperencji mamy do czynienia.
Typologia ta została przedstawiona na rysunku 3.

jeden

prosta
kooperencja
dwustronna

prosta
kooperencja
wielostronna

kilka

liczba poziomów
łańcucha wartości

Rysunek 3. Typy kooperencji ze względu liczbę podmiotów i skalę relacji

złożona
kooperencja
dwustronna

złożona
kooperencja
wielostronna

dwie firmy

więcej niż dwie

liczba firm w układzie
Źródło: G. B. Dagnino, G. Padula, Coopetition Strategy. A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation (materiały
konferencyjne), Second Annual Conference – „Innovative Research in Management”, Sztokholm, 9−11 maja 2002, s. 30.

W zależności od tego, czy mamy do czynienia z kooperencją obejmującą jeden
czy więcej łańcuchów wartości, relacja może mieć charakter prosty lub złożony.
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Natomiast z perspektywy liczby zaangażowanych firm kooperencję możemy okre‑
ślić mianem dwustronnej bądź wielostronnej1.

Relacje kooperencyjne w sektorze
usług transportu lotniczego
Na tle przedstawionej powyżej krótkiej charakterystyki zjawiska kooperencji prze‑
analizowane zostaną relacje pomiędzy przedsiębiorstwami sektora transportu lotni‑
czego. Ze względu na ograniczenia związane z objętością niniejszego opracowania,
a także dla zachowania ciągłości wywodu i ograniczenia do minimum liczby dygresji
od podstawowego tematu, analiza zostanie zawężona do przedsiębiorstw oferujących
usługi pasażerskiego transportu lotniczego.
Na skutek deregulacji sektora transportu lotniczego doszło do dużej intensyfika‑
cji konkurencji przede wszystkim pomiędzy przewoźnikami lotniczymi (choć ten‑
dencje takie są również widoczne wśród portów lotniczych, dostawców samolotów
i innych przedsiębiorstw działających w tym sektorze). Obecnie można mówić, że
na wielu krajowych i regionalnych rynkach transportu lotniczego mamy do czynienia
ze zjawiskiem hiperkonkurencji. Jedynie niektóre wciąż mocno uregulowane rynki
krajowe i regionalne pozostają mało konkurencyjne. Dotyczy to przede wszystkim
tych krajów (czy grup krajów), które są słabo rozwinięte i gdzie transport lotniczy
jest wciąż postrzegany jako dobro wyjątkowo luksusowe, niedostępne dla większości
społeczeństwa. Do tych obszarów należy zaliczyć Afrykę, Amerykę Południową i nie‑
które kraje Pacyfiku. Ich udział w całkowitej globalnej pracy przewozowej transportu
lotniczego jest jednak niewielki (co jest po części wynikiem wysokiego stopnia regu‑
lacji). Niemniej jednak rynek globalny jako całość, ze względu na jego turbulentność
i często występujące, trudne do przewidzenia zmiany jakościowe i ilościowe, należy
uznać za hiperkonkurencyjny. Immanentne cechy tego typu konkurencji [7, s. 11−12]
sprawiają, że przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach hiperkonkurencyjnych szu‑
kają nowych sposobów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, choćby miała być ona
nietrwała. Dotyczy to w szczególności pasażerskiego transportu lotniczego.
Nie ma wątpliwości co do podstawowego zakresu działań konkurencyjnych po‑
między liniami lotniczymi. Rywalizują one ze sobą przede wszystkim o pasażerów,
ale także o okienka czasowe (ang. slots) w portach lotniczych (która to konkuren‑
cja, co warto zaznaczyć, konstytuuje dość poważny rynek), możliwość obsługi po‑
szczególnych tras itd. Wszystkie te obszary konkurencji sprowadzają się jednak
1 G. B. Dagnino, G. Padula określają ten typ kooperencji mianem kooperencji sieciowej (network coopetition), ale aby uniknąć problemów terminologicznych wynikających z faktu, że w niniejszym artykule ko‑
operencja sieciowa oznacza co innego (por. rysunek 2), autor przyjął nazewnictwo zaproponowane przez:
J. Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw, dz. cyt.
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do jednego głównego zakresu rywalizacji, jakim jest walka o klienta. Dużo bardziej
skomplikowane jest zagadnienie współpracy przewoźników lotniczych. Najłatwiej
dostrzegalnymi przejawami tej kooperacji jest tworzenie aliansów oraz zawieranie
umów o wspólnym kodowaniu lotów (ang. code-share agreements). Należy jedno‑
cześnie zauważyć, że porozumienia code-share są bardzo często jednym z elemen‑
tów współpracy w ramach relacji kooperencyjnych, choć w rzeczywistości mają one
charakter pierwotny względem aliansów strategicznych i stanowiły źródło szerszych
porozumień, które ostatecznie przerodziły się w alianse.
Silna konkurencja powodująca, że marże przewoźników lotniczych utrzymują się
na wyjątkowo niskim poziomie (w latach 1991–2000 marża operacyjna przewoźni‑
ków amerykańskich wyniosła 3,99 %, a marża zysku netto 0,9 %, natomiast w latach
2001–2005 wskaźniki te kształtowały się na poziomie odpowiednio −3,93 % i −5,78 %
[9, s. 25]) sprawia, że przedsiębiorstwa te poszukują sposobów jej zwiększenia, tak
aby mieć pewne zabezpieczenie pozwalające zmniejszyć ryzyko związane z możliwo‑
ścią wystąpienia negatywnych tendencji na rynku, które często stanowią zagrożenie
dla istnienia wielu przewoźników. W zależności od tego, czy przewoźnicy działają
na skalę globalną, czy regionalną, a także ze względu na uwarunkowania lokalne,
tj. związane z lokalizacją siedziby przewoźnika, podmioty świadczące usługi pasa‑
żerskiego transportu lotniczego wybierają różne strategie konkurencji. Czynnikiem,
który ma w tym kontekście ogromne znaczenie, jest także model biznesowy reali‑
zowany przez linię lotniczą. Tak zwani przewoźnicy niskokosztowi (ang. low-cost
carriers) lub niskotaryfowi (ang. low-fare carriers)2 budują swoje przewagi konku‑
rencyjne w oparciu o przywództwo kosztowe (zgodnie z typologią trzech podsta‑
wowych strategii konkurencji Portera [10, s. 35−41]). Ograniczenie (czy minima‑
lizacja) kosztów odbywa się przede wszystkim poprzez zwiększone wykorzystanie
posiadanej floty i zwiększenie wydajności pracy personelu. Ponadto produkt ofero‑
wany klientowi jest znacznie uboższy i podstawowa cena często nie obejmuje wielu
elementów, które są oferowane pasażerom linii tradycyjnych w ramach ceny biletu.
Klient ma możliwość nabycia podstawowej usługi transportowej (przemieszczenia
pomiędzy dwoma określonymi punktami) za stosunkowo niską cenę, ale musi do‑
płacić, jeśli jest zainteresowany usługami dodatkowymi. Niemniej jednak taka stra‑
tegia pozwala na znaczne zmniejszenie kosztu jednostkowego oferowanego pasa‑
żerokilometra (ASK – available seat kilometre), który jest jednym z podstawowych
mierników kosztów w pasażerskim transporcie lotniczym. Przykładowo koszt ASK
malezyjskiego przewoźnika niskokosztowego AirAsia został wyliczony na pozio‑
mie 0,023 USD, podczas gdy wśród tradycyjnych przewoźników koszt ASK wynosi
2 To określenie jest częściej stosowane przez przewoźników niskokosztowych w komunikacji marketin‑
gowej w celu zwrócenia uwagi nie tylko na niskie koszty przewoźnika, ale także na fakt, że przekładają się
one na niskie ceny biletów.
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ok. 0,15−0,3 USD [8, s. 261−263]. Należy jednocześnie zauważyć, że tak niskie koszty
przewoźnika znajdują swoje odzwierciedlenie w jakości usługi. W związku z tym
oferta jest przeznaczona przede wszystkim dla konsumentów szczególnie wrażli‑
wych na cenę, dla których jakość (w tym przypadku utożsamiana przede wszystkim
z komfortem podróżowania) ma znaczenie drugorzędne.
Większość przewoźników tradycyjnych (ang. legacy carriers) stosuje mieszane stra‑
tegie konkurencji i najczęściej trudno jest określić, która ze strategii jest dominująca.
Wiele linii lotniczych stara się uzyskać przewagę konkurencyjną, ograniczając koszty
i jednocześnie oferując produkt wyjątkowy (co przejawia się w niestandardowym ser‑
wisie pokładowym, możliwością korzystania z wielu saloników na lotniskach, obsługą
nietypowych, niszowych tras itp.). W wielu przypadkach jednym z narzędzi uzyskania
przewagi konkurencyjnej jest wchodzenie w relacje kooperencyjne z innymi liniami
lotniczymi. Relacje te przejawiają się najczęściej w postaci aliansów strategicznych two‑
rzonych przez grupy konkurujących ze sobą przewoźników jednocześnie zaintereso‑
wanych współpracą. Na rysunku 4 przedstawiono podział rynku pasażerskiego (wg
liczby obsłużonych pasażerów) transportu lotniczego pomiędzy trzy największe alianse.
Rysunek 4. Udział aliansów lotniczych w rynku (wg liczby pasażerów)

STAR ALLIANCE:
25,1%
POZOSTALI:
36,2%

ONEWORLD: 17,9%
SKYTEAM: 20,8%
Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych IATA, Star Alliance, OneWorld, SKYTEAM.

Jak widać, aż 36 % pasażerów jest obsługiwanych przez linie lotnicze nienależące
do żadnego aliansu. Ważne jest zatem znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie prze‑
wagi konkurencyjne mają ci przewoźnicy, że nie są zainteresowani przystąpieniem
do żadnego z aliansów3. Wśród stosunkowo dużych przewoźników tradycyjnych
3 Oczywiście w przypadku niektórych linii (zwłaszcza z ubogich państw rozwijających się) brak przy‑
należności należy raczej tłumaczyć niespełnianiem wymogów bezpieczeństwa i jakości. Część linii nie
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pozostających poza aliansami znajdują się przede wszystkim linie lotnicze z krajów
Zatoki Perskiej, w tym Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways i wiele mniejszych.
Ci przewoźnicy są w stanie uzyskiwać przewagę konkurencyjną dzięki dostępowi do
tańszego paliwa lotniczego oraz lokalizacji swoich portów przesiadkowych (hubów).
Mimo że linie te realizują przede wszystkim (lub wyłącznie, jak w przypadku Emi‑
rates) połączenia między portami węzłowymi Europy i Azji oraz Australii, z pomi‑
nięciem ruchu krajowego i regionalnego, są one w stanie zapełnić samoloty pasaże‑
rami pochodzącymi przede wszystkim z obszarów ciążenia obsługiwanych lotnisk.
Niemniej jednak niektóre z tych linii współpracują z przewoźnikami regionalnymi,
którzy dowożą pasażerów do portów, z których latają wspomniane linie (na przykład
zarówno Emirates, jak i Qatar Airways mają podpisane umowy code-share z PLL LOT
i oferują pasażerom możliwość podróżowania z Warszawy i innych miast Polski do
swoich portów docelowych na jednym bilecie). Drugą istotną grupę przewoźników
znajdujących się poza aliansami stanowią linie lotnicze, które w rankingu SKYTRAX
otrzymały 5 gwiazdek. Na całym świecie jest 6 takich pięciogwiazdkowych linii, a po‑
łowa z nich działa poza aliansami (są to: Qatar Airways, Kingfisher Airlines i Malay‑
sia Airlines). Swoją przewagę konkurencyjną budują w oparciu o unikatowy produkt
najwyższej jakości, stosując przede wszystkim strategię zróżnicowania i (w pewnym
zakresie) koncentracji. Ich docelowy segment rynku to konsumenci mało wrażliwi
na cenę, gotowi zapłacić wysoką cenę za usługę na najwyższym poziomie. Niemniej
jednak również te linie zdają sobie sprawę z możliwości, jakie otwiera przed prze‑
woźnikami uczestnictwo w aliansie i prowadzą na ten temat rozmowy z potencjal‑
nymi partnerami. Ponadto współpracują one z innymi przewoźnikami, chociażby
realizując umowy o wspólnym kodowaniu lotów.
Największe natężenie relacji kooperencyjnych występuje jednak pomiędzy prze‑
woźnikami lotniczymi skupionymi w aliansach. Popularność tego rodzaju współ‑
pracy znajduje swoje odzwierciedlenie w rynkowym udziale aliansów w przewozach
pasażerskich ogółem (por. rysunek 4). Należy jednocześnie zauważyć, że relacje ko‑
operencyjne pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzącymi działalności na rynku
usług pasażerskiego transportu lotniczego przyjmują ściśle określone postaci w kon‑
tekście typologii przedstawionych w punkcie 1. Z punktu widzenia strategii ko‑
operencyjnych rozpatrywanych przez pryzmat natężenia współpracy i rywalizacji
możemy wyróżnić dwa podstawowe podejścia stosowane przez linie lotnicze: stra‑
tegię wojownika i integratora. Wynika to z tego, co już wcześniej zostało zauważone
– na rynku pasażerskiego transportu lotniczego mamy do czynienia ze zjawiskiem
hiperkonkurencji. Jednocześnie, w zależności od relacji, przedsiębiorstwa mogą ści‑
śle współpracować ze sobą lub współpraca ta może być znacznie ograniczona. Ta
funkcjonuje w ramach aliansów również dlatego, że obsługuje na tyle peryferyjne rynki i jest na tyle wyizo‑
lowana, że przystąpienie do aliansu byłoby całkowicie bezcelowe ze względu na brak fizycznych połączeń
pomiędzy obsługiwanymi portami lotniczymi.
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konkluzja odnosi się do globalnego rynku usług lotniczych i nie dotyczy w szcze‑
gólności rynków silnie uregulowanych w krajach rozwijających się, gdzie poziom
konkurencji jest niski i często jeden przewoźnik ma monopol na świadczenie usług
transportu lotniczego. Natomiast strategie wybierane przez towarzystwa lotnicze
na rynkach zliberalizowanych uwidaczniają się w porozumieniach zawieranych po‑
między przewoźnikami. Linie lotnicze, które realizują strategię wojownika, współ‑
pracują z innymi przewoźnika w stosunkowo ograniczonym zakresie. Nie są one
uczestnikami aliansów lotniczych i zawierają stosunkowo nieliczne umowy o wspól‑
nym kodowaniu lotów. Starają się natomiast przyciągnąć klientów wysublimowanym
produktem, który jest wyjątkowy na tle oferty innych przedsiębiorstw sektora. Stra‑
tegia ta jest wybierana przede wszystkim przez przewoźników regionalnych (przy
czym dotyczy to przede wszystkim regionów peryferyjnych), a także linie lotnicze
działające na skalę globalną, które jednak skupiają się na oferowaniu usług jedynie
w ściśle określonych segmentach rynku (np. Emirates, które realizują prawie wyłącz‑
nie połączenia długodystansowe, wykorzystując w tym celu flotę samolotów wyłącz‑
nie szerokokadłubowych, linie lotnicze krajów arabskich, dla których znaczna część
pracy przewozowej wynika z obsługi ruchu pielgrzymkowego do Mekki w Arabii
Saudyjskiej). Z drugiej strony strategia integratora dominuje wśród przewoźników
działających na skalę globalną oraz tych przewoźników regionalnych, którzy dzięki
korzystnemu położeniu geograficznemu obsługiwanych rynków stanowią istotne
wsparcie dla przewoźników globalnych, oferując obsługę ruchu dowozowo‑odwo‑
zowego (ang. feeder service). Integratorzy na rynku usług pasażerskiego transportu
lotniczego skupiają się przede wszystkim w aliansach, które pozwalają im rozwijać
i doskonalić obszary współpracy z korzyścią dla wszystkich stron tych porozumień.
Rozpatrując relacje kooperencyjne pomiędzy przewoźnikami lotniczymi z punktu
widzenia liczby podmiotów zaangażowanych w te relacje i liczby rynków, na któ‑
rych relacje kooperencyjne występują, można stwierdzić, że kooperencja pomiędzy
liniami lotniczymi przyjmuje najbardziej złożoną z opisywanych w ramach tej ty‑
pologii formę, a mianowicie formę kooperencji sieciowej. Nie ma wątpliwości co do
tego, że kooperencja między przewoźnikami lotniczymi obejmuje wiele (w niektó‑
rych przypadkach nawet kilkadziesiąt) podmiotów. Pewne wątpliwości mogłyby do‑
tyczyć liczby zaangażowanych rynków. Wielu autorów zwraca uwagę na procesy glo‑
balizacyjne występujące w sektorze usług transportu lotniczego4, które nieuchronnie
prowadzą do ukształtowania się rynku o charakterze globalnym. W związku z tym
moglibyśmy mówić (w pewnym uproszczeniu) o istnieniu jednego, stosunkowo
jednolitego rynku. Nie można jednak zapominać o tym, że rynek usług pasażer‑
skiego transportu lotniczego jest jednym z tych rynków usług, na których występuje
4 Patrz szerzej w: E. Marciszewska, Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, Oficyna Wydawni‑
cza SGH, Warszawa 2001, s. 37−72.
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szczególnie silna segmentacja. Działają tu przewoźnicy tradycyjni i niskokosztowi,
ponadto oferowane są usługi zarówno w ramach lotnictwa ogólnego, jak i loty roz‑
kładowe. Segmentacja występuje także, a może przede wszystkim, w ofertach po‑
szczególnych przewoźników. Prawie wszystkie linie tradycyjne oferują dwie klasy
podróży (ekonomiczną i biznes), a wielu dużych przewoźników umożliwia także
podróż w klasie pierwszej oraz niedawno wprowadzonej klasie ekonomicznej pre‑
mium. W kontekście usług pasażerskiego transportu lotniczego możemy zatem mó‑
wić nie tylko o wielu przewoźnikach zaangażowanych w relacje kooperencyjne, ale
także o wielu rynkach, na których kooperencja ma miejsce.
W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku linii lotniczych kooperencja ma
charakter wielowymiarowy, to znaczy – dotyczy kilku poziomów łańcucha warto‑
ści. Współpraca dotyczy przede wszystkim oferowanego produktu, tj. podstawowej
usługi transportowej i towarzyszących jej elementów (w tym materialnych). Jak już
wcześniej wspomniano, współpraca dotyczy wspólnego kodowania lotów. Ponadto
linie lotnicze skupione w aliansach oferują jeden wspólny program lojalnościowy lub,
jeśli poszczególne linie lotnicze mają swoje własne programy lojalnościowe, są one
honorowane przez innych przewoźników skupionych w danym aliansie. W celu
usprawnienia obsługi pasażerów i zwiększenia komfortu podróży linie lotnicze sku‑
pione w jednym aliansie przywożą i zabierają pasażerów z jednego terminalu (w przy‑
padku wieloterminalowych portów lotniczych). Ponadto często współpraca dotyczy
kwestii związanych z marketingiem i promocją, których elementem jest wcześniej
wspomniany wspólny program lojalnościowy. Pojawiają się także wspólne akcje pro‑
mocyjne, których zadaniem jest promowanie wszystkich linii działających w ramach
porozumienia poprzez promocję samego aliansu.
Należy wyraźnie podkreślić, że linie lotnicze współpracują ze sobą prawie wyłącz‑
nie w sferze dystrybucji, podczas gdy poziomy łańcucha wartości związane z zaopa‑
trzeniem przeważnie nie należą do obszaru, w którym można zauważyć występowa‑
nie relacji kooperencyjnych. Przewoźnicy póki co wydają się nie być zainteresowani
współpracą na tym odcinku i nie dążą na przykład do wspólnego pozyskiwania fi‑
nansowania, które mogłoby okazać się tańsze. Także zaopatrzenie w samoloty jest
realizowane przez każdego przewoźnika indywidualnie. Wydaje się, że rozwinięcie
współpracy w tych dziedzinach mogłoby przynieść przewoźnikom duże korzyści.
Nie należy jednocześnie zapominać o zagrożeniach wynikających ze zbyt dużego
natężenia relacji kooperencyjnych. Może to bowiem doprowadzić do zachwiania
równowagi pomiędzy kooperentami, a nawet doprowadzić do pozyskania poufnych
informacji przez partnerów, którzy wciąż pozostają rynkowymi rywalami. Można
z dużym prawdopodobieństwem założyć, że brak współpracy w wymienionych wy‑
żej obszarach wynika z tych właśnie obaw.
Powyższe strategie kooperencyjne sprzyjają uzyskiwaniu przewag konkuren‑
cyjnych przez przewoźników pozostających między sobą w takich relacjach. Ma
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to związek z możliwością ograniczenia kosztów (poprzez ich rozłożenie i/lub więk‑
szą siłę przetargową) z jednej strony, a zwiększeniem bazy przychodowej z drugiej.
Współpraca pomiędzy przewoźnikami pozwala bowiem zaproponować produkt bar‑
dziej atrakcyjny dla konsumenta. Wynika to z możliwości oferowania potencjalnemu
klientowi produktów czy usług, które de facto dostarczane są przez inne podmioty
(code-sharing), co pozwala na poszerzenie oferty kooperentów poprzez zaistnienie
marketingowe na innych rynkach. Dzięki kooperencji znacznie spada ryzyko funk‑
cjonowania. Dotyczy to przede wszystkim średnich przewoźników regionalnych,
takich jak np. PLL LOT, którym trudno byłoby przetrwać poza aliansem w sytuacji,
w której musiałby w pełni konkurować ze swoimi obecnymi kooperentami. Ponadto
uczestnictwo w aliansie pozwala kooperentom w większym stopniu wykorzysty‑
wać korzyści skali i zasięgu oraz optymalizować procesy biznesowe. Ma to przede
wszystkim zastosowanie w przypadku przewoźników dysponujących nieco przesta‑
rzałą technologią i działających w oparciu o niezbyt nowoczesne procesy biznesowe.
Dzięki współpracy z największymi graczami na rynku przedsiębiorstwa te są wsta‑
nie zdobywać know-how i w ten sposób doganiać liderów pod względem technicz‑
nym i organizacyjnym.

Podsumowanie
Relacje współpracy i rywalizacji występujące pomiędzy przewoźnikami lotni‑
czymi można rozpatrywać w kontekście trzech przedstawionych w niniejszym opra‑
cowaniu modeli kooperencji. Zaprezentowana analiza wykazała, że przedsiębiorstwa
oferujące usługi pasażerskiego transportu lotniczego najczęściej wybierają strategię
wojownika lub integratora. Kooperencja na tym rynku przybiera formę kooperencji
sieciowej. Ze względu na międzynarodowy, a coraz częściej globalny charakter dzia‑
łalności i wielowymiarowy zakres współpracy towarzystwa lotnicze realizują strate‑
gię złożonej kooperencji wielostronnej.
Wzrastające znaczenie relacji o charakterze kooperencyjnym jest konsekwencją
turbulentności otoczenia, w jakim przyszło działać przewoźnikom lotniczym w ostat‑
nich kilkunastu latach. Relacje te są odpowiedzią na tendencje hiperkonkurencyjne,
znacznie utrudniające funkcjonowanie na rynku. Przewoźnicy lotniczy poprzez jed‑
noczesną rywalizację i współpracę potrafią osiągać przewagi konkurencyjne, których
nie byliby w stanie uzyskać, realizując klasyczne strategie konkurencji. Trafność ta‑
kiego podejścia, potwierdzona przez jego pozytywną weryfikację rynkową, pozwala
przypuszczać, że ten trend będzie kontynuowany, a udział aliansów lotniczych, będą‑
cych odzwierciedleniem relacji kooperencyjnych, będzie wzrastał, chociaż już dzisiaj
widać także tendencje do budowania ściślejszych związków opartych na projektach
joint venture, fuzjach i przejęciach w tym sektorze.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 37

37

2011-05-10 11:38:43

Adam Hoszman

Bibliografia
[1] Bengtsson M., Kock S., „Coopetition” in Business Networks – Cooperate and Compete Simultaneously, „Industrial Marketing Management”, 2000, Vol. 29.
[2] Brandenburgerai A. M., Nalebuff B. J., Co-Opetition. 1. A Revolutionary Mindset that
Combines Competition and Cooperation. 2. The Game TheoryStrategy that’s Changing
the Game of Business, Crown Business, 1997.
[3] Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wy‑
dawnicza SGH, Warszawa 2009.
[4] Dagnino G. B., Padula G., Coopetition Strategy. A New Kind of Interfirm Dynamics for
Value Creation (materiały konferencyjne), Second Annual Conference – „Innovative
Research in Management”, Sztokholm, 9–11 maja 2002.
[5] Luo Y., Coopetition in International Business, Copenhagen Business School Press, Co‑
penhagen 2004.
[6] Marciszewska E., Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2001.
[7] Obłój T., Hiperkonkurencja jako problem badawczy, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 12.
[8] O’Connel J. F., Williams G., Passengers’ perceptions of low cost airlines and full service
carriers – A case study involving Ryanair, Aer Lingus, Air Asia and Malaysia Airlines,
„Journal of Air Transport Management” Vol. 11, Bedfordshire 2005.
[9] Pilarski A. M., Why Can’t We Make Money in Aviation, MPG Books, Ltd, Bodmin 2007.
[10] Porter M. E., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors,
Free Press, Nowy Jork 1998.

MODELE KOOPERENCJI W SEKTORZE
TRANSPORTU LOTNICZEGO
Streszczenie
Wysoka złożoność i wielowymiarowy charakter oddziaływań występujących między przewoź‑
nikami oferującymi usługi pasażerskiego transportu lotniczego powoduje, że stosowanie
klasycznych modeli relacji wzajemnych przedsiębiorstw napotyka na liczne trudności,
ponieważ podejście takie nie umożliwia uchwycenia wszystkich aspektów zjawiska. Zasto‑
sowanie teorii i modeli kooperencji pozwala usunąć te ograniczenia i w kompleksowy sposób
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opisać relacje występujące pomiędzy podmiotami sektora usług transportu lotniczego.
Występowanie relacji kooperencyjnych między przedsiębiorstwami działającymi na rynku
transportu lotniczego jest konsekwencją turbulentności otoczenia, w jakim działają
przewoźnicy lotniczy. Tworzenie relacji kooperencyjnych pozwala przedsiębiorstwom uzyskać
przewagi konkurencyjne. Co więcej, analiza przypadków wskazuje, że relacje kooperencyjne
ewoluują w kierunku form jeszcze ściślejszej współpracy, co przejawia się w powstawaniu
przedsięwzięć joint venture, a także w coraz częstszych fuzjach i przejęciach.

Słowa kluczowe: kooperencja, konkurencja, transport lotniczy,
przewaga konkurencyjna, alianse strategiczne

MODELS OF COOPETITION IN AIR
TRANSPORT INDUSTRY
Abstract
The complexity and multidimensional character of interactions between passenger airlines
makes it difficult to apply classic models of corporate relationships, since this approach lacks
the ability to observe all aspects of the phenomenon. These limitations can be overcome by
applying the theory and models of coopetition which enables comprehensive description of
the relationships between air transport industry companies. Coopetition between air carriers
is the result of turbulent environment in which the companies operate. Coopetition makes
it possible to gain competitive advantage. Furthermore, case studies reveal that coopetitive
relationships evolve into tighter cooperation like joint ventures. We can also observe more
and more mergers and acquisitions.

Key words: coopetition, competition, air transport industry,
competitive advantage, strategic alliances
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STAN ZAAWANSOWANIA
INTERNACJONALIZACJI
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Istnieje szereg definicji internacjonalizacji przedsiębiorstwa, które opisują to zja‑
wisko na różny sposób. I tak P. Pietrasieński traktuje internacjonalizację jako „pro‑
ces oparty na eksportowaniu produktów, a coraz częściej także na przenoszeniu ich
produkcji do innych krajów” [6, s. 15]. J. Rymarczyk definiuje internacjonalizację
szerzej, jako „każdy rodzaj działalności gospodarczej podejmowany przez przed‑
siębiorstwo za granicą” [7, s. 19]. Według M. Goryni o internacjonalizacji przedsię‑
biorstwa można mówić, „gdy choć jeden produkt (usługa) w portfelu produktów
− rynków firmy jest związany z rynkiem zagranicznym”. Mówiąc o związku produktu
z rynkiem zagranicznym, M. Gorynia podkreśla, że związek ten może mieć wiele
form i na tej podstawie rozróżnia internacjonalizację czynną i bierną. „Internacjo‑
nalizacja czynna to ekspansja zagraniczna przedsiębiorstwa w różnych możliwych
formach, internacjonalizacja bierna zaś to wchodzenie w różnorakie związki z part‑
nerami zagranicznymi bez wychodzenia z działalnością gospodarczą poza granice
kraju, w którym jest zlokalizowana dana firma” [3, s. 35−36]. Jeszcze bardziej kom‑
pleksowo na internacjonalizację patrzy P.W. Beamish, który uważa, że internacjonali‑
zacja to „proces, w trakcie którego w przedsiębiorstwie wzrasta świadomość wpływu
działań podejmowanych na rynku międzynarodowym na jego przyszłość oraz prowa‑
dzone są transakcje z przedsiębiorstwami z innych krajów” [1, s. 3]. W dalszej części
artykułu ilekroć będzie mowa o internacjonalizacji przedsiębiorstwa, autor będzie
miał na myśli internacjonalizację czynną w rozumieniu M. Goryni.
Internacjonalizacja przebiega zwykle w sposób sekwencyjny. Tak ją definiuje
L. Melin, który uważa, że „internacjonalizacja przedsiębiorstwa, to proces ewolucyj‑
nych zmian powodujący wzrost stopnia zaangażowania przedsiębiorstwa na rynkach
* Dr Mirosław Jarosiński − Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
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zagranicznych” [8, s. 18]. Definicja ta jest zgodna z tak zwanym modelem uppsalskim
internacjonalizacji przedsiębiorstwa, który zakłada stopniowy wzrost umiędzynaro‑
dowienia przedsiębiorstwa, będący efektem etapowego wchodzenia na kolejne rynki
zagraniczne przy jednoczesnym wzroście zaangażowania na poszczególnych rynkach
rozpoczynającym się od sporadycznego eksportu, poprzez eksport przez niezależnych
reprezentantów, aż po tworzenie za granicą filii handlowej czy wreszcie w następ‑
nym etapie filii produkcyjno-handlowej (por. rysunek 1) [4, s. 74−77; 3, s. 63−67].
Rysunek 1. Model uppsalski umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
Forma
działalności
Rynek (kraj)
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Źródło: S. Hollensen, Global Marketing, 5th edition, FT Prentice Hall, London 2011, s. 75.

Chociaż literatura z zakresu biznesu międzynarodowego prezentuje współcześnie
również inne, nie etapowe modele internacjonalizacji przedsiębiorstwa [5, s. 87−99;
2, s. 21−44], to jednak, jak twierdzi J. Rymarczyk, powołując się na badania szwedz‑
kiego przemysłu przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetu w Uppsali
(Johansona, Wiedersheim-Paula, Vahlne’a, Luostarinena i innych), model uppsalski
umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa przeważa [7, s. 20].
Model uppsalski znajduje również potwierdzenie w odniesieniu do internacjona‑
lizacji polskich przedsiębiorstw, które jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Jeszcze
ponad 25 lat temu zaledwie kilkadziesiąt polskich przedsiębiorstw mogło prowa‑
dzić bezpośrednią działalność na rynkach zagranicznych. Były to tak zwane Cen‑
trale Handlu Zagranicznego i Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego. Każde inne
przedsiębiorstwo, które chciało eksportować lub importować jakiekolwiek produkty,
musiało robić to za ich pośrednictwem. Sytuację tę zmieniło zniesienie monopolu
państwowego w handlu zagranicznym w 1986 roku. Od tego momentu przedsiębior‑
stwa mogły już prowadzić samodzielną działalność w odniesieniu do rynków za‑
granicznych i stopniowo zaczęły to robić. Nie było to początkowo łatwe ze względu
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na inne ograniczenia, ale już od 1990 roku obserwuje się systematyczny wzrost eks‑
portu polskich przedsiębiorstw, jak również wzrost importu.
Rozwój internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw już od dłuższego czasu bu‑
dzi zainteresowanie i ciekawość badawczą autora. Obserwacja rzeczywistości gospo‑
darczej i wcześniejsze, wycinkowe badania w zakresie internacjonalizacji polskich
przedsiębiorstw pozwoliły autorowi postawić dwie tezy:
Teza 1: Polskie przedsiębiorstwa, decydując się na internacjonalizację, wybierają prze‑
ważnie ścieżkę płytkiej internacjonalizacji polegającą na wchodzeniu do niewielkiej
liczby krajów w oparciu o eksport.
Teza 2: Polskie przedsiębiorstwa znajdują się obecnie na wczesnym etapie interna‑
cjonalizacji.
Celem artykułu jest weryfikacja powyższych tez w oparciu o wyniki najnowszych
badań autora dotyczących internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw1.

Metodyka badań
Badania zostały przeprowadzone metodą telefonicznych wywiadów wspomaga‑
nych komputerowo (CATI). Dane zostały zebrane przez Centrum Badań Marketin‑
gowych INDICATOR Sp. z o.o. we wrześniu 2010 roku. Do badań wybrano losowo
przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce pochodzące z różnych sektorów z wyłączeniem
wszelkich instytucji zajmujących się działalnością finansową. Badaniem objęto przed‑
siębiorstwa duże (powyżej 250 zatrudnionych) i przedsiębiorstwa średnie (50–249
zatrudnionych), zarówno produkcyjne, handlowe, jak i usługowe. Analizowano stan
na koniec 2009 roku.
W trakcie badania nawiązano kontakt z 588 przedsiębiorstwami, z których 347
działało wyłącznie na rynku polskim. Spośród tych przedsiębiorstw wyłoniono 61,
w których przeprowadzono krótki wywiad. Pogłębiona analiza dotyczyła 241 przed‑
siębiorstw, które działały na rynku międzynarodowym.
Ostatecznie w próbie badawczej znalazły się 302 przedsiębiorstwa, w których
przeprowadzono wywiady. W analizowanej próbie nieznacznie dominowały przed‑
siębiorstwa średnie. Stanowiły one 55 % wszystkich firm. Natomiast przedsiębior‑
stwa duże, czyli zatrudniające powyżej 250 pracowników, to 45 % ogółu analizowa‑
nych firm.

1 Badanie pt. „Dylematy rozwoju polskich przedsiębiorstw” zostało przeprowadzone w ramach badań
statutowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownic‑
twem dr Mirosława Jarosińskiego w 2010 roku.
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Wyniki badań
Wśród ankietowanych 588 przedsiębiorstw 347 działało wyłącznie na rynku pol‑
skim, co oznacza, że tylko 41 % badanych przedsiębiorstw prowadziło działalność
na rynku międzynarodowym.
Badanie pokazało, że spośród przedsiębiorstw działających na rynku międzyna‑
rodowym zdecydowana większość działa na rynku niemieckim, ale już tylko połowa
tej liczby działa na drugim najpopularniejszym rynku, którym okazał się rynek cze‑
ski. W dalszej kolejności pokazały się rynki: brytyjski, litewski i francuski. Na ry‑
sunku 2 przedstawiono 10 najważniejszych rynków dla badanych przedsiębiorstw.
Rysunek 2. Najważniejsze kraje działania
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Źródło: opracowanie własne.

Na liście wskazań przedsiębiorstw znalazły się łącznie 72 kraje z całego świata,
przy czym rynków, które wskazało jednocześnie przynajmniej 5 % przedsiębiorstw,
było 25 i były to, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, tylko rynki europejskie.
Ciekawe jest, iż takie rynki jak chiński i indyjski, które obecnie są postrzegane jako
główne cele globalnej ekspansji firm międzynarodowych, nie są tak ważne dla pol‑
skich przedsiębiorstw. Spośród badanych przedsiębiorstw zaledwie 7 przedsiębiorstw
działało na rynku chińskim i tylko 2 przedsiębiorstwa na rynku indyjskim. Analiza
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przychodów badanych przedsiębiorstw również potwierdziła, iż przedsiębiorstwa
czerpią przychody głównie z Europy i Ameryki Północnej.
Patrząc na liczbę rynków, na których działały pojedyncze przedsiębiorstwa, oka‑
zuje się, że połowa przedsiębiorstw działa zaledwie na kilku rynkach zagranicznych.
Działalność w kategorii od 1 do 6 rynków zagranicznych zadeklarowało 53,6 % ba‑
danych przedsiębiorstw. Jednocześnie znaczny odsetek przedsiębiorstw wskazał, iż
działa na 10 i więcej rynkach (23,2 % przedsiębiorstw). Kiedy jednak wzięto pod
uwagę liczbę rynków większą niż 20, okazało się, że zaledwie 6 % przedsiębiorstw
działa na takiej liczbie rynków. Trzy najwyższe wskazania liczby rynków, na których
działały badane przedsiębiorstwa, to: 100, 80 i 66 rynków.
Tylko 186 przedsiębiorstw udzieliło odpowiedzi dotyczącej przychodów przed‑
siębiorstw ze sprzedaży z poszczególnych rynków w całości przychodów przedsię‑
biorstwa ze sprzedaży. Dominowała sytuacja, w której poszczególne (pojedyncze)
rynki przynoszą przedsiębiorstwom do 10 % przychodów (tak wskazało prawie 81 %
odpowiadających przedsiębiorstw). Więcej niż połowę przychodów z jednego rynku
osiągało zaledwie 3,1 % odpowiadających przedsiębiorstw.
Patrząc całościowo na przychody z rynków zagranicznych badanych przedsię‑
biorstw, to 30 % przedsiębiorstw wskazało, że osiąga ze sprzedaży na rynkach zagra‑
nicznych do 20 % całości przychodów. Tylko 38 % przedsiębiorstw, które udzieliły
odpowiedzi na to pytanie, osiąga przychody ze sprzedaży za granicą na poziomie
powyżej 50 %, zaś przychody z rynków zagranicznych powyżej 80 % czerpie zaled‑
wie 13 % przedsiębiorstw.
W badaniu respondenci byli proszeni o wskazanie form działalności, które stosują
na poszczególnych rynkach zagranicznych. W ankiecie uwzględniono następujące
formy działalności: eksport pośredni, eksport bezpośredni, sprzedaż licencji, franchising, joint venture, filia handlowa, filia produkcyjno-handlowa, filia produkcyjna.
Badanie pokazało, że przedsiębiorstwa stosują przede wszystkim eksport, z prze‑
wagą eksportu bezpośredniego. W dalszej kolejności, ale dużo mniejszym zaintere‑
sowaniem cieszą się filie handlowe, produkcyjno-handlowe i produkcyjne. Pozostałe
formy działalności na rynkach zagranicznych wskazały tylko pojedyncze przedsię‑
biorstwa (por. rysunek 3).
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Rysunek 3. Najczęściej stosowane formy działania przedsiębiorstw 
na rynkach zagranicznych
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Źródło: opracowanie własne.

W trakcie wywiadu zapytano respondentów o plany przedsiębiorstw na przyszłość
w zakresie działalności międzynarodowej w perspektywie najbliższych 3 lat. Spośród
61 przedsiębiorstw działających wyłącznie na rynku polskim, które udzieliły krót‑
kiego wywiadu, tylko 21% stwierdziło, że planuje rozpocząć taką działalność. W gru‑
pie przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym odpowiedzi były bar‑
dzo optymistyczne. Żadne przedsiębiorstwo nie planuje wycofania się z działalności
na rynkach zagranicznych i tylko jedna z badanych firm chce ograniczyć działalność
na rynku międzynarodowym. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw
(80,5 %) deklaruje chęć dalszego rozwoju na rynku międzynarodowym, a 30 % pla‑
nuje podtrzymać bieżącą aktywność na rynkach zagranicznych.
Przedsiębiorstwa, które planują rozwój działalności międzynarodowej, zamierzają
przede wszystkim zwiększać sprzedaż na dotychczasowych rynkach zagranicznych.
Na drugim miejscu znalazło się wchodzenie na kolejne rynki zagraniczne, a następ‑
nie przechodzenie do bardziej zaawansowanych form działalności na rynku zagra‑
nicznym (por. rysunek 4).
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Rysunek 4. Sposoby rozwijania działalności międzynarodowej 
w perspektywie 3 lat
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Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa, które chcą wchodzić na nowe rynki, jako swoje rynki docelowe
wskazały przede wszystkim rynki: rosyjski, francuski, ukraiński, norweski i fiński.
W dalszej kolejności znalazły się rynki: szwedzki, niemiecki, brytyjski, duński, czeski
i bułgarski. Widać zatem wyraźnie, że przedsiębiorstwa w dalszym ciągu będą kon‑
centrować się na rynku europejskim. Podobnie, jak to było dotychczas, najbardziej
perspektywiczne rynki dla przedsiębiorstw międzynarodowych wybiorą w przyszło‑
ści pojedyncze polskie przedsiębiorstwa. Rynek chiński jako przyszły obszar działa‑
nia wskazały tylko 4 przedsiębiorstwa, zaś rynek indyjski − zaledwie 3.
W ramach planów na przyszłość zapytano również respondentów, które formy
działalności przedsiębiorstwa chcą rozwijać, a które ograniczać. Odpowiedzi respon‑
dentów wskazują, że zmiany będą następowały w zakresie każdej z form, jednakże
nieznacznie więcej przedsiębiorstw zamierza ograniczać liczbę filii produkcyjnych
i handlowych niż je rozwijać. Można też zaobserwować wyraźną tendencję do roz‑
wijania eksportu bezpośredniego przy nieznacznym ograniczaniu eksportu pośred‑
niego.
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Wnioski
Badania pokazują, iż mniej niż połowa badanych przedsiębiorstw prowadzi dzia‑
łalność międzynarodową, jednak odsetek przedsiębiorstw działających na rynku
międzynarodowym jest znaczny i, jak wskazują wyniki badań, w przyszłości będzie
wzrastał. Ten fakt oraz inne znane autorowi artykułu badania pozwalają stwierdzić,
że internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw jest faktem i jednocześnie jest zja‑
wiskiem rozwojowym.
Polskie przedsiębiorstwa działają głównie na rynku europejskim, często wybie‑
rając kraje sąsiadujące z Polską. Znajduje to potwierdzenie również w innych zna‑
nych autorowi badaniach. Głównym docelowym rynkiem jest rynek niemiecki. Jed‑
nocześnie polskie przedsiębiorstwa, decydując się na działalność międzynarodową,
wybierają rozwój głównie poprzez eksport, co również znajduje potwierdzenie w in‑
nych badaniach.
Tym samym znajduje potwierdzenie teza 1 postawiona na początku artykułu, mó‑
wiąca o tym, że polskie przedsiębiorstwa, decydując się na internacjonalizację, wy‑
bierają przeważnie ścieżkę płytkiej internacjonalizacji, polegającą na wchodzeniu do
niewielkiej liczby krajów w oparciu o eksport. Badania pokazują, że przedsiębiorstwa
wchodzą przeważnie do kilku – kilkunastu krajów, nieraz osiągając znaczny udział
przychodów z rynków zagranicznych w całości ze sprzedaży, ale głównie produkują
w kraju, eksportując swoje produkty na wybrane rynki.
Zdaniem autora teza 2 mówiąca o tym, że polskie przedsiębiorstwa znajdują się
obecnie na wczesnym etapie internacjonalizacji również znajduje potwierdzenie.
Świadczy o tym zarówno koncentracja na działalności eksportowej, jak również
dobór rynków bliskich geograficznie i kulturowo (rynek europejski, rynek amery‑
kański). Potwierdza to również analiza przychodów przedsiębiorstw z działalności
na rynku zagranicznym, które w większości przypadków wynoszą poniżej 50 % ca‑
łości przychodów ze sprzedaży oraz niewielka liczba rynków, na których poszcze‑
gólne przedsiębiorstwa są obecne.
Z przeprowadzonych badań wynika, że aktywność międzynarodowa polskich
przedsiębiorstw wzrasta, aczkolwiek powoli. O wzroście aktywności świadczy chęć
przedsiębiorstw do dalszego rozwoju oraz przechodzenie na eksport bezpośredni.
Niestety w najbliższym okresie międzynarodowa aktywność przedsiębiorstw będzie
się opierała na produkcji w kraju oraz eksporcie produktów za granicę i będzie dalej
koncentrowała się głównie w Europie.
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STAN ZAAWANSOWANIA INTERNACJONALIZACJI
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Streszczenie
Internacjonalizacja przedsiębiorstw to obecnie powszechne zjawisko na świecie. Od nieco
ponad 20 lat zjawisko to dotyczy w znacznym stopniu także polskich przedsiębiorstw. Autor
stawia w artykule dwie tezy odnoszące się do obecnego stanu internacjonalizacji polskich
przedsiębiorstw, które następnie potwierdza na podstawie najnowszych badań przeprowa‑
dzonych przez niego. Badania pokazują, że polskie przedsiębiorstwa znajdują się obecnie
na wczesnym etapie internacjonalizacji. Decydując się na internacjonalizację, wchodzą
przeważnie do niewielu krajów, głównie w formie eksportu. Z badań wynika też, że zaanga‑
żowanie polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych będzie wzrastać, ale będzie
to proces powolny.

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, polskie przedsiębiorstwa
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STATE OF PROGRESS OF POLISH
COMPANIES’ INTERNATIONALISATION
Abstract
Internationalisation of companies is an everyday occurrence nowadays. Since a bit more
than 20 years it also applies to Polish companies. The author presents two theses regarding
the present state of progress of Polish companies’ internationalisation. The theses are then
confirmed on the basis of his latest research. The research indicates that Polish companies
are at the early stage of internationalisation. Deciding to internationalise they enter several
countries mainly through an export mode. The research implies that the commitment of
Polish companies to foreign markets will increase but it will be a slow process.

Key words: internationalisation polish companies
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POWRÓT DO STRATEGICZNEGO
UJĘCIA VALUE BASED
MANAGEMENT

Wprowadzenie
Zmiany dokonujące się w skali całego świata: globalizacja, rozszerzająca się otwar‑
tość gospodarek, liberalizacja rynków, w tym finansowych, oraz ich szybka integra‑
cja, dynamiczny rozwój rynków kapitałowych i ekspansja kapitału prywatnego, gwał‑
towny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych przyniosły szereg
istotnych przewartościowań w zakresie celów przedsiębiorstw, koncepcji i praktyki
zarządzania oraz priorytetów prowadzenia biznesu. Współcześnie mamy bowiem do
czynienia nie tylko z olbrzymim zakresem zmian jakościowych, ale przede wszyst‑
kim z coraz mniej ewolucyjnym ich charakterem. Stają się one nieregularne, nieobli‑
czalne i nieciągłe [26, s. 41].
Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszej perspektywie ekonomicznej system za‑
rządzania wartością wymaga rewizji, zwłaszcza w kontekście rozwijania możliwości
konkurowania o kapitał i przejmowania wartości powstającej na globalnym rynku.
Jest to o tyle ważne, iż coraz wyraźniej zauważalna jest atomizacja koncepcji Value
Based Management (VBM) i skupienie bardziej na zarządzaniu operacyjnym niż
strategicznym, co sprawia, że cała koncepcja jest w pewnym sensie niekompletna,
w niewielkim stopniu uwzględniająca współczesną architekturę globalnego rynku.
Ponadto w koncepcji VBM intensywnie wykorzystywano i rozwijano m.in.: reengi‑
neering, outsourcing/offshoring, customer relations management czy wiele innych,
które z jednej strony poszerzają horyzonty patrzenia na proces tworzenia wartości,

* Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna − Katedra Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębior‑
stwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
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z drugiej jednak nie pozwalają na zrozumienie rzeczywistych problemów trapiących
organizację oraz odwracają uwagę od głębszych refleksji [26, s. 32].

1. Zmiana podejścia do strategii
1.1. Założenia klasycznie rozumianej strategii
a współczesne warunki funkcjonowania
przedsiębiorstw
Niezbędne staje się pewne uzupełnienie obszaru strategicznego VBM, tym bar‑
dziej, że warunki funkcjonowania przedsiębiorstw zupełnie nie pasują do założeń
przyjmowanych przez klasyczną definicję strategii, które H. Mintzberg zidentyfiko‑
wał następująco [18, s. 221−227]:
1. Założenie predeterminacji, co oznacza, że kontekst strategii jest w dużym stop‑
niu przewidywalny.
2. Założenie kwantyfikacji, co oznacza, że zarówno otoczenie zewnętrzne, jak i we‑
wnętrzne może zostać opisane liczbowo na potrzeby strategii, a więc całą strate‑
gię można oprzeć na danych.
3. Założenie, że proces formułowania strategii może zostać niejako „zaprogramo‑
wany”, z wykorzystaniem formalnych procedur i systemów informatycznych, co
niemal automatycznie prowadzi do prawidłowej syntezy.
Niezwykła głębokość dzisiejszych rynków i narastające ryzyko oraz niepewność
prowadzenia działalności sprawiają, że założenia klasycznej definicji strategii ni‑
jak się mają do otaczającej nas rzeczywistości. Po pierwsze, burzliwość otoczenia
sprawia, że staje się ono trudne do przewidzenia lub całkowicie nieprzewidywalne.
Po drugie, coraz większą rolę w określaniu celów strategicznych odgrywają zasoby
niematerialne, które często są trudne do skwantyfikowania. Po trzecie, współcze‑
śnie praktycznie niemożliwe jest zaprogramowanie strategii. Sytuacja w momen‑
cie realizowania strategii może się znacznie różnić od sytuacji, która miała miejsce
w momencie jej formułowania, co oznacza potrzebę jej korygowania, co niekiedy
jest procesem głębokim, powodującym wzrost szeroko rozumianych kosztów (nie  
finansowych i społecznych).
W związku z tym zmienia się podejście do wyznaczania celów i formułowania
strategii przedsiębiorstwa, wskazując na fakt, że wysoka turbulencja i nieprzewidy‑
walność otoczenia powodują, iż precyzyjne ustalanie celów i strategii jest zbędne,
a nawet szkodliwe, skazując przedsiębiorstwo na stosunkowo małą elastyczność
i opóźnione reakcje na zachodzące zmiany [10, s. 48]. Ponadto cele należą do tych
kategorii, które usztywniają organizację, utrudniając wykorzystanie trudnych do
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przewidzenia okazji rynkowych [10, s. 64]. H. Hayes wskazuje, że cele, zwłaszcza
strategiczne, nie są elastyczne, a często mimo dezaktualizacji są podtrzymywane ze
względu na ideę zarządzania strategicznego. Autor zaznacza także, że ukierunko‑
wanie na realizację długofalowych celów może prowadzić do zaniechania drobnych
usprawnień oraz zawężać horyzonty myślenia wyłącznie do postanowień strategii,
co znacznie ogranicza elastyczność, nie pozwalając reagować na zjawiska zachodzące
w otoczeniu przedsiębiorstwa [10, s. 64]. Coraz bardziej widoczna staje się zatem
konieczność redefiniowania strategii i identyfikowania okazji, co umożliwiałoby ich
szybkie wychwytywanie i wykorzystanie w celu tworzenia wartości [10, s. 49].

1.2. Uproszczone podejścia do formułowania strategii
Pojawiają się propozycje uproszczonego podejścia do formułowania strategii
i celów przedsiębiorstwa, ograniczające się wyłącznie do określenia potencjalnego
obszaru albo zasad działania organizacji. K. M. Eisenhardt i D. N. Sull uważają, że
współczesna strategia powinna składać się z unikalnego zestawu procesów i pro‑
stych zasad, które umożliwią przedsiębiorstwu znalezienie się w punkcie najlepszym
do wykorzystania możliwości, zanurzając się w niepewności, gdzie nurt okazji jest
najgłębszy [1]. H. Mintzberg, J. B. Quinn i S. Ghoshal mówią o „strategii wyłaniają‑
cej się”, która kształtuje się stopniowo w procesie uczenia się [10, s. 55]. R. Krupski
wskazuje jednak, że z jednej strony koncepcja strategii wyłaniającej się wydaje się być
sama w sobie elastyczna, ale z drugiej strony wątpliwości budzi uznanie za strategię
„radzenia sobie jakoś” bez idei czy kierunku działania, bez możliwości identyfikacji
długofalowych celów [10, s. 56].
Z kolei K. Obłój mówi o logice dominującej, wskazując na dwa wzorce logiki
strategicznego myślenia: „budowanie wzorca” – istotne korygowanie celów w trak‑
cie działania firmy, adekwatne do nabytych doświadczeń oraz wiedzy, i „wzmacnia‑
nie wzorca” – doskonalenie i lepsze strukturalizowanie pierwotnie przyjętych celów.
Według K. Obłoja liderami zostają te przedsiębiorstwa, które opierają swoją dominu‑
jącą logikę o „budowanie wzorca”, nie mając jednoznacznie zdefiniowanej strategii
działania i dopasowanych do niej struktur, ale działając „zgodnie z kilkoma prostymi
regułami, które pozwalają im rozpoznać i wykorzystać szanse, wpłynąć na bieg wy‑
darzeń, tworzyć standardy, budować reputację i marki” [20, s. 181].
W koncepcji tej podstawową kategorią nie są cele strategiczne, ale okazje będące
splotem różnych okoliczności stwarzających możliwość osiągnięcia dodatkowych
korzyści, wartości materialnych lub niematerialnych [10, s. 66]. R. Krupski wskazuje
w tym obszarze dwa podstawowe elementy zarządzania okazją: dostrzeganie i wyko‑
rzystywanie okazji [10, s. 68−69]. W zakresie dostrzegania okazji należy, po pierw‑
sze, w miarę precyzyjnie zidentyfikować obszary otoczenia dalszego, bliższego oraz
przedsiębiorstwa, w których pojawiają się okazje o różnej treści i różnym potencjale.
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Po drugie, niezwykle istotne jest gromadzenie informacji mających potencjalne zna‑
czenie dla okazji oraz umiejętność prawidłowego interpretowania nawet słabych sy‑
gnałów płynących z otoczenia z wykorzystaniem metod statystycznych – wczesnego
ostrzegania i rozpoznania lub logicznego wnioskowania. Wydaje się, że kwestią prio‑
rytetową, zwłaszcza w kontekście tworzenia wartości i zarządzania wartością, jest
także szacowanie wartości oczekiwanej okazji, a więc wartości materialnych i nie‑
materialnych, które można osiągnąć, wykorzystując okazję.
R. Krupski wskazuje również, że zarówno dostrzeganie, jak i wykorzystywanie
okazji może zostać wzmocnione, gdy w zarządzaniu uwzględni się koncepcję „przed‑
siębiorstwa w ruchu” [11, s. 232−239], u której podstaw legł pomysł J. Stewarta
utrzymania organizacji w stanie ciągłego wzburzenia, gdyż w takiej sytuacji łatwiej
jest wykonać jakiś ruch [23, s. 148]. E. Masłyk definiuje organizacje w ruchu jako
te, które charakteryzuje wyczucie i umiejętność diagnozowania sytuacji rynkowej,
pozwalająca na szybkie reagowanie na zewnętrzne impulsy pobudzające do zmian
oraz na wewnętrzne zmienianie się, radzenie sobie z dużą niepewnością działania
w warunkach turbulencji współczesnego otoczenia oraz przedłużenie w cyklu ży‑
cia organizacji fazy młodości, dzięki energii, zapałowi, odwadze, świeżości spojrze‑
nia i pomysłowości, zdolności do tworzenia nowego, poprzez ciągłe usprawnianie
wszystkiego co robi i co wytwarza, ciągłe uczenie się, jak stosować nowe technolo‑
gie niezbędne do osiągania sukcesu oraz jak być innowacyjnym [13, s. 15−16, 28].
R. Krupski stwierdza, że przedsiębiorstwo w ruchu to takie, „które drga w ampli‑
tudach otoczenia, a swoista interferencja wzmacnia potencjał firmy (…)” oraz takie,
„(…) które powoduje, że otoczenie drga w amplitudach firmy”, wskazując jednocze‑
śnie, że koncepcja przedsiębiorstwa w ruchu wiąże koncepcję organizacji zarządza‑
nej bez celów strategicznych z koncepcją skrajnej elastyczności zasobów i procesów
w jeden system [11, s. 234].
Rozpatrując koncepcję przedsiębiorstwa w ruchu w kontekście zarządzania war‑
tością i konkurowania o kapitał, nie ulega wątpliwości, że z jednej strony umożliwia
ona i ułatwia przedsiębiorstwu wykorzystywanie okazji o dużym potencjale wzrostu
wartości szybciej niż konkurenci, z drugiej strony − trochę destabilizuje przedsię‑
biorstwo w trakcie realizacji strategii wzrostu wartości. R. Krupski wskazuje jednak,
że jeżeli zawarte w strategii cele będą bardziej adaptacyjne, to koncepcja organiza‑
cji w ruchu spowoduje, że przedsiębiorstwo stanie się bardziej elastyczne i innowa‑
cyjne [11, s. 238].
Wszystkie pojawiające się nowe podejścia do strategii kładą niezwykle silny na‑
cisk na zmiany zachodzące na rynkach i w procesach elastycznej adaptacji do warun‑
ków funkcjonowania w warunkach globalnej gospodarki. Ponadto płynąca niejako
współczesność sprawia, że potrzebne jest bardziej dogłębne poznanie mechanizmów
zachodzących na rynkach i podejmowanie prób nie tyle prognozowania przyszło‑

54

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 54

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

2011-05-10 11:38:45

Powrót do strategicznego ujęcia Value Based Management

ści, co w obecnych warunkach jest bardzo trudne, ale jej konstruowania, przez opra‑
cowywanie wachlarzy możliwych scenariuszy postępowania.
Tabela 1. Potencjalne zachowania strategiczne przedsiębiorstwa ukierunkowanego
na wzrost wartości adekwatne do wrastającej turbulencji otoczenia
Organizacja
(dopasowanie do uwarunkowań sektora)

• Tworzenie zasobów pomagających
kreować popyt na produkty firmy,
tworzących wartości dla klienta
(np. budowanie marki, programy
lojalnościowe itd.)
• Tworzenie zasobów mających na celu
utrzymywanie się firmy w sytuacji
wycofania się klientów
• Business migration (wykorzystywanie
różnych elementów łańcucha wartości
do kreowania nowych dodatkowych
i wartości przedsiębiorstwa
• Elastyczne, wirtualne struktury mające
na celu identyfikację i wykorzystywanie
szans rynkowych o potencjale wzrostu
wartości
• Zaangażowanie klientów w proces
tworzenia wartości – współtworzenie
wartości

• Ekspansja produktowo-terytorialna
• Szybkie wejścia, szybki zysk, szybkie
wyjścia
• Dywersyfikacja konglomeratowi
mająca na celu pozyskanie klientów
spoza branży
• Zmiany segmentacji rynku
i zarządzanie relacjami z klientami
• Innowacje produktowe, kreowanie
nowych potrzeb

• Budowanie przewagi konkurencyjnej
przez unikalność zasobów
i umiejętności
• Eliminacja przewagi konkurencyjnej
przez tworzenie potencjału
naśladowania konkurentów
• Tworzenie zasobów strategicznych
na wypadek nieprzewidzianych
skutków działania konkurentów
• Alianse strategiczne mające na celu
przetrwanie w warunkach nieciągłości

• Wrogie przejęcia mające na celu
eliminacje konkurentów
• Alianse strategiczne i fuzje mające
na celu walkę z konkurentami spoza
układu
• Dywersyfikacja koncentryczna drogą
wewnętrznego rozwoju, mająca na celu
uzyskanie przewagi konkurencyjnej
• Podział łańcucha wartości i lokowanie
działalności w krajach o różnych
zasobach kapitału intelektualnego

otoczenie

Klienci

Zewnętrzno-wewnętrzna

(zasoby i umiejętności)

Konkurenci

Wewnętrzno-zewnętrzna

Źródło: R. Krupski, Potencjalne zmiany w zarządzaniu strategicznym inspirowane teorią chaosu, [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, red. R. Krupski, WWSZiP, Wałbrzych 2001, s. 237.

1.3. Zdolność strategicznej regeneracji
Przyjmując za G. Hamelem i C.K. Prahaladem [3], że nowa koncepcja strategii po‑
winna obejmować konkurowanie o: wizje i możliwości biznesowe oraz przywództwo

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 55

55

2011-05-10 11:38:45

Magdalena Mikołajek-Gocejna

intelektualne, przewidzenie kierunku rozwoju przemysłu lub sektora, pozycję ryn‑
kową i udział w rynku, głównym źródłem konkurencyjności staje się innowacja
wartości związana z kreowaniem nowych produktów i usług, nowego popytu [9,
s. 102−112]. W związku z tym możliwości konkurencyjne przedsiębiorstwa zależą od
znajomości architektury globalnej gospodarki i głębokości wszystkich typów rynku.
Nie ulega wątpliwości, że sukces zależy obecnie do zdolności strategicznej rege‑
neracji – dynamicznego tworzenia nowych modeli biznesowych i nowych strategii
prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednio do zmieniających się warun‑
ków otoczenia [4, s. 68]. Celem staje się zatem budowa strategii zdolnej do ciągłej
metamorfozy, która w każdym momencie pozwoli wykorzystać pojawiające się moż‑
liwości i dostosować się do nich w początkowej fazie ich rozwoju. G. Hamel i L. Va‑
likangas wskazują na cztery wyzwania, jakie stoją przed firmą dążącą do osiągnięcia
zdolności strategicznej regeneracji [4, s. 69−71]. Po pierwsze, wyzwanie poznawcze w postaci pełnego zrozumienia istoty wszelkich zmian zachodzących w otocze‑
niu i nieustannego badania ich wpływu na osiągane w danym momencie sukcesy
i kreowaną wartość. Po drugie, wyzwanie strategiczne polegające na umiejętności
tworzenia wachlarza nowych atrakcyjnych strategii wysokiej wartości, będących al‑
ternatywą dla tych, które się dezaktualizują. Po trzecie, wyzwanie polityczne wyma‑
gające opracowania mechanizmów realokacji zasobów, przesuwania ich ze starych
produktów i usług na nowe. Proces ten należy utożsamiać z tworzeniem bazy kapi‑
tałowej i ludzkiej, która stworzy nowatorskie koncepcje. Po czwarte, wyzwanie ideologiczne, które wskazuje, iż doktryna optymalizacji i ciągłej poprawy tego, co firma
posiada, jest tak naprawdę staraniem zmierzającym ku ulepszaniu starzejącego się
modelu biznesowego, nie stwarzając przedsiębiorstwu żadnej gwarancji bezpiecznej
przyszłości. Zdolność strategicznej regeneracji wymaga ideologii i zmiany sposobu
myślenia, które wykraczają poza proste doskonalenie funkcjonujących w przedsię‑
biorstwie procesów.
Autorzy wskazują, mimo że jeszcze nikt nie zdołał wymyślić prostej i skutecznej
recepty na osiągnięcie zdolności regeneracyjnej (resilience), że można zaproponować
klika działań, które pozwolą na trwałe budowanie wartości w obecnych warunkach
rynkowych [4, s. 72−82]. Najistotniejsze staje się zwalczanie nawyku ignorowania
zmian oraz pogodzenie się z nieuchronnością starzenia się i deaktualizacji strategii,
która może podlegać kopiowaniu, wypieraniu, zużyciu lub wyjałowieniu. Kopiowa‑
nie strategii odbiera jej wyróżniający charakter, a przez to pozbawia ją siły generują‑
cej ponadprzeciętny zysk i możliwości tworzenia dodatkowej wartości. Wypieranie
dotychczasowej strategii przez lepszą jest naturalnym procesem w sytuacji, kiedy tra‑
dycyjny model biznesowy traci siłę generowania dochodów, a tym samym pomna‑
żania wartości. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w globalnej gospodarce, w której
idee i kapitał przemieszczają się po całym świecie w bardzo szybkim tempie, nowe
strategie szybko podlegają procesowi starzenia się oraz wyczerpują potencjał wzrostu
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wartości, wynikający po prostu ze zużycia i zmęczenia materiału. Ponadto strategie
ulegają także wyjałowieniu. Współcześnie bardzo wyraźnie następuje przesunię‑
cie siły ze strony producentów do klientów, co jest widoczne zwłaszcza w sektorze
usług. G. Hamel i L. Valikangas niezwykle silnie podkreślają wartość różnorodno‑
ści, stwierdzając, że im większa różnorodność działań w systemie, im większy zakres
opcji strategicznych, które przedsiębiorstwo bierze po uwagę w stosunku do zakresu
zmian w otoczeniu, tym większe szanse na trwałe i niezaburzone budowanie wartości.
Zdolność do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu i szybko rozwijającym się
modelu biznesowym networkingu wymaga od zarządzających zupełnie nowych
umiejętności [22, s. 90]. Globalny sukces w coraz większym stopniu jest bowiem
determinowany umiejętnością zarządzania relacjami z klientami, dostawcami, part‑
nerami biznesowymi, dostawcami kapitału itp. Tym samym konkurowanie o kapi‑
tał na globalnym rynku finansowym wymaga rozwijania umiejętności budowania
i utrzymywania relacji z inwestorami w sposób, który zapewni spółce stały dostęp
do kapitału, warunkującego przetrwanie i rozwój.
W obliczu współczesnych zmian należy także pamiętać, że firma efektywna ope‑
racyjnie nie będzie efektywna strategicznie, dopóki będzie zwiększała efektywno‑
ści istniejących programów oraz procesów i nie będzie finansowała niekonwencjo‑
nalnych koncepcji i inicjatyw, które posiadają ogromny potencjał wzrostu wartości
w przyszłości i mogłyby przynieść ponadprzeciętny zwrot z inwestycji.

2. W
 artości niematerialne i problem
ich strategicznej gotowości
2.1. Problem zarządzania wartościami niematerialnymi
W globalnej gospodarce usług źródłem tworzenia wartości jest kapitał intelek‑
tualny, dostęp do informacji i umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy [27].
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga zatem skutecznego identyfikowa‑
nia i zarządzania aktywami niematerialnymi, a co za tym idzie wypracowania metod
pomiaru ich wartości. Pomiar takich aspektów działalności biznesowej, jak: poziom
lojalności klienta, satysfakcja pracowników, pozwala ocenić osiągane przez przed‑
siębiorstwo postępy, zanim napłyną dane z tradycyjnego systemu sprawozdawczo‑
ści finansowej [7, s. 67]. Badania przeprowadzone przez Ch. D. Ittnera, D. F. Larckera
wskazują jednak, że tylko nieliczne firmy w pełni mogą osiągnąć korzyści płynące
z pomiaru i zarządzania wartościami niematerialnymi. Wskazują oni na najczę‑
ściej popełniane błędy, skazujące wykorzystanie niefinansowych mierników sukcesu
przedsiębiorstwa na niepowodzenia. Po pierwsze, w wielu przedsiębiorstwach daje
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się zauważyć brak powiązania mierników ze strategią tworzenia wartości. Brakuje
także opracowania modeli przyczynowych, które dokładnie pokazywałyby, w jakich
obszarach można spodziewać się poprawy w wyniku podjęcia określonych działań,
a następnie jak ona wpłynie na długoterminowy wzrost wartości ekonomicznej firmy.
Ponadto autorzy badania wskazują, że nawet przedsiębiorstwom, które podejmują
się stworzenia modeli przyczynowych, brakuje weryfikacji związków przyczyno‑
wo-skutkowych, co utrudnia udowodnienie, że poprawa w wynikach o charakterze
niefinansowym rzeczywiście wpływa na kondycję finansową firmy. Powodem takiej
sytuacji jest niejednokrotnie brak weryfikacji tego, co jest tak naprawdę wartością
dla klientów, pracowników, dostawców, inwestorów i innych interesariuszy, przez co
firmy skazują się na pomiar tych niefinansowych aspektów ich działalności, które
nie mają dużego znaczenia dla ich pozycji rynkowej. Z kolei nieumiejętność zważe‑
nia miar utrudnia rozsądne dysponowanie zasobami, a tym samym może zakłócać
proces tworzenia wartości.
Wydaje się zatem, że pomiar wpływu zasobów niematerialnych na wartość przed‑
siębiorstwa jest niezwykle istotnym wyzwaniem dla koncepcji VBM i powinien opie‑
rać się na szacowaniu, w jakim stopniu posiadane zasoby są dostosowane do strate‑
gii przedsiębiorstwa, a tym samym w jakim stopniu przyczyniają się do właściwego
przebiegu ważnych procesów wewnętrznych [8, s. 74−76]. „Żadna firma nie będzie
prawdopodobnie w stanie oszacować wartości takiego zasobu niematerialnego jak
„posiadająca silną motywację wykwalifikowana kadra”, gdy będzie on traktowany zu‑
pełnie oddzielnie, ponieważ wartość tę można określić tylko w kontekście konkret‑
nej strategii” [8, s. 74]. R. S. Kaplan i D. P. Norton wskazują, że jeśli przedsiębiorstwo
posiada trafną strategię, a jego niematerialne zasoby dobrze z nią współgrają, można
być pewnym, że przyniosą zyski. Natomiast, gdy zasoby nie będą odpowiednio dopa‑
sowane do strategii lub strategia będzie niewłaściwa, nie będą one w stanie wypraco‑
wać dużej wartości [8, s. 74−75]. Autorzy proponują zastosowanie tzw. „mapy strate‑
gii”, która uwidacznia wpływ wartości niematerialnych na wyniki przedsiębiorstwa,
oddziałując na procesy wewnętrzne o decydującym znaczeniu dla tworzenia war‑
tości dla klientów i właścicieli. Mapa strategii jest zatem narzędziem wiążącym za‑
soby niematerialne z procesem tworzenia wartości dla właścicieli za pośrednictwem
czterech współzależnych perspektyw: perspektywy finansowej, przedstawiającej ilo‑
ściowe wyniki strategii, perspektywy klienta, zawierającej propozycję wartości, jaką
przedsiębiorstwo chce zaoferować klientowi, perspektywy procesów wewnętrznych,
która określa najważniejsze procesy tworzenia wartości oraz perspektywę uczenia
się i rozwoju, która obrazuje najważniejsze dla powodzenia strategii zasoby niema‑
terialne w postaci: kapitału ludzkiego, kapitału informacyjnego i kapitału organiza‑
cyjnego. Stopień, w jakim wymienione zasoby niematerialne przyczyniają się do wła‑
ściwego przebiegu ważnych procesów w przedsiębiorstwie, określa ich strategiczną
gotowość, a tym samym wartość dla przedsiębiorstwa [8, s. 76−78].
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2.2. Strategiczna gotowość wartości niematerialnych
Pomiar strategicznej gotowości kapitału ludzkiego polega na określeniu, czy pra‑
cownicy mają odpowiedni rodzaj i poziom umiejętności dla realizacji kluczowych
procesów umieszczonych na mapie strategii. Jest on warunkowany wytypowaniem
strategicznych stanowisk pracy (strategic job families), czyli takich, które w sytuacji,
gdy są obsadzone właściwymi ludźmi, mają największy wpływ na przebieg ważnych
procesów wewnętrznych, a tym samym na budowanie wartości przedsiębiorstwa.
Niezwykle ważne jest także „profilowanie kompetencji”, polegające na określeniu
wiedzy, umiejętności, wartości, jakie są wymagane na danych stanowiskach pracy.
„Profilowanie kompetencji” w zestawieniu z oceną aktualnych zdolności i kompe‑
tencji pracowników zatrudnionych na strategicznych stanowiskach pozwala ziden‑
tyfikować „lukę kompetencyjną”, która służy jako miernik strategicznej gotowości
kapitału ludzkiego.
Pomiar strategicznej gotowości kapitału informacyjnego polega na dokonaniu
oceny, w jakim stopniu posiadana infrastruktura i aplikacje technologii informa‑
tycznej (sprzęt w postaci serwerów i sieci komunikacyjnych oraz wiedza menedżer‑
ska, odpowiednie standardy jakości, plany awaryjne, zabezpieczenia systemów IT
itp.) wspierają bardzo ważne procesy wewnętrzne oraz są niezbędne dla efektyw‑
nego dostarczania i wykorzystywania aplikacji. Cała infrastruktura umożliwia wy‑
korzystywanie dwóch zasadniczych typów programów: do przetwarzania transakcji
oraz do analizy, umożliwiających analizowanie, interpretowanie oraz wymianę in‑
formacji i wiedzy. Autorzy podkreślają, że oba typy programów mogą mieć charak‑
ter programów transformacyjnych, a zatem takich, które zmieniają model biznesowy
przedsiębiorstwa i mają największy wpływ na realizację celów strategicznych. Ocena
stanu kapitału informacyjnego, badania jego użytkowników pod kątem zadowolenia
z danego systemu, wygody użytkowania określonych programów i ich niezawodno‑
ści, kompleksowe podejście do ich optymalizacji stanowią podstawę opracowania
skutecznej strategii zarządzania posiadanymi zasobami kapitału informacyjnego.
Pomiar strategicznej gotowości kapitału organizacyjnego polega na ocenie,
w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest zdolne do realizacji niezbędnych zmian. Jest
to niezwykle trudne do oszacowania, ze względu na składniki kapitału organizacyj‑
nego, takie jak: kultura organizacyjna, przywództwo, dostosowanie załogi do strate‑
gii oraz praca zespołowa. Kulturę organizacyjną można chyba uznać za najbardziej
złożony do ogarnięcia wymiar kapitału organizacyjnego. Ocena stopnia strategicznej
gotowości kultury organizacyjnej opiera się na badaniach ankietowych pracowników
w celu opisania „fundamentu kulturowego przedsiębiorstwa”, opartego na obowią‑
zujących w nim systemach wspólnych znaczeń, zwyczajów, wartości oraz określenia
sposobu postrzegania przez pracowników „klimatu organizacyjnego”, a więc przy‑
jętych w firmie procedur, praktyk, sposobów działania, zarówno formalnych, jak
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i nieformalnych. Równie ważne jest opracowanie modelu „kompetencji przywód‑
czych” dla każdego ze stanowisk kierowniczych, określających zestaw kompetencji,
jakie powinien posiadać lider wdrażający strategię przedsiębiorstwa, zwłaszcza w za‑
kresie stymulowania i motywowania pracowników do angażowania ich w realizację
programu zmian. R. S. Kaplan i D. P. Norton wskazują, że zmiany te można podzielić
ma dwie kategorie [8, s. 84]:
 zmiany związane z tworzeniem wartości – zachowania sprzyjające tworzeniu war‑
tości polegające na pobudzaniu orientacji na klienta, innowacje i wyniki;
 zmiany związane z realizacją strategii – pogłębianie rozumienia przez pracow‑
ników misji, wizji i podstawowych wartości przedsiębiorstwa, wzrost odpowie‑
dzialności za wykonanie przydzielonych zadań, poprawa komunikacji wewnątrz
firmy oraz pobudzanie pracy zespołowej.
Niezwykle istotne jest także dopasowanie firmy do strategii, polegające na odczu‑
waniu przez wszystkich pracowników wspólnoty celów, podzielaniu wizji rozwoju
przedsiębiorstwa oraz świadomości ich miejsca w powodzeniu strategii. Pomiar go‑
towości w zakresie dostosowania pracowników do strategii jest stosunkowo prosty,
gdyż istnieje wiele narzędzi badawczych, które służą ocenie wiedzy pracowników
na temat strategii przedsiębiorstwa i rozumienia jego celów.
Pozytywny wpływ zasobów niematerialnych na osiągane przez przedsiębior‑
stwo wyniki w zakresie wzrostu wartości jest także warunkowany pracą zespołową,
a w tym zakresie przede wszystkim przekazywaniem strategicznej wiedzy wszystkim
pracownikom oraz procesem dzielenia się nią.
Powyższe rozważania wyraźnie wskazują, że pomiar strategicznej gotowości ka‑
pitału organizacyjnego jest niezwykle trudny, ale ma ogromne przełożenie na reali‑
zację kluczowych procesów w przedsiębiorstwie, a tym samym na kreowaną wartość.
Należy także pamiętać, że strategiczna gotowość zasobów niematerialnych jest
związana z pojęciem płynności – stan ich gotowości jest tym wyższy, im szybciej
przyczyniają się do zarabiania gotówki.

2.3. Wartości niematerialne a efekty synergii
F. Machlup i L. Kenneth wskazują, że aktywa niematerialne intensywnie nasycone
wiedzą, będącą współcześnie najważniejszym zasobem strategicznym i czynnikiem
produkcji, nie zmniejszają swojej wartości wraz z ich używaniem lub konsumpcją,
ale że ich wartość może rosnąć wraz ze zwiększeniem ich zastosowania [6, s. 36].
Warto także pamiętać, że w perspektywie wartości rynkowej przedsiębiorstwa
składniki jego majątku uzyskują lepsze wyniki, a co za tym idzie wyższą wartość,
gdy działają razem, tworząc synergicznie spójny układ [19, s. 321]. Istniejący poten‑
cjał synergiczny wskazuje zatem na potrzebę strategicznego zarządzania zasobami
niematerialnymi. Wyzwolenie efektu synergii jest jednak bardzo skomplikowane,
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wymagające spełnienia określonego zestawu warunków, wśród których można wska‑
zać [25, s. 44; 19, s. 321−322]:
 dążenie do uzyskania dodatkowych korzyści – wyższej wartości rynkowej przed‑
siębiorstwa, większego poziomu zysków, przewagi konkurencyjnej i innych wy‑
branych celów;
 ukierunkowanie strategii na rozwój zasobów niematerialnych lub ich pozyskanie;
 zapewnienie koordynacji prac związanych z planowaniem i realizacją tej strategii
przez wyspecjalizowane jednostki w przedsiębiorstwie, łącznie z powoływaniem
i wydzielaniem dodatkowych funkcji organizacyjnych, np. Chief Knowledge Officer (CKO);
 zapewnienie systemów wspomagających strategiczne zarządzanie zasobami nie‑
materialnymi,
 alokację oraz integrację zasobów niematerialnych i rzeczowych;
 dopasowanie odpowiednich zasobów do wymagań funkcji, jakie są realizowane
w przedsiębiorstwie;
 konsekwentne uwzględnianie długiego horyzontu czasowego jako właściwego
działaniom strategicznym, uwzględniając konieczność elastycznego reagowania
na zmiany zachodzące w otoczeniu.
Rysunek 1. Nowa baza aktywów przedsiębiorstwa

Majątek trwały i finansowy
mogący służyć jako
zabezpieczenie długów

Aktywa materialne

Prawa własności, które
mogą być sprzedane

Aktywa niematerialne

Wynikające z podpisanych
Aktywa fizyczne
umów
• Majątek trwały
• Licencje i franchises
• Zapasy
• Produkty, materiały
Własność intelektualna
• Inne
• Patenty,
Aktywa finansowe
• Znaki towarowe
• Gotówka
• Marki
i ekwiwalenty
• Sekrety handlowe
• Należności
• Inne
• Papiery wartościowe
• Inwestycje

Czynniki przewagi
konkurencyjnej wyróżniające
przedsiębiorstwo spośród
konkurentów
Niematerialne
kompetencje firmy

Niematerialne kompetencje
• Kompetencje
innowacyjne
• Kompetencje
strukturalne
• Kompetencje
rynkowe
• Zasoby ludzkie

Źródło: C. Eustace, The Intangible Economy Impact and Policy Issues, Report of the European High Level Expert Group
on the Intangible Economy, European Commission, October 2000, s. 32.
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Biorąc pod uwagę, że postawą funkcjonowania w nowej architekturze gospodarki
globalnej jest zdolność partycypowania w wiedzy i informacjach z otoczenia, zdol‑
ność do wewnętrznej synergii, do innowacyjnych zmian, priorytetem przedsiębiorstw
coraz częściej staje się tworzenie trwałej wartości dla właścicieli poprzez doskona‑
lenie zarządzania strategicznego w zakresie zasobów niematerialnych synergicznie
zintegrowanych z zasobami rzeczowymi [19, s. 343, 345]. Procesy mające miejsce
w przedsiębiorstwie dotyczące zarówno materialnych, jak i niematerialnych zaso‑
bów powinny zostać potraktowane jako łączne czynniki tworzenia wartości [21].
Ewolucja źródeł wartości przedsiębiorstwa generuje niezwykle istotne wyzwania
dla teorii i praktyki VBM, jak również dla procesu raportowania wartości tworzonej
przez przedsiębiorstwo [15; 16; 14].

Podsumowanie
Niezwykle ważnym wyzwaniem dla procesu zarządzania przedsiębiorstwem,
a tym samym zarządzania wartością, jest szybkość i elastyczność działania przed‑
siębiorstwa, czyli niejako odpowiadanie na zmiany zachodzące w otoczeniu w cza‑
sie rzeczywistym. D. P. Suchman i S. S. King sformułowali siedem zasad elastycznego
i szybkiego działania [24, s. 14−15]:
 utrzymywanie bliskich kontaktów ze znaczącymi interesariuszmi, aby szybko re‑
agować na pojawiające się na rynku sygnały i unikać sytuacji zaskakiwania przed‑
siębiorstwa przez rynek;
 ciągłe generowanie nowych produktów/usług i rozwój istniejących;
 skracanie czasu dotarcia nowego produktu/usługi na rynek do minimum;
 stały i aktywny monitoring produktów/usług własnych i konkurencyjnych oraz
zapewnianie coraz wyższej jakości, łatwości i szybkości obsługi;
 częste i szybkie zmienianie portfela produktów/usług w zależności od potrzeb
klientów;
 ukierunkowanie na kulturę zmiany, uczenia się nowych umiejętności;
 stałe penetrowanie globalnej przestrzeni ekonomicznej w poszukiwaniu możliwo‑
ści korzystnych przejęć, aliansów, wspólnych przedsięwzięć, umów o współpracy
zapewniających dostęp do rynków, technologii, wiedzy, umiejętności.
Wzrost burzliwości otoczenia i związana z tym nasilająca się częstotliwość stra‑
tegicznego zaskoczenia i nieprzewidywalność warunków funkcjonowania przedsię‑
biorstwa rodzą wyzwanie budowy organizacji „odpornej” na przyszłość, organizacji
„superelastycznej” [28], zdolnej do szybkiej harmonizacji z otoczeniem zewnętrz‑
nym, a zatem posiadającej „zdolności dynamiczne”, a więc „organizacyjne i strate‑
giczne procedury, dzięki którym firma może uzyskiwać nowe konfiguracje zaso‑
bów w miarę jak rynki pojawiają się, dzielą, łączą i zanikają” [2, s. 1107], przy czym
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konieczne jest stałe rozwijanie, kształtowanie i rozwijanie nowych zdolności w miarę
zmian zachodzących w otoczeniu.
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POWRÓT DO STRATEGICZNEGO UJĘCIA
VALUE BASED MANAGEMENT
Streszczenie
W dzisiejszej perspektywie ekonomicznej system zarządzania wartością wymaga rewizji,
zwłaszcza w kontekście rozwijania możliwości konkurowania o kapitał i przejmowania
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powstającej na globalnym rynku wartości. Jest to o tyle ważne, iż coraz wyraźniej zauważalna
jest atomizacja koncepcji VBM i skupienie bardziej na zarządzaniu operacyjnym niż strate‑
gicznym, co sprawia, że cała koncepcja jest w pewnym sensie niekompletna, w niewielkim
stopniu uwzględniająca współczesną architekturę globalnego rynku. Ponadto w koncepcji
VBM intensywnie wykorzystywano i rozwijano m.in.: reengineering, outsourcing/offshoring,
customer relations management czy wiele innych, które z jednej strony poszerzają horyzonty
patrzenia na proces tworzenia wartości, z drugiej jednak nie pozwalają na zrozumienie
rzeczywistych problemów trapiących organizację oraz odwracają uwagę od głębszych refleksji.
Celem tego artykułu jest przegląd rozwijających się nowych podejść do strategii, w tym także
do strategii tworzenia wartości.

Słowa klucze: strategia wyłaniająca się, logika wzorca, logika myślenia strategicznego, zarządzanie okazją, przedsiębiorstwo w ruchu,
zdolność strategicznej regeneracji, strategiczna gotowość zasobów
niematerialnych

RETURNTO THE STRATEGIC APPROACH
TO VALUE BASED MANAGEMENT
Abstract
In present economic perspective the value management system requires revision, particularly
in the context of developing opportunities to compete for capital and acquisitions of value
created in a global market. The increasing atomization of the concept of VBM and focus more
on operational management than strategic are clearly noticeable. It makes the whole concept
far incomplete. Moreover, in the VBM concept intensively used and developed: reengineering,
outsourcing/offshoring, customer relations management, and many others, which on one
hand broaden the horizons of looking at the value creation process, but on the other hand do
not allow to understand the real problems of organization and diverts attentionfrom deeper
reflection. The purpose of this article is to review the new approaches to strategy, including
the strategy of value creation.

Key words: emerging strategy, logic model, the logic of strategic
thinking, opportunity management, a company in motion, the ability
of the strategic regeneration, strategic readiness of intangible
resources
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TEORIA ZACHOWAŃ
ORGANIZACYJNYCH
(NA PODSTAWIE NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW ROLI
SPOŁECZNEJ RATOWNIKA GÓRSKIEGO GOPR)

Wstęp
Analiza aktywności jednostki w roli społecznej ratownika górskiego1 jest przy‑
kładem eksploracji szeregu uwarunkowań prezentowanych przez podmiot zachowań
organizacyjnych, które przebiegają we względnie stabilnej, a tym samym dynamicz‑
nej sytuacji społecznej i środowiskowej. Dlatego też zarówno zachowania organiza‑
cyjne, jak i odtwarzanie (granie, pełnienie) roli społecznej rozumiane są przez autora
synonimicznie, jako dwa zamienne terminy, które opisują oraz wspomagają tożsame
zjawisko społeczne, a mianowicie realizację zadań pracy poprzez adekwatne do tego
zachowania się celowe.
Inspiracją do podjęcia wzmiankowanej problematyki badawczej stała się chęć
synkretycznego scalenia na pozór odległych koncepcji naukowych, poruszających
kwestię podłoża i cech zachowań jednostki. Celowi badawczemu autora przyświe‑
cało przekonanie o potrzebie, ale i o możliwości kompilacyjnego ujmowania pro‑
pozycji naukowych z pokrewnych nauk: psychologii oraz organizacji i zarządzania.
Teoretycznym tyglem wyodrębnienia się z praźródeł nauk nowego interdyscypli‑
narnego nurtu teorii zachowania stała się psychologiczna koncepcja roli społecznej,
która jest syntezą personalistycznych uwarunkowań zachowań jednostki w szerokim
* dr Kazimierz Morozowicz − Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką, Akademia Wycho‑
wania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.
1 Ratownik górski – uczestnik Służby Górskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
(GOPR) lub Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Górskiego (TOPR), pełniący zawodowo lub ochotni‑
czo rolę społeczną (szeroko na ten temat w: K. Mrozowicz, Psychologia formalizacji ról społecznych (na przykładzie ratowników Służby Górskiej GOPR), ,,Przegląd Organizacji” 2010, nr 6.
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kontekście procesów organizacyjnych. W tym celu przywołano szeroką literaturę
przedmiotu, ogniskując trzon analizy na rodzimej spuściźnie naukowej: teorii zacho‑
wania się celowego autorstwa Tadeusza Tomaszewskiego [31; 32], korespondującej
z teorią roli społeczno-zawodowej pióra Stanisława Nieciuńskiego [22], dla których
pragmatycznym punktem odniesienia uczyniono koncepcję zachowań organizacyj‑
nych Augustyna Bańki [2; 3]. Oryginalna teoria zachowań organizacyjnych, która
jest dziełem autora, będąca zaledwie skromnym wzbogaceniem nieocenionego do‑
robku poprzedników, dąży do umiejscowienia zachowań organizacyjnych w naukach
o organizacji i zarządzaniu. Innowacyjność niniejszego przedsięwzięcia zasadza się
na tym, że staje się ono próbą interdyscyplinarnej syntezy wiedzy, dla której kluczo‑
wym materiałem jest psychologia zarządzania, jako subdyscyplina jej starszych sióstr,
psychologii społecznej i przemysłowej.

1. Z
 adanie jako podłoże zachowań
organizacyjnych
Zdaniem Tomaszewskiego zachowanie człowieka zależy z jednej strony od tego,
jak ukształtowana jest jego osobowość, z drugiej natomiast od natury działających
nań bodźców klasyfikowanych oraz selekcjonowanych przezeń w związku z reali‑
zacją określonego zadania i charakterem informacji na temat uzyskanego wyniku.
Jednostka, zgodnie z przytaczaną koncepcją, stawia przed sobą zadania, które
odpowiadają zarówno jej potrzebom, jak i możliwościom. Potrzeby są pierwotnym
podłożem zachowania, natomiast zadanie jest wobec nich wtórne, ponieważ ukierun‑
kowane jest ono na zaspokojenie określonej potrzeby. Końcowy wynik zachowania
jednostki zdeterminowany zostaje jej aktualnymi możliwościami oraz charaktery‑
styką sytuacji, w której ma ono miejsce. Niektóre z sytuacji są korzystne, co sprzyja
zaspokojeniu danej potrzeby, inne zaś nie, a to sprawia, że zachowanie nie przynosi
jednostce pożądanego rezultatu. Skądinąd należy wziąć pod uwagę także i to, że sytu‑
acje tworzą ciąg zdarzeń, w promieniu których następuje urzeczywistnienie realizo‑
wanego przez jednostkę zadania. A zatem kształtowanie się poziomu jego wykonania
znajduje się pod wpływem wpływu nieprzewidywalnych, różnorodnych i zmiennych
wydarzeń unaoczniających się w jej otoczeniu. Ukierunkowują one ostatecznie dal‑
szy przebieg aktywności człowieka na osiągnięcie wyznaczonego w zadaniu danego
stanu końcowego (celu), czyli wpływają na rezultat podjętej przez niego aktywności
– stają się istotą zachowania się celowego jednostki.
Zadanie, w myśl poglądów Tomaszewskiego, stanowi układ odniesienia, poprzez
który jednostka odczytuje sens zdarzeń materializujących się w jej otoczeniu, a które
stają się dlań pobudką wywołującą określoną reakcję. Warto mieć na uwadze to, że
zadania zakodowane są w symbolicznej warstwie organizacji – w rolach i w kulturze
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organizacji. Zadanie pełni więc rolę ukierunkowującą aktywność człowieka, a w na‑
szym przypadku można stwierdzić, że reguluje zachowanie ratownika GOPR w peł‑
nionej przezeń roli. Zadaniowa interpretacja ujawniających się zdarzeń powoduje,
że,,reakcje człowieka dokonują się nie tylko odpowiednio do ich cech fizycznych,
które są względnie stałe, lecz do ich znaczenia, które może być bardzo zmienne, po‑
nieważ podobne zdarzenia mogą mieć w różnorodnych sytuacjach zupełnie różny
sens” [31, s. 131−132].
Z punktu widzenia zadań badawczych stojących przed prezentowaną teorią istot‑
nego znaczenia nabiera zależność zachowania się celowego i kadrowych potrzeb or‑
ganizacji, względem których stają się one teleologiczną czynnością jednostki reali‑
zującej strategie i działania operacyjne na rzecz danej organizacji. Człowiek, jako
racjonalistycznie ukształtowana jednostka społeczna, dąży do zadawania pytań i ro‑
zumienia otaczającego go świata przyrody i organizacji. Dlatego też zdecydowano się
nieco poszerzyć horyzont teoretyczny teorii czynności Tomaszewskiego. Niejakim
rozwinięciem ewaluacji zdarzeń w przywołanej teorii Tomaszewskiego jest koncepcja
tzw. mechanizmu oceny poznawczej autorstwa Roberta Lazarusa [9; 10], która uzu‑
pełnia wzmiankowaną teorię roli społecznej Nieciuńskiego w subiektywnym zakre‑
sie jej oceny. Wrócimy do tego niebawem.

1.1. Emocjonalne podłoże realizacji zadań
Lazarus w przekonywający sposób argumentuje, iż percepcja oraz analiza sytu‑
acji teraźniejszych, przeszłych i mających się wydarzyć w przyszłości, jako ocena po‑
znawcza zdarzeń dokonywana przez jednostkę, uruchamia w niej szereg emocji. Są
one następstwem specyficznej orientacji człowieka w otoczeniu (roli, kulturze orga‑
nizacji, organizacji), a także konsekwencją jego stosunku (postawy) do dokonują‑
cych się w środowisku zewnętrznym zmian. Ocena poznawcza to w myśl omawianej
teorii identyfikacja i ewaluacja określonego zdarzenia jako znaczącego z punktu wi‑
dzenia celów i interesów własnych jednostki. Jest ona tym, co Tomaszewski nazwał
stanem końcowym zadania czy wynikiem aktywności jednostki, z tą różnicą, że
Lazarus w procesie ewaluacji zdarzeń wyodrębnia dwa poziomy oceny poznawczej,
czego nie czyni Tomaszewski, skupiając uwagę na regulacyjnej funkcji zadania, zaś
Nieciuński umiejscawia ocenę w wymiarze tzw. roli subiektywnej wśród percepcji,
wizji oraz indywidualnego programu działania w roli [22].
Ocena pierwotna w rozumieniu Lazarusa jest procesem determinującym to, czy
emocja się pojawi, a jeżeli tak, to jaki będzie stopień jej walencji. Weźmy za przy‑
kład wyprawę ratunkową, która ma być prowadzona do poszkodowanych w wyjąt‑
kowo niesprzyjających warunkach: zimą, przy silnym mrozie, porywistym wietrze,
nocą, w kopnym, świeżym śniegu, a na domiar tego w eksponowanym, rozległym
terenie. Pojawia się wówczas problem tego, na ile uczestnictwo w akcji zgodne jest
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z interesem oraz celem ratownika, czy wręcz całego zespołu, inaczej mówiąc, czy sta‑
nowi dlań cenioną wartość? W przepisie formalnym roli jest to obowiązkiem, lecz
poziom zaangażowania w wypełnianie obowiązków wśród różnych jednostek zaj‑
mujących analogiczne pozycje bywa wysoce zróżnicowany.
Idąc tokiem rozumowania przytoczonej koncepcji, jeśli ratownik doszedł do
wniosku, że dane zdarzenie (uratowanie poszkodowanych) ma związek z jego oso‑
bistymi potrzebami, odpowiada sobie z kolei na drugie pytanie, czy owe zdarzenie
zwiększa, czy też zmniejsza szansę ich realizacji. W pierwszym przypadku wystąpią
u niego emocje o zabarwieniu pozytywnym, urealnia się wszakże możliwość reali‑
zacji wartości i celów grupowych, a szerzej organizacyjnych [19], w drugim nato‑
miast − negatywne, gdyż urzeczywistnienie się celu uwarunkowane zostaje szeregiem
czynników mogących zdezintegrować podejmowane czynności (kontuzja, obrażenia
lub śmierć ratującego).
Funkcja oceny pierwotnej kończy się na wyznaczeniu walencji emocji, a jedną
z kluczowych kwestii podczas eksplikacji umotywowanego zachowania się człowieka
staje się zatem czynność przypisywania wartości pewnym stanom rzeczy, wynikom
czynności oraz operacjom praktycznym, mającym prowadzić do tego wyniku [21].
Na dalszym etapie wartościowania zaistniałego zdarzenia podmiot koncentruje
się na możliwościach poradzenia sobie z unaoczniającą się sytuacją. Rozważając
możliwości uporania się z problemem, dokonuje przeglądu potencjału osobistego
(np. umiejętności, zdrowie) i zasobów środowiskowych (w analizowanym przykła‑
dzie wyjątkowo niekorzystnych dla prowadzenia wyprawy ratunkowej). Proces oceny
wtórnej, jak głosi Lazarus, polega na rozważeniu przez człowieka, w jaki sposób
może on sobie poradzić z zaistniałymi okolicznościami, a także z towarzyszącymi
im skutkami emocjonalnymi. Przebieg i zakończenie wtórnej oceny ostatecznie de‑
cyduje o znaku emocji, zaś oba poziomy oceny są w istocie aspektami tego samego
procesu, który nie tylko przesądza o tym, czy emocja się pojawi oraz jaka to będzie
emocja, ale nie jest wystarczającym i koniecznym warunkiem dla jej wystąpienia.
Istotnym elementem motywacji zachowań, pełnienia ról i realizacji zadań wyni‑
kających z porządku normatywnego kultury organizacyjnej jest przypisywanie okre‑
ślonym stanom rzeczy, zdarzeniom oraz sytuacjom subiektywnego stopnia istotności,
czemu towarzyszy pojawianie się określonych czynności.

1.2. Wartościowanie zadań w przebiegu zachowania
Do koncepcji Lazarusa nawiązuje teoria tzw. standardów ewaluatywnych autor‑
stwa Andrzeja Gołębia i Janusza Reykowskiego [7].
Przypisywanie wartości przez przytoczonych Autorów nazywane procesem
ewaluacji, posiada dwie podstawowe formy, a mianowicie formę reakcji afektyw‑
nej oraz sądu ewaluatywnego. Towarzyszą temu subiektywne przeżywanie stanu
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przyjemności–przykrości, zmiany poziomu aktywacji jednostki, a także dokony‑
wanie przez nią aktów świadomego wyboru, tj. przyznawanie określonego stopnia‑
,,pozytywności lub negatywności” zachodzącym zjawiskom. Przeanalizujmy taki
oto przykład.
Proces przystąpienia ratownika do organizacji rozpoczyna się etapem wstępnego,
ogólnego gromadzenia informacji na temat Służby Górskiej, opierających się głównie
na funkcjonującym w świadomości społecznej przepisie roli modelowej. Wstępnym
etapem wstąpienia przez kandydata do organizacji GOPR jest zatem percepcja roli
w zakresie przepisu roli modelowej, który tworzą nie tylko sądy i wizje forum opinii
publicznej (np. opracowania książkowe, publicystyka, prasa, radio, ratowani oraz ich
rodziny, turyści, narciarze itd.), lecz także społeczne poglądy samych członków grupy
na temat wartości i sposobów pełnienia roli. Na tej podstawie potencjalny kandy‑
dat tworzy w sobie wizję roli pełnionej i subiektywnego odtwarzania roli, dokonuje
jej wstępnej oceny oraz tworzy program indywidualnego w niej działania, opierając
się przy tym jedynie na wiedzy zdobytej z ogólnikowych, tendencyjnych, a często
wręcz mitologicznych treści informacyjnych zakodowanych w strukturze przepisu
roli modelowej (wzorcowej). Szukając w GOPR pierwiastka romantyzmu, kandy‑
dat natrafia na rutynę i pragmatyzm, poszukując przygód, odnajduje zaś szacunek
dla BHP, przezorność, formalizację, a rojąc o bliżej nieokreślonych ideach wolności
i niezależności, natrafia na jasno sprecyzowane przepisy, regulamin, zarządzenia oraz
polecenia służbowe, które, od chwili powstania organizacji i w efekcie jej rozwoju,
zapobiegają relatywizacji hierarchicznych stosunków społecznych w GOPR. Przepis
roli społeczno-zawodowej zwerbalizowany w postaci formalnych zarządzeń, treści
Statutu i Regulaminu Służby Górskiej zabezpiecza realizację wartości grupowych,
rozwój kultury organizacyjnej i przetrwanie całej organizacji.
Wraz z doświadczeniami zdobywanymi w rezultacie coraz to bardziej zaawanso‑
wanego udziału w realizacji przepisu roli, a to pełnieniem dyżurów, udziałem w szko‑
leniach oraz kursach, udziałem w interwencjach i akcjach ratunkowych, ulegają mo‑
dyfikacji pierwotne zasoby informacyjne jednostki na temat pełnionej roli. W obrębie
roli subiektywnej zmianie ulega jej ocena, związane z nią wizje jej pełnienia oraz stra‑
tegie i programy indywidualnego działania w roli. Kandydat w drodze samooceny
może wycofać się lub pozostać w podjętej roli, lecz to zależy od recenzji stopnia dy‑
ferencji pomiędzy oczekiwaną a rzeczywistą wartością gratyfikacyjną zadań Służby
Górskiej [19], atrakcyjnością wizji oraz wyobrażeń związanych z odgrywaną rolą spo‑
łeczną, a także szansami planowanego zdobycia określonych gratyfikacji płynących
z faktu odtwarzania roli. Nagroda pełni w tym przypadku funkcję czynnika wzmac‑
niającego określony styl zachowania, innymi słowy, stabilizującego pewne schematy
działań z relatywnie wysokim na przestrzeni czasu stopniem powtarzalności, pre‑
dysponując podmiot do wyboru specyficznej klasy zachowań przy równoczesnym
zahamowaniu jego alternatyw. Z tego punktu widzenia zachowanie organizacyjne
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można postrzegać jako wynik jego wzmocnionych konsekwencji (np. udział w ko‑
lejnej wyprawie podejmowany tym chętniej, im wyższą efektywność oraz skutki spo‑
łeczne przyniósł udział we wcześniejszych działaniach interwencyjnych).

1.3. Motywacyjne źródła zachowania
Proces motywacyjny jest swoistą strategią regulacji czynności człowieka akty‑
wowanych i podjętych w odpowiedzi na określony bodziec (np. sygnał o treści „wy‑
padek górski”), sterującą poczynaniami jednostki w realizacji określonego wyniku
(np. udzielenie pierwszej pomocy) [26]. Owym wynikiem może stać się zarówno
zmiana zewnętrznego stanu rzeczy (np. organizacja sprzętu ratowniczego), oddzia‑
ływanie na szeroko pojęte środowisko zewnętrzne (np. organizacja stanowiska dla
tzw. „operacji w ścianie”), jak i zmiana własnego położenia zarówno w aspekcie mo‑
torycznym (np. pozycja asekuracyjna), jak i w znaczeniu społecznym (np. wyróżnie‑
nie, awans) czy psychicznym, unaoczniająca się w samej jednostce (np. pozytywne
emocje, wzrost samooceny).
Łukaszewski i Doliński wyróżnili dwa rodzaje mechanizmów obecnych u pod‑
staw motywacji działania, a mianowicie: procesy afektywne (pobudzenie emocjo‑
nalne) oraz procesy poznawcze [12], w zakresie których wyodrębnia się kilka spe‑
cyficznych uwarunkowań.
Pobudzenie emocjonalne to ogólnie rzecz biorąc chwilowy stan energetyzacji
somatycznej, któremu towarzyszy zawężenie pola świadomości (głównie percepcji),
wspomagający indukcję zachowań adaptacyjnych wobec zwiększonych wymagań
środowiska. Warto odnotować, że optymalny jego poziom (średnie natężenie emo‑
cji) sprzyja efektywnemu funkcjonowaniu, czemu nie pomaga zbyt wysokie i zbyt
niskie pobudzenie. W miarę wzrostu intensywności pobudzenia efektywność dzia‑
łania wzrasta, a po osiągnięciu punktu krytycznego zaczyna spadać, aż do zupełnej
dezintegracji czynności. Istotne dla zarządzania ludźmi w pracy jest także to, że za‑
dania obiektywnie łatwe o mniejszej mocy stymulacyjnej osiągają wyższy poziom
apogeum efektywnościowego, zaś zadania trudne − przeciwnie, szybciej wpływają
na pogorszenie efektywności działania. Zależność powyższa jest osobniczo zmienna
i uwarunkowana budową oraz fizjologią układu nerwowego, które na poziomie be‑
hawioralnym obserwowalne są w postaci egzemplifikowanych w zachowaniach for‑
malnych cechach temperamentu [28; 29].
Inną grupą mechanizmów kształtujących zjawisko motywacji są procesy poznaw‑
cze: ciekawość poznawcza, oczekiwania, aspiracje, fantazje i marzenia oraz różne
formy niezgodności poznawczej [12]. Czynnik ciekawości występuje w dwóch for‑
mach: jako reakcja na zmianę (nowość) – jako tzw. ciekawość sytuacyjna, a także
jako określona gotowość reagowania na wszelkie innowacje − oraz zmiany – jako
tzw. predyspozycja „ciekawościowa”, której miarą jest preferencja nowości. Ciekawość
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i uruchamiane przez nią dążenia nierzadko bywają mocniejszym motywem niż inne,
wydawałoby się ważniejsze, aczkolwiek aktywność wywołana wpływem tego typu
bodźca nie ma charakteru stałości i ulega szybkiej eksploatacji. Inaczej jest nato‑
miast z szacowaniem prawdopodobieństwa osiągnięcia obranego celu, gdzie poziom
oczekiwań pozostaje w pozytywnym związku z motywacją do realizacji określonego
zadania; im wyższe oczekiwania stawiane przed jednostką, tym wyższa motywacja,
a także wyższa subiektywna wartość uzyskanego rezultatu (nawet wówczas, gdy wy‑
nik jest obiektywnie gorszy). Większą też satysfakcję odczuwa się z wyniku osiągnię‑
tego w trudniejszych warunkach, gdzie kryteria są stosunkowo zawyżone (np. trudny
test, wymagające zaangażowania szkolenie).
Aspiracje, jako kolejny czynnik kształtujący zachowanie, są idealizacją założo‑
nego wyniku, sądem na temat wyniku upragnionego, formą marzenia czy też fan‑
tazji na temat pożądanego stanu rzeczy. Uruchomianie motywacji następuje jednak
dopiero w chwili, gdy aspiracje zostaną przekształcone w cele działania, gdyż kon‑
sumpcja sukcesu w fazie fantazji prowadzi do nierealistycznego optymizmu, osłabia‑
jąc efektywność działania (np. rozpływanie się w marzeniach, częste u neurotyków).
Szalenie istotnym rodzajem mechanizmów motywacyjnych jest dysonans po‑
znawczy. Wywołuje on emocjonalny stan przykrości, a warunkowany jest przez
wielkość niezgodności, subiektywną wartość rozbieżnych danych, a także trwałość
niezgodności informacji (np. wyobrażenie i wiedza na temat pracy a faktyczny stan
rzeczy podczas pełnienia ról organizacyjnych). Wiąże się z tym dwoisty determi‑
nizm istoty motywacji: a mianowicie zachowania wynikające z konieczności (mo‑
tywacja zewnętrzna: płaca, nagroda, pochwała itp.) oraz intencjonalne i sponta‑
niczne (motywacja wewnętrzna: potrzeby, wartości itp.), między którymi zachodzi
związek zasadzający się na dynamizmie unikania lub dążenia, poczuciu przymusu
bądź wyboru.

1.4. Czynniki motywacyjne w przebiegu zachowania
W psychologii funkcjonuje kilka modeli wyjaśniających problem podjęcia działa‑
nia, jednak dla potrzeb niniejszej pracy przytoczy się tylko jeden z nich, zapropono‑
wany przez Pintricha i De Groot [25], opierający się na koncepcji trzech komponen‑
tów motywacyjnych: wartości, możliwości oraz afektu. Komponent wartości wiąże
się z odpowiedzią na pytanie, jaki jest motyw postępowania (dlaczego to czynię, co
mną kieruje). Komponent możliwości związany jest z autorefleksją i swoistym ra‑
chunkiem ekonomicznym, czy stać podmiot na osiągnięcie przedmiotu pożądania.
Ostatni z nich – komponent afektu – ma związek z odpowiedzią na pytanie, jakie
emocje (pozytywne czy negatywne) wzbudza cel dążeń oraz zakładane działanie.
Zgodnie z przytaczaną koncepcją motywacja jest tym silniejsza, im wartościow‑
szy dla podmiotu jawi się wynik, im większe są indywidualne możliwości do jego
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 siągnięcia, a także im silniejsze emocje wiążą się z owym rezultatem oraz zmierza‑
o
jącym ku niemu działaniem.

1.5. Zachowanie jako składnik postawy
Podjęcie oraz pełnienie określonej roli społecznej jest zazwyczaj wypadkową oso‑
bowości i pewnych wydarzeń życiowych, co sprawia, że jednostka zaczyna postępo‑
wać zgodnie z regułami, które niegdyś były jej obojętne, a często zupełnie obce. Za‑
gadnienie podejmowania przez podmiot działań w obrębie roli społecznej powinno
przeto uwzględniać problematykę postaw będących „podstrukturami osobowości,
mającymi znaczny wpływ na charakter i przebieg postępowania człowieka” [6, s. 67].
Postawa wyraża stałą skłonność do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowywa‑
nia się człowieka do jej przedmiotu, zaś kluczowe znaczenie dla zdefiniowania kon‑
tinuum nastawiania się podmiotu do przedmiotu postawy (ekstrema maksimum
− minimum np. wobec wyprawy ratunkowej) posiadają jej znak (,,+”, ,,−”), natęże‑
nie (silne, słabe), ważność, funkcję, zakres i złożoność [14; 33]. Innymi słowy, stano‑
wią one ogół względnie trwałych dyspozycji i sposobów emocjonalnego reagowania
na określony przedmiot, czemu towarzyszy względnie trwałe przekonanie jednostki
o własnościach przedmiotu oraz relatywnie stabilna gotowość do zachowania się wo‑
bec niego (np. reakcja na wieść o akcji ratunkowej, przekonanie na jej temat i beha‑
wioralny efekt oceny). Tę dyspozycję jednostki do określonego zachowania człowieka
(podmiotu) do przedmiotu (obiektu) postawy udaje się ująć w triumwirat kompo‑
nentów: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego, jako składników postawy
doskonale racjonalnej [23]. Związek trzech elementów reakcji na ten sam przedmiot
postawy często bywa stosunkowo słaby, co oznacza, iż realna konwergencja afektu,
poznania i zachowania ma charakter spekulatywny i laboratoryjny. W praktyce ozna‑
cza to, że zachowanie organizacyjne nie jest racjonalne w praktyce, bo wykazuje pe‑
wien niedostatek w zakresie którejś z komponent postawy.

1.6. Wartości jako akceleratory zachowań organizacyjnych
W teorii wartości Miltona Rokeacha „wartość jest trwałym przekonaniem, że
określony sposób postępowania lub ostateczny stan egzystencji jest osobiście lub
społecznie preferowany w stosunku do alternatywnego sposobu postępowania lub
ostatecznego stanu egzystencji” [27, s. 5]. Tak rozumiana wartość stanowiona jest
przez ,,preferencję stanów rzeczy lub sposobów postępowania, wyrażana we względ‑
nie stałych ogólnych przekonaniach, ściśle związana z systemem poznawczym, (…)
świadoma, łatwo werbalizowana, transcendentna wobec konkretnych sytuacji”
[30, s. 212], a jako pewna cecha obiektu, wobec którego podmiot pozostaje w su‑
biektywnej relacji potrzeby, dążenia i zainteresowań, wyznaczana obiektywnymi
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właściwościami przedmiotu, a także historyczno-społecznymi warunkami kontaktu
z nim [26]. System zhierarchizowanych wartości stanowi składową osobowości.

2. O
 sobowościowe uwarunkowania 
zachowań organizacyjnych
Janusz Reykowski pisze, iż „społeczeństwo (w tym organizacja i środowisko,
przyp. autora) ofiarowuje człowiekowi różnorodne sposoby redukowania pobudzeń
wewnątrzustrojowych, a dzięki temu decyduje też i o tym, ile człowiek będzie od‑
czuwał różnych potrzeb (odrębność popędów uwarunkowana będzie ilością odręb‑
nych klas sposobów redukcji napięć” [26, s. 775]. Zdobywane doświadczenia decy‑
dują również o tym, czym podmiot będzie się starał te napięcia redukować i jaka
będzie pozycja przedmiotów, zaspokajających określone popędy w powoływanej
hierarchii wartości.
Osobowość w myśl poglądów Reykowskiego kształtuje się w toku rozwoju osob‑
niczego, powodując stopniowe doskonalenie się funkcji adaptacyjnych jednostki do
warunków środowiska wewnętrznego oraz zewnętrznego. Osobowość stanowi cen‑
tralny system regulujący i integrujący czynności, sterując nimi w sposób nadrzędny
wobec innych systemów ustroju. Obejmuje on neurofizjologiczne jednostki funk‑
cjonalne (popędy, potrzeby), które w swoim wymiarze biologicznym pełnią rolę po‑
dobną do instynktów zachowania życia, a z których wynikają odczuwane potrzeby,
np.: pożywienia, schronienia, współzawodnictwa, walki, posiadania, lęku przed zwie‑
rzętami, wysokością czy także niebezpiecznymi ludźmi. Wewnętrzne bodźce płynące
ze struktur mózgu odpowiadających za percepcję i za działanie, podobnie zresztą tak
jak bodźce zewnętrzne, pobudzają powstawanie szeregu różnorodnych potrzeb, któ‑
rych zaspokajanie wiedzie do redukcji lub osłabienia owego dysonansu [24].
Osobowość rozumiana jako samorealizujący się system cybernetyczny zbudo‑
wana jest z cech oraz czynników motywacyjno-poznawczych, wśród których z reguły
wymieniane są: wymiary osobowości (np. w koncepcji osobowości Hansa Eysencka:
ekstrawersja − introwersja, neurotyczność [5] czy też np. ugodowość i otwartość
na doświadczenia w tzw. modelu ,,Big Five” Costy i McRea), cechy temperamentu
(np. w Regulacyjnej Teorii Temperamentu Jana Strelaua [28]) i czynniki motywa‑
cyjno-poznawcze [30] (motywacja, postawy, system wartości). Badania oraz staty‑
styczna operacjonalizacja danych pochodzących z badań nad osobowością pozwa‑
lają na wyciąganie ciekawych poznawczo oraz intrygujących naukowo konkluzji,
rekapitulowanych w postaci implikacji dla praktyki gospodarczej oraz organizacyj‑
nej [zob. 36, s. 433−443].
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3. Zachowania organizacyjne
W psychologii organizacji „zachowania organizacyjne to system zachowań i dzia‑
łań związanych z wykorzystaniem przez ludzi zadań pracy oraz osiąganiem celów or‑
ganizacji, które (…) wyznaczane są przez niezmierną liczbę zmiennych, związanych
z najróżniejszymi cechami systemu organizacyjnego” [3, s. 322].
Trudno nie zgodzić się z Augustynem Bańką, który pisze, że „system zachowań
organizacyjnych (organizational behavior system), warunkujących sposób osiągania
przez jednostki i grupy (organizacje, przyp. autora) celów związanych z pracą (…),
jest najmniej przewidywalnym elementem każdej organizacji” [3, s. 321]. Zachowania
organizacyjne nie posiadają „stałej reprezentacji formalnej” [3, s. 322], a nieustannie
zmieniająca się struktura i sens zdarzeń uniemożliwia jednoznaczne ich zdefiniowa‑
nie ze względu na brak reprezentatywnego wzorca.
Tabela 1. Dominujące cechy behawioralne w świetle modeli 
zachowań organizacyjnych
Macierz modelu
i cech zachowań

Model autokratyczny

Model
opiekuńczy

Model
wspomagający

Model kolegialny

Światopogląd
organizacyjny

Epoka industrialna,
tayloryzm, fayolizm
– org. jako maszyna

Szkoła HR,
behawioryzm
– org.
biurokratyczna
w myśl Webera

Zarządzanie
współuczestniczące
– org. jak organizm

Zarządzanie
poprzez kulturę
oraz wartości – org.
jako kultura i mózg

Cele i wartości
organizacyjne

Precyzja,
norma, jakość,
standaryzacja
automatyzacja

Redukcja
frustracji,
pasywizmu,
stresu, opieka
socjalna

Stymulacja,
inspiracja, kapitał
ludzki, wiedza org.

Wysokie morale,
etyka, kreatywność,
innowacyjność

Zachowania
w rolach
kierowniczych

Centralizacja,
autorytet, hierarchia,
restrykcyjna kontrola
motywacja płacowa

Paternalistyczny
styl kierowania,
wymóg
posłuchu
dla seniora,
centralizacja
władzy

Rola przywództwa,
zarządzanie przez
zasoby, motywacja
pozapłacowa

Budowanie
zespołu,
„teamwork”, władza
oparta na zaufaniu
i partnerstwie

Zachowania
w rolach
wykonawczych

Podporządkowanie,
nihilizm, marazm,
unikanie, alienacja,
lęk, frustracja

Pasywność,
poczucie
bezpieczeństwa,
rutyna, bierność,
apatia,
rozleniwienie

Demokratyzacja
relacji, partnerskie
strategie działań

Internalizacja norm,
samodyscyplina,
„samoaktualizacja”

Źródło: adaptacja i opracowanie autorskie.
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Najbardziej charakterystyczne teorie dokonujące deskrypcji natury zachowań
ludzkich oraz ogólnych zdarzeń społecznych w organizacji w opinii Bańki występują
w formie modeli: a) autokratycznego, b) opiekuńczego, c) wspomagającego i d) ko‑
legialnego [20, s. 20] (por. tabela 1).
Mamy prawo sądzić, że typologiczna teoria zachowań organizacyjnych Bańki
opiera się na kryterium historyczno-teoretycznym, w którym typ zachowań został
utworzony wtórnie jako wynik agregacji względnie stabilnych pod względem czasu
i treści określonych cech. Światopogląd, uznawane wartości i preferowane style za‑
rządzania, których podmiotem jest człowiek, ulegają ciągłym przeobrażeniom, lecz
źródło zachowań jednostki cieszy się nad podziw rzadką stabilnością.
Perseweratywność (powtarzalność) zachowania wynika także z tego, że działający
ludzie kierują się analogicznymi preferencjami. W myśl poglądów Dawida McClel‑
landa istnieją trzy główne aktywatory ludzkiego zachowania: potrzeba władzy, przy‑
należności i osiągnięć osobniczo zróżnicowanych, które w różnym stopniu kształtują
działania poszczególnych jednostek.

4. Teoria zachowań organizacyjnych
W świetle dotychczasowych rozważań daje się dostrzec ogromną złożoność de‑
terminant zachowań organizacyjnych, kształtowanych w równej mierze uwarunko‑
waniami osobowościowymi i cechami sytuacji zewnętrznej (por. rysunek 1).
Mechanizm kształtowania się zachowań organizacyjnych zaprezentowany
w przedstawionym modelu wygląda następująco. Fazą wstępną aktywacji zacho‑
wania są zaktywowane i niezaspokojone potrzeby, wyznaczające kierunek aktyw‑
ności jednostki. Ich zaspokojenie odbywa się zawsze w dość ściśle sprecyzowanych
okolicznościach społecznych i uwarunkowaniach środowiskowych, nadając zacho‑
waniu określony sens. Stałym kontekstem zachowań organizacyjnych są role spo‑
łeczne i kultura organizacji, stąd też trudno wyobrazić sobie człowieka działającego
poza wszelkim kontekstem. Działania skryte realizowane w zupełnej dyskrecji nie
istnieją, ponieważ posiadając swój cel, wywołują każdorazowo jakieś efekty społeczne
(w socjologii odróżnia się skądinąd podmiotowe działania społeczne od imperso‑
nalnych czynności społecznych, lecz skutki tego dla teorii organizacji nie wydają się
istotne). Fazowy i dialektyczny przy tym proces uruchamiania zachowań celowych
przebiega (bo nie można powiedzieć, by się kończył, jest aktywnością ciągłą jednostki
od chwili poczęcia do momentu śmierci) przez stadium weryfikacji i oceny zacho‑
wania, jako określona treść informacyjna, kanałami interferencji zwrotnej powraca
do intelektu jednostki. Zachowania zgodne z przyjętymi celami, przynoszące jedno‑
stce wyobrażoną i wymierną korzyść, ulegają inkorporacji w utrwalony w pamięci
repertuar automatyzmów i podlegają mechanizacji.
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Rysunek 1. Analityczny model struktury zachowań organizacyjnych

DYCHOTOMICZNY –
DYNAMICZNY SYSTEM
OSOBOWOŚCI (źródło
potrzeb biologicznych
i społecznych jako aktywatorów
ludzkiego działania, będący
systemem regulującym
i integrującym czynności
jednostki)

Potrzeby
biologiczne

Potrzeby
społeczne

ZACHOWANIE jako behawioralna
egzemplifikacja aktywności psychofizycznej
jednostki, celowe, racjonalne i utylitarystyczne
WIEDZA

EMOCJE

POSTAWA DOSKONALE RACJONALNA
zbudowana z komponent: epistemologicznej,
emocjonalnej i behawioralnej

MOTYWACJA
jako zbiór motywów wynikających
z charakterystyki potrzeb,
aktywujących, ukierunkowujących
i podtrzymujących zachowanie,
zróżnicowana treścią zadań,
przebiegiem w czasie, cechami
otoczenia i sytuacją, a także
czynnikami osobowymi jednostki

DETERMINANTY ŚRODOWISKOWE
typu: role społeczne, grupa, organizacja,
kultura organizacyjna
CEL zawarty w zadaniu
TYPOLOGIA ZACHOWAŃ
ORGANIZACYJNYCH:
nieograniczona dostępność zasobów
organizacji, główne władzy, przynależność
do formalnych oraz nieformalnych grup
społecznych, osiągnięcia oraz aspiracje
w samorealizacji, altruizm i pomaganie

INFORMACJA ZWROTNA dane na temat
postępów

Źródło: koncepcja autorska.

Powyższa eksplikacja dokonana z pewnym uproszczeniem, na które zezwala
graficzna postać modelu umożliwiająca samodzielne wyciągnięcie wniosków, nie
obejmuje kwestii dotyczących internalizacji norm grupowych i uczenia się ról spo‑
łecznych. Świadomy tej niedoskonałości autor odsyła zainteresowanego Czytelnika
do profesjonalnej literatury przedmiotu [np. 13], pozostając przy zasygnalizowaniu
bardzo znaczącego oddziaływania elementów wpływu społecznego na zachowanie
jednostki. W modelu czynniki, o których była mowa, zaklasyfikowane zostały do
szerokiej kategorii determinant społecznych (por. rysunek 1).
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5. W
 pływ społeczny w uczeniu się 
zachowań organizacyjnych
Jednym z najistotniejszych mechanizmów kształtujących i modyfikujących zacho‑
wania, myśli i uczucia jednostki jest wpływ społeczny, zaś zjawisko modyfikacji za‑
chowania, które określa ów proces, nosi nazwę społecznego uczenia się. W rezultacie
tego procesu, mówiąc z pewnym uproszczeniem, dochodzi do inkorporacji w indy‑
widualny system wartości, oraz norm grupowych, jakie zostały wypracowane przez
członków danej grupy i jako takie obowiązują w określonej zbiorowości, a także do
podjęcia i pełnienia w jej ramach określonej roli społecznej, której odgrywanie mia‑
łoby spełniać zawarte w nich oczekiwania społeczne.
Uznana w świecie nauki teoria Alberta Bandury [1] wskazuje na trzy główne
aspekty adaptacji i rozwoju człowieka, a mianowicie: źródła ludzkiego zachowania,
mechanizmy zarządzające aktywacją i ukierunkowaniem zachowania oraz kontrolę
zachowania w długim przedziale czasowym.
W przywoływanej koncepcji społecznego uczenia się wykorzystany został trój‑
czynnikowy model, w którym wzajemne związki przyczynowo-skutkowe integrują
relacje występujące między tymi czynnikami w jeden skonsolidowany agregat związ‑
ków.
Bandura zakłada, że wpływy środowiskowe, efekty zachowania i czynniki oso‑
bowe (poznawcze, biologiczne) wzajemnie na siebie oddziałują, przy czym dwukie‑
runkowość tych relacji nie oznacza, że różne źródła wpływu mają zawsze jednakową
siłę i uobecniają się jednocześnie, mogą one pod tym względem znacznie różnić się
pomiędzy sobą. Zwrotne oddziaływanie czynników na siebie powoduje, że jednostka
staje się zarówno twórcą, jak też tworem środowiska, w którym odtwarza określone
role społeczne, zawodowe i organizacyjne. Wystarczy dodać, że ujęcia roli społecznej
w socjologii, psychologii i nauce o zarządzaniu koncentrują uwagę na zwerbalizowa‑
nych w niej oczekiwaniach społecznych, a przy tym jedynie ujęcie psychologiczne
uwzględnia stany i reprezentacje poznawcze związane z jej pełnieniem, w tym: per‑
cepcję, wizję, program działania w roli i jej ocenę. Powszechnie więc przyjmuje się, iż
w przepisie (skrypcie, przyp. autora) pełnienia konkretnych ról zawarte są społeczne
oczekiwania wobec ich odtwórców, będące rezultatem doświadczeń ubiegłych poko‑
leń, bieżąco uaktualnianych, ale też modyfikowanych poprzez społeczności, na rzecz
których odtwórca danej roli działa. W tym przypadku działa on na rzecz realizacji
celów oraz strategii organizacyjnej w ramach porządku aksjonormatywnego panu‑
jącego w organizacji, zgodnie z występującą w niej charakterystyką formalizacji.
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6. K
 ultura i klimat organizacyjny 
w kształtowaniu zachowań
Aby uniknąć zawiłości teoretycznych uznano za wystarczające dla potrzeb arty‑
kułu, iż klimat organizacyjny jest to względnie stały zestaw spostrzeżeń członków
organizacji, dotyczących cech i jakości kultury organizacyjnej, a także aktualnie po‑
strzeganych oraz uświadamianych aspektów jej działania. Kultura organizacyjna
sięga zaś nieco dalej, dotykając głębokiej, a tym samym częściowo nieuświadamianej
podstruktury organizacji, stanowiąc jej podstawowe założenia oraz zasady. W świe‑
tle powyższego można powiedzieć, że klimat organizacyjny jest katalogiem aktualnych spostrzeżeń, poglądów i przekonań członków organizacji na temat norm,
wartości, reguł oraz zasad zachowania i postępowania, jakie w niej występują,
a także wyrazem opinii na temat ich roli w kształtowaniu organizacji, wpływając
na charakter i zabarwienie relacji międzyludzkich oraz ogólną atmosferę w pracy.
Zjawisko klimatu organizacyjnego jest o tyle interesujące z naukowego punktu
widzenia, że może ono ze względu na swój wolicjonalny (członkowie organizacji
posiadają niczym nieskrępowaną możność), kongwistyczny (posiadają zdolność
intelektualną), emocjonalny (są skłonni) i psychomotoryczny (posiadają umiejęt‑
ności techniczne) charakter zostać poddane empirycznej weryfikacji w postawach
pracowniczych. Wydaje się ono równie przydatne pod względem praktycznym, po‑
nieważ w odróżnieniu od pracochłonnej, a także długotrwałej procedury analitycz‑
nej w diagnozowaniu kultury organizacyjnej proces badania kultury organizacyjnej
w rezultacie wnioskowania implicite (wnioskowanie na podstawie oceny klimatu or‑
ganizacyjnego) ulega diametralnemu skróceniu, choć skądinąd jest jedynie metodą
propedeutyczną i doraźną, przydatną w zarządzaniu taktycznym i operacyjnym [18].
W koncepcji Georga Litwina i Roberta Stringera [11] uwzględnia się osiem ka‑
tegorii zmiennych, charakteryzujących daną organizację, a wśród nich następujące
wymiary:
 Struktura – rozumiana jako spostrzeżenia na temat barier i autonomii działania,
a także stopnia sformalizowania i hierarchizacji procesów organizacyjnych itd.
 Odpowiedzialność – postrzeganie siebie jako darzonego szacunkiem i zaufaniem
w sytuacjach delegowania uprawnień do wykonania ważnych zadań itd.
 Ryzyko – percepcja działań organizacyjnych jako niebezpiecznych i ryzykow‑
nych, w których nacisk położony jest na podejmowania wykalkulowanego ry‑
zyka, a także preferencję zachowań bezpiecznych itd.
 Ciepło – istnienie nieformalnych i przyjacielskich relacji interpersonalnych, in‑
dukcja atmosfery zespołowości, rozwijanie i wspieranie zdecentralizowanych
więzi itd.
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Wsparcie – zauważalna pomoc zarządu, przełożonych i współpracowników, na‑
cisk na współpracę i życzliwość itd.
Standardy – istnienie znormalizowanych zasad i kryteriów kontroli, dostrzegane
przez zasoby ludzkie znaczenie celów i standardy działania, nacisk na wywiązy‑
wanie się z celów osobistych i zespołowych itd.
Konflikt – poczucie, że zarząd, przełożeni i współpracownicy unikają rozstrzy‑
gnięć i kamuflują problemy, ignorując lub bagatelizując oraz redukując ich realne
znaczenie (wyparcie) itd.
Tożsamość – poczucie przynależności do organizacji, zespołu, grupy, lojalność
wobec współuczestników, spostrzeganie siebie jako cennego zasobu, doznanie
afiliacji oraz szacunki i uznania ze strony innych itd.

7. O
 toczenie jako przyczyna diakrytycznych
modeli organizacji
Czynnikiem różnicującym organizacje w różnorodne formy jest struktura ich oto‑
czenia, a przede wszystkim jego stabilność, nieprzewidywalność oraz zmienność [17].
Zachowania organizacji w otoczeniu stałym i przewidywalnym odznaczają się mo‑
notonią i specjalizacją w wykonywaniu rutynowych czynności w warunkach ścisłej
hierarchii władzy oraz autorytetów, a także jednoznacznie oraz wyraźnie wyznaczo‑
nych zakresów obowiązków [8, s. 88]. Metaforyczną ilustracją cech budowy i działa‑
nia organizacji typu biurokratycznego stanowi model maszyny o wyspecjalizowanych
funkcjach i wysokiej sprawności działania [15, s. 17−33]. W otoczeniu turbulentnym
podlegającym częstym i szybkim zmianom, co sprawia, że staje się ono dla organiza‑
cji źródłem permanentnej niepewności, potrzebują one znacznie większej ekspresji
i dynamiki działania, elastyczności granic, struktur, mechanizmów oraz procesów,
w tym też umiejętności adaptacyjnych, przejawiających się w podnoszeniu jakości
potencjału społecznego, a także adaptacji procesów technologicznych zgodnie z wy‑
maganiami otoczenia. Do adhokracji, które podobnie jak istoty ożywione, dostrajają
się elastycznie do zmieniających się okoliczności i warunków środowiskowych, ako‑
modując do warunków i przystosowując budowę oraz funkcje do możliwości istnie‑
jących w otoczeniu, stosuje się alegoryczny model żywego organizmu. Elastyczność
odpowiadająca organicznym formom organizacyjnym (adhokracja, macierz, sieć,
klaster itd.) wzmaga: kreatywność, innowacyjność, zdolności adaptacyjne, dydak‑
tyczne, rozwój kultury przedsiębiorczości w oparciu o wielostronne, kompleksowe,
zróżnicowane i interdyscyplinarne metody zarządzania. W jednolitych, stabilnych
i zhierarchizowanych warunkach efektywniejsza może okazać się logika i zyskow‑
ność mechanizacji, specjalizacji, rutyny i unifikacji wiedzy, przekonań oraz zacho‑
wań. Tom Burns i George Stalker [4] w sposób przekonywający uargumentowali, że
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odmienne warunki otoczenia wymuszają na organizacji stosowanie odrębnych dzia‑
łań organizacyjnych, a najefektywniejsze z nich uwarunkowane są każdorazowo zło‑
żonością i zmiennością otoczenia.
Na koniec należy dodać, że rola organizacji nie ogranicza się wyłącznie do reak‑
cji na ograniczenia i warunki, jakie otoczenie narzuca jej działaniom i zachowaniom
ich członków, ale obejmuje aktywną i innowacyjną działalność jej potencjału spo‑
łecznego, w szczególności zaś kierownictwa, w stosowaniu racjonalnych i adekwat‑
nych do warunków środowiska metod zarządzania dla usprawnienia mechanizmów
przystosowujących ją do niestabilnej dominacji otoczenia.

Zakończenie
Przedstawiona teoria zachowań organizacyjnych jest próbą syntetycznego po‑
strzegania mechanizmów i procesów odpowiedzialnych za ludzkie zachowanie. Za‑
stosowany model synkretyczny zbliża odległe teoretycznie stanowiska i problemy
naukowe, stając się źródłem dla praktyki gospodarczej.
Wykorzystanie zaprezentowanych wniosków w realiach zarządzania zasobami
ludzkimi stwarza możliwość oddziaływania na kluczowe czynniki zachowań, od po‑
trzeb i motywacji począwszy, po normy grupowe i kulturę organizacyjną, nie wspo‑
minając już o oddziaływaniu środowiska w procesie uczenia się organizacji.
Poczynione spostrzeżenia wiodą nieuchronnie do wniosku, że newralgicznym
elementem rozwoju kapitału społecznego organizacji jest proces selekcji i rekrutacji,
który przypomina nieco „zarządzanie na granicach”. Czyli takie realizowanie funkcji
personalnej organizacji, aby ustrzec ją przed upadkiem wartości i degeneracją zacho‑
wań organizacyjnych, czuwając bacznie nad planowaniem i organizacją procesu re‑
krutacji, w czasie którego może przedostać się w głąb „organizmu organizacyjnego”
dezorganizacyjna infekcja (np. w postaci postaw abnegacji, indolencji, defetyzmu,
„usankcjonowanego próżniactwa” itd.).
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(na podstawie niektórych aspektów roli społecznej ratownika
górskiego GOPR)

Streszczenie
Artykuł podejmuje problem synkretycznego scalenia koncepcji naukowych, poruszających
kwestię podłoża i cech zachowań uczestnika organizacji. Rozważania teoretyczne zostały
oparte na przykładzie roli społeczno-zawodowej ratownika górskiego GOPR. Istotnym
osiągnięciem naukowym − z punktu widzenia autora − jest propozycja modelu kształtowania
się zachowania jednostki w organizacji, która w sposób syntetnyczny ujmuje różnorodne
czynniki mające wpływ na jego genezę, ewolucję i ostatecznie także efektywność.

Słowa kluczowe: zachowania organizacyjne, rola społeczna
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THEORY OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

(based on certain aspects of the social role of mountain 
rescuer Mountain Rescue)

Abstract
Analysis of unit activity in the social role of mountain rescuer is an example of exploring
a number of conditions presented by an organizational behavior that run in a relatively
stable, and thus a dynamic social and environmental situation. Therefore, both organizational
behavior and playback (play, act), social role, are understood by the author as synonyms, as
two interchangeable terms that describe and support the same social phenomenon, namely
the work by carrying out tasks relevant to this behavior is intentional.

Key words: organizational behavior, social role
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GRAŻYNA ANISZEWSKA*

ZMIANY W KULTURZE
ORGANIZACYJNEJ
NIESPRYWATYZOWANYCH
SPÓŁEK W POLSCE. 
STUDIUM PRZYPADKU

Wstęp
Od kilkunastu lat badacze kultury organizacyjnej wyraźnie wskazują na jej aspekt
rynkowy [1; 2; 5; 8; 6; 7]. Jej dopasowanie do charakteru rynku wspomaga lub osła‑
bia sukces firmy.
Kultura hierarchii zapewnia kontrolę dzięki przepisom, specjalizacji, scentrali‑
zowanym decyzjom; podczas gdy kultura rynku [2] odnosi się do kryteriów, takich
jak: udział w rynku, rentowność, baza stałych klientów, a w konsekwencji konku‑
rencyjność.
Większa elastyczność działania wymaga przezwyciężenia ograniczeń związanych
z postawami wyuczonymi w kulturze hierarchii. Kultura ta wyrabia w pracownikach
potrzebę bezpieczeństwa oraz myślenie i działanie liniowe. Nadmierna formalizacja
powoduje też ograniczony dostęp do informacji. Część procedur może być sprzeczna
i nie mieć swojego adresata.
Podjęcie próby wykształcenia nowych postaw pracowniczych, gwarantujących
większą otwartość i elastyczność, wymaga zmian w różnych obszarach.

* Dr hab. Grażyna Aniszewska, prof. nadzw. SGH − Katedra Teorii Zarządzania, Kolegium Zarządza‑
nia i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
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Sektor polskich spółek Skarbu Państwa
niepodlegających prywatyzacji
W Polsce od lat istnieje grupa firm wyjętych z procesu prywatyzacji – czasowo
lub docelowo – mogących liczyć na parasol ochronny państwa. Daje im to złudne
poczucie bezpieczeństwa, jak również odzwyczaja od myślenia w kategoriach rynku
i konkurencji.
Od pierwszych lat transformacji próbowano określić i uporządkować listę firm
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki, którymi Skarb Państwa (SP) musiałby za‑
rządzać i kontrolować ich poczynania. Doprowadziło to do określenia dwóch grup
przedsiębiorstw.
Pierwsza to spółki strategiczne. W 2005 r. uchwalono ustawę o szczególnych
uprawnieniach Skarbu Państwa w spółkach o istotnym znaczeniu dla porządku pu‑
blicznego i bezpieczeństwa publicznego [10]. Ustawa ta określała kryteria kwalifi‑
kowania organizacji jako strategicznych, wskazując typ działalności gospodarczej
i określając udział firmy na rynku. Na tej podstawie Rada Ministrów opracowywała
listę spółek strategicznych. W spółkach tych obowiązuje reguła tzw. złotej akcji lub
złotego weta ze strony reprezentanta Skarbu Państwa. Oznacza to, że Skarb Państwa,
mimo iż nie ma większościowych udziałów, zachowuje ostateczny głos w kluczowych
decyzjach (może składać sprzeciw wobec uchwał) takiej spółki, takich jak: sprzedaż
części majątku, przeniesienie jej za granicę lub rozwiązanie. Aby Skarb Państwa mógł
sprzedać choćby jedną akcję w tych firmach, potrzebowałby zgody całego rządu.
Do 2009 r. rząd ogłaszał listę spółek mniej więcej raz w roku, czasami modyfiku‑
jąc ich stan. Firm tego typu jest kilkanaście (ostatnio 13). To przede wszystkim firmy
dysponujące ważną infrastrukturą o znaczeniu ogólnokrajowym z branży energe‑
tycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej, koleje. Modyfikacje następowały zwykle
na skutek zastrzeżeń UE.
W 2009 r. powstała nowelizacja ustawy. Była to odpowiedź na wymagania Komi‑
sji Europejskiej, kwestionującej tak szeroki zasięg uprawnień SP, przy jednoczesnym
ograniczonym ryzyku finansowym, co zmniejsza wartość akcji i zniechęca poten‑
cjalnych inwestorów. Zniesiono obowiązujący do tej pory obowiązek określania li‑
sty spółek, w stosunku do których Skarb Państwa posiada szczególne uprawnienia.
Obiekty infrastruktury krytycznej będą umieszczane w jednolitym wykazie [9].
Druga grupa chronionych organizacji to firmy wyjęte czasowo lub docelowo spod
prywatyzacji z innych powodów niż bezpieczeństwo publiczne. Ta druga lista obej‑
mowała m.in.: uzdrowiska, TVP, Polską Agencję Prasową, Polski Holding Farmaceu‑
tyczny, PKO BP (bank państwowy), Bank Gospodarstwa Krajowego, Giełdę Papierów
Wartościowych, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, Totalizator Sportowy,
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Agencję Rozwoju Przemysłu, porty morskie. Lista ta jest też znacznie dłuższa. Dziś
liczy 25 pozycji, ale w 2007 r. były na niej aż 62 organizacje [3; 4].
Obecność każdej z firm na powyższej liście ma inne uzasadnienie (np. realiza‑
cja zadań zleconych przez rząd, udzielanie przedsiębiorcom preferencyjnych kre‑
dytów czy poręczeń, dokonywanie restrukturyzacji firm z określonych sektorów
gospodarki).
Ta lista, w przeciwieństwie do listy spółek strategicznych, podlega częstszym mo‑
dyfikacjom i docelowo stanie się jeszcze krótsza. Na jej przykładzie widać też zmiany
w sposobie myślenia o gospodarce. Świadczy o tym fakt, że jeszcze kilka lat temu nikt
nie myślał o prywatyzacji giełdy lub zachowaniu przez SP mniej niż 50 % w PKO BP,
a dziś jest to faktem [3; 4].
Problemem jest fakt, że zmiany w sposobie myślenia szybciej zachodzą poza tymi
firmami, na poziomie rządu, niż wewnątrz nich. Większość firm chronionych przez
państwo to firmy duże, z rozbudowaną strukturą organizacyjną, część z nich to dawne
monopole nieprzywykłe do myślenia w kategoriach rynku. Cechą charakterystyczną
są też bardzo silne związki zawodowe hamujące proces zmian oraz rozbudowana
sfera socjalna – m.in. utrzymywanie własnych ośrodków wypoczynkowych lub opieki
zdrowotnej, dopłaty do wypoczynku wakacyjnego.
Najwolniej w tych firmach zmienia się sposób myślenia pracowników wykonaw‑
czych. Ciągle daje o sobie znać tzw. mentalność socjalistyczna – przekonanie, że pra‑
cownikom „coś się należy” od pracodawcy. Działanie w warunkach quasi-rynko‑
wych zaś powoduje poczucie stabilizacji, brak potrzeby zmian i przyzwyczajenie do
bierności. Decyzja Skarbu Państwa o wykreśleniu firmy z listy bardzo często stanowi
nie lada szok. Rzucenie takich organizacji na głęboką wodę, zderzenie z warunkami
wolnej konkurencji, a często i z konkurencją globalną wymusza gwałtowane zmiany
kultury organizacyjnej lub powoduje sytuacje kryzysowe. Poniżej zaprezentowano
przykład organizacji z grupy niepodlegającej prywatyzacji (lista nr 2) i jej próby
zmiany kultury organizacyjnej na rynkową.

Studium przypadku – przedmiot i metoda badań
Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych powstała tuż po I wojnie świato‑
wej w 1919 r. W okresie PRL zajmowała monopolistyczną pozycję w zakresie druku
banknotów i innych dokumentów zabezpieczanych.
Mimo wpisania jej na listę spółek docelowo wyjętych spod prywatyzacji, już
w pierwszych latach transformacji ustrojowej pozycja ta uległa załamaniu. Najpierw
Wytwórnia przegrała przetarg na produkcję nowych paszportów na rzecz brytyj‑
skiej firmy komercyjnej Harrison. Potem − po denominacji złotówki − nie potrafiła
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sprostać nowym wymaganiom postawionym przez NBP (bank centralny) i przegrała
przetarg na druk banknotów.
Przejście do gospodarki rynkowej było też trudne ze względu na postawy pra‑
cowników i kadry kierowniczej: przyzwyczajenie do monopolistycznej pozycji przed‑
siębiorstwa, niedostrzeganie zagrożeń ze strony konkurencji, przekonanie o bezpie‑
czeństwie zatrudnienia i przetrwania firmy, brak inicjatywy. Porażka przy druku
banknotów stała się bolesną lekcją mechanizmów rynkowych.
Od 1997 r. rozpoczęto zmiany na poziomie strategicznym − zaczęto organizować
sesje strategiczne, tworzyć kilkuletnie plany strategiczne, wprowadzono nową struk‑
turę organizacyjną, udoskonalono technologię. Powstało przedsiębiorstwo z własną
papiernią, oddziałem produkcji farb graficznych, pracownią projektów i analiz, labo‑
ratorium chemicznym i papierniczym oraz wyspecjalizowanymi służbami różnych
branż. Do stałych produktów PWPW SA należą: banknoty, znaki akcyzy, czeki ban‑
kowe, akcje, bony towarowe, znaczki skarbowe i pocztowe. Wytwórnia przygotowuje
się także do produkcji banknotów euro.
Dodatkowo w 2004 r. Wytwórnia przejęła stojącą na skraju bankructwa Drukar‑
nię Skarbową (DS). Transakcja dawała jednak szansę poszerzenia działalności o wy‑
twarzanie dokumentów identyfikacyjnych (dowodów osobistych i paszportów) oraz
plastikowych kart płatniczych, lojalnościowych itd. Jednocześnie rodziło to problemy
związane z koniecznością ujednolicenia zasad działania oraz norm i wartości kul‑
tury organizacyjnej.
Reasumując, za zmianami technologiczno-strukturalnymi musiały pójść zmiany
w kulturze organizacyjnej. Działalność rynkowa wymagała innych postaw i zachowań
pracowników, ich większej aktywności. Dodatkowym problemem było pojawienie
się w strukturze Wytwórni nowej jednostki. Stała się ona ogromną firmą, zatrudnia‑
jącą ok.1000 osób zorganizowanych w 11 pionach.
Tymczasem ciągle pokutowało stare myślenie, brak inicjatywy, czekanie na pole‑
cenia z góry. Silne związki zawodowe dawałyby małe szanse na wykreowanie postaw
przedsiębiorczych i zwiększenie wymagań w stosunku do szeregowych pracowni‑
ków. Kadra menedżerska szukała zatem takich narzędzi, które pozwoliłyby nie tylko
na zmiany technologiczno-strukturalne, ale dały szansę na znalezienie w pracowni‑
kach partnerów w procesie podejmowania i realizacji decyzji.
W 2006 r. zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu badań kultury organizacyjnej
oraz przygotowaniu jej zmian. Zaprezentowane poniżej badania są pokłosiem tej de‑
cyzji. Były one prowadzone w latach 2006−2009, przy czym najważniejsza część zo‑
stała zakończona w 2008 r. W 2009 dokonano wyrywkowego uzupełnienia faktów1.

1 Wcześniejsza publikacja wyników badań nie była możliwa ze względu na okres poufności danych wy‑
magany przez Wytwórnię.
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W pierwszym etapie (2006) przeprowadzono ogólną ocenę kultury organizacyj‑
nej. Jej podstawą jest model wartości konkurujących K. Camerona, R. Quinna [2].
Podstawą do poniższej analizy były 103 kwestionariusze. W drugim etapie badań
prowadzono dyskusje panelowe w homogenicznych grupach pracowników wyko‑
nawczych, kierowników i dyrektorów.
W ostatnim etapie (2007/2008) przeprowadzono badania w Drukarni Skarbowej.
Tutaj badania dodatkowo poszerzono o ankietę z pytaniami dotyczącymi problemu
integracji z PWPW, oceny jakości przepływu informacji w Wytwórni, sposobów
działania i dominujących norm obowiązujących w Drukarni oraz oceny satysfakcji
z pracy w Wytwórni.

Wyniki badań
Rozkład wartości, jaki obowiązuje w PWPW SA, jest niemal typowym przykła‑
dem kultury agencji rządowej. Jest stabilną, sprawnie kontrolowaną instytucją, zdolną
do realizacji zamówień państwa. Siła kultury hierarchii wskazuje na jednorodność
wysiłków, ale także na potencjalny brak elastyczności firmy.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że PWPW SA ze względu na specyfikę swej działalno‑
ści i wielkość zawsze będzie miała dość silną kulturę hierarchii, a mniej potrzebnymi
w niej elementami zawsze będą elementy kultury kreatywności. Niemniej jednak ce‑
lowe staje się zdynamizowanie działania, co w konsekwencji oznacza wyraźniejszą
orientację na otoczenie.
Orientacja rynkowa była wskazywana jako pożądana przede wszystkim w tych
kwestiach, które dotyczyły ogólnego rozwoju PWPW SA i nie wiązały się z kosztami,
redukcją poczucia bezpieczeństwa lub zwiększeniem odpowiedzialności. W grupie
kierowników dawała się zauważyć większa frustracja i „ostrzejsze” widzenie proble‑
mów. Na poziomie deklaracji większa była otwartość na zmiany.
Grupa dyrektorów wykazywała wyraźnie większe (samo)zadowolenie. Jej oceny
powodują wrażenie, że firma jest bliska ideału. Pytanie, czy było to spowodowane
obawą przed badaczami z zewnątrz, poprawnością polityczną, czy niedostrzeganiem
poważniejszych problemów?
Wiele z pomysłów dyrektorów na zmiany kultury organizacyjnej miało charakter
życzeniowy, w znacznym stopniu ograniczały się one do oddziaływania na kulturę
organizacyjną poprzez artefakty.
W nikłym stopniu dawało się zaobserwować u nich myślenie strategiczne, w więk‑
szości proponowanych działań nie widać było związku kultury organizacyjnej ze stra‑
tegią i traktowania jej jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej.
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W trakcie dyskusji dało się zaobserwować dość dużą zwartość tej grupy, przy jed‑
noczesnej postawie obronnej – wiele z proponowanych działań wskazuje na chęć za‑
chowania hierarchii, dystansu i lęk przed nadmiernym egalitaryzmem.
Kierownicy natomiast obawiali się uczestniczenia w otwartej dyskusji, zdarzało
się, że gestami nakazywali sobie nawzajem milczenie, aby nie powiedzieć zbyt dużo.
Częste były wypowiedzi typu: „o tym to możemy sobie porozmawiać podczas prze‑
rwy, na osobności”, „wszyscy wiemy o co chodzi, nie będę rozwijać tego tematu”.
Widoczne były duże różnice w zarządzaniu pionami – różny stopień swobody
kierowników, różny stopień poinformowania o tym, co się dzieje w firmie, różna
świadomość np. dostępnych narzędzi systemu motywacyjnego, procedur, standar‑
dów i szablonów.
Nikłą współpracę między pionami dostrzegli także pracownicy. W większości
wypowiedzi określali ją jako ograniczoną do formalnych kontaktów, deklarując jed‑
nocześnie potrzebę większej konsolidacji w firmie i postrzegania jej jako zwartej ca‑
łości. Być może konsekwencją dostrzeganej rywalizacji i konkurencji między pio‑
nami jest także deklarowana potrzeba utrzymania konsensusu i poczucia wspólnoty,
zwłaszcza w relacjach przełożony − podwładny.
O dziwo, pracownicy jako dominujące wartości w stylu zarządzania podwładnymi
postrzegali wartości kultury rynku (rozliczanie z efektów, wymaganie realizacji po‑
trzeb klienta). Jednocześnie bardzo chcieli redukcji ich znaczenia. Prawdopodobnie
zaczynali dostrzegać nakierowanie na wyniki w odniesieniu do swojej pracy, zwięk‑
szenie dyscypliny i większą determinację przełożonych w egzekwowaniu dobrego
wykonywania pracy. Traktowali to jako koszty zachodzących zmian, które sami mu‑
sieli ponieść. To zaś budziło ich sprzeciw i tęsknotę za przeszłością. W tej grupie,
podobnie jak w przypadku kierowników, zwracano uwagę na różnice w traktowaniu
pracowników i różnice w dostępie do informacji w pionach.
Pracownicy chcieliby też zwiększenia znaczenia kultury kreatywności, a więc
większej swobody, autonomii, ale też możliwości popełniania błędów. Konsekwent‑
nie zatem bazowali na potrzebie bezpieczeństwa i bycia docenionym (możliwość eks‑
perymentowania, uczenia się, popełniania błędów, ale też wynagradzania inicjatywy
− charakterystyczne dla kultury kreatywności − oraz rodzinna atmosfera, integracja,
szacunek dla tradycji i przeszłości, morale − charakterystyczne dla kultury klanu).
Pracownicy bardzo pozytywnie ocenili Wytwórnię jako firmę dającą możliwości
podnoszenia kwalifikacji. Jeśli z możliwości podnoszenia kwalifikacji nie korzystają,
tłumaczą to: wiekiem, odmową przełożonego, brakiem czasu, brakiem propozycji ze
strony firmy, niedocenianiem ze strony kierownictwa, niechęcią do uzależnienia się
od PWPW lub „podpisania lojalki”, brakiem zainteresowania ofertą, brakiem pienię‑
dzy w dziale szkoleń, pracą na czas określony oraz tym, że nie widzą korzyści, jakie
mogłoby im przynieść podniesienie kwalifikacji.
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Z drugiej strony, z dyskusji panelowych można wnioskować o kilku rodzajach
konfliktów i zagrożeń. Po pierwsze, widać było duży rozdźwięk między kierownikami
a pracownikami wykonawczymi: podziały typu „my – oni”, poczucie niedoceniania,
ale też myślenie w kategoriach własnych interesów, postawy roszczeniowe, wynika‑
jące często z nieznajomości planów i celów działania firmy lub działu.
Po drugie, osoby młode wiekiem i stażem w PWPW SA miały jeszcze pewien dy‑
namizm i otwartość na zmiany, ale były „gaszone” przez „zasiedziałych”. Wśród tych
ostatnich, zwłaszcza tych, którzy doszli już do maximum swoich możliwości, domi‑
nował lęk przed utratą korzyści, co obniżało motywację i wzmagało postrzeganie
zmian jako zagrożenia. Problemem staje się zatem wykorzystanie potencjału ludzi.
Po trzecie, brak było odpowiedzialności indywidualnej i odpowiedzialności za
pracę. Generalnie nie widać było związku między efektami pracy a wynagrodzeniem
i oceną. Ludzie bali się też podejmowania decyzji, bo to jest bezpieczniejsze niż ro‑
bienie czegokolwiek. Karze się osobę, która coś robi. Ponadto pracownicy nie mieli
jasności co do zasad wynagradzania, premiowania.
Po czwarte, w Drukarni Skarbowej dominowało poczucie krzywdy i traktowania
pionu jak części Wytwórni spisanej na straty. Powszechne było poczucie, że Drukar‑
nia jest miejscem zesłania i gorszą częścią Wytwórni, a pracownicy pracują tu cię‑
żej niż w firmie macierzystej. Ta ostatnia opinia wiąże się z oceną norm i charakteru
pracy w różnych lokalizacjach PWPW. Znajdowała też swój wyraz w artefaktach ję‑
zykowych kultury organizacyjnej.
Bardzo silne były podziały na pion i resztę PWPW, ale też na starych pracow‑
ników pionu i jego nowe kierownictwo, które „powinno zapracować na zaufanie”.
Badania przeprowadzone w DS wskazują, że ogólna ocena kultury organizacyj‑
nej PWPW była ostrzejsza niż w pozostałych pionach. Dotyczyło to zwłaszcza grupy
kierowników. Kierownicy DS widzieli mniej rodzinnych stosunków niż pozostali.
Do pewnego stopnia tę „ostrość spojrzenia” można tłumaczyć stosunkowo krótkim
stażem pionu w firmie. Krytyczniej widzi się zatem wszelkie uciążliwości związane
z koniecznością przestrzegania procedur, a nie ma jeszcze w pełni integracji pracow‑
ników z firmą. Co ciekawe, kierownicy pionu nie chcieli tak radykalnej rezygnacji
z hierarchii jak pracownicy.
Widać też było niekonsekwencję w dążeniu do kultury rynkowej, co może być
przejawem obaw przed odpowiedzialnością i bezwzględnym rozliczaniem z wyników
oraz może stanowić jedną z barier zmian (jeżeli pion ma być rzeczywiście rozliczany
w efektów). Tym bardziej, że pracownicy byli jeszcze bardziej radykalni w odrzucaniu
tego rodzaju stylu przywództwa. Poszukiwali raczej roli mentora, opiekuna (cechy
przywództwa charakterystyczne dla kultury klanu). Wyraźną ich potrzebą była po‑
trzeba bezpieczeństwa. Częściowo może to wynikać z poczucia zagrożenia pozycji
pionu, częściowo zaś z postaw roszczeniowych i wspomnianej już mentalności.
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Oddzielną kwestią, wpływającą na postawy i zachowania, jest przepływ infor‑
macji i komunikowanie najważniejszych zmian w firmie. Tymczasem pracownicy
DS albo nie wiedzieli co się dalej stanie z Drukarnią („nie mamy takich informacji”,
„nie wiemy”), albo wyrażali przekonanie, że pion zostanie sprzedany lub zlikwido‑
wany. W odpowiedziach na pytania, co się dzieje w PWPW SA i w pionie, domino‑
wały określenia typu: „podobno”, „mówi się”, „nie wiemy, ale…”, „wydaje się…”. Pra‑
cownikom brakowało wiarygodnej komunikacji i szybkiego przepływu informacji.
Cechą postaw pracowniczych w Drukarni było poczucie ciągłych wyrzeczeń
(„przez 2,5 r. pracowaliśmy bez podwyżek w soboty i niedziele jak było trzeba, mó‑
wiło się będą podwyżki, a teraz kierownictwo oczekuje tylko wiary i lojalności”, „jes‑
teśmy przyzwyczajeni do wyrzeczeń”). Wśród innych krzywdzących różnic wymie‑
niano: inne normy pracy czy inne podejście do pracy („tamci o 6.00 idą do pracy,
a o 8.00 już do bufetu, my bufetu nie mamy”).
Stąd też i integracja z Wytwórnią opierała się bardziej na strachu przed utratą
pracy niż na głębokiej lojalności. Ogólnie można powiedzieć, że pracownicy bardziej
byli zintegrowani z pionem niż z Wytwórnią, a ich wysiłki skupiały się na utrzyma‑
niu pionu i własnej pracy. Ich otwartość na zmiany była oparta na poczuciu strachu.
Podkreślali też swoją identyfikację z dawną Drukarnią Skarbową i gotowość do po‑
święceń („w starej Drukarni Skarbowej pracowaliśmy za darmo”).
Do czynników budzących największe niezadowolenie z pracy zaliczano zbyt roz‑
budowane procedury, przeniesione z Wytwórni w sposób bezmyślny tak, że bardziej
hamują one prace niż ją usprawniają; brak adresatów procedur. Pracownicy podkre‑
ślali specyfikę swojego pionu, gdzie jest więcej zamówień, za to o mniejszej wartości.
Wymaga to większej elastyczności, szybszej pracy, przestawiania maszyn.
Według pracowników biurokracja była tak duża, że „gdyby zorganizowano strajk
włoski, PWPW by stanęła”. To przekonanie znajdowało też odzwierciedlenie w sym‑
bolicznym odczytywaniu skrótu PWPW jako: „Polska Wytwórnia Procedur We‑
wnętrznych”. Także sposób kontroli przeniesiony z firmy macierzystej nie uwzględ‑
niał wg respondentów specyfiki pionu. Pracownicy wskazywali na brak kontroli
bieżącej, co tłumaczyli m.in. brakiem odpowiednich kwalifikacji swoich przełożo‑
nych. Część swoich problemów tłumaczyli też brakiem przygotowania i znajomości
specyfiki pionu przez handlowców.
W odpowiedzi na prośbę o ocenę dominujących relacji międzyludzkich w PWPW
SA pracownicy najczęściej określali je jako: „wazeliniarski” stosunek do przełożo‑
nych, walkę o pozycję i awanse z równymi sobie, wrogie nastawienie do potencjal‑
nych konkurentów z dołu. Może być to odzwierciedleniem poczucia krzywdy, od‑
rzucenia, bycia gorszym i braku integracji z Wytwórnią jako całością. Stanowi też
często usprawiedliwienie dla braku własnej motywacji.
Kierownicy w 100 % odpowiedzieli, że istnieje współpraca, pozytywne odno‑
szenie się do innych, jeżeli rywalizacja, to raczej w sportowym duchu, z jednym
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komentarzem − że nie dotyczy to całej Wytwórni, bo zdarza się walka o pozycję
i awanse, wrogie nastawienie do innych.
Podsumowując, do dobrych efektów połączenia z Wytwórnią respondenci zali‑
czyli spłatę długów Drukarni oraz dobre zabezpieczenie socjalne, z którego mogą
korzystać. Od Wytwórni i pionu oczekiwali przede wszystkim: więcej zamówień,
lepszej organizacji pracy i lepszego przepływu informacji.

Wnioski
Do mocnych stron kultury organizacyjnej PWPW SA zaliczyć można:
 tradycję, doświadczenie, dobre wzorce – co daje poczucie bezpieczeństwa i cią‑
głości oraz świadomość oferowania unikalnych produktów;
 wiedzę merytoryczną, wysoko wykwalifikowaną kadrę;
 zaangażowanie i lojalność pracowników;
 wielkość firmy oraz jej dobre wyniki finansowe – zmiany mogą być zatem prze‑
prowadzane planowo i metodycznie, bez pośpiechu.
Generalnie badani pracownicy wiązali swoje losy z firmą, doceniali zmiany i do‑
strzegali ich konieczność. Ponadto mieli sprecyzowane oczekiwania dotyczące firmy.
W połączeniu z tradycją i brakiem zagrożenia dawało to możliwość zmieniania firmy
w sposób uporządkowany.
Jednocześnie te same czynniki mogą powodować pewne zagrożenie w obliczu
zmian:
 tradycja kreuje postawy zachowawcze i przekonanie, że zawsze znajdzie się klien‑
tów, a więc niechęć do naruszania status quo, zwłaszcza wtedy, gdy mogłoby to się
wiązać z ponoszeniem kosztów własnych;
 dominuje chęć ochrony własnych doraźnych korzyści, myślenie krótkoterminowe;
 piony są postrzegane jako państwa w państwie, sygnalizowany jest brak wspól‑
nych norm, wartości i standardów zachowań;
 powyższe potęguje rozbudowana struktura organizacyjna – sprawiająca wraże‑
nie, że piony nie ogarniają się nawzajem i dublują w pracy.
Biorąc pod uwagę wyniki badań i próby zmian kultury organizacyjnej, ważne
było zwrócenie uwagi na poniższe kwestie.
1. Ogólnie w organizacjach dużych wskazane jest budowanie kultury organizacyj‑
nej tak jak w firmach międzynarodowych. Pewne wartości muszą być wspólne,
niezmienne, będące wytyczną do działania dla wszystkich, część zaś – jak w fi‑
liach działających na rynkach lokalnych – uzależniona od specyfiki pionów. Jeżeli
w Wytwórni nie będzie wspólnej percepcji i rozumienia interesów firmy, grozi

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 95

95

2011-05-10 11:38:49

Grażyna Aniszewska

2.

3.

4.

5.

to działaniem na zasadzie quasi-outsourcingu. Każda szansa i zagrożenie będą
postrzegane w kategoriach dobra czy interesu pionu, a nie dobra PWPW SA2.
Konsekwencją pójścia w stronę wartości kultury rynku, wspierającej realizację
przyjętej strategii, musi być zwiększenie szybkości komunikowania się i prze‑
pływu dokumentów. Stąd też ważne jest opracowanie standardów informacji,
które musi otrzymywać klient wewnętrzny. Większa otwartość komunikacyjna
ukróciłaby gry polityczne w firmie.
Konieczność przełamania tradycji i związanego z nią przekonania, że „zawsze
będziemy mieli co robić, bo jesteśmy „państwowi” oraz zmiana postaw. Do do‑
minujących norm obowiązujących w PWPW SA (co wynika z dyskusji nad ćwi‑
czeniem projektowym) można zaliczyć: „bronię własnej pozycji”, „działam, żeby
się chronić”, „zachowajmy status quo”, „jesteśmy lepsi, wiemy więcej niż w innych
działach/pionach”.
Dynamizacja i zaangażowanie pracowników szeregowych. Premiowanie kre‑
atywności powinno być także elementem systemu oceny i motywacji. Tyle tylko,
że wymaga to zmian postaw kadry kierowniczej, a to wiąże się z czasem potrzeb‑
nym na takie zmiany.
Kadra kierownicza potrzebuje szkoleń umiejętności (komunikacyjnych, budo‑
wania zespołu, motywowania, rozwiązywania konfliktów, asertywności, przy‑
wództwa). Celem ukrytym takich szkoleń powinna być perswazja w kierunku
zmiany postaw.
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ZMIANY W KULTURZE ORGANIZACYJNEJ
NIESPRYWATYZOWANYCH SPÓŁEK
W POLSCE. STUDIUM PRZYPADKU
Streszczenie
W Polsce istnieje grupa spółek czasowo lub trwale wyłączonych z prywatyzacji. Większość
firm chronionych przez państwo to firmy duże, z rozbudowaną strukturą organizacyjną,
część z nich to dawne monopole nieprzywykłe do myślenia w kategoriach rynku. Cechą
charakterystyczną są też bardzo silne związki zawodowe hamujące proces zmian oraz rozbu‑
dowana sfera socjalna. Ponieważ jednak lista firm chronionych podlega modyfikacjom, część
tego typu organizacji przeżywa nie lada szok. Rzucenie takich organizacji na głęboką wodę,
zderzenie z warunkami wolnej konkurencji, a często i z konkurencją globalną wymusza
gwałtowane zmiany kultury organizacyjnej lub powoduje sytuacje kryzysowe. W artykule
zaprezentowano przykład organizacji z grupy niepodlegającej prywatyzacji i jej próby zmiany
kultury organizacyjnej na rynkową.

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, polityka personalna,
postawy pracowników, zmiana, spółki nie sprywatyzowane

ORGANIZATIONAL CULTURE CHANGES
IN UNPRIVATIZED COMPANIES IN
POLAND. THE CASE STUDY
Abstract
There is a group of companies in Poland that is temporarily or permanently excluded of
privatization. Most of them are big organizations with tall structures, influential trade unions

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 97

97

2011-05-10 11:38:49

Grażyna Aniszewska

and developed fringe benefits. The problem of these companies is that the list of the protected
firms is frequently modifying. Some of them suddenly have to confront with the free market
conditions. For such organizations international business practices are a good benchmark,
especially in organizational culture matters. In the paper one shows the case of a company
which lost its privileged position and decided to develop new employees attitudes.

Key words: organizational culture, hr practices, market,
benchmark, employees attitudes, change, unprivatized companies
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CZY ETYKA W ZARZĄDZANIU
MOŻE PRZECIWDZIAŁAĆ
NIEETYCZNEMU POSTĘPOWANIU
PRACOWNIKÓW?

Wprowadzenie
Od wielu lat problematyka nieetycznego [1; 5], nieproduktywnego [32; 42; 13],
czy dewiacyjnego [29] zachowania pracowników jest przedmiotem zainteresowań
badaczy organizacji. Wynika to z uzasadnionego przeświadczenia, że zachowania
takie są szkodliwe zarówno dla poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak
i wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Przykładowo, jak pokazują badania
wśród amerykańskich przedsiębiorstw The 2007 National Retail Security Survey
[34], to właśnie nieetyczne i nieproduktywne postępowanie pracowników (przede
wszystkim kradzieże) przyczyniają się każdego roku do ponad 15 bilionów dolarów
strat. Po przeliczeniu tych danych okazuje się, że statystyczny pracownik każdego
roku okrada własne przedsiębiorstwo na kwotę 1442,67 dolarów. Skutkiem tego jest
wzrost cen detalicznych produktów od 15 do 30 %, a więc obciążenie konsumentów
za nieetyczne zachowania pracowników przedsiębiorstw.
Diagnoza organizacyjnych uwarunkowań tego typu zachowań może być więc kro‑
kiem w kierunku usprawnienia funkcjonowania poszczególnych podmiotów gospo‑
darczych, zwiększenia ich efektywności ekonomicznej, jak i redukowania kosztów
społecznych takiej działalności.

* Dr Dariusz Turek − adiunkt, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
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1. E
 tyka w zarządzaniu a postępowanie
pracowników
Etyką w zarządzaniu (ang. ethics of management) określa się najczęściej sposób,
w jaki zarządzający / menedżerowie, podejmując różne inicjatywy i decyzje, wpły‑
wają na etyczne zachowania pracowników [15]. Problematyka ta może być rozpa‑
trywana zarówno z perspektywy normatywnej, jak i opisowej. O ile pierwsza optyka
ukazuje, w jaki sposób powinna funkcjonować organizacja i powinni postępować
menedżerowie, aby kształtować etyczne i produktywne zachowania pracowników,
o tyle przyjęcie perspektywy opisowej – preferowanej w niniejszym opracowaniu
– pozwala na empiryczne zbadanie różnych przejawów kształtowania się zachowań
i oddziaływania na uczestników życia gospodarczego takich aspektów, jak: polityka
firmy, kodeksy etyczne, działalność rzeczników etycznych, szkolenia pracowników
z problematyki etycznej czy systemy etycznej kontroli.
Zgodnie z takim opisowym podejściem Trevino definiuje etykę w zarządzaniu
jako zależność między formalnymi i nieformalnymi systemami kontroli etycznych
bądź nieetycznych zachowań. Formalnym aspektem (tzw. explicite ethics) są systemy:
kodów etycznych, komunikacji, motywacji, kontroli etycznej, szkoleń, przywództwo
i etyczne podejmowanie decyzji. Nieformalnym (tzw. implicite ethics) zaś: normy i za‑
chowania innych uczestników przedsiębiorstwa [40, s. 451–452].
Oczywiście nie tylko czynniki organizacyjne są wyznacznikiem postępowania
pracowników. Szereg badań ukazuje również zarówno podmiotowe uwarunkowania
nieetycznego i nieproduktywnego zachowania (wiek, płeć, poglądy religijne, siłę ego,
umiejscowienie kontroli, rozwój moralny, wrażliwość etyczną, mechanizmy moty‑
wacji, status społeczny, samoocenę, cechy osobowości, przekonania, indywidualne
wartości, poziom edukacji czy doświadczenie zawodowe), jak i społeczno-kulturowe
(np. religia, system polityczny i prawny, społeczne systemy norm i kody etyczne, roz‑
wój ekonomiczny czy czynniki rodzinne) [36; 4; 23; 33].
Z punktu widzenia niniejszego opracowania najważniejsze wydają się te elementy
systemu organizacyjnego, które sprawiają, że nawet osoby o wysokiej świadomości
etycznej, pracujące w „nieetycznym środowisku”, zachowują się wbrew cenionym
wartościom i normom. Podobnie jak ludzie mniej „wrażliwi” na aspekty etyczne,
stają się pod wpływem „etyki organizacji” bardziej skłonni do zachowań etycznych
i produktywnych.
Choć kontekst organizacyjny jest jednym z silniejszych i ważniejszych determi‑
nant postępowania człowieka [28], to warty podkreślenia jest fakt, że implementacja
etyki w zarządzaniu nie daje gwarancji, że nieetyczne i nieproduktywne zachowa‑
nia zostaną wyeliminowane. Sinclair podkreśla, że pomimo występowania kodek‑
sów etycznych, szkoleń z zakresu problemów etycznych czy ustalonych procedur
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postępowania, zachowania nieetyczne i tak występują [31]. Wynika to w dużej mie‑
rze z tego, że silny nacisk na wzorce zachowań nie gwarantuje świadomości i odpo‑
wiedzialności etycznej jednostek, a generuje jedynie zachowania konformistyczne.
Podobnie konstatuje Lozano, który w podporządkowaniu etyki funkcjonowaniu or‑
ganizacji widzi duże niebezpieczeństwo dotyczące możliwości kontroli i manipulacji
pracownikami [20]. Moralność nie istnieje bez możliwości wyboru między różnymi
wartościami, innymi słowy mówiąc, „nie ma moralności bez wolności”. Dlatego część
badaczy proponuje, aby rozpatrywać etyczność przedsiębiorstwa, uwzględniając za‑
równo wartości organizacyjne tworzone przez kierownictwo, jak i wartości wyzna‑
wane przez samych pracowników [12].
Do podobnych wniosków doszli też Trevino, Weaver, Gibson i Toffler, przeprowa‑
dzając bardzo szerokie badania na ponad 10 tys. pracowników amerykańskich przed‑
siębiorstw [41]. Stwierdzili oni, że w firmach, w których etyka oparta jest na systemie
wartości organizacyjnych (ang. values-based approach), pracownicy wykazują więk‑
szą świadomość moralną, częściej poszukują rady w sytuacji dylematu moralnego,
częściej też raportują sytuacje problemowe i konfliktowe, a także – co najistotniej‑
sze – rzadziej zachowują się nieetycznie niż w przedsiębiorstwach, w których etyka
przyjmuje charakter systemu podporządkowania (ang. compliance-based approach).
Choć warto zauważyć, że sam związek wartości organizacyjnych z postępowaniem
pracowników jest dość słaby [45].
Dążąc do poznania organizacyjnych uwarunkowań nieetycznych i nieproduktyw‑
nych zachowań pracowników warto przybliżyć stan badań w tym zakresie, kieru‑
jąc się wyróżnionymi przez Trevino formalnymi i nieformalnymi czynnikami etyki
w zarządzaniu.

1.1. Formalne aspekty etyki w zarządzaniu
Formalnymi aspektami etyki określane jest najczęściej przyjęcie w organizacjach
rozwiązań strukturalno-proceduralnych [30; 11], dotyczących samego sposobu za‑
rządzania tymi organizacjami, czyli:
1. Tworzenie struktur i procedur organizacyjnych. Struktury i procedury mogą
przyczyniać się zarówno do etycznego, jak i nieetycznego postępowania ludzi w or‑
ganizacji. Wynika to ze sposobu, w jaki dana organizacja funkcjonuje. Przykładowo
Ferrell, Fraedrich i Ferrell stwierdzają, że organizacje zdecentralizowane unikają pro‑
blemów natury etycznej poprzez dostosowanie swoich decyzji i działań do specyficz‑
nych sytuacji, obowiązujących praw i wartości cenionych zarówno przez otoczenie
biznesowej, jak i samych pracowników [10].
2. Komunikacja wymagań. Polityka informacyjna (etyczne komunikowanie)
jest tym elementem, który warunkuje budowanie etycznego klimatu organizacji,
można ją też nazwać tzw. polityką otwartych drzwi. Organizacja, informując swoich
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pracowników o podejmowanych decyzjach czy działaniach, ukierunkowuje pracow‑
ników na etyczne postępowanie. Realizując wobec nich obowiązki dotyczące wa‑
runków pracy, godziwych wynagrodzeń czy świadczeń socjalnych, sprawia, że lu‑
dzie są skłonni zachowywać się w sposób bardziej moralny, ponieważ są traktowani
uczciwie. Pozwala ona także na większą śmiałość i otwartość pracowników na do‑
starczanie przełożonym złych wiadomości [35].
3. Kodeksy etyczne. Przedstawiane są jako jeden z najważniejszych aspektów po‑
lityki organizacji. Ich główną funkcją jest wpływ na podejmowanie decyzji przez pra‑
cowników, zgodnych z wartościami, normami i standardami organizacji [10]. Okre‑
ślane są często jako standardy, zasady, zebrane wartości czy reguły ukierunkowujące
przyszłe działanie [9]. Dotyczą one najczęściej istniejących w organizacji procedur,
praktyk i regulacji prawnych; relacji z klientami, dostawcami i konkurencją; przyj‑
mowania prezentów, wycieczek i rozrywek; wydatków na cele polityczne i okazjo‑
nalno-biznesowe; konfliktów interesów; zachowania tajemnicy handlowej, a także
relacji z ciałem nadzorczym. Badania dotyczące efektywności kodeksów etycznych
w literaturze przedmiotu zostały dobrze udokumentowane, wyniki nie są jednak jed‑
noznaczne. Część badaczy sugeruje duży lub choćby wystarczający wpływ na funk‑
cjonowanie organizacji, inni – niewystarczający, niepewny i nieefektywny [18].
McCabe, Trevino i Butterfield wykazali jednak, że implementacja kodeksów etycz‑
nych ma istotnie statystyczny wpływ na przejawianie mniejszej liczby nieetycznych
i nieproduktywnych zachowań przez pracowników przedsiębiorstw [22].
4. Przywództwo etyczne. Wpływ przywództwa na etyczność organizacji w zasa‑
dzie nie podlega dyskusji [8; 24; 3]. Posner i Schmidt uchwycili tę zależność, kon‑
statując, że zachowania ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie są najważniejszą
determinantą „etycznego wydźwięku” całej organizacji [27]. Trevino stwierdziła,
że konstruowanie etycznej kultury jest niemożliwe bez liderów wyższego szczebla,
którzy swoim działaniem tworzą, utrzymują i dokonują zmian w tej organizacji [37].
Hosmer ukazał, że etyczne przywództwo gwarantuje ustanawianie moralnych stan‑
dardów w organizacji dzięki ukierunkowaniu innych na etyczne cele [16], a Macko
wykazał empirycznie, że autorytet kierowników stanowi barierę w nieproduktywny
zachowaniach zatrudnionych [21].
5. Systemy motywacji. Motywowanie pracowników do etycznych zachowań może
przyjmować charakter pozytywny (nagroda), bądź negatywny (kara). Analizy bada‑
czy pokazują, że wzmocnienia pozytywne okazują się skuteczniejsze w uczeniu ludzi
etycznego zachowania. Może wystąpić jednak taka sytuacja, w której menedżero‑
wie, myśląc, że nagradzają pracownika za etyczne zachowanie, de facto wzmacniają
zachowanie przeciwstawne [17], gdyż pracownik, dążąc do nagrody, może łamać
ustalone standardy obyczajowe, społeczne i moralne. Dlatego też nie można zapo‑
minać o systemie kar stosowanych za złamanie wspólnie ustalonych norm organi‑
zacyjnych. Współczesne badania ukazują, że karanie jest swoistym doświadczeniem
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o charakterze społecznym, które dotyczy nie tylko karzącego (kierownika / mene‑
dżera) i karanego (pracownika), ale także całego otoczenia społecznego [2; 6]. Tre‑
vino zaobserwowała, że sytuacja karania stanowi źródło ważnej informacji dla
wszystkich pracowników odnośnie standardów zachowań, konsekwencji złego po‑
stępowania, a przede wszystkim organizacyjnej sprawiedliwości [38].
6. Szkolenia z zakresu problemów etycznych. Świadomość kodów etycznych, ja‑
kie obowiązują w danym przedsiębiorstwie, czy uwarunkowań rozwiązywania etycz‑
nych dylematów jest możliwa dzięki wprowadzaniu w przedsiębiorstwach szkoleń
dotyczących zagadnień etycznych. Ich celem jest zwiększanie świadomości etycznej
pracowników i ukazanie, że etyczne kody to nie abstrakcyjne pojęcia, ale wartości
i normy, które mają zastosowanie w codziennych czynnościach [7].
7. System kontroli. W celu monitorowania pracowników pod względem ich
etycznego postępowania, ale także podniesienia poziomu etycznego przedsiębiorstwa
powołują odrębną komórkę czy komitet zajmujący się sprawami etycznymi. Z badań
Ethics Resource Center wynika, że 42 % pracowników amerykańskich przedsiębiorstw
w 2007 roku nie raportowało o dylematach natury etycznej bądź nieetycznych zacho‑
waniach innych pracowników. Spośród tych, którzy zgłosili takie moralne problemy,
43 % skorzystało z usług superwizorów, 34 % zwróciło się do menedżerów wyższego
szczebla, 13 % do „menedżerów ds. etyki”, 5 % wskazało na inne osoby z otoczenia
organizacji, a jedynie 3 % skorzystało z „gorących linii” [25].

1.2. Nieformalne aspekty etyki w zarządzaniu
Nieformalnymi składnikami etyki w zarządzaniu są istniejące w środowisku za‑
wodowym systemy norm i zachowań innych uczestników organizacji. Nie chodzi
tu jednak ani o normy w rozumieniu prawa, ani także o zespół przekonań każdego
człowieka, ani nawet o normy spisane i zawarte w postaci kodeksu postępowania.
Chodzi raczej o niepisane reguły dotyczące właściwego i niewłaściwego sposobu za‑
chowań pracowników przedsiębiorstwa.
Badacze zauważyli, że ludzkie postępowanie w dużej mierze jest pochodną tego,
w jaki sposób zachowują się inni ludzie [47]. Zey-Ferrell, Weaver i Ferrell stwierdzili,
że percepcja tego, jak zachowują się inni, ma wielki wpływ na samoopis (ang. self
reported method) sposobu etycznego postępowania. Wpływ ten jest nawet większy
aniżeli własne przekonania i opinie kadry zarządzającej [48]. Kolejne analizy tych
badaczy ukazały, że zarówno wpływ innych uczestników, jak i kadry zarządzającej
jest w tym względzie bardzo duży [49].
Ferrell, Fraedrich i Ferrell na podstawie swoich badań wskazują, że ok. 40 % za‑
chowań ludzi w przedsiębiorstwie jest konsekwencją mechanizmu wpływu spo‑
łecznego [10, s. 156]. Nieformalne aspekty etyki w zarządzaniu mogą więc wywie‑
rać negatywny wpływ na zachowania pracowników, ale również mogą stymulować
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pozytywny. Warunkiem tego jest, po pierwsze, wzmacnianie etycznej świadomości
pracowników, po drugie, etyczne przewodzenie, które będzie dla wszystkich uczest‑
ników przedsiębiorstwa wskazówką odnośnie tego, jak sami mają postępować.

2. Metodologia badań własnych
Podstawowym problemem podjętym w niniejszym opracowaniu jest próba od‑
powiedzi na pytanie, czy uwzględnianie etyki w zarządzaniu może przeciwdziałać
nieetycznemu i nieproduktywnemu zachowaniu pracowników organizacji?
Na bazie przesłanek teoretycznych i przeglądu dotychczasowego stanu badań
skonstruowano dwie hipotezy mówiące, że:
Występowanie w organizacjach formalnych aspektów etyki w zarządzaniu nega‑
tywnie koreluje z nieetycznymi i nieproduktywnymi zachowaniami pracowników.
Tendencja do nieetycznych i nieproduktywnych zachowań pracowników jest
konsekwencją braku implementacji w organizacjach formalnych aspektów etyki
w zarządzaniu i przejawiania nieformalnych zachowań innych uczestników życia
organizacyjnego.

2.1. Osoby badane i procesora badania
Badaniami objęto 958 pracowników z 29 losowo wybranych średnich i dużych
polskich przedsiębiorstw, które znajdują się na liście rankingowej Rzeczpospolitej
„Lista 2000” (realizowane były między lutym a listopadem 2008 r.). Większość ba‑
danych to osoby z wyższym wykształceniem, zajmujące niższe stanowisko wyko‑
nawcze, w wieku od 26 do 35 lat i posiadające staż pracy od 5 do 15 lat. Rozkład ba‑
danych ze względu na zmienną płci jest prawie proporcjonalny (54 do 46 %). Osoby
te w większości zatrudnione były w przedsiębiorstwach dużych, będących własno‑
ścią osób prywatnych i zlokalizowanych w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

2.2. Mierzone zmienne
W przeprowadzonym badaniu wyróżniono następujące zmienne:
Zmienna zależna: Czynniki etycznego zarządzania, definiowane jako wielowymia‑
rowa zależność między formalnymi i nieformalnymi systemami kontroli etycznych
bądź nieetycznych zachowań pracowników. Wskaźnikami empirycznymi tej zmien‑
nej są: systemy kodów etycznych przedsiębiorstwa, etyczne systemy komunikacji,
etyczne przywództwo, systemy kontroli etycznych zachowań pracowników, systemy
szkoleń z zakresu etyki, a także normy i zachowania innych uczestników organiza‑
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cji. Zmienna ta mierzona jest kwestionariuszem autorstwa Trevino [37; 40], a także
pytaniami z autorskiej ankiety [44].
Kwestionariusz etyki w zarządzaniu Treviono jest 18‑stwierdzeniowym narzę‑
dziem badającym etykę w zarządzaniu. Psychometryczne własności kwestionariusza
autorka testu opracowała, badając rzetelność, a także trafność kryterialną poprzez
analizę korelacji z innym testem badającym etyczne aspekty organizacji: ocenę rze‑
telności narzędzia określono metodą zgodności wewnętrznej, obliczając α Cronba‑
cha. Współczynnik rzetelności α dla całego narzędzia wyniósł 0,92. Ocenę trafno‑
ści kryterialnej narzędzia określono poprzez porównanie go z kwestionariuszem do
badania etycznego klimatu autorstwa Victora i Cullena [46]. Współczynnik korela‑
cji między testami wyniósł 0,72, zatem jest to narzędzie, które cechuje zadowalający
stopień trafności.
W procesie adaptacji kulturowej, jaką przeprowadzono na potrzeby zaprezento‑
wanych w niniejszym opracowaniu badań, kwestionariusz przetłumaczono na język
polski, a także dokonano powtórnej oceny rzetelności. Współczynnik rzetelności α
dla całego narzędzia wyniósł 0,91, co jest potwierdzeniem wysokiej spójności we‑
wnętrznej kwestionariusza. Aby zweryfikować przydatność narzędzia do badania
etyki przedsiębiorstwa w warunkach polskiej gospodarki, przeprowadzono eksplo‑
racyjną analizę czynnikową metodą Varimax z normalizacją Kaisera (KMO=0,933;
χ2 (df =153) =7411,594; p<0,01). W oparciu o analizę zmian wartości własnych (wy‑
kres osypiska) uzyskano 3 czynniki tłumaczące w sumie 56 % wariancji. Pierwszy
z czynników określony jako motywacja do zachowań etycznych (gdyż skupione w nim
stwierdzenia dotyczą motywacyjnych aspektów etycznego zarządzania: karanie za
nieetyczne zachowania, motywowanie do zachowań etycznych) tłumaczy 22 % wa‑
riancji, charakteryzuje się przy tym wysoką rzetelnością (α=0,81). Drugi z czynni‑
ków nieformalna kultura (skupia stwierdzenia związane z zachowaniami innych pra‑
cowników, w tym kadry menedżerskiej) również tłumaczy wysoką 21 % zmienność
wyników, charakteryzując się także wysoką rzetelnością (α=0,85). Trzeci natomiast
określony mianem skuteczności procedur etycznych (dotyczy tego, co dzieje się we‑
wnątrz organizacji, np. komunikowanie przez pracowników o nieproduktywnych
zachowaniach innych uczestników życia organizacyjnego) tłumaczy 13 % wariancji,
przy rzetelności α=0,59.
Autorska ankieta. W badaniach właściwych zastosowano również ankietę uzu‑
pełniającą. Składała się z 4 pytań i była przeprowadzana z jedną osobą z każdej or‑
ganizacji. Dotyczyła ona zagadnień etyki organizacji (kodów etycznych, szkoleń
z zakresu etyki, działu lub osoby odpowiedzialnej za sprawy etyczne w organizacji),
których nie można było zdiagnozować, posługując się wyłącznie kwestionariuszem
autorstwa Trevino. Ankieta charakteryzuje się wysoką zgodnością wewnętrzną α
Cronbacha=0,89 i bada jeden czynnik określony mianem formalna firma.
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Zmienna zależna: Nieetyczne i nieproduktywne zachowania definiowane jako
zachowania niezgodne z ustalonymi ogólnospołecznymi normami, standardami
i zasadami moralnymi funkcjonującymi w środowisku społecznym i zawodowym,
przyczyniające się do spadku produktywności, a w efekcie szkodzące organizacji i in‑
nym pracownikom. Zmienna ta mierzona jest 17‑stwierdzeniową skalą zachowań
autorstwa Akaaha [1].
W trakcie adaptacji kulturowej narzędzia i po przeprowadzonych badaniach
otrzymano współczynnik α Cronbacha=0,92. Po zastosowaniu eksploracyjnej ana‑
lizy czynnikowej metodą Varimax z normalizacją Kaisera (KMO=0,923; χ2 (df=136)
=8746,562; p<0,01) uzyskano trzy czynniki tłumaczące w sumie ponad 60 % całej
wariancji. Pierwszy z czynników łamanie etosu zawodowego (zawiera stwierdzenia
związane z fałszerstwem i unikaniem osobistej odpowiedzialności za decyzje) wyja‑
śnia 24 % wariancji, przy rzetelności α=0,89. Dugi z czynników określony mianem
przestępstw finansowo-korupcyjnych (zgrupowane stwierdzenia związane są z zawyża‑
niem wydatków i przekupstwem), charakteryzujący się rzetelnością α=0,85, tłumaczy
19 % wariancji wyników. Czynnik trzeci, po analizie treści stwierdzeń „ładujących”
ten czynnik, został nazwany instrumentalne traktowanie firmy. Wynika to z faktu, że
stwierdzenia zawierające się w tym czynniku odnoszą się zarówno do nadużywania
własności firmy, oszustw, jak i braku lojalności w stosunku do przełożonych. Cha‑
rakteryzuje się on rzetelnością cząstkową α=0,79 i tłumaczy 18 % wariancji.
Zmienna niezależne uboczne: kontrolowano również takie zmienne, jak: branża,
wielkość firmy, lokalizacja, stanowisko, staż pracy, wykształcenie, płeć i wiek bada‑
nych, a także zadowolenie z pracy1.

3. Prezentacja wyników badań
Pierwszym krokiem w postępowaniu badawczym było poszukiwanie zależności
pomiędzy formalnymi aspektami zarządzania organizacją a nieetycznymi i niepro‑
duktywnymi zachowaniami pracowników. W tym celu przeprowadzono wniosko‑
wanie statystyczne oparte na analizach korelacyjnych (tabela 1).

1 Zadowolenie z pracy kontrolowano stwierdzeniem: generalnie mówiąc, jestem zadowolony z pracy, jaką
wykonuję. Rekomendację taką przedstawili Victor i Cullen [46], a także Trevino, Butterfield i McCabe [40].
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,006

17. Zadowolenie

* p<0,05; ** p<0,01
Źródło: opracowanie własne.

-,012

16. Zajmowane stanowisko

-,108**

-,049
-,066*

14. Wiek

,021

13. Wykształcenie

15. Staż pracy

,037

,032

12. Płeć

,036

,095**

-,122**

,004

-,183**

,098**

-,148**

,077*

-,063

9. Forma własności

-,253**
-,050

-,061

,091**

10. Lokalizacja

-,224**

7. Skuteczność procedur etycznych

8. Branża

-,343**

11. Wielkość

-,279**

6. Nieformalna kultura

-,316**

-,087**

-,198**
-,324**

4. Formalna firma

,680**

3. Instrumentalne traktowanie firmy

5. Motywacja do zachowań etycznych

,531**

,630**

1

1

1. Łamanie etosu zawodowego

2

2. Przestępstwa finansowo-korupcyjne

1

,108**

,024

-,114**

-,080*

-,043

-,028

-,016

,152**

-,110**

,106**

-,338**

-,492**

-,427**

-,085**

1

3

-,061

-,107**

,003

-,026

-,236**

-,035

-,200**

,135**

-,083*

,000

,145**

,118**

,276**

1

4

-,202**

-,067*

,084**

,124**

-,058

,112**

,038

-,022

,100**

-,016

,518**

,714**

1

5

-,228**

-,010

,145**

,181**

-,004

,135**

,082*

-,085**

,099**

-,072*

,559**

1

6

-,168**

-,063

,158**

,175**

-,114**

,090**

,016

,005

,033

-,066*

1

7

,005

,110**

-,125**

-,152**

,050

,009

,192**

,107**

,059

1

8

,024

-,065*

,001

-,024

,021

-,011

,200**

-,206**

1

9

-,081*

,051

-,132**

-,159**

-,037

-,066**

,022

1

10

,041

-,099**

-,013

-,052

-,037

,073*

1

11

,028

-,176**

,114**

,158**

-,079*

1

12

,006

,401**

-,039

,017

1

13

-,090**

-,282**

,760**

1

14

-,035

-,355**

1

15

16

,063

1

Tabela 1. Macierz korelacji r-Pearsona dla etycznych aspektów zarządzania i nieetycznych i nieproduktywnych zachowań
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Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli, poszczególne aspekty
etyki w zarządzaniu są negatywnie skorelowane z nieetycznymi i nieproduktywnymi
zachowaniami. Najsilniejszą korelację (r=–0,492; p<0,01) uzyskano między czynni‑
kiem „nieformalna kultura” a zachowaniami polegającymi na instrumentalnym trak‑
towaniu firmy. Z tą grupą zachowań także silnie wiąże się czynnik „motywacja do
zachowań etycznych” (zachowanie i decyzje kadry kierowniczej) (r=–0,427; p<0,01).
Nieco niższe związki, ale dalej istotne statystycznie na poziomie p<0,01 ujawniły się
między poszczególnymi czynnikami etycznego zarządzania a przestępstwami finan‑
sowo-korupcyjnymi i łamaniem etosu zawodowego – średnia korelacja na poziomie
r=–0,3. Warty podkreślenia jest również fakt, że najsłabiej (niskie, choć istotne sta‑
tystycznie korelacje) z poszczególnymi zachowaniami wiąże się formalna firma (ko‑
deksy, szkolenia, dział lub osoba do spraw etyki przedsiębiorstwa). Wyjaśnia zatem
skąd w wielu organizacjach, pomimo wdrażania tych formalnych rozwiązań (szcze‑
gólnie kodeksów etycznych), dalej występują przypadki nieetycznego postępowania,
korupcji czy defraudacji. Nie wiadomo, jaka jest jednak przyczyna tego stanu rzeczy.
Możliwe, że kodeksy i inne formalne aspekty etyki w zarządzaniu nie zmniejszają tego
typu przestępstw z powodu nazbyt dużej ich ogólności [18] czy „fasadowości”. Czyn‑
niki motywacja do zachowań etycznych i nieformalna kultura podpowiadają także,
że rozwiązania formalne mogą być nieskuteczne, gdy brak jest kontroli ze strony
menedżerów lub gdy istnieje społeczne przyzwolenie na tego rodzaju zachowania.
Z zaprezentowanych badań i dokonanych analiz wynika, że formalne aspekty etyki
w zarządzaniu negatywnie korelują z nieetycznymi i nieproduktywnymi zachowa‑
niami pracowników, zatem hipoteza 1 została potwierdzona.
Kolejnym krokiem analizy empirycznej było poszukiwanie odpowiedzi na hi‑
potezę 2 wskazującą, że tendencja do nieetycznych i nieproduktywnych zachowań
pracowników jest konsekwencją braku implementacji w organizacjach formalnych
aspektów etyki w zarządzaniu i przejawiania nieformalnych zachowań innych uczest‑
ników życia organizacyjnego. Skonstruowano i przeprowadzono w tym celu trzy nie‑
zależne analizy regresji, gdzie zmiennymi zależnymi były czynniki nieetycznego za‑
chowania, predyktorami zaś uczyniono: formalne i nieformalne aspekty etycznego
zarządzania. Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 2.
Wszystkie modele okazały się rzetelne i dobrze dopasowane, jednak procent tłu‑
maczonej wariancji wyników nie jest jednorodny. O ile ujęte w modelu predykatory
dla łamania etosu zawodowego i przestępstw finansowo-korupcyjnych tłumaczą
jedynie ok. 12 % zmienności wyników, o tyle w przypadku instrumentalnego trak‑
towania firmy – już ponad 25 %. Wynika stąd wniosek, że etyczne aspekty zarzą‑
dzania w różnym stopniu wyjaśniają wariancję nieetycznych i nieproduktywnych
zachowań pracowników. Generalnie można jednak stwierdzić, że implementacja
formalnych i stymulowanie nieformalnych aspektów etyki w zarządzaniu wiąże się
z mniejszą tendencją do nieetycznych i nieproduktywnych zachowań, szczególnie
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tych związanych z instrumentalnym traktowaniem firmy. Zatem hipoteza 2 również
została potwierdzona.
Tabela 2. Współczynniki analizy regresji tłumaczące nieetyczne i nieproduktywne
zachowania pracowników
Predyktory

B

Błąd
Standardowy

Beta

t

p

Łamanie etosu zawodowego (R=0,353; skorygowany R2=0,122; F (953) =45,075; p<0,001)
(Stała)

22,867

0,860

26,580

0,000

Motywacja do zachowań etycznych

–0,230

0,050

–0,206

–4,572

0,000

Formalna firma

–0,776

0,194

–0,127

–3,993

0,000

Nieformalna kultura

–0,089

0,033

–0,116

–2,666

0,008

Przestępstwa finansowo-korupcyjne (R=0,358; skorygowany R2=0,126; F (955) =70,050; p<0,001)
(Stała)

10,436

0,384

27,174

0,000

Nieformalna kultura

–0,089

0,016

–0,241

–5,575

0,000

Motywacja do zachowań etycznych

–0,078

0,023

–0,144

–3,326

0,001

Instrumentalne traktowanie firmy (R=0,507; skorygowany R2=0,255; F (954) =109,901; p<0,001)
(Stała)

24,446

0,579

42,213

0,000

Nieformalna kultura

–0,213

0,025

–0,355

–8,460

0,000

Motywacja do zachowań etycznych

–0,122

0,036

–0,138

–3,387

0,001

Skuteczność procedur etycznych

–0,114

0,058

–0,068

–1,980

0,048

Źródło: opracowanie własne.

Prezentacja wyników nie będzie pełna bez wskazania zmiennych ubocznych kon‑
trolowanych w procedurze badawczej.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, tylko płeć i wykształcenie nie
różnicują uzyskanych wyników badań. Ze względu na pozostałe zmienne warto
wskazać, że łamanie etosu zawodowego jest bardziej charakterystyczne dla wyższej
kadry menedżerskiej, a zachowania z grupy przestępstw finansowo-korupcyjnych
najczęściej podejmowane są przez osoby o małym stażu pracy, zajmujące niższe sta‑
nowisko wykonawcze zatrudnione w dużych, państwowych przedsiębiorstwach. Na‑
tomiast instrumentalne traktowanie firmy jest bardziej charakterystyczne dla osób
z wykształceniem wyższym, starszych, zajmujących średnie stanowisko kierownicze,
zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach, zlokalizowanych w małych mia‑
stach do 100 tys. mieszkańców.
W prezentowanych badaniach nad nieetycznymi i nieproduktywnymi zachowa‑
niami kontrolowano również zmienną „zadowolenie z pracy”. Zgodnie z przypusz‑
czeniami istotnie wiąże się ona z większą liczbą nieetycznych i nieproduktywnych za‑
chowań, różnicując tym samym wyniki w czynniku instrumentalne traktowanie firmy,
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który osiągnął istotność t=–4,246 na poziomie p<0,01. Wynika z tego wniosek, że
osoby niezadowolone z pracy, jaką wykonują, nie troszczą się o własność organizacji.

4. Dyskusja wyników
Przeprowadzone badania koncentrowały się wokół poszukiwania organizacyj‑
nych predyktorów nieetycznych i nieproduktywnych zachowań pracowniczych.
W badaniach uwzględniono dwa aspekty etyki w zarzadzaniu, tzw. explicite i implicite. Pierwsze z nich dotyczyły formalnych elementów (np. kody etyczne, motywacja
do zachowań etycznych, szkolenia z zakresu etyki, przywództwo, systemy kontroli
itp.), a drugie – nieformalnych (zachowania innych pracowników). Uzyskane wyniki
badań ukazują, że oba te aspekty są ważne w praktyce funkcjonowania organizacji
i dość dobrze, choć niejednorodnie tłumaczą wariancję wyników. Warto zarazem
zauważyć, że aspekty nieformalne są najsilniej skorelowane z poszczególnymi za‑
chowaniami, a w szczególności z wykorzystaniem zasobów firmy dla własnych par‑
tykularnych celów. Wynika z tego ważny wniosek wskazujący, że nie da się w sposób
proceduralny uregulować postępowania zatrudnionych, ale potrzebne jest tworzenie
„kultury etycznej” [4; 14], czyli wyrażonego w postawach pracowników przekonania
co do istotności problematyki etycznej w organizacji, a także dyskursu o tematyce
etycznej. Szczególnie jest to konieczne, gdy pojawiają się przestępstwa finansowo-
-korupcyjne. To właśnie „nieformalna kultura” jest najsilniejszym predykatorem (in‑
hibitorem) tych zachowań, i bez odpowiedniego kontekstu kulturowego organizacji
przeciwdziałanie tym zachowaniom jest zdane na porażkę [19; 26].
Warto zaznaczyć również, co wynika z prezentowanych badań, a także analiz
innych badaczy [21;40], że dla postępowania pracowników bardzo ważną rolę peł‑
nią kierownicy i menedżerowie wyższego szczebla. To oni swoimi decyzjami i wła‑
snym przykładem determinują zachowania zatrudnionych. Gdy brakuje „etycznego
przywództwa”, to cała organizacja, pomimo różnych uwarunkowań proceduralnych
(np. występowanie kodeksów etycznych czy szkoleń z zakresu etyki), funkcjonuje
nieefektywnie. To właśnie „etyczne przywództwo” gwarantuje etyczność organiza‑
cji, gdyż podążanie za wartościami moralnymi, transparentność, budowanie zaufa‑
nia i profesjonalizm (moralność menedżerska) wpływają na sposób myślenia i za‑
chowania innych pracowników [41].
Podsumowując, warto wskazać na problemy prezentowanych badań i przyszłe
perspektywy empiryczne. Niewątpliwym ograniczeniem analizowanych wyników
był brak kontroli zmiennej „aprobaty społecznej”, która w przypadku skal opar‑
tych na samopisie może powodować zafałszowanie materiału empirycznego. Pro‑
blematyczna wydaje się również liczebność próby. Choć przebadano 958 pracowni‑
ków, to pochodzili oni jedynie z 29 przedsiębiorstw, co powoduje, że wnioskowanie
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o zależnościach formalnych aspektów etyki w zarządzaniu (w szczególności kodek‑
sów etycznych) z zachowaniami pracowników jest dość wątpliwe. Kolejne badania
w tym obszarze powinny objąć również większą grupę zmiennych. Oprócz aspek‑
tów czysto organizacyjnych warto też analizować czynniki podmiotowe, kulturowe
i społeczno-ekonomiczne. Należy również rozszerzyć zakres badań nad uwarunko‑
waniami organizacyjnymi. Wskazane i opisane w niniejszym opracowaniu formalne
i nieformalne aspekty etycznego zarządzania wydają się z jednej strony zbyt ogólne,
a z drugiej strony – niepełne. Warto uzupełnić te zagadnienia o dodatkowe wskaź‑
niki empiryczne, które umożliwią pełniejszą diagnozę uwarunkowań nieetycznych
i nieproduktywnych zachowań pracowników.
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CZY ETYKA W ZARZĄDZANIU MOŻE
PRZECIWDZIAŁAĆ NIEETYCZNEMU
POSTĘPOWANIU PRACOWNIKÓW?
Streszczenie
W artykule omówiono przesłanki teoretyczne i dowody empiryczne sugerujące negatywne
związki między formalnymi i nieformalnymi aspektami etyki w zarządzaniu a nieetycznym
i nieproduktywnym postępowaniem pracowników. Badania empiryczne na grupie 958 losowo
wybranych pracowników ukazały, że implementacja etycznych praktyk silnie tłumaczy
wariancję wyników dotyczących instrumentalnego traktowania firmy przez pracowników,
a znacznie słabiej przestępstwa finansowo-korupcyjne i łamanie etosu zawodowego. Wnioski
z badań wskazują, że w formalizacja etycznych procedur organizacyjnych może być niesku‑
teczna i może nie przeciwdziałać nieetycznym zachowaniom pracowników, gdy nie jest
poparta działaniami kadry zarządzającej i odpowiednim kulturowym podłożem organizacji.

Słowa kluczowe: etyka w zarządzaniu, nieetyczne zachowania
pracowników, przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom
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ARE ETHICS OF MANAGEMENT CAN PREVENT
UNETHICAL WORK BEHAVIOR OF EMPLOYEES?
Abstract
The article discusses the theoretical aspects and empirical evidence suggest a negative
relationship between formal and informal aspects of ethics of management and unethical
and counterproductive work behavior of employees. Empirical studies on a group of 958
randomly selected employees have shown that the implementation of ethical practices
strongly explains the variance of the results on the instrumental treatment of the company
by employees, and much less crime and financial corruption and violations of professional
ethos. Conclusions from the study indicate that the formalization of ethical organizational
procedures may be ineffective and can not counteract the unethical behavior of employees
when it is not supported by the actions of executives and culturally appropriate ground of
organizations.

Key words: ethics of management, unethical behavior of employees,
preventing unethical behavior
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MOTYWOWANIE ZAWODNIKÓW
KLUBÓW SPORTOWYCH
DO ZAANGAŻOWANIA
ORGANIZACYJNEGO

Wstęp
Motywowanie to jedna z najważniejszych funkcji zarządzania organizacją. Prowa‑
dzi ono do osiągania przez organizację określonych celów, przyczynia się do budowa‑
nia lojalności jej członków, a także do podnoszenia efektywności ich działań. Odpo‑
wiednio skonstruowany system motywacyjny powinien prowadzić do pełniejszego
wykorzystania potencjału ludzkiego, stwarzając przy tym warunki do właściwego
powiązania realizacji celów organizacji z zaspokojeniem potrzeb jej uczestników.
W problematykę dotyczącą motywowania wyraźnie wpisuje się obszar dotyczący
kształtowania pożądanych z punktu widzenia organizacji postaw i zachowań. Pożą‑
danym efektem tego procesu jest zaangażowanie pracowników, które nie sprowadza
się wyłącznie do aktywności przy realizacji zadań, lecz obejmuje także pełną iden‑
tyfikację z celami i wartościami organizacji, aż do dobrowolnego i spontanicznego
oddania się pasjom zawodowym [8, s. 11]. Zaangażowanie, rozumiane jako czynny
udział w pracy wykonywanej z zapałem, a nawet z poświęceniem [23, s. 234], stanowi
więc cel, a równocześnie jest dowodem i miarą skuteczności działań motywacyjnych
w organizacji.
Zjawisko wyzwalania zaangażowania odgrywa szczególną rolę w procesie budo‑
wania identyfikacji sportowców z misją organizacji sportowej i jej celami.
* Dr Sylwia Stachowska − adiunkt, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
** Mgr Adam Pieńkowski − absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Ma‑
zurskiego w Olsztynie.
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Problem zaangażowania w klubach sportowych jest skomplikowany. Zaangażo‑
wanie jest kluczem do tego, aby potencjał zawodników przełożyć na rezultaty spor‑
towe. Ma ono swoje źródło nie tylko w adekwatnych do włożonego wysiłku i dokonań
gratyfikacjach finansowych, ale również w pozytywnym nastawieniu do organizacji,
współgraczy, trenerów i władz klubu, a także w postrzeganiu swoich możliwości roz‑
woju zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami.

1. Pojęcie i istota zaangażowania
W badaniach nad zachowaniami pracowników, obok takich pojęć, jak: zadowo‑
lenie z pracy, satysfakcja, lojalność czy przywiązanie organizacyjne, coraz częściej
pojawia się termin zaangażowania. Samo pojęcie zaangażowania organizacyjnego
nie jest niczym nowym, natomiast obecnie obserwuje się wysokie zainteresowanie
tym zjawiskiem, które może wynikać co najmniej z dwóch przesłanek [7, s. 217]:
 po pierwsze, wzrasta rola kultury organizacyjnej jako sfery odpowiedzialnej za
promowanie odpowiednich wartości i postaw pracowniczych;
 po drugie, coraz częściej w pobudzaniu efektywności pracowników zwraca się
uwagę na ich nastawienie do wykonywanej pracy, czyli postawę względem niej.
Pojęcie zaangażowania organizacyjnego jest dość trudne do zdefiniowania. W li‑
teraturze przedmiotu wyróżnia się trzy różne koncepcje dotyczące istoty zaangażo‑
wania [5, s. 58]:
 zaangażowanie jako rodzaj postawy pracownika;
 zaangażowanie behawioralne, wyrażające się określonym zachowaniem;
 zaangażowanie oparte na wzajemnej wymianie świadczeń pomiędzy pracowni‑
kiem a organizacją.
Podejścia dotyczące zaangażowania organizacyjnego spotykane w literaturze
przedmiotu można pogrupować w trzy obszary [22, s. 477]:
1) zaangażowanie rozumiane jako emocjonalne przywiązanie – charakterystyczną
cechą zaangażowania emocjonalnego (afektywnego) jest fakt, że osoby o jego
wysokim poziomie utożsamiają się z organizacją, angażują się w nią oraz są za‑
dowolone z bycia jej uczestnikiem;
2) zaangażowanie jako wynik postrzeganych kosztów opuszczenia organizacji – za‑
angażowanie takie (określane jako „poznawcze zaangażowanie trwania”) jest ten‑
dencją do włączania się w ciąg aktywności, opartą na rozpoznanych przez osobę
kosztach związanych z zaprzestaniem wykonywania danej czynności, a więc po‑
jawia się, gdy kontynuowanie uczestnictwa związane jest z korzyściami, a odej‑
ście z kosztami (stratami);
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3) zaangażowanie jako obowiązek – takie podejście traktuje zaangażowanie jako
przekonanie jednostki o zobligowaniu w stosunku do organizacji oraz jako nor‑
matywną presję na działanie zgodnie z jej celami.
Połączeniem tych ujęć jest model proponowany przez J. Meyera i N. Allena. Wy‑
odrębnili oni trzy komponenty zaangażowania: afektywny (emocjonalne przywiąza‑
nie), racjonalny (szacowanie kosztów wynikających z odejścia z organizacji) i nor‑
matywny (zobowiązanie do pozostania w organizacji) [17]. Można zatem przyjąć, że
u podstaw zaangażowania pracownika leżą: emocjonalne przywiązanie, normatywny
konformizm oraz racjonalny wybór [6].
Zaangażowanie można określić jako postawę pracownika, wyrażającą się względ‑
nie trwałym zachowaniem się w określony sposób wobec przedmiotu postawy, któ‑
rym może być praca, wykonywany zawód lub zatrudniająca organizacja [8, s. 17].
Problemem jest sprecyzowanie cech charakteryzujących to szczególne zachowanie.
W literaturze przedmiotu można spotkać różne próby określenia istoty zaanga‑
żowania:
1) zaangażowanie jest określane jako przywiązanie pracowników do organizacji
oraz pełnionych przez nich ról [10, s. 694];
2) zaangażowanie stanowi utrzymujący się poznawczo-afektywny stan umysłu da‑
jący poczucie spełnienia, który charakteryzuje wigor (wysoki poziom energii,
wysiłek wkładany w pracę), poświęcenie (oddanie, entuzjazm w pracy) i absorp‑
cja (pochłonięcie, koncentracja na pracy) [21, s. 74];
3) zaangażowanie jest charakteryzowane przez energię, entuzjazm wkładany w wy‑
konywanie obowiązków oraz nastawienie na wyniki, czyli proste przeciwieństwo
trzech parametrów wypalenia zawodowego: wyczerpania, cynizmu i braku efek‑
tywności [16];
4) o zaangażowaniu można mówić, gdy pracownicy są szczerze zainteresowani
i zaabsorbowani swoją pracą, a nawet pasjonują się nią, co skłania ich do po‑
dejmowania dobrowolnych wysiłków, wykraczających poza formalne obowiązki
[1, s. 123].
Zaangażowanie jest najczęściej definiowane jako emocjonalne i intelektualne
przywiązanie do organizacji oraz jako suma wysiłku, jaki pracownik decyduje się
włożyć w realizację swoich obowiązków [13, s. 66]. Przedmiotem zaangażowania
może więc być zarówno organizacja, jak i zawód (czyli zbiór wykonywanych zadań
w ramach realizacji obowiązków).
Zaangażowanie w pracę czy wykonywany zawód jest warunkiem niezbędnym,
lecz niewystarczającym do zaangażowania organizacyjnego, które oznacza identyfi‑
kację z celami i wartościami organizacji, pragnienie przynależności oraz gotowość
do działania, nadającą wysoką rangę interesom organizacji, a nawet priorytet nad
własnymi interesami jednostki [8, s. 17]. Może ono przejawiać się w takich zacho‑
waniach, jak:
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gotowość do obrony organizacji w sytuacjach kryzysu lub konfliktu;
 duma z przynależności i identyfikacja z organizacją (wyrażana stwierdzeniami,
takimi jak: „moja organizacja”, „nasz zespół”, „u nas”);
 aktywność i wysoka inicjatywa;
 lojalność i przywiązanie, brak zainteresowania zmianą miejsca pracy;
 dyspozycyjność oraz zgoda na pracę w godzinach ponadwymiarowych, gdy wy‑
maga tego sytuacja;
 zrozumienie dla dodatkowych obowiązków i chęć przyjmowania odpowiedzial‑
ności;
 zaufanie względem przełożonych i współpracowników.
Pracownicy zaangażowani charakteryzują się silnym i stałym przywiązaniem in‑
telektualnym i emocjonalnym do swojej pracy, zespołu i organizacji, w której funk‑
cjonują.
O zaangażowaniu można mówić, gdy pracownik zna i rozumie cele oraz warto‑
ści (sposoby postępowania) organizacji. Osoba zaangażowana pasuje do organizacji
na poziomie poglądów, a lepsze dopasowanie powinno wzmacniać poziom zaan‑
gażowania. Konsekwencją dopasowania jest poczucie przynależności i powiązania
z organizacją. Pracownik ustosunkowuje się emocjonalnie do organizacji (stosunek
może być pozytywny – wtedy rozwija się u niego duma z powodu bycia jej częścią, lub
negatywny – wówczas dostrzega niewłaściwe aspekty działania organizacji, a dążąc
do zmian, podejmuje działania mające na celu poprawę jej funkcjonowania). Trzecim
i zarazem kluczowym wymiarem zaangażowania jest działanie zgodne z przekona‑
niami pracownika – podejmuje on aktywności mające rzeczywisty wpływ na działa‑
nie organizacji, a jego zachowania wiążą się z wyborem pracy, realizacją zadań i po‑
stępowaniem w szczególnych sytuacjach. Zaangażowany pracownik nie poszukuje
aktywnie pracy, a nawet nie rozważa ewentualności odejścia, wierzy w sukces orga‑
nizacji, wyraża pozytywne opinie na temat środowiska, w którym się obraca, a nawet
zachęca innych do podjęcia w niej pracy [13, s. 68−69].
Podstawowymi cechami zaangażowania organizacyjnego są: identyfikacja z ce‑
lami i wartościami organizacji, pragnienie przynależności do niej, zgodność treści
pracy z zainteresowaniami, cechami osobowymi i aspiracjami, co jest warunkiem
pasji zawodowej, oraz chęć zdobycia się na wysiłek na rzecz organizacji [2, s. 126].
Zaangażowanie można więc traktować jako zjawisko wielowymiarowe, które [24,
s. 120]:
 określa postawę identyfikacji jednostki z organizacją, stanowi miarę jej lojalności;
 określa poziom satysfakcji (związanej z przynależnością do organizacji i wyko‑
nywaniem określonych zadań, pełnieniem funkcji i ról) i poczucia przywiązania
do organizacji;
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odzwierciedla stopień „uczestnictwa organizacyjnego”, wyrażonego pozytyw‑
nym wartościowaniem i podejmowaniem działań ukierunkowanych na cele or‑
ganizacji.
Za wymiary zaangażowania organizacyjnego można więc przyjąć [24, s. 120]:
 uczestnictwo – skłonność do podejmowania znacznego wysiłku na rzecz organi‑
zacji (w ramach tego wymiaru można wyodrębnić: orientację na zadania, orien‑
tację społeczną i orientację na rozwój);
 identyfikację – jako wyraz akceptacji celów i wartości organizacji (dwie składowe
tego wymiaru to: „tożsamość organizacyjna” i kreowanie wizerunku organizacji);
 lojalność – czyli pragnienie pozostania członkiem organizacji.
Innymi słowy, zaangażowanie organizacyjne tworzą: identyfikacja, stabilizacja,
pasja oraz efektywne działanie na rzecz organizacji [8, s. 18−19]. Znaczenie po‑
szczególnych cech zaangażowania organizacyjnego jest zróżnicowane w zależności
od typu organizacji.


2. Motywowanie do zaangażowania
organizacyjnego – istota i znaczenie
Zaangażowanie pracowników, będące efektem procesu kształtowania zachowań
i postaw w organizacji, jest równocześnie celem, a zarazem dowodem i miarą sku‑
teczności stosowanych w organizacji działań motywacyjnych.
M. Armstrong wskazuje na różnice między motywacją i zaangażowaniem, twier‑
dząc, że motywacja dotyczy chęci podejmowania działania, a nie postawy pracownika
[1, s. 125]. Motywacja nie musi być więc jednoznaczna z zaangażowaniem. Cele silnie
umotywowanego pracownika nie zawsze są zbieżne z celami zespołu i organizacji.
Organizacje charakteryzujące się wysokim zaangażowaniem pracowników wy‑
magają szczególnego systemu motywacyjnego jako konsekwencji specyficznych cech
tych organizacji. Według E. Lawlera organizacja wysokiego zaangażowania powinna
posiadać minimalne zróżnicowanie hierarchiczne [14, s. 105]. Egalitarne środowi‑
sko pracy wynika z przyjętego w nim założenia, że źródłem kreowania wartości jest
kapitał ludzki zaangażowany w organizacji, bez względu na rodzaj wykonywanej
pracy, a w organizacji występuje tylko jedna kategoria pracowników – pracownicy
„pierwszej klasy”. W rezultacie organizacje te cechuje homogeniczność kultury or‑
ganizacyjnej.
Osiągnięcie wysokiego zaangażowania wymaga identyfikacji pracowników z or‑
ganizacją. Dlatego system motywacyjny w organizacjach wysokiego zaangażowania
powinien kształtować stosunki pracy oparte na stabilizacji, wspólnej odpowiedzial‑
ności i partycypacji decyzyjnej. Szczególnym sposobem motywowania w tego typu
organizacjach jest planowanie ścieżek kariery, zarządzanie talentami, różne formy
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rozwoju kompetencji. Systemy wynagrodzeń wykorzystują zespołowe formy wyna‑
gradzania za efekty, partycypację finansową, różne formy dochodów odroczonych,
a także wynagradzanie za kompetencje.
Inspirowanie do wysokiego zaangażowania wymaga odwołania się do szero‑
kiego spektrum potrzeb, celów zawodowych i osobistych pracowników, co oznacza
potrzebę uruchomienia kompleksu instrumentów motywacyjnych. Etapem wstęp‑
nym jest zastosowanie odpowiednich nagród zewnętrznych, do których można za‑
liczyć: wynagrodzenia finansowe, warunki pracy, pozycję służbową oraz pewność
zatrudnienia.
Wynagrodzenia finansowe powinny spełniać trzy fundamentalne warunki [8, s. 21]:
1) powinny być bezpośrednio powiązane z osiągnięciami, w taki sposób, by otrzy‑
manie nagród było możliwe tylko po uzyskaniu odpowiedniego poziomu osią‑
gnięć;
2) oczekiwany przez pracodawcę poziom osiągnięć powinien być mobilizujący,
a równocześnie na tyle realny, by nagroda wywołała zainteresowanie pracow‑
nika;
3) niezbędne jest również przekonanie pracownika, że wysiłek wydatkowany w zdo‑
bycie nagrody był opłacalny, adekwatny do włożonego wysiłku.
Spełnienie tych warunków jest możliwe tylko w sytuacji pełnego wzajemnego za‑
ufania i transparentnej informacji. Pracownicy muszą ufać organizacji, że ich pełne
zaangażowanie zostanie sprawiedliwie nagrodzone. Tymczasem przy braku jasnych
kryteriów oceny kompetencji i efektów, uznaniowych nagrodach, niejawnych staw‑
kach płac pracownikom trudno dostrzec, w jaki sposób ich zaangażowanie wpły‑
nie na ich korzyści materialne, i ocenić, czy jest ono opłacalne. Zaufanie wewnątrz
organizacji okazuje się więc niezbędne dla efektywnego oddziaływania nagród ze‑
wnętrznych [9].
Efektywne nagrody zewnętrzne są warunkiem niezbędnym, lecz niewystarczają‑
cym do osiągnięcia pełnego zaangażowania do pracy. Skuteczne motywowanie pra‑
cowników w organizacjach wysokiego zaangażowania wymaga uzupełnienia wyna‑
grodzeń zewnętrznych kompleksem nagród wewnętrznych, takich jak: możliwości
rozwoju, samodzielność, wyrażanie uznania. Wstępnymi warunkami motywacji we‑
wnętrznej są [14, s. 104]:
 cel realistycznie określony przez menedżerów,
 zgodność rodzaju wykonywanej pracy z zainteresowaniami,
 informacja zwrotna o wynikach.
Według K. Ayersa można wskazać pięć podstawowych potrzeb pracowników,
które trzeba zaspokoić, by wykonywali oni pracę z pasją oraz identyfikowali się z or‑
ganizacją. Są to [3, s. 20]:
 potrzeba szacunku,
 potrzeba nauki i rozwoju,
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potrzeba „bycia wewnątrz”,
 potrzeba znaczenia,
 potrzeba bycia częścią zespołu wygrywającego.
Potrzeby te mają charakter hierarchiczny, a więc powinny być zaspokajane ko‑
lejno, począwszy od poziomu pierwszego, który stanowi potrzeba szacunku.
Znaczenie motywacji wewnętrznej potwierdza również M. Armstrong, który
w modelu czynników wpływających na zaangażowanie, poza motywacją wewnętrzną,
uwzględnia również: środowisko pracy, przywództwo oraz możliwości rozwoju oso‑
bistego [1, s. 127].
Wśród czynników organizacyjnych, które mogą prowadzić do zwiększenia zaan‑
gażowania, można wymienić m.in. takie elementy, jak [25]:
 klarowna ścieżka kariery – organizacje tworzące środowisko sprzyjające podno‑
szeniu zaangażowania pracowników dają im szanse i możliwości na rozwój no‑
wych kompetencji i umiejętności, na realizację zamierzeń oraz na wykorzystanie
całego potencjału zawodowego;
 umiejętność dopasowywania ludzi do określonych zadań – lepsze dopasowanie
pracowników do określonych typów ról mogłoby przyczynić się do zwiększenia
jakości, wydajności i własnej satysfakcji z wykonywanej pracy;
 proces oceny pracy – sprawiedliwy i przejrzysty proces oceny jest podstawą two‑
rzenia i zwiększania zaangażowania pracowników;
 system wartości – wartości determinują zachowania pracowników, kreują sens
wspólnego zaangażowania w wyniki organizacji, sprzyjają tworzeniu środowi‑
ska nakierowanego na wzajemną współpracę oraz na poczucie zaangażowania;
 upełnomocnienie (empowerment) – pracownicy chcą być zaangażowani w pro‑
cesy decyzyjne, które bezpośrednio dotyczą ich pracy – upełnomocnienie może
wzmacniać ich zaangażowanie, gdyż sami decydują oni o rozwiązaniu proble‑
mów, z którymi się stykają;
 branding – zaangażowani pracownicy kreują pozytywny wizerunek organizacji
i przyciągają podobnie zaangażowane osoby, przyczyniając się do poprawy efek‑
tywności;
 płaca i benefity – pracownicy chcą być wynagradzani za dobrze wykonaną pracę,
dlatego warto, żeby system bonusowy był ściśle powiązany z systemem ocen pro‑
mującym postawy pełnego zaangażowania i wykonywania zadań w sposób prze‑
kraczający oczekiwania;
 satysfakcja zawodowa – jedynie pracownicy zadowoleni ze swojej pracy mogą być
prawdziwie zaangażowani, dlatego tak ważne jest, żeby umiejętnie dopasowywać
rodzaj zadań do własnych aspiracji zawodowych;
 przejrzysta komunikacja wewnętrzna – pracodawcy muszą nauczyć się wsłu‑
chiwać w głosy i opinie swoich pracowników, gdyż to oni mogą podpowiadać,
w jakim kierunku powinna zmierzać organizacja – jeżeli pracownicy wierzą, że
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zostaną wysłuchani, a ich uwagi nie zostaną zignorowane, wówczas naturalnie
tworzy się pole do wzmacniania zaangażowania.
Strategia budowania zaangażowania w organizacji powinna być oparta na odpo‑
wiednio ukształtowanym systemie zarządzania zasobami ludzkimi, polityce rozwoju
pracowników oraz na aktywnej współpracy ze strony kadry kierowniczej. Należy przy
tym pamiętać, że dla powodzenia działań zmierzających do zwiększania zaangażo‑
wania niezbędne jest osobiste zaangażowanie kierownictwa. Menedżerowie powinni
być wyczuleni na sygnały docierające ze strony pracowników i na bieżąco śledzić po‑
ziom zadowolenia w organizacji. Pracownicy czują się bowiem odpowiedzialni i za‑
angażowani, jeżeli widzą podobną postawę u kadry kierowniczej [15, s. 15].

3. Specyfika motywowania członków
klubu sportowego do zaangażowania
organizacyjnego
Dla zrozumienia specyfiki organizacji sportowej ważna jest identyfikacja jej ob‑
szarów działalności. Najważniejszym z nich jest prowadzenie profesjonalnej drużyny,
która ma osiągać sukcesy sportowe, a pośrednio również generować zyski poprzez
sprzedaż biletów na mecze czy sprzedaż praw do transmisji meczów lokalnym tele‑
wizjom. Ponadto celem działania klubu jest realizacja funkcji wychowawczej, czyli
szkolenie młodzieży [11, s. 105]. Dodatkowo klub musi prowadzić politykę marke‑
tingową, opierającą się na popularyzacji danej dyscypliny i zdobyciu jak najwierniej‑
szej grupy fanów. Wszystkie działania klubu są bacznie obserwowane przez intere‑
sariuszy klubu, czyli kibiców i sponsorów. Relacje między tymi grupami układają się
bardzo różnie i zdarza się, że nie zależą one od wyników osiąganych przez drużyny
sportowe. Na specyfikę klubu sportowego dość istotny wpływ ma także jego kultura
organizacyjna wyrażająca się w określonej symbolice, przywiązaniu do barw klubo‑
wych. Przy tym sukces w aspekcie organizacji sportowej to indywidualna kwestia
– w jednym przypadku jest to puchar zdobyty w zawodach, w innym – „sprzedaż”
zawodników za duże pieniądze, a jeszcze w innym − wprowadzenie do zespołu kilku
wychowanków [11, s. 106].
Przy różnorodności grup społeczno-zawodowych, jaka występuje w organizacji
sportowej, trudne jest wypracowanie skutecznego, a zarazem sprawiedliwego sys‑
temu motywowania. Tym samym rodzi się wiele pytań o kształt realizacji funkcji
motywacyjnej w klubie sportowym i podmiot, który miałby się tym zajmować. Ist‑
nieją różne teorie na ten temat − jedni uważają, że wystarczy zatrudnienie psycho‑
loga sportowego, inni wskazują na rolę trenera jako osoby z wystarczającą wiedzą
na temat motywacji i zaangażowania. Pojawiają się też głosy (szczególnie ze strony
kibiców) wskazujące na ujęcie zgodne z tayloryzmem, że najlepszym i jedynym
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motywatorem dla sportowców powinny być pieniądze. Wbrew tym opiniom wy‑
stępują jednak przypadki, w których pomimo braku środków finansowych i odpo‑
wiednich warunków do gry, drużyna osiąga znakomite wyniki sportowe (przykład
Polonii Bytom w sezonie 2008/2009, która wygrała wówczas wiele spotkań, chociaż
piłkarze przez wiele miesięcy nie otrzymywali wynagrodzenia, a ich baza treningowa
nie nadawała się do sportu wyczynowego).
Praktyka wskazuje, że w przypadku członków organizacji sportowej ogromne
znaczenie ma możliwość zaspokajania potrzeb afiliacyjnych − identyfikacji z klu‑
bem. Jednostka identyfikująca się z organizacją chce stać się jej częścią i dbać o jej
rozwój. Problem pojawia się jednak w momencie konfliktu interesariuszy, zawod‑
ników i działaczy. To na zawodnikach często odbija się frustracja ludzi emocjonal‑
nie związanych z klubem, którzy w sposób szczególny utożsamiają się z organizacją.
Inną ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, mówiąc o motywowaniu
w klubie sportowym, jest autorytet trenera. Niezwykle istotną rolę w motywowa‑
niu do zaangażowania odgrywa trener. Chodzi tu głównie o identyfikację zawodni‑
ków z osobą trenera czy też uznanie danego trenera za niepodważalny autorytet [11,
s. 110]. Jest to identyfikacja nie tyle z klubem, co z osobą, która tworzy zespół zdolny
do największego wysiłku (przykładem może być tu postawa piłkarzy ręcznych repre‑
zentacji Polski, którzy „stoją murem” za swoim trenerem Bogdanem Wentą, za każ‑
dym razem podkreślając, jak wielką rolę odgrywa on w ich drużynie).
W procesie budowania identyfikacji sportowców z misją organizacji sportowej
i jej celami niezwykle ważną rolę odgrywa zjawisko wyzwalania zaangażowania. Za‑
angażowanie może oznaczać gotowość do rezygnacji z celów osobistych na rzecz or‑
ganizacji, przy równoczesnej odpowiedzialności za jej losy. Praktyka podaje liczne
przykłady sportowców, którzy rezygnowali z zakładania rodziny w imię osiągania
najwyższych wyników sportowych. O zaangażowaniu można mówić także wtedy, gdy
zawodnicy całkowicie pochłonięci pracą nad osiąganiem coraz lepszych rezultatów
podejmują dodatkowe wysiłki wykraczające poza ich formalne obowiązki. Zdarza
się to wielokrotnie w klubach nie najlepiej zorganizowanych, o słabej kondycji finan‑
sowej, w których zawodnicy starają się pomagać władzom klubu, wykonując proste
prace, takie jak np. sprzątanie boiska do gry przed meczem.
Problem zaangażowania w klubach sportowych jest skomplikowany. Zaangażo‑
wanie zawodników jest kluczem do tego, aby ich potencjał przełożyć na rezultaty
sportowe. Ma ono swoje źródło w pozytywnych nastawieniach do organizacji, po‑
strzeganiu swoich możliwości rozwoju adekwatnie do indywidualnych oczekiwań
[20, s. 74]. Zaangażowanie może pochodzić z dwóch źródeł: można mówić o czyn‑
nikach wrodzonych lub wniesionych do organizacji oraz nabytych przez pracę dla
niej. Niewątpliwie organizacje sportowe rozpoczęły proces pozyskiwania pracowni‑
ków do budowania zaangażowania w zespole. W przypadku organizacji o stabilnej
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sytuacji finansowej zatrudnienie specjalistów w dziedzinie motywacji może tylko
pomóc w szybszym rozwoju [11, s. 110−111].
Aby zdiagnozować poziom zaangażowania zawodników, władze klubów posługują
się często badaniem klimatu społecznego w organizacji sportowej. Klimat organiza‑
cyjny, będący elementem kultury organizacji, odzwierciedla otoczenie zewnętrzne
procesu motywowania zawodników. Na jego kształtowanie w klubie sportowym
wpływ mają wartości uznawane przez sportowców i style kierowania władz klubu [11,
s. 111]. W celu uzyskania rzetelnych wyników badań klimatu organizacyjnego ko‑
nieczna jest anonimowość takich badań. Tylko profesjonalne, często zamożne kluby
sportowe praktykują badanie takich zależności. Aby wyraźnie podnieść poziom za‑
angażowania, niezbędne jest rozpoznanie przez władze klubu potrzeb, preferencji
i oczekiwań zawodników oraz wychodzenie im naprzeciw [12, s. 84].
R. Panfil wskazuje, że,,zaczyna się już mówić o wprowadzeniu szczególnego ro‑
dzaju coachingu do środowiska sportowego, jako dodatkowej, obok działań trener‑
skich, formy wydobywania potencjału i talentu sportowców” [18, s. 7]. Zjawisko
coachingu sportowego polega na wspomaganiu w przygotowaniu sportowców do
osiągania i utrzymania wysokiej formy, a przez to uzyskiwania wysokich rezultatów
w swojej dyscyplinie. Osoba takiego coacha (trenera rozwoju), niezwiązana dotych‑
czas z danym klubem sportowym, poza pracą nad bieżącą formą zawodnika byłaby
odpowiedzialna również za zarządzanie karierą sportową wyczynowców. Należy
dodać, że zgodnie z definicją sportowy coach miałby za zadanie jedynie uświado‑
mić, jakie są problemy sportowca, naprowadzić go na właściwą drogę, a nie szukać
za niego rozwiązań. Sport coaching nie został do tej pory wprowadzony na polski
rynek, ale w Stanach Zjednoczonych jest już bardzo popularny i szeroko wykorzy‑
stywany, szczególnie w sportach indywidualnych, takich jak lekkoatletyka czy nar‑
ciarstwo [18].
W literaturze przedmiotu można znaleźć podział na pozafinansowe i finansowe
sposoby motywowania sportowców. Celem ludzi zarządzających klubem sportowym
jest wyzwolenie u zawodników potrzeby włożenia maksymalnego wysiłku w swoje
działania. Wynik sportowy, a także i styl, w jakim zostanie uzyskany, ma duże zna‑
czenie dla wizerunku organizacji sportowej [12, s. 79] (przykładem może być tu po‑
stawa reprezentacji Grecji, mistrza Europy w piłce nożnej, która zdobyła trofeum,
prezentując „niemiły dla oka” styl gry − w rezultacie Grecy nie zdobyli sympatii ki‑
biców, co było szczególnie widoczne w komentarzach prasowych).
Egzemplifikacją potrzeby afiliacji dla wielu sportowców jest gra w reprezentacji
swego kraju i przynależność do zespołu złożonego z gwiazd. Możliwość zaspoko‑
jenia potrzeby uznania pojawia się w momencie udzielania wywiadów w prasie czy
rozdawania autografów wśród kibiców. Natomiast potrzeba samorealizacji, wyni‑
kająca z wewnętrznego dążenia do wyznaczenia celu, pojawia się najczęściej po za‑
spokojeniu potrzeb niższego rzędu (przykładem może być tutaj próba osiągnięcia
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sukcesu M. Jordana w golfie, po zdobyciu wszystkich możliwych laurów w koszy‑
kówce) [12, s. 84].
Drużyna sportowa ma w swoim składzie różne osobowości, jednak największą
uwagę przyciągają autentyczne gwiazdy. Podstawowym celem trenera w takich wy‑
padkach jest odkrycie potrzeb takiego zawodnika, aby nie stracił zapału do pracy lub
nie pragnął zmienić otoczenia klubowego [12, s. 85]. Zdarza się, że gwiazdy zespołu
sportowego często są bardzo trudnym partnerem. W tym przypadku należy podjąć
bardzo ostrożne, jednak stanowcze działania, aby przekonać i odpowiednio zmoty‑
wować ich do zaangażowania [4, s. 96]. Rola lidera drużyny opiera się na przejęciu
ogromnej odpowiedzialności na siebie. Musi on kierować grupą, zachęcać do więk‑
szego zaangażowania i dodawać otuchy w chwilach zwątpienia [19, s. 87−88]. Po‑
dobnie jak w przypadku trenera powinien on być autorytetem dla drużyny, zespół
musi darzyć go pełnym zaufaniem i szacunkiem.
Zawodnicy sportowi liczą na równe traktowanie ich przez działaczy klubowych
w aspekcie płacy, ale też przestrzegania regulaminu klubu. Ważnym elementem
procesu motywowania w organizacji sportowej jest stosowanie bodźców o charak‑
terze pozytywnym i negatywnym. Rolę pozytywnych wzmocnień mogą odegrać ta‑
kie elementy, jak: pochlebna opinia w prasie, pochwała, premia za dobre wyniki, do
negatywnych zaś można zaliczyć kary za złamanie procedur klubu czy brak zaan‑
gażowania w grę.
Ważnym elementem motywowania jest także możliwość wspólnego z przełożo‑
nym ustalania planów i zadań. Rozpatrując to przez pryzmat sportu, trener i zarząd
powinien przed sezonem spotkać się z zespołem i wspólnie ustalić plany na nad‑
chodzący sezon.
Oczywiście najbardziej znaną i szeroko rozpowszechnioną formą motywowania
są korzyści materialne oferowane przez klub w zamian za osiągnięcie założonych
wyników sportowych. Może to być rozwiązane w dwojaki sposób − zawodnicy mają
wpisany w umowach z klubem lub sponsorem szczegółowy taryfikator premii albo
też mają możliwość otrzymywania nagród uznaniowych przyznawanych przez wła‑
dze klubu. Wiele klubów staje przed dylematem, czy lepiej jest płacić wyższe sumy
kontraktowe (pensje), i tym samym mieć szansę ściągnięcia lepszych zawodników,
czy też położyć większą wagę na premiowanie, uzależniając zarobki od wyniku spor‑
towego, czyli zapewnić im minimalną podstawę z dużymi nagrodami za wyniki.
Praktyka wskazuje, że ten drugi sposób daje lepsze rezultaty, ale często prowadzi do
konfliktów na linii klub – sportowcy (przykład piłkarzy Legii Warszawa, którzy nie
otrzymali premii za mistrzostwo Polski, ponieważ w wyniku zastosowania systemu
premiowego drużyna utraciła płynność finansową) [12, s. 88].
Należy pamiętać, że nie ma uniwersalnego systemu motywacyjnego, zarówno dla
firm, jak i organizacji sportowych. Sportowcy są specyficznym rodzajem uczestni‑
ków organizacji, którzy mają bardzo duże potrzeby bycia docenianymi, często też
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potrzebują silnych bodźców, aby realizować swoje zadania z pełnym zaangażowa‑
niem. Aby takie zaangażowanie wyzwolić, należy stosować mieszankę wzmocnienia
pozytywnego i negatywnego. Bardzo ważne jest, aby z daną grupą ludzi wytworzyć
odpowiednio wysoki poziom zaangażowania, który sprawi, że sukcesy będą na wy‑
ciągnięcie ręki.
Istotną kwestią dotyczącą działalności sportowej, rzadko omawianą w mediach,
jest niezwykle trudne zadanie przekształcenia polskich organizacji sportowych w sil‑
nych i realnych konkurentów innych klubów w Europie i na całym świecie. Przy‑
kładem takiej prężnie działającej organizacji sportowej jest drużyna Realu Madryt.
Klub ten poza działalnością czysto sportową zajmuje się dystrybucją gadżetów klubo‑
wych na całym świecie, organizuje wycieczki na teren klubu, czy też zbiera fundusze
z biletów na mecze i treningi zespołu. Real jest od wielu lat jednym z najbogatszych
klubów na świecie właśnie dzięki komercjalizacji swojej działalności. Warto więc
zwrócić uwagę, że menedżerowie polskich klubów sportowych muszą dostosować
się do wymagań rynkowych, jeżeli liczą na osiąganie znaczących sukcesów na are‑
nie międzynarodowej.

4. Cel i metodyka badań
Celem badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania była ana‑
liza i ocena skuteczności rozwiązań w dziedzinie motywowania do zaangażowania
w klubie sportowym OKPR Traveland Społem Olsztyn. W procesie realizacji tego
celu poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania (problemy) badawcze:
 Które z czynników motywacyjnych zawodnicy uważają za najcenniejsze?
 Jaką rolę w motywowaniu do zaangażowania odgrywa wynagrodzenie?
 Jakie znaczenie motywacyjne mają bodźce o charakterze niematerialnym?
 Czy funkcjonujący w klubie sportowym system motywowania można uznać za
efektywny i dostosowany do specyfiki organizacji?
Podstawowe badania służące realizacji założonego celu przeprowadzono me‑
todą ankietową. Badaniami objęto wszystkich zawodników klubu OKPR Traveland
Społem Olsztyn (19 piłkarzy ręcznych). Strukturę badanej populacji przedstawiono
w tabeli 1.
Większość respondentów to osoby w wieku do 30 lat, legitymujące się stażem
w klubie do 4 lat (ponad 63 % badanej populacji). W badanej grupie znalazły się
osoby zarówno z wykształceniem wyższym (ponad 47 %), jak i średnim (ponad 47 %)
oraz jedna osoba z wykształceniem zawodowym.
Badania przeprowadzono w I kwartale 2010 roku.
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Tabela 1. Struktura badanej populacji
Wyszczególnienie

Liczba respondentów

Procent

Wiek
do 25 lat

8

42,1

od 25 do 30 lat

4

21,1

powyżej 30 lat

7

36,8

wyższe

9

47,4

średnie

9

47,4

zawodowe

1

5,2

do 2 lat

5

26,4

od 2 do 4 lat

7

36,8

powyżej 4 lat

7

36,8

Wykształcenie

Staż w klubie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

5. Wyniki badań
Pytania zawarte w wykorzystanym w badaniach kwestionariuszu ankietowym
miały na celu zebranie opinii sportowców na temat preferowanych przez nich form
motywowania do zaangażowania oraz stosowanych w klubie OKPR Traveland Spo‑
łem Olsztyn rozwiązań motywacyjnych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że nie wszystkie czynniki motywacyjne od‑
grywają znaczącą rolę w życiu zawodników. Okazuje się bowiem, że nagrody rze‑
czowe, takie jak: puchary czy statuetki, nie motywują zawodników do większego
zaangażowania. Można odnieść wrażenie, że to kryjące się za medalami pieniądze
są silniejszym bodźcem motywacyjnym. Przejawia się to w uznaniu przez respon‑
dentów wysokości wynagrodzenia, jak i premii oraz nagród pieniężnych za istotne
czynniki motywacyjne (po ok. 58 % wskazań). Ważnymi elementami okazały się
także możliwość samorealizacji (ok. 58 %) i rozwoju zawodowego (ponad 63 % od‑
powiedzi). W dalszej kolejności wymieniano takie elementy, jak: dobra atmosfera
pracy, uznanie społeczne i prestiż oraz pochwały i uznanie ze strony przełożonych
(por. tabela 2).
Istotną kwestią dla zrozumienia natury sportowców jest identyfikacja celów, jakie
zamierzają oni osiągnąć w swojej karierze. Z motywacyjnego punktu widzenia ważne
jest również zweryfikowanie, czy plany poszczególnych zawodników są zbieżne z za‑
łożeniami klubu.
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Tabela 2. Najważniejsze czynniki motywacyjne w opinii badanych zawodników
Liczba wskazań

Procent

Możliwość rozwoju zawodowego

Wyszczególnienie

12

63,2

Możliwość samorealizacji

11

57,9

Wysokość wynagrodzenia

11

57,9

Premie i nagrody pieniężne

11

57,9

Dobra atmosfera pracy

9

47,4

Uznanie społeczne, prestiż

9

47,4

Pochwała, uznanie przełożonego

7

36,8

Nagrody rzeczowe (medale, puchary itp.)

3

15,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wyniki badań wskazują, że wszystkim zawodnikom są znane cele klubu sporto‑
wego. Większość respondentów (79 %) wskazała przy tym, że cele te są zbieżne z ich
indywidualnymi celami. Pozostałe 21 % badanych było natomiast przeciwnego zda‑
nia.
W dalszej kolejności zapytano zawodników o ich indywidualne cele sportowe.
Najważniejszym takim celem w przypadku wszystkich objętych badaniem spor‑
towców okazał się medal mistrzostw Polski za obecny sezon. Na drugim miejscu
w hierarchii celów uplasowało się pewne miejsce w składzie drużyny (ponad 63 %
wskazań), co wskazuje, że potrzeba bezpieczeństwa odgrywa istotną rolę w życiu
sportowca. Miejsce to bowiem oznacza stabilność finansową, możliwość rozwoju
i uznanie ze strony kibiców oraz przełożonych. Na kolejnej pozycji znalazło się wyż‑
sze wynagrodzenie (ponad 52 % odpowiedzi). Po 47 % wskazań uzyskały natomiast
odpowiedzi: gra w europejskich pucharach i reprezentacji swojego kraju. Wysoki
procent tych wskazań oznacza duże aspiracje olsztyńskich szczypiornistów, ponie‑
waż gra taka wiąże się z najwyższym poziomem piłki ręcznej. Na uwagę zasługuje
przy tym fakt, iż zawodnicy OKPR Traveland Społem nie garną się do zmiany barw
klubowych (por. tabela 3).
Na pytanie dotyczące siły kar i nagród jako bodźców motywacyjnych respondenci
w przeważającej większości (ok. 90 %) odpowiedzieli, iż silniejsze oddziaływanie
motywacyjne mają dla nich bodźce o charakterze pozytywnym: nagrody, pochwały
i uznanie przełożonego. Pozostałe osoby wskazały na motywacyjne znaczenie bodź‑
ców negatywnych, takich jak: upomnienia, nagany i kary.
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Tabela 3. Najważniejsze cele sportowe zawodników 
OKPR Traveland Społem Olsztyn
Liczba wskazań

Procent

Medal za obecny sezon w Ekstraklasie

Wyszczególnienie

19

100,0

Pewne miejsce w składzie drużyny

12

63,2

Wyższe wynagrodzenie

10

52,6

Gra w reprezentacji kraju

9

47,4

Gra w europejskich pucharach

9

47,4

Wyjazd do klubu zagranicznego

6

31,6

Zmiana krajowych barw klubowych

1

5,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W dalszej części badania zapytano zawodników o kwestie dotyczące możliwości
rozwoju zawodowego w klubie. Zdaniem większości ankietowanych zawodników
(ponad 84 %) takie możliwości w klubie istnieją i każdy sportowiec może je wyko‑
rzystać. Za najważniejszy czynnik wpływający na rozwój kariery sportowej w klu‑
bie respondenci uznali umiejętności graczy (ok. 90 % wskazań), w dalszej kolejności
wskazywano na rolę, jaką w tym zakresie odgrywa subiektywna ocena przełożonych
(ok. 37 % odpowiedzi), oraz staż w klubie (10,5 %).
Niezwykle ważnym, a przez wielu uznawanym za najważniejszy, elementem sys‑
temu motywowania są wynagrodzenia. W przypadku sportowców na wynagrodzenie
całkowite składają się świadczenia płacowe i pozapłacowe wynikające z kontraktu.
Ankietowani w zdecydowanej większości (ok. 95 %) potwierdzili, iż znane są im
jasne i zrozumiałe zasady wynagradzania w klubie. Większość badanych zawodników
(ponad 74 %) nie jest jednak zadowolona z otrzymywanego wynagrodzenia (w tym
ponad 52 % respondentów stwierdza to w sposób zdecydowany).
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia w klubie
są w opinii badanych zawodników umiejętności (ok. 74 % wskazań). Ponad 52 % re‑
spondentów jest przy tym zdania, że na wynagrodzenie zawodników w klubie wpływa
subiektywna ocena przełożonych. W dalszej kolejności wymieniano: wynik sportowy
na koniec sezonu (ponad 36 %), staż w klubie (ponad 31 %), zwycięstwo w szczególnie
ważnym meczu oraz liczbę rozegranych meczy w sezonie (por. tabela 4).
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Tabela 4. Najważniejsze czynniki wpływające na wysokość wynagrodzenia
w klubie w opinii badanych zawodników
Wyszczególnienie

Liczba wskazań

Procent

14

73,7

Subiektywna ocena przełożonych

8

52,6

Wynik sportowy na koniec sezonu

7

36,8

Staż w klubie

6

31,2

Zwycięstwo w szczególnie ważnym meczu

2

10,5

Ilość rozegranych meczy

2

10,5

Umiejętności

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W dalszej części badania respondenci mieli okazję wypowiedzenia się w kwestii
innych elementów płacowych, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na zaangażowa‑
nie i wyniki sportowe. Zdaniem znacznej części badanych zawodników pożądanym
elementem motywacyjnym byłaby nagroda finansowa dla najlepszego (w ocenie
przełożonych i/lub kibiców) zawodnika meczu (odpowiednio ponad 42 i ok. 37 %
wskazań). Ponad 21 % ankietowanych zwróciło uwagę na pomeczową premię dla
całego zespołu jako atrakcyjny element, który mógłby znaleźć się w tym systemie.
Taka sama liczba respondentów stwierdziła także, że żaden z podanych czynników
nie jest potrzebny (por. tabela 5).
Tabela 5. Czynniki płacowe, które mogłyby pozytywnie wpłynąć
na zaangażowanie i wyniki sportowe w opinii badanych zawodników
Wyszczególnienie

Liczba wskazań

Procent

Nagroda finansowa dla najlepszego (w ocenie
przełożonych) zawodnika meczu

8

42,1

Nagroda finansowa dla najlepszego (w ocenie
kibiców) zawodnika meczu

7

36,8

Pomeczowa premia dla całego zespołu

4

21,1

Żaden z powyższych czynników nie jest potrzebny

4

21,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Kolejne pytanie miało na celu stwierdzenie, w jaki sposób piłkarze odbierają re‑
spektowanie naczelnej zasady kontraktowania w klubie, jaką jest utajnienie wyna‑
grodzeń. Okazało się, że aż ok. 74 % badanych zawodników uważa to za korzystne
rozwiązanie dla zespołu, a tylko ponad 10 % − ma zdanie przeciwne. Pozostałe osoby
są natomiast zdania, że utajnienie wynagrodzeń to fikcja, ponieważ wszyscy i tak
znają szczegóły kontraktów pozostałych piłkarzy.
Spośród dodatkowych świadczeń oferowanych przez klub za najbardziej atrak‑
cyjne pod względem motywacyjnym respondenci uznali darmowe posiłki (ok. 79 %
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wskazań). W dalszej kolejności wymieniano: bonusy o charakterze żywieniowym
i dodatki mieszkaniowe (po 42 % odpowiedzi). Natomiast wśród świadczeń, które
− zdaniem zawodników − mogłyby się przyczynić do podniesienia zaangażowania
w klubie znalazły się: dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne (ok. 74% wskazań), samo‑
chód służbowy do prywatnego użytku i wycieczka zagraniczna po sezonie (po 58 %
odpowiedzi), bony towarowe (31 %), telefon służbowy (26 %) i bilety na imprezy kul‑
turalne (21 %).
Następnym badanym obszarem były relacje międzyludzkie panujące w klubie
sportowym oraz ich wpływ na motywację zawodników. W pierwszej kolejności an‑
kietowani zostali zapytani o wpływ dobrej atmosfery w klubie na poprawę efektyw‑
ności sportowców. Prawie wszyscy respondenci (ok. 95 %) uznali, że dobra atmosfera
może istotnie wpłynąć na lepsze wyniki. Większość ankietowanych (ok. 79 %) stwier‑
dziła przy tym, że atmosfera aktualnie panująca w klubie sprzyja poprawie efektyw‑
ności. Zawodnicy pozytywnie ocenili również istniejące w klubie stosunki między‑
ludzkie – około 79 % badanych stwierdziło, iż oparte są one na współpracy i zaufaniu.
Zdaniem większości ankietowanych (ponad 84 %) satysfakcjonujące są również re‑
lacje na linii podwładny − przełożony. Większość respondentów (ok. 79 %) stwier‑
dziła przy tym, iż jest doceniana przez przełożonych (rozumianych jako trenerzy
i kadra zarządzająca).
Badani sportowcy mieli również okazję wypowiedzenia się w kwestii, czy wspólne
spędzanie czasu po treningach i meczach zmotywowałoby ich bardziej do osiągania
lepszych wyników. W odpowiedzi na to pytanie zdania były dość podzielone. Tylko
ok. 37 % zawodników uznało to za idealne rozwiązanie, ponad 31 % osób nie było
tego pewnych, ale przychyliło się do takich działań. Pozostałe osoby były przeciw‑
nego zdania.
Kolejne pytanie dotyczyło podmiotów odpowiedzialnych za podnoszenie po‑
ziomu zaangażowania w klubie. Wszyscy respondenci orzekli jednogłośnie, że
to przede wszystkim sztab trenerski odpowiada za zaangażowanie graczy. Zdecy‑
dowanie mniejsze znaczenie zostało w tym zakresie przypisane prezesowi klubu
(ponad 26 % wskazań), dyrektorowi (ponad 10 %) i kierownikowi klubu (ponad 5 %
odpowiedzi).
Objęci badaniem sportowcy wypowiedzieli się również w kwestii dodatkowych
podmiotów, które mogłyby zajmować się motywowaniem w klubie. Zdania w tej kwe‑
stii również były podzielone. Połowa badanych odrzuciła taką propozycję, a druga
część uznała za dobre rozwiązanie wprowadzenie do klubu dodatkowej osoby zaj‑
mującej się motywowaniem zawodników (coacha sportowego, psychologa).
Ponad połowa badanych zawodników (58 %) stwierdziła przy tym, iż stosowane
w klubie rozwiązania w dziedzinie motywowania skutecznie oddziałują na zaanga‑
żowanie w pracę, pozostałe osoby były przeciwnego zdania. Chęć wprowadzenia
zmian w funkcjonującym w klubie systemie motywacyjnym wyraziło jednak zaledwie
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ok. 26 % badanych, wskazując głównie na pomeczowe premie finansowe jako ele‑
ment, który mógłby skutecznie przyczynić się do zwiększania motywacji sportowców.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania dowiodły, że istotnym motywatorem do zaangażowania
w klubie sportowym jest wynagrodzenie, ale ważne są również możliwość rozwoju
i samorealizacji. Stabilizacja finansowa daje sportowcom poczucie bezpieczeństwa.
Okazuje się jednak, że dla zawodników ważny jest także rozwój osobisty i stałe pod‑
noszenie umiejętności.
Cennym bodźcem motywacyjnym dla sportowców są także dodatkowe świad‑
czenia pozapłacowe. Badania wykazały, że zastosowanie takich świadczeń, jak: do‑
datkowe ubezpieczenia zdrowotne, telefon służbowy do prywatnego użytku czy fi‑
nansowanie wypoczynku wiązałoby się ze zwiększonym zadowoleniem zawodników,
wpływając przy tym na ich zaangażowanie.
Atmosfera panująca w klubie ma istotne znaczenie w podwyższaniu poziomu za‑
angażowania zawodników. Okazało się, iż pozytywne relacje interpersonalne mają
istotne przełożenie na wyniki osiągane przez zespół. Z uwagi na zaufanie i współ‑
pracę panującą w klubie warto byłoby także zaproponować zawodnikom wspólne
spędzanie wolnego czasu, ponieważ taki element integracji jest często pożądany,
szczególnie wśród młodych sportowców.
Wykorzystywane w OKPR Traveland Społem Olsztyn rozwiązania w dziedzinie
motywowania generalnie można uznać za skuteczne, sprzyjające zwiększaniu zaan‑
gażowania zawodników. Uzyskane wyniki badań wskazują jednak przy tym na po‑
trzebę zmian w systemie motywacyjnym, wśród których zawodnicy sugerują m.in.
wprowadzenie dodatkowych pomeczowych premii finansowych jako skutecznego
środka służącego zwiększaniu motywacji.
Reasumując, można stwierdzić, że skuteczność procesu motywowania zależy od
wielu różnorodnych czynników. Dlatego też właściwe zarządzanie kadrą organizacji
sportowej i rozpoznanie jej potrzeb ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia wyty‑
czonych celów i realizacji zadań klubu sportowego.
Stałe usprawnianie i ulepszanie systemów motywacyjnych jest wyznacznikiem
prawidłowych działań władz klubu. Należałoby w tym zakresie zwrócić większą
uwagę na czynnik ludzki i skupić się na potrzebach zarówno poszczególnych za‑
wodników, jak i całego zespołu. Tym samym warto byłoby zastanowić się dokładnie
nad indywidualnym rozwojem każdego z zawodników i sprecyzować ścieżkę kariery
poszczególnych graczy. Zastosowanie takich działań może okazać się efektywnym
narzędziem zwiększania zaangażowania sportowców, a przy tym skuteczną bronią
w walce z konkurującymi klubami w regionie, kraju i za granicą.
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MOTYWOWANIE ZAWODNIKÓW KLUBÓW
SPORTOWYCH DO ZAANGAŻOWANIA
ORGANIZACYJNEGO
Streszczenie
W problematykę dotyczącą motywowania wpisuje się obszar dotyczący kształtowania
pożądanych z punktu widzenia organizacji postaw i zachowań jej uczestników. Zjawisko
wyzwalania zaangażowania odgrywa szczególną rolę w procesie budowania identyfikacji
sportowców z misją organizacji sportowej i jej celami.
Celem prezentowanych badań była analiza i ocena skuteczności działań w dziedzinie
motywowania do zaangażowania w klubie sportowym OKPR Traveland Społem Olsztyn.
Przeprowadzone badania dowiodły, że istotnym motywatorem zawodników w klubie
sportowym jest wynagrodzenie, ale ważne są również możliwość rozwoju i samorealizacji,
pozytywne relacje interpersonalne i atmosfera oparta na współpracy i zaufaniu.

Słowa kluczowe: motywowanie, zaangażowanie organizacyjne,
organizacja sportowa
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MOTIVATION OF SPORTS CLUBS’ MEMBERS
FOR ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT
Abstract
The issues concerning motivation include the area of developing the desirable attitudes and
behaviors of participants of organizations. The phenomenon of triggering engagement plays
a special role in the process of creating athletes’ identification with the sport organization’s
mission and its goals.
The aim of presented research was to analyse and evaluate the effectiveness in the field of
motivation for engagement in the sport organization O. K. P. R. Traveland Społem Olsztyn.
The studies shown that payment is an essential motivator in the sport organization but
another factors like the possibility of self-development and fulfillment, positive interpersonal
relations and the atmosphere based on cooperation and trust are also relevant.

Key words: motivation, organizational engagement, sport
organization
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NEGOCJACJE I TOŻSAMOŚĆ
JAKO WYMIARY TYPOLOGII
ORGANIZACJI
GOSPODARCZYCH

Wstęp
Zarówno problematyka negocjacji, jak i tożsamości jest od dawna obecna w na‑
ukach o zarządzaniu. Twierdzi się nawet, że tożsamość stanowi fundament organi‑
zacji, ponieważ odpowiada na podstawowe pytania związane z jej funkcjonowaniem:
kim jesteśmy? co nas odróżnia od innych? dokąd zmierzamy? Odpowiedzi to nic in‑
nego jak analiza organizacji od strony jej strategii, działań marketingowych, polityki
personalnej itd., czyli tego wszystkiego, co stanowi przedmiot zarządzania. Zatem
analiza tożsamości organizacji to analiza postaw pracowników, kultury organizacji,
strategii jej działania oraz struktury organizacyjnej [8; 30, s. 99−107].
Negocjacje są bardzo często analizowane wyłącznie z perspektywy umiejętności
(narzędzi) rozwiązywania konfliktów. Jest to perspektywa użyteczna dla praktyki
zarządzania i pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące skali skuteczności
proponowanych działań. Szersze perspektywy poznawcze otwiera analiza negocjacji
z punktu widzenia komunikacji i wymiany zasobów pomiędzy stronami w sytuacji
rozbieżności interesów [17]. Szersze, ponieważ zostają poruszane kwestie uczenia
się organizacji, uwarunkowań formułowania jej strategii, budowania relacji z kon‑
trahentami itd. Dla procesu negocjacji charakterystyczne jest ciągłe poszukiwanie
odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy? co chcemy osiągnąć? i w jaki sposób?

* Dr Sławomir Winch – adiunkt, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
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Zbieżne sformułowanie pytań w sferze negocjacji i tożsamości organizacji nie
przesądza o związkach przyczynowo-skutkowych pomiędzy tymi zmiennymi. Cechą
immanentną tożsamości jest proces komunikacji pomiędzy jednostkami (grupami),
w którym dochodzi do określenia ram funkcjonowania organizacji. Owe ramy, jak
określa M. Konecki, to kluczowe cechy organizacji (produkty, wartości, kultura orga‑
nizacyjna) oraz sposób ich postrzegania przez pracowników [10]. Nieodłączną cechą
sytuacji, w której dochodzi do komunikacji, jest rozbieżność interesów stron, przez
co następuje ciągły proces negocjacji. Innymi słowy, określanie tożsamości to cią‑
gły proces negocjowania pomiędzy stronami. Możemy zatem mówić o wzajemnym
oddziaływaniu obu zmiennych, nie przesądzając, która z nich pełni rolę zmiennej
zależnej lub niezależnej. Obie zmienne mogą stać się punktem wyjścia do stworze‑
nia modeli organizacji różnicujących m.in. postawy pracowników czy formułowane
strategie działania.
Zarówno negocjacje, jak i tożsamość są pojęciami wielowymiarowymi w tym
sensie, iż mówimy o różnych strategiach negocjacji, tak jak i o różnych przedmio‑
tach tożsamości. Można zatem sformułować tezę głoszącą, że organizacje cechują
odmienne sposoby komunikacji w sytuacji rozbieżności interesów oraz odmienne
przedmioty ich tożsamości. Przyjmuje się, że sposób komunikacji (integratywny vs
dystrybutywny) i przedmiot tożsamości (ludzie vs system) są wymiarami stanowią‑
cymi podstawę do stworzenia typologii organizacji.
Celem tego artykułu jest przedstawienie typologii organizacji dokonanej w opar‑
ciu o sposoby komunikacji w sytuacji różnic interesów oraz przedmiotów tożsamo‑
ści organizacji gospodarczych.

Negocjacje − zaufanie i niepewność
W teorii negocjacji wydziela się dwie podstawowe strategie (dwa sposoby komu‑
nikacji): integratywną i dystrybutywną. Ta pierwsza (nazywana wygrany – wygrany)
zakłada, że gwarancją możliwości realizacji interesów i celów w czasie jest ich ujaw‑
nienie oraz sformułowanie problemu negocjacyjnego tak, by jego rozwiązanie satys‑
fakcjonowało strony biorące w nich udział [12]. W negocjacjach dystrybutywnych
interesy i cele drugiej strony nie są brane pod uwagę jako kryterium podejmowania
decyzji, ponieważ ich celem jest maksymalizacja możliwości realizacji celów i intere‑
sów tylko jednej ze stron. Bardzo często ten sposób określany jest mianem wygrany
– przegrany. Wydaje się, że jest to sformułowanie nie do końca trafnie opisujące koń‑
cowy efekt rozmów. Po pierwsze dlatego, że w tym modelu stron biorących udział
w rozmowach nie interesują efekty działań innych, o ile nie dotyczą ich samych. To,
czy druga strona wygra, czy przegra, leży poza sferą zainteresowań, ważne jest to, co
„ja” osiągnę w rozmowach. Po drugie, by móc określić, czy jest się wygranym, czy
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przegranym, trzeba znać preferencje drugiej strony, co w sytuacji dystrybutywnej
komunikacji jest bardzo rzadko spotykane. Poczucie zwycięstwa lub porażki jest su‑
biektywne i odnosi się do stopnia realizacji założonych celów. Po trzecie, rozmowy
dotyczą możliwości realizacji wielu interesów, bywa, że niektóre są realizowane, a nie‑
które nie. Tym samym można wygrać w jednej sprawie, a przegrać w innej. Formułę
wygrany – przegrany można zatem traktować jako metaforę sytuacji oddającą bar‑
dziej konfrontacyjny klimat rozmów niż opisującą jej końcowy rezultat. Paradoksal‑
nie w dystrybutywnych negocjacjach możliwy jest efekt wygrany – wygrany. Z tym
że ten rezultat jest bardziej kwestią przypadku niż świadomego działania stron1.
Model integratywny może być rzadziej praktykowany, ponieważ strony biorące
udział w rozmowach obawiają się, że przekazane przez nie informacje o interesach
mogą zostać wykorzystane przeciwko nim. Zatem bezpieczniejsze staje się ukrywa‑
nie interesów i koncentracja na stanowiskach. Tego typu postawa jest wzmacniana
przez organizację wynagradzającą osiągających lepsze efekty – realizujących wyzna‑
czone cele. Twierdzi się, że osiągnięcie sukcesu indywidualnego stanowi zasadniczy
cel funkcjonowania jednostki w organizacji, która to z kolei ma odnosić wyłącznie
sukcesy natury rynkowej2.
W strategii integratywnej i dystrybutywnej mamy dwa różne podejścia do kwestii
postrzegania przyszłości rozwoju wzajemnych relacji i ich konsekwencji dla wyni‑
ków ekonomicznych. W strategii integratywnej twierdzi się, że współpraca stwarza
silniejsze podstawy dla dalszych działań, ponieważ opiera się na zaufaniu, co wpływa
na obniżenie kosztów transakcyjnych. Strategia dystrybutywna kładzie nacisk na to,
co ma miejsce „tu i teraz”, a przyszłość nie jest brana pod uwagę z jednego prostego
powodu – jest nieprzewidywalna. Zatem tym, co różni oba sposoby komunikacji,
są relacje z drugą stroną − zaufanie vs niepewność.
Niezależnie od tego, czyje interesy są realizowane, warunkiem koniecznym dla
regulacji konfliktów jest choćby minimalny stopień zaufania pomiędzy stronami
biorącymi w nich udział. Z tego punktu widzenia bez zaufania regulacja konfliktu
staje się wręcz niemożliwa [13]. R. Lewicki i G. Wiethoff przyjmują, że zaufanie to:
„(…) wiara w słowa, działania i decyzje innej jednostki oraz gotowość do działa‑
nia na ich podstawie” [13, s. 87]. Jest to zaufanie, które E. Uslaner określa mianem
1 W jednym przeprowadzonych przez Autora eksperymentów strony otrzymywały zadanie negocja‑
cji warunków transakcji. Przed ich rozpoczęciem kupujący były proszony o dokonanie zapisu maksymalnej
kwoty, jaką był gotowy przeznaczyć na zakup. Z kolei sprzedającego proszono o zapis minimalnej akcepto‑
wanej przez niego ceny sprzedaży. Po dokonaniu transakcji pytano sprzedających i kupujących o satysfakcję
z uzyskanych wyników. Z reguły tam, gdzie uzyskana kwota była zgodna z przyjętymi wcześniej założeniami,
obie strony oceniały same siebie jako wygranych. Zatem ważne było nie to, co osiągnął partner, tylko to, co
„ja” uzyskałem. Stan wygrany – wygrany związany jest zatem z faktem realizacji indywidualnie założonych
celów. Dopóki strona je realizuje, to ma poczucie wygrania nawet wtedy, gdyby mogła uzyskać więcej niż
zakładała. Sytuacja się zmienia, gdy poznaje uwarunkowania drugiej strony. Zatem dopóki strony nie znają
swoich uwarunkowań, to poczucie wygrania lub porażki jest subiektywne; por. [26].
2 Jest to charakterystyczny punkt widzenia dla zarządzania przez cele; por. [28].

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2011 (144)

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb 141

141

2011-05-10 11:38:54

Sławomir Winch

normatywnego i opartego na wierze w to, że zarówno ludzie, jak i organizacje po‑
dzielają te same wartości. Jeżeli łączą je także pewne więzi kulturowe, to strony cha‑
rakteryzuje przewidywalność zachowań [24]. Jedną z konsekwencji zaufania nor‑
matywnego może być osobowy charakter kontaktów pomiędzy stronami, który dla
F. Fukuyamy stanowi barierę w realizacji celów rynkowych firmy: „Wersja kulturowa
zaufania jest niewątpliwie bardziej naturalna i powszechna, ale także bardziej pry‑
mitywna (…), racjonalność ekonomiczna wymaga, by oprzeć zaufanie na bardziej
bezosobowych kryteriach” [6, s. 14–15].
W kontekście organizacji gospodarczych można wyróżnić inny typ zaufania
– opartego na wiedzy i interesach, który to E. Uslaner określa mianem strategicznego
[24]. Funkcjonowanie tego typu zaufania wymaga wzajemnego uczenia się członków
organizacji, a dalej negocjacji w sferze określenia priorytetów działań oraz sposobów
ich realizacji. Nie jest to wyłącznie proces zarezerwowany dla członków danej firmy,
ale też przebiega w relacjach z otoczeniem danej organizacji. Wydaje się, że ten typ
zaufania wymaga czasu niezbędnego dla wzajemnego poznania się stron, czyli zwe‑
ryfikowania − poprzez doświadczenie – wzajemnej wiarygodności.
P. Sztompka analizuje kategorię zaufania z punktu widzenia teorii podejmowa‑
nia decyzji i dla niego „Zaufanie jest zakładem podejmowanym na temat niepew‑
nych przyszłych działań innych ludzi” [22, s. 69–70]. Innymi słowy, jest to strategia
radzenia sobie z niepewnością. W literaturze z zakresu teorii podejmowania decyzji
powszechnie stosowanym kryterium klasyfikacji procesu decyzyjnego jest stopień
wiedzy decydenta o skutkach działań. Kryterium to różnicuje warunki podejmowa‑
nia decyzji, uwzględniając to, czy podejmowane są one w sytuacji:
a) pewności – jeżeli wiadomo o każdym podjętym działaniu, że prowadzi ono nie‑
zmiennie do takiego, a nie innego wyniku;
b) ryzyka – jeżeli każde działanie prowadzi do jakiegoś wyniku z pewnego określo‑
nego zbioru możliwych wyników, z których każdy ma przypisane prawdopodo‑
bieństwo (zakłada się, że prawdopodobieństwa te są znane decydentom);
c) niepewności – jeżeli jeden z wielu sposobów działania bądź też kilka z nich ma
jako swe następstwa zbiór określonych wyników możliwych, których prawdo‑
podobieństwa są jednak zupełnie nieznane lub nawet mówienie o tych prawdo‑
podobieństwach nie ma sensu [31, s. 428; 29].
Zaprezentowany trójelementowy podział warunków podejmowania decyzji powi‑
nien być, jak to wykazują R. Luce i H. Raiffa, uzupełniony o czwarty element – kom‑
binację ryzyka i niepewności. Argumentacja, że są to realne sytuacje decyzyjne,
opiera się na trzech podstawowych przesłankach – zmienności otoczenia, różnorod‑
ności konsekwencji podejmowanych decyzji, obsadzaniu stanowisk kierowniczych
przez osoby posiadające wymagane pozycją kwalifikacje. W takim ujęciu przyjmuje
się także, że ryzyko staje się szczególnym przypadkiem niepewności [14].
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Założenie, że niepewność to sytuacja, w której prowadzący negocjacje nie są w sta‑
nie oszacować konsekwencji swoich decyzji, pociąga za sobą szereg konsekwencji.
Pierwsza ich grupa dotyczy kwestii strukturalnych. Jednym bowiem ze sposobów ra‑
dzenia sobie z niepewnością jest stworzenie procedur, których przestrzeganie staje
się niezbędne dla funkcjonowania organizacji i jest niezależne od niej samej. Mamy
tu na myśli wszelkiego rodzaju zewnętrzne regulacje prawne czy też wymogi stawiane
np. przez systemy zarządzania jakością.
Druga grupa konsekwencji dotyka kwestii komunikacji z otoczeniem i uczenia
się organizacji. Fakt ten podkreśla R. Rządca i traktuje go jako kluczową funkcję ne‑
gocjacji w procesie rozwoju organizacji [17]. Powstaje pytanie, czego uczy się orga‑
nizacja w negocjacjach? Strategia dystrybutywna zakłada możliwość celowej dezin‑
formacji drugiej strony − zakłada możliwość presji i manipulacji. Zatem przyjęcie,
że w tej strategii negocjacji – czy szerzej w tym typie komunikacji − strona zdobywa
rzetelną informację o innych jest zbyt daleko idące, ponieważ inni bardziej dezinfor‑
mują niż informują. Stąd też organizacja pozyskuje wiedzę nie tyle o uwarunkowa‑
niach drugiej strony, lecz o jej taktyce rozgrywania rozmów. Z drugiej strony organi‑
zacja uczy się samej siebie, uzyskuje odpowiedzi na stopień skuteczności przyjętych
strategii działania – co i w jakim zakresie z naszej oferty akceptuje rynek oraz jak
postrzega naszą firmę.
Trzecia grupa konsekwencji dotyka kwestii tożsamości, czyli zdefiniowania tego,
kim jesteśmy, co wyznacza granicę bycia nami, a co decyduje o byciu innym? Iden‑
tyfikacja tożsamości staje się mechanizmem radzenia sobie z niepewnością, ponie‑
waż sytuacja totalnej niepewności to brak wiedzy o mechanizmach funkcjonowania
rzeczywistości i konsekwencjach podejmowanych decyzji. Organizacje zatem są po‑
niekąd zmuszone do określania swojej tożsamości choćby ze względu na koniecz‑
ność wypracowania pewnych reguł redukujących niepewność. Upraszczając sytuację,
można powiedzieć, że mają one do wyboru dwie drogi. Pierwsza to przeznaczenie
środków na badania, co może wiązać się z ponoszeniem dużych kosztów. Druga
droga to analiza doświadczeń przeszłości i założenie, że przyjęte wtedy rozwiązania
mogą być równie skuteczne w teraźniejszości. Można zatem postawić hipotezę, że
organizacje, które nie analizują swojej przeszłości, są mniej skuteczne w przeciwdzia‑
łaniu bieżącym zagrożeniom, osiągając mniejsze efekty ekonomiczne.
Przeniesienie doświadczeń z przeszłości na bieżące działania rynkowe bardzo
silnie akcentowano w wywiadach z przedstawicielami przedsiębiorstw w branży
górniczej na Śląsku3. Zarządzający polskimi firmami widzieli nadzieję przetrwa‑
nia na rynku w kooperacji również z polskim firmami, z którymi współpracowali
3 Mowa tu o badaniach realizowanych w ramach projektu IKINET (International Knowledge and Innovation Networks for European Integration, Cohesion and Enlargement, EU FP6 No. CIT2‑CT-2004–506 242)
realizowanych w ramach prac Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN, raport, Warszawa 2005.
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w czasach tzw. realnego socjalizmu. Mechanizmem umożliwiającym przetrwanie
były więzi natury osobistej. Firmy z kapitałem obcym były postrzegane w kategoriach
wroga, ponieważ proponowały wyłącznie więzi oparte o możliwość realizacji inte‑
resów bez wnikania w relacje interpersonalne. Była to sytuacja, którą opisuje cyto‑
wany wcześniej F. Fukyama, zderzenia racjonalności ekonomicznej opartej na więzi
pomiędzy osobami a racjonalności ekonomicznej opartej na kalkulacji interesów [6].

Tożsamość organizacji
Jednym z komponentów tożsamości organizacyjnej jest identyfikacja pracowni‑
ków z unikalnością cech organizacji i jej specyfiką [15, s. 66]. Ponadto organizacja jest
miejscem funkcjonowania wielu grup o odmiennych wzorcach zachowań oraz od‑
miennym zakresie praw i obowiązków. Identyfikacja z grupą oraz pełnioną w niej rolą
stanowią kryteria przy wyborze działań. Tożsamość zatem można traktować jako re‑
zultat internalizacji dominujących wzorców bycia sobą w organizacji jako konstruk‑
cję unikalną i niepowtarzalną. W konsekwencji mamy do czynienia z tworzeniem sa‑
moświadomości grupy, której najistotniejszym elementem jest ugruntowanie wśród
jej członków przekonania, iż to ona sama stwarza zasady swojego funkcjonowania.
S. Albert i D. A. Wheten zaproponowali opis tożsamości organizacyjnej za po‑
mocą następujących kryteriów:
1. konsensusu pomiędzy członkami organizacji dotyczącego kwestii „egzystencjal‑
nych”, czyli tego, co ich łączy, oraz tego, co ich różni od innych organizacji;
2. czasu, czyli kontynuacji i ciągłości przekazu różnic i podobieństw;
3. przekonania o zasadności przyjętych kryteriów w ocenie tego, co łączy i tego, co
dzieli;
4. identyfikacji z organizacją;
5. funkcjonowania grupy społecznej, czyli ponadjednostkowego charakteru, tj. nie‑
zależnego od wyobrażeń poszczególnych członków zarządu, właścicieli itd. [23,
s. 263–295; 20, s. 71; 4; 5, s. 143−153].
Tożsamość organizacyjna − w ujęciu J. Dutona i J. Dukericha − obejmuje główne
i wyróżniające atrybuty organizacji, m.in. podstawowe wartości danej organiza‑
cji i szerzej kulturę organizacyjną, sposoby wytwarzania i produkty [3, s. 517−554;
9, s. 82]. W przytoczonej definicji zostaje odzwierciedlona dyskusja dotycząca relacji
pomiędzy pojęciami tożsamości organizacyjnej a kultury organizacyjnej. Nie wcho‑
dząc bliżej w te zagadnienia, można powiedzieć, iż w tym ujęciu tożsamość pełni rolę
zmiennej zależnej, a kultura jest zmienną niezależną. Nie oznacza to, że tożsamość
jest czymś statycznym. Wręcz przeciwnie − ma charakter aktywny i dynamiczny,
który uwidacznia się w procesie zmiany organizacyjnej [18, s. 507].
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Jak zauważa K. Konecki, „Dla członków organizacji tożsamość może oznaczać
schemat poznawczy lub percepcję głównych wyróżniających cech organizacji, obej‑
mując także jej status w porównaniu do innych organizacji” [9, s. 82]. Można zatem
powiedzieć, że tożsamość jest podstawowym elementem organizacji, i − jak to okre‑
ślają H. Bouchikiki i J. Kimbery – jej „sercem i duszą” [1, s. 20−26]. Tożsamość zatem
wyznacza granice zmiany organizacji, które można przekroczyć, ale wtedy organi‑
zacja zaczyna być czymś innym. Dla cytowanych autorów tak rozumiana tożsamość
może stanowić pułapkę i ograniczać możliwości zmiany.
Nieco inne znaczenie pojęciu „tożsamości” nadają autorzy koncepcji marketin‑
gowych, dla których jest ona produktem sprzedaży przedsiębiorstwa. Generalnie
rzecz ujmując, marketing jest procesem społecznym i zarządczym koncentrującym
się na realizacji zysków przedsiębiorstwa poprzez realizację potrzeb klientów4. Jed‑
nym z elementów marketingu jest promocja, której to narzędziem jest m.in. public
relations [25, s. 214−224]. Zwiększenie efektywności działań przedsiębiorstwa wiąże
się z wieloma jego działaniami, których celem jest maksymalizacja zysków przy mi‑
nimalnych kosztach. Jednym z wielu sposobów uzyskania tego efektu jest zwrócenie
uwagi na daną ofertę, a dalej przekonanie klientów o jej wyjątkowości – pokazaniu
różnic w stopniu realizacji potrzeb w porównaniu z konkurencją.
Bywa, że np. z powodów technologicznych trudno jest uzyskać przewagę konku‑
rencyjną, bowiem wiele firm z danej branży wykorzystuje podobne sposoby produk‑
cji, co w konsekwencji czyni wielce podobnymi oferowane klientom produkty. Stąd
też marketing poszukuje innych, pozaproduktowych sposobów uzyskiwania przewagi
rynkowej. Jednym z nich są działania z zakresu public relations – sfery komunika‑
cji firmy zarówno z pracownikami, jak i otoczeniem danej firmy. Zadaniem staje się
wytworzenie w grupach docelowych założonego wizerunku przedsiębiorstwa, wy‑
korzystując jego elementy identyfikujące, składające się na jego tożsamość. W tym
ujęciu tożsamość sprowadzona jest do technik kontaktu wizualnego, np. wystroju
budynków, ubioru pracowników, znaku towarowego itp. [2, s. 73−85].
Mamy tutaj do czynienia z instrumentalnym wykorzystaniem tożsamości, ponie‑
waż wielokrotnie nie jest ona wytworem przedsiębiorstwa tylko jego reakcją na to, co
może realizować potrzeby i oczekiwania jego klientów. Przez termin „wytwór przed‑
siębiorstwa” rozumie się proces uzgodnień tego kim jestem, dokonywany pomiędzy
pracownikami firmy. Instrumentalizm polega na tym, że to nie my decydujemy kim
mamy być, lecz o tym, kim mamy być, decyduje rynek. W języku marketingu ozna‑
cza to wybór najbardziej efektywnej strategii działania wynikającej z uwarunkowań
rynkowych.
W tych działaniach ścierają się dwie postawy. Pierwsza to etnocentryzm, czyli
przekonanie o własnej odmienności i przewadze nad innymi. W tej postawie jest
4

Jest to ujęcie zbieżne z propozycją P. Kotlera; por. [11, s. 6].
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głęboko zakorzeniona wiara w to, że wszystkich innych można i należy mierzyć wła‑
sną miarą, i zazwyczaj ci inni są gorsi od nas. W kategoriach marketingowych można
określić to zjawisko mianem pozycjonowania firmy. Druga postawa to relatywizm,
który unika wartościowania, kładąc nacisk na różnorodność (inność), która to staje
się wartością samą w sobie. Wszelkie próby oceny są przyjmowane bardzo negatyw‑
nie. To ostatnie z opisywanych zjawisk określa się mianem poprawności politycznej,
a w kontekście marketingu − poprawności rynkowej [21, s. 244−248]. W działalno‑
ści marketingowej można obserwować dylemat pomiędzy wartościowaniem różnic
a poprawnością rynkową. Tę ostatnią widać choćby w etyce publikacji reklam, która
to wyklucza m.in. naganne oceny produktów konkurencji.
W tej perspektywie tożsamość staje się cechą produktu do sprzedaży zarówno dla
pracowników, jak i klientów firmy. Tak też jest postrzegana i analizowana w pracach
badawczych koncentrujących się m.in. na skuteczności wizualnych komunikatów
firmy, np. technik perswazji, wyboru mediów reklamy, promocji. Z drugiej strony
dostrzeżenie roli tożsamości (identyfikacji) w działaniach marketingowych wpływa
też na tworzenie komórek organizacyjnych (wymiar struktury organizacji), procedur
(wymiar relacji pomiędzy elementami owych struktur) i strategii działania (wymiar
zarządzania strategicznego).
Przedstawione definicje pojęcia tożsamości wskazują na co najmniej trzy sposoby
jego interpretacji w literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu: psychospołeczne (wy‑
obrażenie o sobie i organizacji), strategiczne (wyróżnienie firmy na rynku), marke‑
tingowe (kreowanie zysku wynikającego z owego wyróżnienia).
W oparciu o wyróżnione ujęcia pojęcie tożsamości można bardzo ogólnie zdefi‑
niować jako coś, co stanowi o odrębności firmy, coś, co czyni firmę rozpoznawalną
na rynku, jest to coś, z czym pracownicy się identyfikują i przekazują w czasie. To
coś jest zbiorową interpretacją ludzi tworzących organizację, odnoszącą się do tego,
czym organizacja jest i jaką chciałaby być5. Ogólny charakter prezentowanej defini‑
cji wynika z faktu wieloznaczności treści kryjących się za słowem coś. Treści w nim
zawarte są konsekwencją przyjętej perspektywy badawczej. Ona to bowiem deter‑
minuje zakres tego pojęcia, przedmiot badań oraz ich metodę [19].

Negocjacje i tożsamość jako wymiary 
typologii organizacji
Przedstawione wcześniej ujęcia negocjacji i tożsamości mogą być wykorzystane
do stworzenia typologii organizacji. Kluczowe dla proponowanej typologii są dwie
kategorie: strategia prowadzenia negocjacji (integratywna vs dystrybutywna) oraz
5

Jest to zbieżna perspektywa analizy Ł. Sułkowskiego; por. [20, s. 71−78].
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tożsamości organizacji (identyfikacja z ludźmi vs identyfikacja z systemem). Podej‑
ście typologiczne w naukach o zarządzaniu bywa wykorzystywane wówczas, gdy
analizowana rzeczywistość jest przedmiotem oceny dokonywanej z punktu widzenia
pewnych wartości. Na podstawie pewnych założeń aksjologicznych buduje się pewne
wzorce (standardy) działania, które porównuje się do analizowanych zjawisk. Celem
jest stwierdzenie, w jakim stopniu analizowana rzeczywistość odpowiada przyjętemu
typowi idealnemu. Dalej wskazuje się, które elementy mogą wpływać na obserwo‑
wane różnice. Rzecz jasna typy idealne nie występują w praktyce, ale pozwalają wska‑
zać na mechanizmy przebiegu zjawisk interesujących badaczy. Typy idealne wyko‑
rzystywane są w wielu, czasami odległych dyscyplinach naukowych, np: w ekonomii,
socjologii, fizyce. Metoda ta wykorzystywana do analizy przedsiębiorstw międzyna‑
rodowych pozwala na ich różnicowanie ze względu na cechy interesujące badacza.
Dwuwymiarową typologię organizacji przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Dwuwymiarowa typologia organizacji
Dystrybucyjny sposób
negocjacji

Organizacja jako
korporacja

Organizacja liderów

Identyfikacja
z pracownikami

Identyfikacja
ze standardami działania

Organizacja jako
wspólnota

Organizacja jako
biurokracja
Integracyjny sposób
negocjacji

Źródło: opracowanie własne.

Organizacja jako wspólnota. Identyfikacja z pracownikami przy jednoczesnym
integracyjnym modelu negocjacji prowadzi do wykształcenia tożsamości grupowej,
silnych więzi pomiędzy pracownikami opartych o grupową solidarność – organizacja
jako wspólnota. Z tym typem organizacji mamy do czynienia w przypadku przedsię‑
biorstw japońskich, a w polskiej perspektywie historycznej z latami „Solidarności”
(1980/1981). Występuje on także współcześnie szczególnie w sytuacjach konfliktów
pomiędzy pracownikami a pracodawcą. Wewnątrz grup dominuje rodzaj zaufania
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normatywnego – opartego na wierze w przestrzeganie identycznych norm i warto‑
ści będących podstawą zachowań w organizacji. Ważnym kryterium konstytuującym
ten typ organizacji jest świadomość istnienia w czasie – kontynuacji pewnej tradycji
postaw, zachowań itp. Przywołując terminologię F. Fukuyamy, jest to organizacja o‑
parta na silnych więzach pomiędzy osobami – organizacja wspólnoty.
Organizacja liderów. Przeciwieństwem organizacji wspólnoty jest typ organi‑
zacji związany z dystrybutywnym sposobem negocjacji połączonych z identyfikacją
z systemem − ze standardami działania w danym przedsiębiorstwie. Owe standardy
to np. sposób wyznaczania celów, kryteria awansu, sposób rozliczania za wyniki
pracy. Zwykle negocjacje są prowadzone przez reprezentanta(-ów) danej grupy. Z re‑
guły rolę tę spełnia formalny lider grupy. W tym typie organizacji mamy do czynienia
z tożsamością z liderem, jako że to od niego zależy możliwość realizacji interesów
danej grupy. W grupach tych dominuje, korzystając z terminologii E. Uslanera, za‑
ufanie strategiczne wobec przywódców oparte na wiedzy i doświadczeniu. Przykład
mogą stanowić wszelkie zhierarchizowane organizacje, w których decydującą rolę
odgrywają umiejętności „polityczne” przywódców oraz ich charyzma.
Organizacja korporacyjna. Kolejny typ to identyfikacja z pracownikami przy
jednoczesnym dystrybutywnym modelu negocjacji. Modelowy przykładem mogą
tu być np. korporacje zawodowe (prawnicy, lekarze itp.), ale także przedsiębiorstwa
o rozproszonej strukturze własnościowej. W tym typie dominuje nacisk na realiza‑
cję bieżących celów danej grupy interesów. Mamy tutaj do czynienia z „mieszanką”
zaufania strategicznego i normatywnego. Z jednej strony bycie członkiem grupy na‑
rzuca pewne normy zachowań, z drugiej zaś obecność w niej jest efektem wyboru
strategicznego – kalkulacji interesów. Dylemat interes grupy vs interes systemu jest
zwykle rozstrzygany na korzyść grupy. Organizacja jako kategoria wspólnego dobra
istnieje wyłącznie w sferze deklaracji, a nie faktycznych przesłanek podejmowanych
działań – jest brany pod uwagę wyłącznie interes grupy, której się jest członkiem.
Organizacja jako biurokracja. Ostatni typ to połączenie identyfikacji ze standar‑
dami i integracyjnym sposobem prowadzenia negocjacji. Wydaje się, że jest to naj‑
bardziej pożądany z punktu widzenia efektywności przedsiębiorstwa typ organiza‑
cji, ponieważ umożliwia optymalne wykorzystanie (z punktu widzenia standardów
ekonomicznych) zarówno kapitału intelektualnego, jak i ekonomicznego przedsię‑
biorstwa przy jednoczesnej identyfikacji ze standardami działania. Występuje tutaj
zarówno zaufanie oparte na kalkulacji interesów, jak i zaufanie normatywne. W tym
typie organizacji kategoria dobra wspólnego – rozumianego jako realizacja celów
i interesów całej organizacji − scala działania jej członków.
Zaprezentowana dwuwymiarowa typologia organizacji wydaje się być niewy‑
starczająca dla przewidywania efektywności działań danego przedsiębiorstwa. Or‑
ganizacja jako wspólnota może hamować procesy wprowadzania zmian ze względu
na dominację więzi natury osobistej. Z drugiej jednak strony nie można przesądzać,
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iż będą to wyłącznie przedsiębiorstwa skazane na porażkę rynkową. Doświadczenia
firm rodzinnych wykazują, iż sukcesy rynkowe są także i ich udziałem. Przyjmując
punkt widzenia Ch. Hampdena-Turnera i A. Trompenaarsa, można stwierdzić, że
o rozwoju firmy nie decyduje jej typ, tylko sposób, w jaki firma rozstrzyga dylematy
wynikające ze sprzeczności różnych systemów wartości [7].
Dla poszukiwania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy typem organi‑
zacji a jej pozycją rynkową należy włączyć także inne zmienne, np. zasoby kapitałowe,
stan techniczny, wiedzę i kompetencje ludzi itd. Można wskazać wiele czynników
składających się na sukces rynkowy, a dla naszych rozważań przyjęto, że postrzeganie
czasu jest zmienną wyjaśniającą różnice w dynamice rozwoju firm. W naszych ba‑
daniach wyróżniliśmy trzy perspektywy czasowe organizacji: przeszłość, przyszłość
i teraźniejszość. Perspektywa czasowa to lokalizacja w czasie tego, co dla organizacji
jest ważne z punktu możliwości realizacji jej celów i interesów [27, s. 51−65].
Organizacje nastawione na przeszłość wyróżnia przekonanie, że pewne zależ‑
ności przyczynowo-skutkowe są trwałe w czasie i ich utrzymanie gwarantuje efek‑
tywność podejmowanych działań. Przedsiębiorstwa tego typu charakteryzuje duży
stopień konserwatyzmu podejmowanych działań (oparcie się na sprawdzonych pro‑
cedurach), co z jednej strony może hamować ich innowacyjność, a z drugiej strony
pozytywnie wpływa na możliwość przewidywania działań danej firmy. Właśnie owa
przewidywalność może być jej atutem w grze rynkowej. W organizacjach tego typu
istnieje silna tendencja do maksymalnej centralizacji władzy i rozbudowania pio‑
nowych struktur zarządzania. Wraz z zajmowanym miejscem w hierarchii wiąże się
formalny status danej osoby.
Organizacje o hierarchicznej strukturze i wysokim znaczeniu statusu formalnego
utożsamia się z firmami, którym trudno jest osiągnąć sukces gospodarczy ze względu
na ich niewielką skłonność do podejmowania ryzyka. Liczne przykłady np. firm ja‑
pońskich przeczą tak sformułowanej tezie. Zapewne potrzeba jeszcze czegoś więcej,
by móc określić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy orientacją na przeszłość
a efektywnością. Tym czymś może być synchroniczne pojmowane czasu, czyli cy‑
kliczne występowanie wydarzeń, mające swój czas i miejsce [27, s. 146−167]. W tym
wymiarze czasu firmy formułują cele do realizacji i jednocześnie uważają, że jest kilka
sposobów postępowania umożliwiających ich wykonanie. W kulturach synchronicz‑
nych ludzie wykonują kilka czynności jednocześnie, dbając o pozytywne relacje po‑
między sobą. „Kultury synchroniczne niosą swoją przeszłość przez teraźniejszość
w przyszłość i nie zgodzą się na żadne zmiany, dopóki nie zyskają pewności, że ich
dziedzictwo jest niezagrożone” [7, s. 161].
Dla organizacji nastawionych na teraźniejszość ważne jest to, co się dzieje „tu i te‑
raz”. Orientacja na teraźniejszość sprzyja budowaniu instrumentalnych relacji po‑
między pracownikami. Tak więc pracownik jest o tyle przydatny, o ile będzie reali‑
zował interesy grupy. Nie można tego łączyć z kolektywizmem, bowiem w kulturze
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teraźniejszości liczy się indywidualny wymiar pracy. Tego typu podejście wpływa za‑
pewne na systemy motywacji (np. premiowanie w stosunkowo krótkich odstępach
czasu) politykę zatrudnienia, szkoleń itd. Podobny charakter mają również relacje
z klientami, których to atrakcyjność jest funkcją bieżących zysków. Konsekwencją
może być inny kształt zwieranych umów, formy rozliczeń, zawieranie sojuszów stra‑
tegicznych itp.
Organizacje tego typu nie zamykają się na kontakty mogące przynieść doraźne
korzyści, natomiast natężenie tego typu działań jest znacznie mniejsze w porównaniu
z firmami zorientowanymi na przyszłość. W tym kontekście można mówić o więk‑
szej otwartości firm zorientowanych na przyszłość i zapewne gotowości do budowy
długotrwałych relacji z klientami. Teraźniejszość w odróżnieniu od przeszłości cha‑
rakteryzuje sekwencyjne traktowanie czasu − precyzyjne planowanie czynności.
W tym wymiarze literalnie traktuje się maksymę „czas to pieniądz” i wszelkie od‑
stępstwa od harmonogramu odbierane są w kategoriach zagrożeń. To, co wyróżnia
teraźniejszość od innych orientacji czasowych, to silny akcent na realizację maksymy
cel uświęca środki.
Organizacje zorientowane na przyszłość nie tracą z perspektywy zysków. Odkła‑
dają ich maksymalizację, wierząc, że bieżące inwestycje przyniosą korzyści rozło‑
żone w czasie. Zapewne jest też tak, że ludzie związani perspektywą zysku są bardziej
skłonni do nawiązywania współpracy, przez co inaczej funkcjonuje obieg informacji
w zespołach. Dzielenie się pracowników pomiędzy sobą doświadczeniami ma klu‑
czowe znaczenie dla uczenia się organizacji i jej reakcji na zmiany. Im bardziej or‑
ganizacja zorientowana jest na przyszłość, tym rzadziej zmiany postrzegane są jako
zagrożenie. Orientacja na przyszłość inaczej rozstrzyga kwestie związane z interesami
grupy i jednostki w porównaniu z orientacją na teraźniejszość. Ta pierwsza wyraź‑
nie podkreśla znaczenie indywidualnej pracy jednostki, a ta druga mocno podkreśla
dopasowanie pracownika do zespołu, w którym będzie pracował.
W sferze zarządzania orientacja na czas odzwierciedlona jest w strukturze przed‑
siębiorstwa. Orientacja na przyszłość wiąże się z rozbudową działów: planowanie,
badaniem rynków, rozbudową programów lojalnościowych itp. Orientacja na te‑
raźniejszość to z kolei premiowanie bieżących sukcesów, nacisk na osiąganie spek‑
takularnych wyników itp. Ze względu na różną wagę przykładaną do różnego typu
przedsięwzięć (np. firmy nastawione na przyszłość mogą być bardziej skłonne do
nakładów na badania rynku) inaczej rozkładają się koszty firmy, a też i inne warto‑
ści stają się kluczowymi dla danej organizacji.
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Wnioski
Niezmiernie rzadko w literaturze przedmiotu podejmowana jest problematyka
negocjacji i tożsamości organizacji w kontekście opisu procesów zarządzania. Rów‑
nie niewiele jest badań empirycznych, których przedmiotem jest analiza wpływu obu
tych zmiennych na pozycję ekonomiczną i rynkową przedsiębiorstw. Istnieje zatem
potrzeba realizacji badań weryfikujących sformułowaną hipotezę o istnieniu zasy‑
gnalizowanej zależności przyczynowo-skutkowej. Istotne byłoby przeprowadzenie
badań ilościowych pokazujących statystyczne zależności pomiędzy wyróżnionymi
zmiennymi. Istnieje pewien problem metodologiczny wynikający z faktu, iż terminy
negocjacji oraz tożsamości są nieostre, ale bez jego podjęcia trudno będzie mówić
o rozwoju tej problematyki badawczej.
Punktem wyjścia analizy może być typologia organizacji gospodarczych powstała
w oparciu o kategorie tożsamości i negocjacji. Wydaje się, że przyjęcie tej perspek‑
tywy otwiera nowe pola poznawcze w analizie organizacji gospodarczych, poszuku‑
jące wyjaśnień zachodzących procesów zarządzania w sferze komunikacji. Owym
nowym polem poznawczym jest wprowadzenie zmiennej percepcji czasu, która może
wyjaśniać kwestię zaufania w organizacji, jej postaw wobec ryzyka czy pozycję ryn‑
kową przedsiębiorstwa. Nie powinno się pomijać wpływu oraz znaczenia innych
czynników dla procesów zarządzania przedsiębiorstwem – technologii, zasobów ka‑
pitałowych itd. Kategorie negocjacji i tożsamości wyznaczają inną perspektywę po‑
znawczą, a także prowadzą do innych wskazań natury praktycznej.
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NEGOCJACJE I TOŻSAMOŚĆ JAKO WYMIARY
TYPOLOGII ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
Streszczenie
Celem tego artykułu jest prezentacja typologii organizacji dokonanej w oparciu o sposoby
komunikacji w sytuacji różnic interesów oraz przedmiotów tożsamości organizacji gospo‑
darczych. Rozwinięta zostaje teza głosząca, że organizacje cechują odmienne sposoby
komunikacji w sytuacji rozbieżności interesów oraz odmienne przedmioty ich tożsamości.
Przyjęto, że sposób komunikacji (integratywny vs dystrybutywny) i przedmiot tożsamości
(ludzie vs system) są wymiarami stanowiącymi podstawę do stworzenia typologii organizacji:
wspólnoty, korporacji, biurokracji i liderów.
Dla wyjaśnienia różnic w procesach zarządzania pomiędzy wyróżnionymi modelami
wykorzystano takie zmienne, jak: zaufanie, ryzyko oraz percepcja czasu. Stworzenie typologii
organizacji gospodarczych w oparciu o teorię negocjacji i tożsamości staje się punktem
wyjścia do sformułowania hipotezy o ich wpływie na pozycję rynkową przedsiębiorstwa.
Postuluje się jej weryfikację w oparciu o ilościowe badania empiryczne.

Słowa kluczowe: negocjacje, tożsamość, kultura organizacyjna

NEGOTIATIONS AND AS DIMENSION OF
TYPOLOGY ECONOMICS ORGANIZATION
Abstract
The purpose of this article is model presentation of typology economics organization
according dimention of diferent types of communications in situation of difference of
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interest and objects of identities of economic organizations. Thesis has been developed is that
organizations has been chracteristiced by different types of communications in situation of
divergence of interest and different objects of their identities. It accept, that type of communi‑
cation (integratywny vs dystrybutywny) and object of identity (people vs system) is dimension
for creation base typology of organization: communities, corporation, bureaucracy and
leaders.
It take advantage for explanation of difference in processes of managements among differred
models such variable as trust, risk and perception of time. Creation typology economic
organization according to theory of negotiation and identity it becomes point of view for
formulating hypothesis about their influences on market rating of enterprise. Market rating
of enterprise is postulated to quantitative empirical research verification.

Key words: negotiation, identity, organizational culture
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Brian Tracy
Turbostrategia, 21 skutecznych sposobów
na przekształcenie firmy i szybkie zwiększenie zysków
Wydawnictwo MT Biznes sp. z.o.o, Warszawa 2010
Książka Briana Traciego, jednego z największych specjalistów w dziedzinie popra‑
wiania wyników w szeroko pojętym biznesie i w sprawach rozwoju osobistego, jest
kolejnym sukcesem wydawniczym. Polskie tłumaczenie tej książki ukazało w tym
roku w wydawnictwie MT Biznes.
W książce tej, którą można nazwać alfabetem firmy, Brian Tracy zawarł esencję
swego kilkudziesięcioletniego doświadczenia w pracy z kadrą menedżerską niższego
i wyższego szczebla na całym świecie. Nie wahał się sięgnąć do dorobku największego
eksperta w dziedzinie zarządzania Petera Druckera, któremu zadedykował tę pozy‑
cję. Jest to swoiste kompendium wiedzy i streszczenie najlepszych pozycji na rynku
literatury o zarządzaniu. Uważam, że jest to bardzo ciekawy wstęp do innych pozy‑
cji obejmujących i rozwijających każdy z dwudziestu jeden rozdziałów. Może to być
również ciekawe podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy już posiadanej.
Można powiedzieć, że jest to podejście kompleksowe, ujmujące wszystkie ob‑
szary i najważniejsze problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Jeśli chcemy solid‑
nie zgłębić tajniki zarządzania, nie możemy się ograniczać tylko do jednego obszaru
i jednego problemu. Książka opisuje 21 obszarów, a wśród nich szereg zagadnień do‑
tyczących usprawniania działania firmy i wzrostu jej efektywności. Każdy rozdział
pokazuje wybrane zagadnienie na dwóch płaszczyznach – przedsiębiorstwa i życia
osobistego pracownika. Pokazuje to, jak uniwersalne są proponowane zasady. Autor
książki zwraca szczególną uwagę, w jak wielkim stopniu na wyniki firmy składają się
osiągnięcia i wkład poszczególnych pracowników, począwszy od kadry menedżer‑
skiej, poprzez pracowników biurowych, skończywszy na handlowcach.
Główną myśl prezentowaną w książce dobrze obrazuje poniższa anegdota,
którą pozwolę sobie przytoczyć za autorem. Będzie to wersja skrócona. Albert Ein‑
stein prowadził wykłady na Uniwersytecie Princeton. Po jednym z egzaminów
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w zaawansowanej grupie studentów fizyki, jego asystent zadał mu pytanie: „Panie
Profesorze, czy nie były to aby te same pytania egzaminacyjne, jakie zadał pan tej sa‑
mej grupie w zeszłym roku?’’. Einstein po namyśle odpowiedział: „Tak, to były te same
pytania’’. Asystent zapytał niepewnie: „Ależ Panie Profesorze, jak mógł Pan postawić
te same pytania tej samej grupie studentów przez dwa lata z rzędu?’’. Znamienna była
odpowiedź Einsteina: „Cóż, odpowiedzi się zmieniły’’. Anegdota ta świetnie obrazuje
dzisiejsze oblicze prowadzenia jakiegokolwiek biznesu. Otoczenie zmienia się w tak
szybkim tempie, że prowadzenie firmy wymaga ciągłych zmian i dostosowywania
strategii do nowych warunków. Peter Drucker powiedział, że dzień, w którym usią‑
dziesz i pomyślisz, że twoja firma działa świetnie i nic już nie można zrobić, to dzień
początku końca twojej firmy.
Brian Tracy proponuje menedżerom rozpoczęcie restrukturyzacji firmy od jej
analizy fundamentalnej. Na tym etapie należy ujawnić największe wady oraz zalety
swojego przedsiębiorstwa. Dokonujemy tego poprzez opisanie swoich najefektyw‑
niejszych obrazów działalności pracowników oraz produktów i umiejętności, które
przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu. Następnie formułujemy strategię i cele przed‑
siębiorstwa dotyczące sprzedaży, personelu, dystrybucji i rozwoju klienta oraz okre‑
ślamy działania, jakie będziemy podejmować dla zrealizowania tych celów.
Autor proponuje nieustanne zadawanie sobie pytania: ,,Czy gdybym jeszcze
raz budował firmę od nowa, to czy posiadając obecną wiedzę, podjąłbym te same
decyzje?’’. Kolejną metodą pomocną w wyznaczaniu strategii i etapów ich osiągnię‑
cia jest tworzenie wizji idealnego przedsiębiorstwa za pięć lat, począwszy od dzisiaj.
Następnie, widząc idealny cel, cofamy się, tworząc kolejne etapy, które pozwolą nam
uzyskać pożądane wyniki. Na każdym omawianym stopniu restrukturyzacji kluczowe
jest kierowanie się wartościami, jakie zawiera w sobie misja firmy, z którą muszą się
utożsamić wszyscy pracownicy.
W dalszej części książki Tracy skupia się również na marketingu, który wedle
słów Petera Druckera jest jednym z dwóch filarów przedsiębiorstw, „ponieważ celem
przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie klienta, ma ono dwie − i tylko dwie − podstawowe
funkcje: marketing i innowację. Marketing i innowacja dają wyniki”. Wszelkie decy‑
zje marketingowe powinny być podejmowane w oparciu o konkurencję. Należy,,po‑
dziwiać” najlepszych, nie bać się ich naśladować oraz dążyć do perfekcji. Oczywiście
trzeba stale starać się również poszukiwać sposobów zaspokajania klientów, które
dadzą nam przewagę na rynku. Pomocne na tym etapie są proste pytania typu: Co
właściwie sprzedajesz? Jakie ceny ustalasz? Czy jesteś atrakcyjny dla klientów? Jakich
środków promocji używasz? Kolejno pojawiają się pojęcia: marki i wizerunku oraz
wartości, jakie niosą one za sobą. Uważa też, że we wszystkich decyzjach, procesach
i etapach podstawową zasadą powinno być upraszczanie. Tracy porusza również
problem analizy produktów pod względem zysków i kosztów, jakie generuje każdy
oferowany produkt.
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Dużą uwagę pisarz przywiązuje również do wywodzącej się z Japonii metody Ka‑
izen, która akcentuje konieczność zaangażowania całego zespołu w ulepszanie kon‑
dycji firmy i poprawę jakości, która jest kluczem do satysfakcji klienta.
Brian Tracy poświęca swoją uwagę arcyważnej kwestii, jaką są ludzie w firmie.
Sugeruje wielką rozwagę w materii personalnej oraz stałą ocenę swoich pracowni‑
ków. W nawiązaniu do rozdziału pt. Wybierz odpowiednich ludzi, autor zajmuje się
potencjałem pracowników, którzy, jego zdaniem, są najważniejsi dla prowadzonej
działalności. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z zatrudnionego personelu, na‑
leży zastosować kilka kroków. Należy ocenić kompetencje wszystkich pracowników
w skali od jednego do dziesięciu. Wszelkie decyzje personalne trzeba podejmować
bardzo rozważnie i z wyprzedzeniem, przeprowadzając rozmowy z przynajmniej
trzema kandydatami. Z każdym z nich należy rozmawiać trzykrotnie w różnych
miejscach i z udziałem trzech różnych osób. Pozwoli to na lepsze poznanie aplikanta
i obiektywną ocenę. Ważne są referencje, a najlepszymi kandydatami są osoby pozy‑
tywnie nastawione, dające się lubić. Jest to o tyle ważne, że w obecnych czasach bar‑
dzo istotna jest gra zespołowa. W stworzeniu zespołu należy również zwracać uwagę
na pracowników silnie zmotywowanych i kompetentnych. Warto również stale z nimi
rozmawiać, określając cele i wyniki, jakich od nich oczekuje.
Książka Briana Traciego pt. Turbostrategia, 21 skutecznych sposobów na przekształcenie firmy i szybkie zwiększenie zysków to jedna z najlepszych pozycji, jakie w ciągu
swojej czterdziestoletniej kariery zawodowej napisał czołowy specjalista amerykań‑
ski w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji czasu. Przedstawione
strategie pozwalają uzdrowić przedsiębiorstwo borykające się z problemami, a firmie
dobrze prosperującej zapewnić dalszy, dynamiczny rozwój w przyszłości. Ten porad‑
nik zarządzania przedsiębiorstwem pomoże każdemu znaleźć odpowiedź na nurtu‑
jące go pytania w odniesieniu do działalności jego własnej firmy oraz wskaże trafne
rozwiązania problemów, na jakie może on natrafić. Z całą pewnością książka ta jest
sprawdzonym sposobem uruchamiania wszystkich „cylindrów silnika firmy’’ oraz
kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych nowocześnie i efektywnie
prosperującym przedsiębiorstwem.
Książka skierowana jest głównie do grupy ludzi związanych z własną działal‑
nością gospodarczą i jej dynamicznym rozwojem, menedżerów wyższego szczebla,
może być też pomocna wykładowcom wyższych szkół ekonomicznych oraz studen‑
tom kierunku zarządzanie.
Kamila Grzesiak
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Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach
redakcja naukowa Elżbieta Urbanowska-Sojkin 
PWE, Warszawa 2011
Książka pt. Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach jest poświę‑
cona problematyce wyborów strategicznych, wyjaśnieniu ich uwarunkowań i skut‑
ków. Jest to zagadnienie z pogranicza teorii podejmowania decyzji i zarządzania stra‑
tegicznego o dużym znaczeniu naukowym i praktycznym. Zespół kierowany przez
Elżbietę Urbanowską-Sojkin dokonał solidnego przeglądu światowej i polskiej lite‑
ratury w tym zakresie. Stwierdzenie braku istotnych badań nad problematyką wy‑
borów strategicznych w Polsce skłoniło badaczy do zrealizowania bardzo trudnego,
wręcz pionierskiego projektu zbadania myślenia i zarządzania strategicznego w pol‑
skich przedsiębiorstwach przedstawionych. Badania przeprowadzone metodą ankiety
pocztowej (201 ankiet) dotyczyły pięciu obszarów problemowych:
1. Podejścia do zarządzania strategicznego przez kadrę kierowniczą badanych przed‑
siębiorstw i wpływu typu podejścia na wybory strategiczne w przedsiębiorstwie.
2. Postrzegania przez kadrę kierowniczą wpływu otoczenia na ich przedsiębiorstwo.
3. Wewnętrznych uwarunkowań wyborów strategicznych.
4. Rodzaju dokonywanych w przedsiębiorstwach wyborów strategicznych.
5. Związku celów i strategii z wynikami przedsiębiorstwa.
Funkcję wprowadzającą do badań, a zarazem funkcję integratora książki złożo‑
nej z 10 rozdziałów spełniają dwa pierwsze rozdziały. Rozdział pierwszy wprowadza
Czytelnika w złożoną naturę procesów wyborów strategicznych, ich uwarunkowań
i skutków, definiuje genezę problemu i wsparcie teoretyczne problematyki wyborów
strategicznych. Autorzy dostrzegają podstawę teoretyczną problematyki wyborów
strategicznych zarówno w teoriach ekonomicznych, jak i teoriach z zakresu nauk
o zarządzaniu. Definiują proces wyborów strategicznych i jego uwarunkowania ze‑
wnętrzne oraz wewnętrzne. Integrującą rolę spełnia też rozdział drugi prezentujący
założenia metodyczne badań i model badawczy. Zostają tu szczegółowo zaprezento‑
wane obszary badawcze, opisana metodyka badań i sposób analizy danych.
Kolejne rozdziały (z wyjątkiem rozdziału dziesiątego) prezentują wyniki badań
empirycznych dotyczących jednego z obszarów w ujednoliconym układzie: ana‑
liza literatury przedmiotu i określenie luki poznawczej, sformułowanie hipotez ba‑
dawczych, analiza danych, weryfikacja hipotez, opis rezultatów badawczych, wnio‑
sków poznawczych i aplikacyjnych. Dzięki jednolitej strukturze poszczególnych
rozdziałów stanowią one częściowo autonomiczne zadania badawcze, co ułatwia
studiowanie książki tym Czytelnikom, którzy są zainteresowani szczególnie jed‑
nym aspektem czy obszarem badań. Rozdział dziesiąty ma inny układ od pozosta‑
łych i zawiera wyniki poszukiwań umożliwiających przygotowanie wewnętrznych
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i zewnętrznych deskryptorów efektywności przedsiębiorstwa przy zastosowaniu
modelowania logitowego.
Szczególnie ciekawe są wyniki badania podejścia menedżerów do zarządzania
strategicznego i wpływu tego podejścia na przebieg wyborów strategicznych. Różne
podejścia były tu rozumiane jako identyfikowanie się menedżerów z jedną z czte‑
rech szkół zarządzania strategicznego: planistyczną, pozycyjną, ewolucyjną i zaso‑
bową. Interesujące są też badania percepcji otoczenia przez badanych menedżerów.
Ciekawe są nie tylko wyniki tych badań (przytłaczająca przewaga podejścia plani‑
stycznego i pozycyjnego), ale też sposób, w jaki przełożono ten problem na pytania
w kwestionariuszu ankiety.
Ciekawe wyniki przyniosło też badanie otoczenia polskich przedsiębiorstw.
Wbrew temu, co sądzą niektórzy uczeni (powszechny jest pogląd uczonych, że świat
jest na krawędzi chaosu), tylko 5% menedżerów twierdzi, że działa w otoczeniu o wy‑
sokiej burzliwości, 72 % uważa, że otoczenie jest przeciętnie burzliwe, a natomiast
23 % sądzi, że otoczenie ma niską burzliwość. Stwierdzono też fakt różnicowania wy‑
borów strategicznych w zależności od obecnej i spodziewanej burzliwości otoczenia.
Zbadano, w jakiej części badanych przedsiębiorstw dominują wybory inspirowane
czynnikami wewnętrznymi, a w jakiej zewnętrznymi. Większość badanych przedsię‑
biorstw reprezentowała determinację wewnętrzną (55 %), a to miało wpływ na wybór
celów i rodzaju strategii, a także większą skłonność do rozwoju wewnętrznego i kon‑
kurowania niskim kosztem. Zdiagnozowano częstotliwość wyborów strategicznych
w ujęciu modelu H.I. Ansoffa. Najwięcej przedsiębiorstw (36%) wybierało bezpieczną
strategię penetracji, prawie tyle samo strategię dywersyfikacji (34 %), 17 % − strategię
wybrało strategię rozwoju rynku i tylko 13 % − strategię rozwoju produktu.
Przedmiotem badań były też wybory dotyczące strategii konkurencji. Wyniki
badań potwierdziły wyniki analiz prowadzonych w innych krajach, m.in. w Japonii,
z których wynika, że przedsiębiorstwa unikają czystej strategii kosztowej i czystej
strategii dyferencjacji, starając się realizować kombinację obydwu przewag konku‑
rencyjnych. Strategię hybrydową konkurencji stosowało 55 % badanych przedsię‑
biorstw, 21 % stosowało czystą strategię kosztową, a 24 % − czystą strategię dyferen‑
cjacji. Zaprzecza to potocznej opinii, że polskie przedsiębiorstwa konkurują przede
wszystkim niskim poziomem kosztów.
Jak wynika z tego krótkiego i niesystematycznego przeglądu wyników badań za‑
prezentowanych w książce pt. „Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębior‑
stwach”, Czytelnik znajdzie bardzo dużo ważnych problemów związanych z zarzą‑
dzaniem strategicznym przedsiębiorstwem rozwiązanych zarówno na płaszczyźnie
teoretycznej, jak też w oparciu o wyniki ciekawych i dobrze przeprowadzonych ba‑
dań empirycznych.
Podsumowując – recenzowana książka prezentuje bardzo wartościowe, w wielu
obszarach pionierskie wyniki badań. Prezentowane w książce badania empiryczne
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znacząco rozszerzają wiedzę o polskich przedsiębiorstwach i ich zachowaniach stra‑
tegicznych, pozwalają też, dzięki przywoływaniu badań zagranicznych, pokazać,
na ile te zachowania są podobne do stwierdzonych w innych badaniach. Książka ma
przede wszystkim dużą wartość naukową i jest ważnym źródłem wiedzy dla badaczy
zajmujących się problematyką zarządzania. Myślę, że ze względu na ciekawe wyniki
badań empirycznych może też stanowić inspirującą lekturę dla menedżerów i stu‑
dentów kierunku zarządzanie.
Maria Romanowska
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OFICYNA WYDAWNICZA
SGH POLECA

Polskie praktyki innowacyjne. Aspekty teoretyczne
i badania empiryczne
Małgorzata Golińska-Pieczyńska
W książce przedstawiono rozważania dotyczące tego, w jakim stopniu obecnie
pojmowany proces innowacji staje się coraz bardziej złożony – analizę przeprowa‑
dzono zarówno pod kątem teoretycznym, jak i zebranych przykładów praktyk inno‑
wacyjnych w funkcjonujących organizacjach. W pracy zaproponowano sprzężone
podejście do procesu innowacyjnego (nie zaniedbując oczywistych podstaw eko‑
nomicznych tego procesu), uwzględniające w szczególności politykę wiedzy, ale też
uwypuklające istotny wpływ na innowacyjność procesów związanych z psychologią
społeczną, a idąc dalej – z mentalnymi zachowaniami jednostek w modernizujących
się społeczeństwach. Uwzględnienie tych aspektów na pewno przyczyni się do zaist‑
nienia nowych podejść w ekonomicznej rzeczywistości, co może wskazać, jak wiele
organizacji ma szanse odnieść sukces rynkowy w trudnych obecnie warunkach ma‑
kroekonomicznych, stosując podejście innowacyjne, uwzględniające wspomniany
wyżej zakres problematyki.
Jeden z recenzentów niniejszej pracy stwierdza, że rozważania zawarte w książce
były prowadzone w kontekście społeczno-psychologicznym, ponieważ „poznanie
podstaw i mechanizmów funkcjonowania praktyk innowacyjnych ułatwia działanie,
sprzyja postępowi i rozwojowi społecznemu, a także poprawie efektywności ogólnej
gospodarki i społeczeństwa”.
Książka prezentuje badania własne autorki, wykonane w ramach projektu mię‑
dzynarodowego realizowanego w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej (w skład
konsorcjum naukowego weszli partnerzy z krajów członkowskich UE, w tym z Polski
– z Fundacji Europejskiej Współpracy Naukowej, Finlandii, Wielkiej Brytanii, oraz
badacze z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Izraelu).
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Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich
przedsiębiorstw
pod red. Stanisława Łobejko i Zdzisława Pierścionka
Rozwój gospodarczy Polski w coraz większym stopniu stymulują przedsiębior‑
stwa wkraczające i skutecznie konkurujące na rynku Unii Europejskiej. Istnieje wiele
czynników zdobywania przewagi konkurencyjnej umożliwiających stabilny rozwój
przedsiębiorstwa w warunkach intensywnej konkurencji. Dlatego też bardzo ważnym
zagadnieniem staje się poznanie, w jaki sposób wyłaniająca się nowa klasa polskich
przedsiębiorstw skutecznie konkurujących na rynkach europejskich tworzy i rozwija
źródła swojej przewagi konkurencyjnej. Wiedza na temat procesów i mechanizmów
tworzenia i rozwoju konkurencyjnych zasobów i umiejętności stanowiących źródło
przewagi konkurencyjnej może pomóc w procesie dalszego zwiększania konkuren‑
cyjności polskich przedsiębiorstw. Jej posiadanie staje się obecnie warunkiem ko‑
niecznym do prawidłowego stosowania nowoczesnych metod i narzędzi umożliwia‑
jących tworzenie i rozwijanie konkurencyjnych zasobów i umiejętności.
Ważną rolę w tym procesie odgrywa poziom zaawansowania zarządzania stra‑
tegicznego w przedsiębiorstwie. Jest on wypadkową poziomu wiedzy posiadanej
przez polskich menedżerów oraz systemowych rozwiązań stymulujących zarządy
przedsiębiorstw do podjęcia stosownych działań. Wiedza płynąca z poznania źródeł
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach UE, sposobów i metod ich
kreowania oraz miejsca i roli w procesie zarządzania strategicznego powinna stano‑
wić podstawę zarówno do zwiększania liczby przedsiębiorstw zdobywających rynki
europejskie, jak i umacniania już zdobytej pozycji rynkowej. W tym dynamicznie
rozwijającym się procesie internacjonalizacji działalności gospodarczej istotną rolę
odgrywa umiejętne wykorzystanie teorii zarządzania strategicznego.
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INFORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyj‑
muje do publikacji:
� artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi:
bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami klu‑
czowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angiel‑
skim) 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 waż‑
nych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron;
� wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wy‑
bitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządzania; objętość tek‑
stu 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 czwar‑
tej 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 prze‑
cinku numer.
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Przypisy bibliograficzne (źródłowe) w tekście prosimy sporządzać poprzez
umieszczenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografii się od‑
wołujemy 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 angiel‑
skim oraz tytułu w języku angielskim, a także te, które mają nieprawidłowo przygo‑
towane 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
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 promowa‑
nie wśród innych środowisk naukowych i praktyki osiągnięć polskiej myśli z zakre‑
su 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 lokal‑
ne 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 struk‑
tura 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, ma‑
gisterskie, 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 ekono‑
micznych 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 współ‑
pracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.
SGH jest jedyną polską uczelnią należącą do prestiżowego konsorcjum Com‑
munity 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 rezulta‑
cie do dyplomu CEMS Master In International Management, uważanego za euro‑
pejski odpowiednik amerykańskiego MBA.
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