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Szymon Cyfert *

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Postępujące procesy globalizacji oraz dynamiczny rozwój technologii ICT, przekładające się na wzrost turbulencji i obniżenie poziomu predyktywności zjawisk zachodzących w otoczeniu, w znaczący sposób zmieniają uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. W nowych warunkach zdolność do osiągania
trwałej przewagi konkurencyjnej mają jedynie te przedsiębiorstwa, które wykorzystując wewnętrzne mechanizmy osłabiające wpływ zjawisk inercji i oporu wobec
zmian, potrafią rozwijać się w tempie szybszym niż otoczenie.
Jednym z mechanizmów inicjujących i wymuszających procesy dostosowywania
organizacji do otoczenia jest innowacyjność, opisywana zwykle w kategoriach zjawiska nieciągłego, wieloaspektowego i wielowymiarowego, które trudno jest przedstawić w kategoriach procesu. Pomimo powyższych zastrzeżeń można podjąć próbę
procesualizacji działań innowacyjnych, a skuteczność takiego przedsięwzięcia będzie
uzależniona od zapewnienia odpowiednich rozwiązań systemowych obejmujących
m.in. nastawienie na poszukiwanie okazji w otoczeniu, zaprojektowanie instrumentów analizy otoczenia i kreowania długookresowej wizji, wdrożenie koncepcji zarządzania wiedzą, wykorzystanie odpowiednich stylów kierowania.
Obserwowana w przedsiębiorstwach swoistego rodzaju „niechęć” do realizacji
działań innowacyjnych wynika z percepcji procesów innowacyjnych jako przedsięwzięć charakteryzujących się niskim poziomem prawdopodobieństwa sukcesu, wysokim poziomem ryzyka i kapitałochłonnych, których potencjalne efekty są odroczone
w czasie. W konsekwencji działania innowacyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa mają albo charakter prostych imitacji rozwiązań istniejących na rynku, albo też
realizowane są ad hoc, w sposób doraźny i przypadkowy, bez przeprowadzania analiz
konsekwencji podejmowanych działań dla organizacji jako systemu. Powoduje to niedopasowanie struktury oferty do wymagań rynku, obniżenie poziomu efektywności
realizacji procesów innowacyjnych oraz wynikowo osłabienie efektu synergicznego.

* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – dr hab. Szymon Cyfert, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

7

Od Redaktora Naczelnego

Tematyka artykułów w czwartym numerze „Organizacji i Kierowania” jest mocno
zróżnicowana, poruszane zagadnienia odnoszą się do różnych aspektów funkcjonowania organizacji, jednak dla większości artykułów wspólnym mianownikiem jest
zagadnienie innowacyjności w przedsiębiorstwach.
Wzrastający poziom turbulencji otoczenia determinujący kontekst niepewności
w procesach podejmowania decyzji stanowi dla Rafała Krupskiego podstawę do podjęcia dyskusji nad celowością zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań w teorii
zarządzania strategicznego. Autor wskazując na zasadność identyfikowania i wykorzystania koncepcji okazji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, definiuje zarówno korzyści wynikające z implementacji koncepcji, jak i jej ograniczenia.
Przedmiotem rozważań w artykule Arkadiusza Świadka jest koncepcja klastra
jako specyficznej formy systemu przemysłowego. Określając korzyści wynikające
z wykorzystania klastrów, Autor wskazuje na konieczność systemowego podejścia
do zarządzania działalnością innowacyjną, ponieważ sam fakt istnienia klastrów
nie stanowi wystarczającej przesłanki dla intensyfikacji działalności innowacyjnej.
Joanna Ejdys i Agata Lulewicz-Sas podejmują próbę analizy roli foresightu strategicznego w tworzeniu wizji przyszłości organizacji. Przyjmując założenie o zasadności poszukiwania i wykorzystywania mechanizmów oceny szans i zagrożeń pojawiających się w otoczeniu, Autorki określają korzyści i ograniczenia wynikające
z wdrożenia metody.
U podstaw artykułu Witolda Nowińskiego leży założenie o wpływie wyboru
formy ekspansji na sukces przedsiębiorstw z sektora MSP na rynkach międzynarodowych. Przeprowadzając analizę powiązań pomiędzy wykorzystywanymi kanałami
eksportu a zmiennymi charakteryzującymi przedsiębiorstwa MSP, Autor zwraca
uwagę na dominującą rolę eksportu bezpośredniego.
Aleksandra Gaweł analizuje zależność pomiędzy sytuacją ekonomiczną branży
a zjawiskiem przedsiębiorczości, definiowanym jako proces tworzenia nowych przedsiębiorstw. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na wykazanie, że stan firm w branży poprzez efekt naśladownictwa wpływa na przyciąganie
do branży nowych graczy.
Emilia Szmardakiewicz i Oleg Grobniuk wskazują, że umiejętność właściwej
identyfikacji sytuacji kryzysowej w organizacji oraz zdolność organizacji do reakcji
pozwalającej na normalizację sytuacji determinują długookresowe powodzenie organizacji. Przyjęcie powyższego założenia pozwoliło Autorom na przeprowadzenie
analizy kształtowania wizerunku firmy w kontekście zarządzania antykryzysowego.
Przyjęcie założenia o wpływie globalizacji i nowych technologii na efektywność
systemów zarządzania organizacji stanowi dla Piotra Czarneckiego punkt wyjścia do
charakterystyki zarządzania permanentną zmianą, jako metody doskonalenia organizacji w warunkach wyzwań rynkowych.
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Na rosnące znaczenie wiedzy w procesach tworzenia innowacji zwraca uwagę
Jerzy Baruk, podejmujący próbę określenia możliwości integracji koncepcji zarządzania wiedzą oraz zarządzania innowacjami. Autor podkreśla konieczność zmiany
sposobu postrzegania przez menedżerów wiedzy i jej roli w procesach tworzenia innowacji, zwłaszcza w kontekście poszukiwania skutecznych mechanizmów rozwoju
przedsiębiorstw na etapie wzrostu konkurencyjności oraz w warunkach ograniczonego dostępu do zasobów.
Katarzyna Bratnicka analizuje rolę przywództwa w procesach stymulowania twórczości w organizacjach. Przyjmując założenie, że innowacyjność wymaga nowych
idei, czyli musi być poprzedzona twórczością, konstruuje i omawia model wskazujący na wpływ stylu przywództwa na kształtowanie twórczości pracowników.
Omawiając rolę przywództwa w kontekście stymulowania innowacyjności organizacji, Magdalena Pichalak charakteryzuje mechanizmy pozwalające przywódcom
na wspieranie bądź hamowanie innowacyjności organizacji. Przeprowadzone rozważania pozwoliły na wyprowadzenie wniosku, że efektywne przywództwo transformacyjne jest czynnikiem krytycznym, pozytywnie wpływającym na innowacyjność
współczesnych organizacji.
Wskazując na rolę firm z sektora MSP w procesie kreowania wzrostu gospodarczego oraz na istniejącą lukę w obszarze metod pomiaru kompetencji menedżerów, Mariola Laguna, Wiesław Talik oraz Michał Wiechetek przedstawiają metodę
M-Astra, pozwalającą na przeprowadzenie oceny ogólnych i specyficznych kompetencji menedżerów.
Jerzy Szczupaczyński podejmuje próbę weryfikacji hipotezy dotyczącej rozbieżności postrzegania norm prawnych i standardów etycznych przez menedżerów i przedsiębiorców, wskazując przy tym na niewystarczający stopień integracji i wsparcia obu
opisywanych systemów normatywnych.
U podstaw artykuł Kazimierza Mrozowicza leży założenie o istnieniu pozytywnej
korelacji między efektywnością podejmowania decyzji a poziomem kształtowania
się lęku. Autor wskazując, że obowiązujące paradygmaty uwzględniają wpływ czynnika ,,ograniczonej racjonalności” oraz pomijając jednocześnie jego źródła, poddaje
analizie proces decyzyjny z punktu widzenia wymiaru personalno-organizacyjnego.
Waldemar Rogowski i Emilia Olszewska-Brzezińska, analizując zagadnienie budowania społecznie odpowiedzialnej tożsamości w sektorze budownictwa, wskazują,
że polskie przedsiębiorstwa coraz częściej deklarują wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
		

Życzę ciekawej lektury!
Szymon Cyfert
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Rafał Krupski*

OKAZJE W ZARZĄDZANIU
STRATEGICZNYM
PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Zagadnienia wstępne
Narastająca turbulencja otoczenia, tworząca kontekst niepewności w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza strategicznych, powoduje wzrost zainteresowania kategorią okazji. Wielu autorów dobrych naukowych tekstów słusznie uważa, że okazje
należy wykorzystywać. Poza nurtem przedsiębiorczości niewielu jednak sądzi, że
mogłyby one być podstawą rozwoju przedsiębiorstwa zamiast planu strategicznego.
Nie ma nawet dobrych teoretycznych propozycji identyfikacji, wykorzystywania
okazji, nie mówiąc już o próbach wplecenia ich w formułę strategicznego rozwoju
organizacji. Niezmiernie trudno jest jednak pogodzić planowanie strategiczne,
dość dobrze ustrukturalizowane dzięki teorii tworzonej przez pół wieku, z czymś,
co w swojej istocie jest niepewne, niejasne, kojarzy się z przypadkiem. Trudności teoretyczne pogłębiają różne definicje nawet klasycznie rozumianych strategii.
Przyzwyczajenie do ich opisów w kategoriach: rynków, produktów i wyników finansowych, usztywnienie stanowisk w sprawie dyscypliny strategii [22] powoduje,
że istnieją wątpliwości, czy strategia w ogóle może być elastyczna, czy aby nie jest
to oksymoron [22]? Wspomniani zwolennicy zachowań przedsiębiorczych raczej
skupiają się na atrybutach owej przedsiębiorczości, rzadziej próbując strukturalizować różne działania związane z identyfikowaniem i wykorzystywaniem okazji. Dlatego też w tym artykule podjęto kolejną próbę1 argumentacji możliwości
* Prof. zw. dr hab. Rafał Krupski – Instytut Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

1 Poprzednie próby przedstawiałem w publikacjach książkowych: Zarządzanie strategiczne w turbulentnym otoczeniu (2005), Elastyczność organizacji (2008), Koncepcje strategii organizacji (2009) oraz w kilku artykułach naukowych.
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Rafał Krupski

formułowania elastycznej strategii organizacji, strategii w ujęciu procesowym, nastawionym na wykorzystywanie okazji, próbę teoretycznego zespolenia zagadnień
planowanego rozwoju przedsiębiorstwa z możliwością równoległego (jednoczesnego) wykorzystywania okazji.

2. Trochę o wcześniejszych ujęciach
teoretycznych okazji w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Bardzo skromne teoretyczne ujęcia dotyczące okazji obejmują przede wszystkim: definicje okazji, rodzaje okazji, cykl życia okazji oraz sposoby uwzględniania
okazji w planowaniu strategicznym. Tym zagadnieniom poświęciłem w swoim czasie artykuł opublikowany jako rozdział w specjalnym wydaniu Prac Naukowych
AE w Katowicach [14]. Z podstawowych zagadnień definicyjnych na czoło wysuwa
się problem rozróżnienia okazji od szansy, problem interpretacji słynnej kategorii
opportunities z analizy strategicznej SWOT. Pomijając akademicką dyskusję co do
ewentualnych różnic we wspomnianej publikacji, zwrócono uwagę przede wszystkim na statystyczną proweniencję kategorii – szansa. Własny wkład definicyjny to
ujęcie okazji też w kategoriach statystycznych – jako wartość oczekiwana w postaci iloczynu spodziewanego nadzwyczajnego efektu związanego z wykorzystaniem okazji oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, któremu nadajemy
sens okazji [14].
Generalnie jednak subiektywne nadanie sensu okazji zdarzeniu (może to być splot
okoliczności) z zamiarem wykorzystania jego potencjału w zakresie osiągnięcia ponadprzeciętnych efektów (ekonomicznych, społecznych, politycznych), zdarzeniu,
które powstaje rzadko i nieregularnie (losowo), istnieje krótko, w miarę dobrze oddaje istotę i wagę problemu. Czy wykorzystać ją, łamiąc dyscyplinę strategii organizacji [22], czy też trwać przy nawet nieefektywnej strategii (problem inercji i wykluczenia [22, s. 44]), zależy to już od kontekstu sytuacyjnego, subiektywnej oceny
szans na potencjalne, ponadprzeciętne efekty.
Rodzaje okazji określiłem na podstawie badań empirycznych [10], a podana
przeze mnie ich klasyfikacja nie ma ambicji kompletności. Dopiero w tym artykule
problem zostanie podjęty i mam nadzieję, że jego rozwiązanie będzie dopuszczalne.
Zagadnienie cyklu życia okazji [11, s. 68] nie będzie przedmiotem dalszych rozważań, natomiast głównym przedmiotem rozważań będzie uwzględnienie okazji w strategii organizacji.
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3. Teoretyczne umocowanie
koncepcji wykorzystywania okazji
w zarządzaniu strategicznym
w przekroju poszczególnych szkół
Najstarsza, planistyczna szkoła planowania strategicznego wykorzystywała kategorię opportunities do budowy planu strategicznego, równoważącego otoczenie
i wnętrze organizacji. To równoważenie jednakże było aktem jednorazowym, służącym opracowaniu trwałej strategii na wiele lat. Dla szkoły pozycjonowania była
to kategoria wiodąca w tym sensie, że jej differentia specifica zakładała pierwszeństwo otoczenia w dywagacjach na temat strategii organizacji. Dobrym teoretycznym
wsparciem „systemowego” zawarcia okazji w strategii firmy jest niewątpliwie szkoła
ewolucyjna Quinna i Mintzberga. Przy czym nie chodzi tutaj o to, czy explicite okazje zajmują tam jakieś szczególne miejsce. Chodzi o to, że w skład strategii organizacji wchodzą „twarde” strategie zamierzone oraz emergentne, będące konsekwencją
różnych adaptacyjnych decyzji bieżących, w tym związanych z wykorzystywaniem
okazji [18]. Wydaje się więc, że tą drogą można przekonać sceptyków połączenia idei
planowanego rozwoju przedsiębiorstwa z ideą wykorzystywania okazji.
Najwięcej jednak bezpośrednich odniesień do wykorzystywania okazji jest w koncepcjach zarządzania K. Eisenhardt. Jedna z tych koncepcji dotyczy tzw. prostych
zasad [6], i jak się wydaje już na stałe weszła do kanonów zarządzania strategicznego
(prof. K. Obłój, nadał tej koncepcji nawet rangę szkoły zarządzania, łączącej zagadnienia przedsiębiorczości z zarządzaniem strategicznym). Zasady: wykonawcze, graniczne, hierarchizujące, czasowe oraz rezygnacji są według ich autorów remedium na
niepewność decyzyjną i ułatwiają osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wynikającej
z odpowiedniego spożytkowania krótkookresowych możliwości. Ich behawioralny
charakter, ogólność sformułowań umożliwia elastyczne zachowanie organizacji. Autorzy wprost nie odnoszą się do kwestii metody planowanego czy nieplanowanego
rozwoju, jednakże z koncepcji wynika, że jest on oparty przede wszystkim na identyfikowaniu i wykorzystywaniu okazji oraz na ciągłym eksperymentowaniu z rynkami, produktami itp. K. Eisenhardt jest współautorką innej ważnej koncepcji zarządzania – na krawędzi chaosu, również nawiązującej do wykorzystywania okazji.
Nie wdając się w bliżej w istotę tej koncepcji, warto jednak przytoczyć pogląd czołowego teoretyka układów chaotycznych – S. Kauffmana, według którego organizacja jest najbardziej efektywna właśnie na krawędzi chaosu [9]. Jedną z kluczowych
kategorii wspomnianej koncepcji S. Brown i K. Eisenhardt, obejmującej: krawędź
chaosu, krawędź czasu, rytm zmian, są semikoherentne cele strategiczne [3]. Ich cechą charakterystyczną jest to, że nie są one dokładnie określone, nawet w sferze zamierzeń, a także nie są do końca spójne. Organizacja z takimi celami jest w zasadzie
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nieprzewidywalna, a to, co jest jej przedmiotem działalności, można określić jako
permanentne eksperymentowanie, kreowanie rzeczywistości, a także w ramach adaptacji – wykorzystywanie okazji.
W literaturze przedmiotu istnieje jeszcze kilka wartościowych koncepcji zarządzania, które eksploatują kategorię okazji (np. koncepcja Collinsa i Porrasa [5]).
Jednakże według mnie największym zapleczem naukowym koncepcji wykorzystywania okazji w zarządzaniu jest teoria zasobowa (już nie koncepcja, nurt, ujęcie,
ale według Barney’a, Ketchena i Wrighta to teoria [2]). Niestety wśród wyodrębnionych przez tych autorów głównych obszarów Resource-Based Theory (RBT),
takich jak: powiązanie z innymi perspektywami, procesy pozyskiwania i rozwoju
zasobów, mikrozałożenia teorii zasobowej, teoria zasobowa a równoważenie oraz
kwestie metody i pomiaru w teorii zasobowej, zagadnienia wykorzystania okazji
w rozwoju przedsiębiorstwa, nie są eksponowane. Według mnie natomiast RBT
jest podstawową opoką rozwoju koncepcji zarządzania przez okazje z prostego powodu: dostęp do zasobów (własnych lub obcych), ewentualne ich nadmiary (poza
bieżącą działalnością eksploatacyjną) jest conditio sine qua non wykorzystywania
okazji (sic!). Długookresowe planowanie dostępu do zasobów jest jednocześnie,
poza sprawami ich wykorzystywania w bieżącej działalności eksploatacyjnej, planowaniem rozwoju przedsiębiorstwa przez wykorzystywanie okazji. Wątek ten będzie rozwinięty w dalszej części artykułu.

4. Rodzaje okazji
S.A. Alvarez i J.B. Barney [1] uważają, że na okazje można patrzeć dwojako. Po
pierwsze, w klasycznym ujęciu przedsiębiorczym okazja istnieje obiektywnie, a zadaniem menedżerów, przedsiębiorców jest ją odkryć, wyszukać, najlepiej przed innymi.
Jest to więc nadawanie różnym obiektywnym zdarzeniom sensu okazji. W drugim
ujęciu, zgodnie z teorią kreacji, okazje trzeba tworzyć poprzez innowacyjne podejście do zasobów, twórcze decyzje. Okazja jest więc subiektywnym bytem, wykreowanym przez konkretnego przedsiębiorcę i niemogącym bez niego istnieć. M.S. Wood
i W. McKinley [26] poszli jeszcze dalej. Ustrukturalizowali bowiem taki proces kreowania okazji, wyodrębniając etapy: imaginacji, nadawania sensu wymyślonym zjawiskom, zdarzeniom (poprzez dyskusje i konfrontacje z twórczym otoczeniem, co
ma na celu określenie potencjału innowacyjnego i prawdopodobieństwa zaistnienia
określonego bytu), ostateczne przyjęcie lub odrzucenie bytu, wzbudzenie zainteresowania interesariuszy i wreszcie podjęcia konkretnych działań w celu czerpania
profitu z eksploatacji okazji.
Różnice pomiędzy klasycznym i kreacyjnym podejściem do okazji wynikają
przede wszystkim nie tyle z faktu obiektywnego czy subiektywnego przypisywania

14

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa

sensu okazji obiektywnie istniejącym zdarzeniom, co w ogóle z generowania bytów,
którym ewentualnie można nadać sens okazji.
Wśród sposobów na kreowanie okazji najczęściej wymienia się rynkowe, produktowe lub technologiczne, a nawet organizacyjne eksperymentowanie. Może i powinno
ono być przedmiotem planowania [24]. Jak pisze prof. Obłój: „(…) Systematyczne
eksperymentowanie to rozsądny sposób na szukanie szans na powstającym i zmieniającym się jak w kalejdoskopie rynku, na którym analityczne ustalenie długofalowych projektów inwestycyjnych miało ograniczony sens” [22, s. 96]. Innym ciekawym przykładem możliwości generowania okazji są tzw. punkty zaczepienia, które są
rodzajem pozycji rynkowej. Punkt zaczepienia według Upsona, Ketchena i Connelly’ego jest niewielką pozycją, którą firma ustanawia specjalnie na rynku, na którym
jeszcze nie konkuruje [25]. Autorzy znacznie rozszerzyli wcześniejsze rozważania na
temat problemów równowagi punktów zaczepienia oraz powiększenia ich potencjału
poprzez doposażenia ich w zasoby Karnamiego i Wernerfelda [8] przede wszystkim
o agresywne zachowania wobec konkurentów. Wymieniają między innymi wprowadzanie nowych produktów, dokonywanie akwizycji, a przede wszystkim drażnienie
cenowe konkurentów, i poprzez to odbieranie im części klientów. Punkty zaczepienia
w tym sensie można traktować jako generatory okazji, że ich prowokacyjne działania
mogą wywoływać takie reakcje konkurentów, jak wycofywanie się z rynku lub nieefektywne inwestowanie obniżające rentowność, co ostatecznie stwarza nowe możliwości działania firmy aktywnej. Jest to zupełnie inna rola, aniżeli przyczółków rynkowych, o których pisze K. Obłój [22, s. 75–76]. W tym wypadku służą one przede
wszystkim obserwacjom ruchów konkurentów, bez prowokacji. Jeżeli jednak dojdzie
do ataku ze strony konkurentów, taki przyczółek służy kontratakowi. Jeszcze innym
przykładem generowania okazji są „plotki” na giełdzie, różne inne zachowania „zorganizowanych” graczy, którym czasami udaje się obniżyć kursy akcji (wszystkich lub
niektórych przedsiębiorstw), i w ten sposób stworzyć sobie okazje do tanich zakupów.
Generalnie zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku podstawową metodą generowania okazji jest prowokacja określonych zachowań konkurentów, które ze swej istoty
tworzą obszar okazji. Jest to więc bezpośrednia, aktywna metoda wywoływania zdarzeń o charakterze okazji. Przy pasywnym podejściu do okazji te ostatnie występują
jako obiektywnie już istniejące zdarzenia, a sens okazji nadaje im potencjalny beneficjent (np. poprzez filtr okazji). Gdzieś pośrodku są sytuacje, które z jednej strony
mają cechy aktywnego podejścia do okazji (generowania okazji), na przykład poprzez
„rozszerzenie oczek” filtru okazji (czyli powiększenie obszaru poszukiwania okazji),
a z drugiej zaś mają cechy biernego podejścia, ponieważ w tej rozszerzonej przestrzeni
zdarzenia o charakterze okazji już występują i trzeba je tylko odkryć.
Ostatecznie więc za podstawowe kryteria podziału okazji można uznać:
1) podstawę ontologiczną, czyli aktywne lub pasywne podejście do okazji oraz
2) źródło okazji, zewnętrzne lub wewnętrzne w stosunku do organizacji.
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Aktywne podejście do okazji oznacza kreowanie takich zdarzeń, którym można
nadać sens okazji, pasywne zaś oznacza nadawanie sensu okazji zdarzeniom już istniejącym. Źródła zewnętrzne oznaczają, że okazje zarówno te wykreowane, jak i odkryte znajdują się w otoczeniu organizacji, źródła wewnętrzne zaś wskazują na samą
organizację. Na rysunku 1 zaprezentowano tę swoistą przestrzeń okazji.

ZEWNĘTRZNE

Wywoływanie zdarzeń o charakterze
okazji poprzez prowokowanie
do określonych zachowań klientów
i konkurentów (np. poprzez punkty
zaczepienia). Eksperymenty rynkowe.

Nadawanie sensu okazji zdarzeniom
rynkowym już istniejącym
poprzez filtr okazji.

WEWNĘTRZNE

Źródło okazji

Rysunek 1. Rodzaje okazji

Tworzenie warunków do generowania
pomysłów w firmie, które mogą
być okazjami. Eksperymenty
technologiczne.

Nadawanie sensu okazji zdarzeniom
w postaci pomysłów w firmie,
poprzez filtr okazji.

AKTYWNE

PASYWNE

Źródło: opracowanie własne.

Podejście do okazji

5. Strategia wykorzystywania okazji
Wspomniana wątpliwość prof. K. Obłója co do tego, czy strategia w ogóle może
być elastyczna [22, s. 42], potęguje się w przypadku dość skrajnej elastyczności, jaką
jest nieplanowany w dłuższym horyzoncie rozwój firmy, oparty wyłącznie na wykorzystywanych okazjach. Rzecz jednak wymaga doprecyzowania. Przede wszystkim
co to oznacza, czy nieplanowany rozwój w dłuższym horyzoncie? Chodzi tu przede
wszystkim o klasyczne planowanie strategiczne przedsiębiorstwa w kategoriach:
rynków, produktów i wyników finansowych na okres przynajmniej 5 lat. Jednakże
przedmiotem planowania strategicznego mogą być przecież same zasoby i, jak się
starałem wykazać, same cele strategiczne też mogą być formułowane w kategoriach
zasobów [19]. Punktem wyjścia tego typu rozważań są przekonania, że w sytuacji
nieprzewidywalnych rynków bardziej stabilną bazą strategii organizacji jest jej
wnętrze, czyli zasoby [7]. Z własnych badań empirycznych wynika, że już ok. 1/3
firm ma zasobową orientację strategiczną przejawiającą się tym, że horyzont planowania zasobów jest dłuższy od horyzontu planowania rynków i produktów [20],
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co może być skutkiem narastającej turbulencji otoczenia i niepewności decyzyjnej.
Drugą wątpliwością jest możliwość planowania wykorzystywania okazji. Tutaj jednoznacznie trzeba stwierdzić, że z samej definicji okazji jest to niemożliwe, zarówno
w przytoczonej wyżej wersji biernego, jak i aktywnego podejścia do okazji (nadawanie sensu okazji zdarzeniom już istniejącym lub kreowanie okazji). Możliwe jest
natomiast planowanie warunków, które trzeba spełnić, aby jak okazja zaistnieje, móc
ją wykorzystać. I to właśnie leży u podstaw formułowania strategii wykorzystywania
okazji. Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, by móc wykorzystać
określoną okazję, jest, jak już poprzednio wspomniano, dostęp do zasobów. Ostatecznie potrzebne są zasoby materialne, lecz niekoniecznie własne. Najważniejszy
jest dostęp do zasobów materialnych, w tym obcych, a więc niekoniecznie ich posiadanie. Z kolei ten dostęp uwarunkowany jest najczęściej posiadaniem zróżnicowanych i istotnych zasobów niematerialnych, takich jak: wiedza i umiejętności,
postawy i motywacje pracownicze, a nade wszystko zasoby relacyjne. Właśnie te
ostatnie są na czele listy najważniejszych zasobów do wykorzystywania okazji, jak
to starałem się wykazać we własnych badaniach empirycznych na ten temat [12].
Nawiasem mówiąc, z najbardziej ortodoksyjnej wersji szkoły przedsiębiorczej wynika, że można starać się wykorzystywać okazje bez oglądania się na aktualny stan
zasobów [4], [23].
Zasoby, dostęp do nich to nie wszystko. Można przecież ex ante określić przestrzeń (rodzaje) okazji, które są (lub powinny być) przedmiotem zainteresowania
konkretnego przedsiębiorstwa. Język ich opisu związany jest ze źródłem pochodzenia (zewnętrznym lub wewnętrznym). Jeżeli źródłem ich pochodzenia jest otoczenie,
to niewątpliwie podstawowym językiem ich opisu są kategorie rynkowe. Nadawanie
sensu okazji istniejącym już zdarzeniom odbywa się przez swoiste ich wyfiltrowanie
z ogromnej zwykle liczby różnorakich identyfikowanych zdarzeń w ogóle. Swoistym
„urządzeniem” jest tu więc umowny filtr okazji, tkwiący w głowach menedżerów,
który może i powinien być przedmiotem planowania. W przypadku generowania
okazji przedmiotem planowania mogą być wspomniane: eksperymenty rynkowe i na
przykład rynkowe punkty zaczepienia, o których poprzednio wspomniano. Ostatecznie więc strategia wykorzystywania okazji jawi się jako długofalowy plan organizacji
zawierający przede wszystkim [16, s. 209]:
 ustalenia, jakiego rodzaju zdarzenia w otoczeniu przedsiębiorstwo będzie identyfikowało jako okazje (czyli przyjęcie filtru i/lub generatora okazji);
 ustalenia, jakiego rodzaju zdarzenia we wnętrzu przedsiębiorstwa (najczęściej
mające charakter innowacji) będą identyfikowane jako okazje;
 zamiary w zakresie kształtowania redundancji zasobów własnych i systemu dostępności do zasobów obcych, który umożliwi wykorzystywanie okazji;
 rozwiązania w zakresie „organizacji w ruchu” (systemy procedur na różne okazje,
symulacji, generowania pomysłów itp.)
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Rysunek 2. Dwa stożki paradygmatów strategii organizacji
domena
funkcjonalne
programy działania
cele
strategiczne

przewaga
konkurencyjna

stary paradygmat

misja
nowy paradygmat

zasoby
wykorzystanie
okazji

identyfikacja
okazji

filtr okazji
i/lub generator okazji

Źródło: [16, s. 210].

Takiego ujęcia nie można zakwalifikować jako strategii wyłaniającej się, samorzutnej, ponieważ jest planem, choć dotyczącym przygotowania organizacji do wykorzystywania okazji. Porównanie istniejącego paradygmatu dotyczącego treści strategii
(sformułowanego w znacznym stopniu przez prof. K. Obłója) z proponowanym (wyznawanym dotąd raczej w nielicznym kręgu uczonych) przedstawiono na rysunku 2.
Pytanie o to, czy w zarządzaniu strategicznym w zaprezentowanym wyżej ujęciu
zasobowym w ogóle giną kategorie rynkowe, jest zasadne i wymaga komentarza. Po
pierwsze, nie giną, ponieważ znajdują swoje odbicie w przyjmowanym ex ante filtrze okazji, a po drugie, w tradycyjnych ujęciach istnieją, ale już tylko na poziomie
taktyczno-operacyjnym, jak zostało to zaprezentowane na rysunku 3. W innej wersji
można byłoby sobie wyobrazić, że w planie strategicznym w tradycyjnej, zrównoważonej postaci (zrównoważonej w sensie planowanych rynków i zasobów) owo zrównoważenie dotyczy wyłącznie zasobów materialnych. Horyzont planowania zasobów
niematerialnych jest jednak na tym poziomie dłuższy aniżeli innych elementów strategii przedsiębiorstwa. Tak również można zinterpretować wyniki przeprowadzonych
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własnych badań empirycznych [20], z których jednoznacznie wynika dłuższy horyzont planowania zasobów niematerialnych niż zasobów materialnych, przy jednoczesnym zidentyfikowaniu znacznego obniżenia horyzontu planowania w ogóle
(dominujący przedział planowania to 1–3 lat). Wyłączając jednak ten tok rozumowania na rysunku 3 na poziomie strategicznym zaznaczono jedynie dwa elementy:
plan dotyczący zgromadzenia lub uzyskania dostępu do zasobów oraz filtr okazji (lub
generator okazji). Na poziomie taktyczno-operacyjnym są plany wykorzystywania
konkretnych okazji mające charakter projektów. Zarządzanie projektami, niezależnie
od ich proweniencji, jest już bardzo dobrze ustrukturalizowaną działalnością menedżerską zarówno w teorii, jak i w praktyce.
Rysunek 3. Ontologia poziomów: strategicznego i taktyczno-operacyjnego
organizacji  działającej w warunkach niepewności

Poziom
strategiczny

Strategia jako plan przygotowania organizacji
do wykorzystywania okazji

Redundancja zasobów
(głównie niematerialnych)

Filtr okazjii/lub
generator okazji

Poziom
taktyczno-operacyjny

Okazje
Pn

P2

P3

.

.

.

.

P1

O. n
.
.
.
O3
O2
O1

Zarządzanie projektami
(produkty, rynki, wyniki finansowe, procesy,
zasoby niezbędne dla realizacji projektów)
Legenda: projekty P1, P2, …, Pn związane z wykorzystywaniem okazji O1, O2, …, On
Źródło: [17].
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Dalsza operacjonalizacja kategorii modelu zarządzania strategicznego opartego
na wykorzystywaniu okazji, przedstawionego na rysunku 3 dotyczy przede wszystkim strategii organizacji identyfikowanej w języku zasobów oraz filtru okazji. Propozycje dotyczące strategii organizacji opisanej w języku zasobów przedstawiałem już
w wielu publikacjach. Propozycję w najbardziej ogólnym wydaniu oraz propozycje
dotyczące niektórych strategii szczegółowych, dotyczących zasobów niematerialnych:
wiedzy, zasobów relacyjnych, kształtowania lojalności pracowniczej (jako przykładu
strategii postaw i motywacji pracowniczych) oraz kultury organizacyjnej, przedstawiono w obszernym rozdziale 4.4. monografii [16]. Poniżej tylko dla kompletności
tej publikacji zaprezentowano strukturę ogólnej strategii organizacji w języku zasobów, z podaniem źródła pierwszej publikacji na ten temat [13].
Rysunek 4. Identyfikacja strategii firmy w języku zasobów
Zasób wartościowy
organizacji

Sposób pozyskania
zasobu

Spodziewane efekty
wykorzystania zasobu
i koszty jego
utrzymania

Wizja
organizacji

Cechy zasobu
dzięki któremu firma
uzyska względnie trwałą
przewagę konkurencyjną

Umiejętności
w zakresie wykorzystania zasobu
w działaniu firmy (w tym przede
wszystkim w wykorzystywaniu
okazji) i do generowania zysku

Źródło: [13].

Drugim elementem modelu na poziomie strategicznym (por. rysunek 3), wymagającym operacjonalizacji, jest filtr okazji. Filtrem okazji może być misja firmy, dominująca logika [21] albo też model zaproponowany w tabeli 1. Generalnie chodzi
o to, że, jak już wyżej wspomniano, nie wszystkie zdarzenia w otoczeniu firmy można
uznać za okazje. Ich postrzeganie ma charakter subiektywny, i dlatego model zawiera
jedynie ogólną strukturę „sita” czy też filtru okazji, a nie ostateczne rozwiązania.
Zagadnienia struktur generatora okazji (plany eksperymentów) lub np. rynkowych
punktów zaczepienia, jako jeszcze niedopracowane, pominięto w tej publikacji.
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Tabela 1. Matryca przykładowych obszarów okazji i przewidywanych
efektów ich wykorzystania. Filtr okazji
Spodziewane
efekty

Obszary
okazji

Wzrost
Wzrost
Wzrost
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
poprzez
poprzez
w ramach
dywersyfidywersyfiistniejących
kację konkację kondomen
glomeracentryczną
tową

Konkurenci

X1

Klienci

X3

Obniżka
kosztów

Korzystne
pozyskanie
zasobów
materialnych

Inne np.
w sferach
różnych
dodatkowych wartości

X2
X4

X5

Dostawcy

X6

Banki

X7

Organizacje
władzy
lokalnej

X8

Prawo,
rozwiązania
systemowe

Korzystne
pozyskanie
zasobów
niematerealnych

X9

Media

X10

Inne
Przykłady:
X1 – wykup upadającego konkurenta, przejęcie jego klientów,
X2 – korzystny z punktu widzenia kosztów alians strategiczny,
X3 – atrakcyjna oferta ze strony dotychczasowego lub nowego odbiorcy,
X4 – nowe rynki w branżach pokrewnych,
X5 – nowe rynki w branżach niepokrewnych,
X6 – długofalowe umowy na dostawy z istotnymi upustami i/lub integracja wertykalna,
X7 – atrakcyjna oferta produktu bankowego, kredytu,
X8 – zakup atrakcyjnych terenów komunalnych,
X9 – możliwość skorzystania z unijnych funduszy strukturalnych,
X10 – „dobra prasa” z tytułu obiektu sponsorowania
Źródło: [13].

6. Zakończenie
Formułowanie przyszłości firmy w postaci strategii wykorzystywania okazji budzi wiele wątpliwości. Przede wszystkim, czy jest to strategia rozwoju, a może to
tylko strategia przetrwania? Czy rozwój może być nieokreślony co do kierunków
i innych punktów odniesienia ? Czy filtr okazji jest wystarczającym do wyznaczania kierunków rozwoju? Takich pytań można postawić więcej. Z drugiej strony
narastająca turbulencja otoczenia, uniemożliwiająca budowanie wiarygodnych
prognoz otoczenia i stwierdzone fakty znacznego skrócenia horyzontu planowania strategicznego w ogóle oraz dłuższy horyzont planowania zasobów niż rynków
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(w powoływanych własnych badaniach empirycznych), zmuszają do niekonwencjonalnych rozwiązań w teorii zarządzania strategicznego. Próbą tych ostatnich są
propozycje zawarte w tym artykule, poparte wieloletnimi przemyśleniami i badaniami empirycznymi.
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OKAZJE W ZARZĄDZANIU
STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie
W artykule przedstawiono kilka teoretycznych zagadnień związanych z identyfikowaniem
i wykorzystywaniem okazji w działalności przedsiębiorstwa. W szczególności przedstawiono
systemową klasyfikację rodzajów okazji oraz sposoby uwzględnienia okazji w strategii przedsiębiorstwa, włącznie z możliwością zastąpienia klasycznych rozwiązań w zakresie rozwoju
organizacji, strategią wykorzystywania okazji.

Słowa kluczowe: okazje, strategie, zasoby

Occasions in enterprise’s
strategic management
Abstract
The article presents some theoretical assumptions connected with identifying and using
occasions in the enterprise’s activity. Especially, system classification of occasions types
and the ways of considering occasions in an enterprise’s strategy, including the possibility
of replacing classic solutions in the scope of organization development with the strategy of
using occasions, were presented.

Key words: occasions, strategy, resources
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Klaster jako specyficzna 
forma systemu 
przemysłowego

Przestrzenne implikacje globalizacji i korespondującej z nią regionalizacji stały
się obecnie rdzeniem rozważań dla nowej geografii ekonomicznej i ekonomiki regionalnej reprezentowanej między innymi przez P. Krugmana [18]. Z jednej strony
wielonarodowe korporacje i duże przedsiębiorstwa krajowe dążą do orientacji światowej z powodów ekonomicznych – wysoka dynamika nakładów B+R, krótsze cykle
życia produktów, postępująca integracja technologiczna, nowe produkty i rozwiązania logistyczne. Czynniki te mogą zostać uwzględnione, funkcjonując na rynku
globalnym. Taka strategia jest podtrzymywana przez permanentne doskonalenie
infrastruktury telekomunikacyjnej czy transportowej i pozwala na ograniczenie
– według szkoły instytucjonalnej O. Williamsona [40] – kosztów transakcyjnych
– w przeciwieństwie do ery fordyzmu, gdzie dominowały zamknięte rynki w obrębie
kontynentu, kraju czy regionu. Z drugiej strony w oparciu o tezę wzrostu znaczenia
globalizacji wielu ekonomistów zwraca uwagę na rosnące znaczenie regionalnych
gron produkcyjnych w międzynarodowej konkurencji [32]. Przykład Bioregionów
w Niemczech potwierdza zasadność wspierania takich struktur [23]. Grona prowadzą do stworzenia szans (okazji) dla słabiej rozwiniętych regionów, nie są natomiast
panaceum na ich problemy gospodarcze. Regionalny punkt ciężkości aktywności innowacyjnej może znajdować się jedynie w kilku obszarach technologicznych, które
z punktu widzenia reprezentowanego przemysłu powinny znajdować się we wczesnych fazach życia [8, s. 47].
Ekonomika aglomeracji w okręgu przemysłowym Marshalla w XIX w. oraz fordyzm i postfordyzm zaobserwowany między innymi we Włoszech dały przesłanki do
identyfikacji i wyodrębnienia bytu strukturalnego, jakim jest klaster (grono). Składa
* Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ – Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomii
i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

25

Arkadiusz Świadek

się on z grupy firm i/lub usług publicznych i prywatnych jednostek, które w jakiś
sposób zależą od siebie, włączając dostawców, konsultantów, banki, prawników, jednostki prowadzące szkolenia, system edukacji i nauczania, związki biznesu i profesjonalistów czy agencje rządowe [30, s. 8]. Takie ujęcie wskazuje na dualizm podejść
w badanym obszarze: strukturalne i instytucjonalne. Klaster prowadzi do akceleracji zmian technologicznych, nie jest natomiast „złotym środkiem” na dynamiczny
rozwój gospodarczy. Klastry stanowią element wypełniający lukę w konkurencyjności międzynarodowej w erze globalizacji, dając dostęp małym i średnim przedsiębiorstwom do rynku poza macierzystym regionem – potencjał sprzedaży, i dostęp
do globalnych zasobów technologii, trendów, kapitału itp. Tym samym globalizacja
i klastry mogą być traktowane jako dwie strony tej samej monety [14].
Podejście do problemu klastrów w literaturze przedmiotu nie jest jednoznacznie
interpretowane. Analizowane w literaturze przypadki aglomeracji Milan i Stuttgart,
biorąc pod uwagę ich związki z dostawcami, korespondują raczej z teorią lokalnych
sieci produkcyjnych w sytuacji, gdy dla miast międzynarodowych, jak: Amsterdam,
Londyn czy Paryż, bardziej trafna wydaje się koncepcja grona M. Portera i jego czterech kluczowych elementów [28]:
1. infrastruktura – czynnik warunkowy,
2. wyrafinowany popyt skłaniający do współpracy,
3. podobne i komplementarne przemysły,
4. strategia firmy, jej struktura i skłonność do rywalizacji.
Klaster w ogólnym znaczeniu to koncentracja niezależnych firm (powyżej średniej koncentracji w kraju), nawet w przypadku kiedy kontakty między nimi nie są
często utrzymywane. Klastry [31, s. 6]:
a) bazują na systematycznych związkach między firmami,
b) są ograniczone geograficznie,
c) posiadają własny cykl życia,
d) nie są zdefiniowane w oparciu o przynależność do różnych organizacji,
e) produkują na rynek zewnętrzny,
f) są definiowane przez rodzaj związków.
Do głównych determinant rozwoju gron innowacyjnych zalicza się [31, s. 7–9]:
A. Koncepcję (istotę):
a) innowacja,
b) imitacja i konkurencja (współzawodnictwo),
c) siła (dynamo) przedsiębiorczości.
B. Związki:
a) tworzenie i działanie w sieci,
b) związki i pośrednicy (instytucje wspomagające).
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C. Kompetencje:
a) wyspecjalizowane zasoby pracy,
b) przywództwo w przemyśle,
c) poszukiwanie talentów,
d) wiedza taktyczna.
Tabela 1. Przykłady klastrów na świecie
Miejsce

Specyfika klastra

Data utworzenia

Przyczyny rozwoju

Aalborg, Dania

Telekomunikacja
mobilna

1984

Spin-offy, technologia, związki
uniwersytetów

Dalton, GA

Dywany

1918

Automatyzacja, konkurencja spin-offów

Ibi, Hiszpania

Zabawki

1915

Spin-offy różnych produktów

Los Angeles

„Świat Zabawek”

1968

Przedsiębiorczość nowych emigrantów,
projektowanie w uczelniach

Południowocentralny stan
Massachusetts

Wyroby
plastikowe

1760

Przedsiębiorczość uczniowska, taśma
celuloidowa, nowe produkty

Saussoulo, Włochy

Ceramika
dachowa

1600

Innowacje, współzawodnictwo, łańcuch
wartości dodanej

Szkocja

Elektronika

1940

Inwestycje wewnętrzne, rządowe
nakłady B+R

Lahti, Finlandia

Meble

1918

Specjalizacja, modernizacja

Tupelo, Michigan

Meble

1948

Przedsiębiorczość pracowników,
integracja pionowa dostawców

Springfield, MA

Metale

1816

Nowe metody produkcji

Źródło: Creating Smart Systems. A guide to cluster strategies in less favoured regions. EU-RIS, S.A. Rosenfeld, Regional
Technology Strategies, Carrboro, North Carolina, USA, s. 12.

Opisywany system jest przestrzennie ograniczony, posiada również masę krytyczną – wystarczającą do przyciągania specjalistycznych usług, zasobów, dostawców, przedsiębiorstw, które charakteryzują się specyficznym typem systematycznych
związków bazujących na komplementarności i podobieństwie [30, s. 10]. Przykładowymi celami klastra mogą być (Automobil w Styrii) [5]:
 zbliżenie biznesu i organizacji posiadających współbieżne cele;
 udostępnienie know-how dla wszystkich członków klastra;
 wspieranie wspólnych projektów (kooperacja);
 wspieranie integracji nowych partnerów.
Cechą funkcjonowania sieci powiązań jest generowanie, w przeważającej mierze
innowacji inkrementalnych, jako efektu rozwoju wiedzy i umiejętności technologicznych, związanych z wysokim zaangażowaniem przemysłu w sieć, w przeciwieństwie
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do innowacji radykalnych zależnych częściej od kompetencji organizacyjnych
[38, s. 439–465]. Nie zmienia to faktu, że w relacji do rynku, na którym działa system, tworzone rozwiązania inkrementalne mogą mieć w dalszym ciągu radykalny
charakter.
Funkcjonowanie w obrębie klastra jako takie nie musi być źródłem korzyści dla
firm innowacyjnych, co więcej, może być przyczyną występowania zachowań negatywnych, objawiających się efektem izolacji i zależności [3, s. 339]. Niemniej aktualnie najbardziej istotne wydaje się, że wskazano kierunek przemieszczania sił z konkurencji na optymalną mieszankę między nią a współpracą, posiadającą dodatkowo
dynamiczny charakter [27, s. 77–90]. Porterowski klaster ukazał również wkład czynników kulturowych do działalności ekonomicznej, jej koordynacji i rozwoju [24].
Uważa się, że zwiększona konkurencja, zgodnie z ekonomią klasyczną, przyczynia
się do niższej stopy zwrotu dla firm, co wpływa na ograniczenie nakładów ponoszonych na działalność B+R. Należy przy tym jednak brać pod uwagę fakt, że innowacje przyczyniają się do zaburzenia równowagi na rynku, przemieszczając krzywe
popytu i podaży na inne poziomy. W związku z tym krótkookresowe rozpatrywanie
kształtowania się nakładów na B+R nie może być automatycznie przemieszczone na
zależności typowe dla długiego okresu.
Grona posiadają swoje cykle życiowe, na które składają się następujące etapy [30,
s. 15]: inkubacja, wzrost, dojrzałość, spadek. Przez wszystkie wskazane fazy przeszedł
system przemysłowy, leżący wzdłuż Drogi 128 w Stanach Zjednoczonych. Składał
się z klasycznych korporacji cechujących się konserwatyzmem i indywidualizmem,
funkcjonalną strukturą zarządzania, wysokim stopniem centralizacji, słabą kooperacją i brakiem zaufania, co łącznie uznano za przyczyny jego schyłku (upadku). Dolina Krzemowa, uważana jako przeciwieństwo dla Drogi 128, w latach 80. XX wieku
również napotkała na znaczące trudności w funkcjonowaniu. Porzucenie idei „sieci
regionalnej” spowodowało, że firmy w SV zaczęły konkurować kosztami (skala produkcji) z przedsiębiorstwami z Japonii [33, s. 48]. Na skutek takiego postępowania
w omawianym systemie utracono około 25 tysięcy miejsc pracy, w tym 2/3 w obszarze wysokich technologii. Przyczyny problemów SV są upatrywane w oddaleniu
od użytkowników, a więc ograniczonego postrzegania rynku i umiejętności identyfikacji nowych trendów produktowych i rynkowych [3, s. 327]. Równolegle w tym
czasie wzdłuż R128 szacuje się, że utracono 50 tysięcy miejsc pracy, również jako
wynik konkurencji kosztowej.
Po problemach z lat 80. nowe firmy bazowały na związkach z odbiorcami przez
pryzmat długofalowej współpracy. Zauważono, że przyspiesza ona i daje alternatywne
możliwości we wprowadzaniu nowych produktów i usprawnienia jakości oraz wydajności, unikając jednocześnie kosztów i ryzyka integracji wertykalnej. Dla porównania
– w 1992 roku tylko 13 przedsiębiorstw typu start-up z lat 80. z Drogi 128 osiągnęło
przychód przekraczający 100 mln $, podczas gdy w Dolinie Krzemowej aż 47.
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Na bazie wskazanych dwóch przykładów można dostrzec, że działanie w klastrze
samo w sobie nie tworzy dostatecznych warunków sukcesu, co potwierdza przypadek odizolowania wewnętrznych procesów od zmian w technologii, spotęgowanych
dodatkowo ograniczeniami korporacyjnymi. Na podstawie tego można sformułować pytania:
1. Czy i ewentualnie dlaczego firmy znajdujące się w klastrze wykazują wyższą innowacyjność od tych poza nim?
2. Co ma większy wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw: przestrzeń klastra czy
wewnętrzne kompetencje firm?
Uważa się, że klastry mogą być istotniejsze od strategii poszczególnych firm. Zamiast bowiem pojedynczych narzędzi dają ramy dla budowy i zrozumienia zachowań ekonomicznych. Obserwacja systematycznych związków może ukazać wcześniej
niedostrzegane typowe zachowania czy kolektywne (grupowe) kompetencje, ukryte
w wyspecjalizowanych zasobach i sposobach na wzmocnienie silnych stron, które
budują przewagę w obszarze kapitału społecznego i produktów eksportowanych poza
region. Niskie środki przeznaczane na inwestycje ofensywne, nie tylko w regionach
zacofanych, przyczyniają się jedynie do powiększania luki technologicznej i opóźniają procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne [29, s. 184–185].
Lokalizacja wpływa na specjalizację dostawców i usługodawców, którzy elastycznie dostosowując swoją ofertę, są w stanie funkcjonować po niskich kosztach [10].
Uczestnictwo w klastrze nie musi być wcale źródłem korzyści, wręcz przeciwnie,
może być źródłem zachowań negatywnych – koszty aglomeracji czy izolacja rynkowa. Czynnik lokalizacyjny ma kluczowe znaczenie dla aktywności innowacyjnej
przedsiębiorstw. Firmy high-tech powinny być zlokalizowane w centrum gospodarczym regionu (w metropolii regionalnej), natomiast podmioty tradycyjne na peryferiach (innowacje procesowe – doskonalenie procesów produkcyjnych w celu obniżenia kosztów jednostkowych) [11, s. 325–326]. Region metropolitarny przyciąga
jednocześnie częściej firmy małe niż duże. A. Frenkel podkreśla w swoich badaniach
jednocześnie, że działalność innowacyjna jest silnie zdeterminowana wewnętrzną
działalnością B+R oraz jakością dysponowanych zasobów ludzkich. Skłonność do
innowacji rośnie, jeżeli firma jest zlokalizowana wśród innych firm innowacyjnych
w tym samym przemyśle, spada natomiast drastycznie, jeżeli dominują w klastrze
przedsiębiorstwa nieinnowacyjne [3, s. 339]. Powstawanie zatem pozytywnego zjawiska aglomeracji jest wynikiem działalności firm innowacyjnych. Z tego powodu
jeden z celów koordynowania siecią Automobil w Styrii, jakim jest między innymi
zbliżenie przestrzenne uczestników klastra, wydaje się jak najbardziej zasadny.
Badania B. Lundvalla z 1992 roku pokazały, że konkurencja technologiczna zależy
nie tylko od doskonałości badań, lecz również od tempa ich dyfuzji i aplikacji, co
jest niewątpliwie zależne od stopnia koncentracji przedsiębiorstw, a więc i czynnika
lokalizacji [19]. Jednocześnie transfer technologii z regionu wpływa na efektywność
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B+R w innych regionach [25, s. 292]. Transfer technologii jest często korzystniejszy
od prowadzenia badań własnych, zapobiega bowiem popełnianiu tych samych błędów, czyli „odkrywaniu koła”. Czynnik koncentracji przestrzennej, choć jest tylko
połowicznie istotny dla kooperacji z klientami i dostawcami, to jednocześnie ma
kluczowe znaczenie przy współpracy z firmami konkurującymi i sferą badawczorozwojową. Mimo że nie sposób odpowiedzieć obecnie na pytanie, czy parametry
wewnętrzne firm, takie jak prace B+R, czy struktura zatrudnienia, czy może kolokalizacja decydują o dynamizmie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, to
z pewnością mają one charakter komplementarny, bez którego kataliza (akceleracja) procesów innowacyjnych miałaby ograniczone oddziaływanie. Nie wiemy, czy
lokalizacja daje pierwotny, czy wtórny impuls do działalności innowacyjnej, wiemy
natomiast ponad wszelką wątpliwość, że ułatwia transfer wiedzy i technologii między firmami [22, s. 483].
Jedną z najważniejszych wyróżniających cech klastra jest łatwość transferu wiedzy taktycznej lub know-how w jego obrębie, które są oparte na doświadczeniach
i sądach, a nie zostały jednocześnie skodyfikowane. Działalność innowacyjna w ramach grona będzie tym powszechniejsza, im większe znaczenie w przemyśle przypisuje się wiedzy taktycznej [2, s. 23]. Wyróżniono cztery aspekty kompetencji innowacyjnych różnicujących kraje i przemysły w podejściu do zjawiska tworzenia
gron [39, s. 497]:
1. stopień zaangażowania w publiczny system naukowy;
2. zaangażowanie we współpracę naukową;
3. zwracanie uwagi na specjalistyczne umiejętności jednostek;
4. zdolność do radykalnych zmian w grupowych (kolektywnych) kompetencjach
innowacyjnych.
Znaczenie wiedzy taktycznej rośnie we wczesnym stadium cyklu życia przemysłu, zanim zostaną ustalone standardy, reguły postępowania i dominujące trendy
[2, s. 23].
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wiele gron powstało wskutek ekonomicznych kryzysów, co świadczy o niepowodzeniu, jako korzystnym warunku do
budowy związków i kooperacji w porównaniu do okresu prosperity [30, s. 20]. Innym istotnym czynnikiem, będącym źródłem dla innowacji inkrementalnych, wpływającym na poziom innowacyjności w klastrze, są klienci wewnątrz regionu, w którym funkcjonuje [3, s. 327]. Skłonność do wprowadzania nowych rozwiązań rośnie
również wówczas, gdy firma jest zlokalizowana w przestrzeni, gdzie istnieje silna
obecność przedsiębiorstw innowacyjnych w tym samym przemyśle. D. Audretsch
i M. Feldman odkryli, że działalność innowacyjna i klastry geograficzne są powiązane silniej w przypadku przemysłów nowoczesnych, gdzie nowa wiedza odgrywa
istotniejszą rolę [1, s. 253–273]. Jednocześnie badania One Source Europa, mające
udowodnić oczekiwaną hipotezę, że klastrowanie w większości krajów będzie silne
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dla firm wysokiej technologii, dały niejednoznaczne rezultaty [6, s. 22]. Dane wskazały bowiem na pozytywne aspekty klastryzacji w budownictwie i konstrukcjach,
agrokulturze, przetwórstwie rybnym, produkcji drewna i minerałów. Mimo tych
dywergencji uważa się jednak, że klastry wymagają kadry pracowniczej o wysokich
kwalifikacjach, rzadziej natomiast nisko opłacanych pracowników czy subwencji
podatkowych. Mimo postępującej automatyzacji w wielu gronach w Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu zgłaszane jest zapotrzebowanie na pracę osób o niskich
kwalifikacjach [30, s. 27].
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że aktywność innowacyjna i jej dynamizm
są powiązane z fazą cyklu życia przemysłu [15, s. 526–558]. Wskazuje się również
na rzadkie pozytywne rezultaty w tworzeniu gron w oparciu o planowe interwencje
[30, s. 19]. Z tego powodu uznaje się za celowe rezygnację z kompleksowej polityki
krajowej na rzecz polityki ukierunkowanej na wspomaganie klastrów technologicznych i geograficznych [16, s. 471–495].
W grupie małych i średnich przedsiębiorstw głównymi czynnikami odpowiadającymi za niski poziom innowacyjności, skłaniającymi jednocześnie do rozwiązań
sieciowych i klastrów, są między innymi [21, s. 206–221]:
 aspekty kulturowe – kreatywność,
 aspekty mentalnościowe – opór wobec zmian,
 wypieranie innowacji radykalnych przez inkrementalne,
 braki kadrowe wśród pracowników z dużym doświadczeniem w przemyśle.
Wskazane elementy sugerują konieczność tworzenia klastrów w celu wyeliminowania istniejących problemów niskiego poziomu innowacyjności w grupie MSP
[7, s. 159–172].
Wysoki poziom zależności wewnętrznej i jednocześnie fizycznej izolacji od innych producentów może wpływać na ograniczenia w postrzeganiu rozwoju produktu
i rynku. Poważnym zagrożeniem, o czym wspomniano wcześniej, stają się firmy nieinnowacyjne należące do tego samego przemysłu.
Do postulowanych barier funkcjonowania klastrów można zaliczyć [35, s. 6]:
1. nieadekwatność umiejętności i doświadczeń w pracy,
2. dystans i koncentrację izolującą ludzi i miejsca od szans rynkowych,
3. braku dostępu do kapitału.
Przy próbie budowy klastrów należy mieć na uwadze, że sektor tradycyjny generuje mniej skomplikowany system innowacyjny niż sektor wysokiej technologii (inwestycje, pracownicy, programy, JBR-y, systemy dystrybucji) [11, s. 121].
Klastry i region, czyli lokalizacja, mają znaczenie dla aktywności badawczo-rozwojowej, a ekonomika aglomeracji może wpływać na jej kształt [17, s. 490]. Z drugiej strony, sam fakt powstawania gron sugeruje występowanie ekonomiki aglomeracji, w odniesieniu do procesów innowacyjnych (sprzężenie zwrotne) [3, s. 325].
Lokalizacja grona wydaje się istotna, bowiem zachowanie odpowiedniego dystansu
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do ośrodków koncentracji ludności wpływa na weryfikację osób skłonnych do podjęcia pracy w klastrze. Pomimo wskazywanych warunków brzegowych, sprzyjających
lub destymulujących funkcjonowaniu klastrów, warto zauważyć, że działanie w ich
obrębie jest raczej wyjątkiem niż regułą [34, s. 61].
Wzrost znaczenia interakcji między innowacyjnością, konkurencyjnością a rozwojem ekonomicznym stymuluje imperatyw obserwacji systematycznych związków
między elementami regionalnych sieci innowacyjnych. Taka analiza może ukazać
wcześniej niedostrzegane, typowe zachowania czy grupowe kompetencje, ukryte
wyspecjalizowane zasoby, prowadząc do prób wzmocnienia wcześniej zidentyfikowanych stron takiego układu, budując tym samym potencjalną przewagę sieci i produkowanych przez nią wyrobów. Wydatki na badania i rozwój w jednym regionie
prowadzą do ich wzrostu w innym, co daje wtórny impuls do wzrostu tych nakładów
w regionie pierwotnym [25, s. 294]. Dlatego sposobem na akcelerację procesów innowacyjnych powinny być (według Komisji Europejskiej):
1. Rozwój i interakcje zasobów ludzkich, systemów szkoleń, organizacji pośredniczących (okołobiznesowych) – w regionie.
2. Nieformalne kontakty jako przejaw przepływu wiedzy taktycznej, której transfer jest naturalnie utrudniony ze względu na jej specyfikę.
Należy jednocześnie odchodzić od takich instrumentów jak różnego rodzaju
zwolnienia podatkowe w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwa działalnością
B+R. Takie narzędzia, co prawda, stymulują działalność B+R, ale są nieefektywnie.
Badania w tym obszarze przeprowadzono w Australii, gdzie stwierdzono, że zwolnienia podatkowe [20]:
1. są skierowane do poszczególnych firm, nie wspierając jednocześnie współpracy;
2. nie przysługują młodym firmom, które z natury są bardziej innowacyjne;
3. dynamizują działalność B+R jedynie w krótkim okresie, co jest sprzeczne z istotą
jej prowadzenia;
4. są substytucyjne względem projektów badawczych, które z kolei pozwalają aktywnie kształtować prowadzoną politykę innowacyjną na różnych szczeblach.
Klastry jako specyficzne rozwiązania sieciowe, a szerzej systemowe, często przyczyniają się do aktywizacji działalności innowacyjnej na terenie, na którym funkcjonują. Mimo różnych wskazanych dywergencji związanych z ich rozwojem na ogół
stają się zjawiskiem pożądanym, traktowanym jako panaceum na problemy gospodarcze, choć sam fakt ich egzystencji nie jest wystarczającą przesłanką dla intensyfikacji działalności innowacyjnej na ich terenie. Z tego powodu próby konstrukcji
nowych i doskonalenia istniejących klastrów stają się zadaniami trudnymi, tym bardziej, że tymczasowo poruszamy się częściej w obszarach koncepcyjnych ram komplementarnych bądź substytucyjnych, rzadziej natomiast jasno zdefiniowanych teorii. Pozostaje zatem obecnie niestety wiele pytań bez odpowiedzi.
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Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy regionalny system innowacyjny jest alternatywą dla klastra, czy może jest konsekwencją jego ewolucji. Być może jednym
i drugim. Istnieją różnice między tymi strukturami, choć autor spotyka się najczęściej z synonimicznym używaniem tych pojęć. Klaster jest postrzegany głównie przez
pryzmat liniowego łańcucha wartości, gdy tymczasem zjawisko sieciowe, jako efekt
przeorientowania modelu M.E. Portera, zmierza do układu (powiązań) o charakterze konstelacji, integrując powiązania wertykalne z horyzontalnymi, tworząc tym
samym sieć [26, s. 65–77]. Produkt (wartość) w takiej strukturze nie jest kreowany
w łańcuchu o z góry ustalonej sekwencji, lecz jest wynikiem skomplikowanych powiązań kosztów transakcyjnych między partnerami w ramach określonych rozwiązań instytucjonalnych [13, s. 2–3]. Odmiennie do związków między gronem a siecią
podchodzi S.A. Rosenfeld, traktując to drugie zjawisko jako zbiór klastrów, bowiem
przedsiębiorstwo może należeć jednocześnie do kilku z nich – jako element łańcucha
dostaw, jako konkurent w innym, jako użytkownik w kolejnym. Komplementarne
podejście reprezentuje J. Marceau wprowadzając pojęcie „system produktowy” jako
alternatywę rozszerzającą podejście sektorowe [20, s. 215].

Bibliografia
[1] Audretsch D., Feldman M., R&D spillovers and the geography of innovation and production, “American Economic Review” 1996, No. 86 (4).
[2] Audretsch D.B., Agglomeration and the location of innovative activity, “Oxford Review
of Economic Policy” 1998, Vol. 14, No. 2.
[3] Beaudry C., Breschi S., Are Firms in Clusters Really More Innovative? „Economy. Innovation. New Technology” 2003, No. 12 (4).
[4] Braczyk H.J., Cooke P., Heidenreich M. (eds.), Regional Innovation Systems, University
College London (UCL Press), London 1998.
[5] Christensen C.M., The Innovators Dilemma: When the Technologies Cause Great Firms
to Fail, Harvard Business School Press, Boston MA 1997.
[6] Commission of the European Communities: Industrial districts and localized technological
knowledge: the dynamics of clustered SME networking (INLOCD), Final Report Contract
No. SOE1-CT97-1058. DGXII – SOLS, Brussels 1999.
[7] Cooke P., The new wave of regional innovation networks: analysis, characteristics and
strategy, “Small Business Economics” 1996, Vol. 8, No. 2.
[8] Crause G., Regional Innovations Policy under the new Structural Founds, [w:]: Innovating Regions in Europe (RIS-RITTS Network), II Plenary Meeting, European Commission, Madrid 15 June 2000.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

33

Arkadiusz Świadek

[9] David P., Hall P., Toole A., Is public R&D a complement or substitute for private R&D?
A review of the econometric evidence, „Research Policy” 2000, No. 29.
[10] Feldman M.P., The Geography of Innovation, Kluwer, Boston 1994.
[11] Frenkel A., Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the
Region, „European Planning Studies” 2003, Vol. 11, No. 2.
[12] Frenkel A., Can regional policy affect firms’ innovation potential in lagging regions?, „The
Annals of Regional Science” 2000, No. 34.
[13] Gancarczyk J., Gancarczyk M., Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) – od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, No. 2–3.
[14] Huggins R., Competitiveness and the Global Region: The Role of Networking, Paper prepared for the Regional Studies Association Conference on „Regional Futures: Past and
Present, East and West”, Mass, Gothenburg 1995.
[15] Klepper S., Entry, exit, growth and innovation over the product live cycle, “American Economic Review” 1996, No. 86 (4).
[16] Klette S., Moen J., Griliches Z., Do subsidies to commercial R&D reduce market failures?,
“Research Policy” 2000, Vol. 29, No. 4–5.
[17] Koschatzky K., Sternberg R., R&D cooperation in innovation systems – some lessons from
the European Regional Innovation Survey (ERIS), “European Planning Studies” 2000,
Vol. 8, No. 4.
[18] Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge 1991.
[19] Lundvall B.-A. (ed.), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and
Interactive Learning, Pinter, London 1992.
[20] Marceau J., Divining directions for development: a co-operative industry-government-public sector research approach to establishing R&D priorities, „R&D Management” 2002,
No. 32.
[21] McAdam R., McConvery T., Amstrong G., Barriers to innovation within small firm in
a peripheral location, “International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”
2004, Vol. 10, No. 3.
[22] McKelvey M., Alm H., Riccoboni M., Does co-location matter for formal knowledge collaboration in the Swedish biotechnology-pharmaceutical sector? „Research Policy” 2003,
Vol. 32.
[23] Mehr Dynamik fur zukunftfähige Arbeitplätze Innovationspolitik. Bundesministerium fur
Wirtschaft und Technologii. Bundesministerium fur Bildung und Forschung, Druckpunkt
Offset GmbH. Bergheim, April 2002.
[24] Munoz E., Espinosa de los Monteros J., Diaz V., Innovation Policy the Concept of National
Innovation System in the Spanish Context: Are they ghost images or real entities? Converge
Project SOE2-CT98-2047, CSIC, Unidad de Politicas Comparadas, Madrid Spain.

34

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

Klaster jako specyficzna forma systemu przemysłowego

[25] Nijkamp P., Post H.J., Rouwendal J., A non-linear dynamic model of spatial economic development and R&D policy, “The Annals of Regional Science” 1991, No. 25, Springer–
Verlag 1991.
[26] Norman R., Ramirez R., From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive
Strategy, „Harvard Business Review” 1993, No. 71.
[27] Porter M., Clusters and the new economics of competition, “Harvard Business Review”
1990, No. 11 (November–December).
[28] Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
[29] Reid A., Industrial policy in Wallonia: A rupture with the past?, “European Planning Studies” 2000, Vol. 8, No. 2.
[30] Rosenfeld S.A., Just Clusters. Economic development strategies that reach more people
and places. A Synthesis of Experiences, Regional Technologies Strategies, Carrboro September 2002.
[31] Rosenfeld S.A., Creating Smart Systems. A guide to cluster strategies in less favoured regions. EU-RIS, Regional Technology Strategies, Carrboro, North Carolina USA 2002.
[32] Sabel C.F., Flexible specialisation and the re-mergence of regional economies, [w:] P. Hirst,
J. Zeitlin (eds.), Reversing Itrial Decline?, Oxford University Press, Oxford Berg 1989.
[33] Saxenian A., Lessons from Silicon Valley, “Technology Review” 1994, No. 5 (97).
[34] Simnie J., Sennett J., Wood P., Hart D., Innovation in Europe: A tale of networks, knowledge and trade in five cities, “Regional Studies” 2002, Vol. 36. No. 1.
[35] Sternberg R., Innovation Networks and Regional Development – Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS): Theoretical Concepts, Methodological Approach, Empirical Basis and Introduction to the Theme Issue, „European Planning Studies”
2000, Vol. 8, No. 4.
[36] Storper M., The resurgence of regional economies. Ten years later: the region as a nexus of
untraded interdependencies, „European Urban and Regional Studies” 1995, No. 2.
[37] Teece D.J., Firm organization, industrial structure, and technological innovation, “Journal
of Economic Behavior and Organisation” 1996, Vol. 31.
[38] Tushman M.L., Anderson P., Technological discontinuities and organizational environment, “Administrative Science Quarterly” 1986, No. 3.
[39] Whitley R., Developing innovative competencies: the role of institutional frameworks, “Industrial and Corporate Change” 2002, No. 11 (3).
[40] Williamson O.E., Markets and Hierarchies, Free Press, New York 1975.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

35

Arkadiusz Świadek

Klaster jako specyficzna forma 
systemu przemysłowego
Streszczenie
Dorobek współczesnych noblistów nawiązuje i wyjaśnia częściowo naturę fenomenu, jakim są
klastry. Z jednej strony obserwacje na forum różnych agend rządowych czy samorządowych
w Polsce pokazują, że ulegamy modzie klastrów, z drugiej zaś żywe są nadal teoretyczne
dyskusje nad istotą, zakresem, formą i relacjami z innymi strukturami czy systemami
tego terytorialnego zbliżenia przestrzennego przedsiębiorstw. Celem pracy jest wskazanie
aktualnego dorobku teoretycznego z obszaru klastrów, uporządkowanie wybranych pojęć
wraz ze wskazaniem na ograniczenia i niebezpieczeństwa wynikające z często bezkrytycznego
podchodzenia do omawianego zjawiska.

Słowa kluczowe: klaster, innowacja, system przemysłowy, zbliżenie
przestrzenne

THE CLUSTER AS A SPECIFIC FORM
OF INDUSTRIAL SYSTEM
Abstract
The achievements of today Nobel laureates, refers partly explains the nature of the
phenomenon of clusters. On one hand, observations in the national and local governments
in Poland show that we give up to cluster’s fashion, while on the other theoretical discussions
is still alive on the essence, scope, form and relationship with other structures or systems
of enterprises’ spatial approximation. The aim of the study is an indication of the current
theoretical achievements in the area of clusters, some concepts of arrangement, with an
indication of the limitations and risks arising from the often uncritical approach to the
explained phenomenon.

Key words: cluster, innovation, industrial system, spatial proximity
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FORESIGHT STRATEGICZNY JAKO
INSTRUMENT TWORZENIA WIZJI
PRZYSZŁOŚCI ORGANIZACJI

Wstęp
Wraz z rozwojem współczesnego świata (rosnącą liczbą powiązań w gospodarce,
globalizacją, postępem technicznym i technologicznym oraz implementacją coraz
bardziej zaawansowanych rozwiązań innowacyjnych) pojawia się konieczność poszukiwania i wykorzystania nowych technik oceny przyszłych szans i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowania odpowiednich
działań wyprzedzających [15, s. 16]. Instrumentem, który wychodzi naprzeciw tym
potrzebom, jest foresight.
Foresight zaliczany jest do grupy studiów nad przyszłością (future studies). Przewidywanie przyszłości może dotyczyć wielu aspektów życia, w tym wszelkiego rodzaju wyzwań cywilizacyjnych. Techniki foresightu wykorzystywane są szczególnie
do badań społecznych (np. ekonomii, zarządzania, prawa, administracji, edukacji),
technicznych (np. inżynierii chemicznej, energetyki, infrastruktury, architektury,
urbanistyki, biotechnologii, budownictwa, technologii informacyjnych) oraz zagadnień stricte naukowych (np. medycyny, fizyki, matematyki, chemii, geologii, biologii) [6, s. 14].
Foresight znajduje zastosowanie w ujęciu regionalnym, branżowych czy organizacyjnym. Zastosowany na poziomie organizacji określa się mianem foresightu strategicznego. Jest on szczególnie pomocny w kreowaniu przyszłości organizacji. Jego
stosowanie przyczynia się do poszukiwania i gromadzenia wiedzy o przyszłych zjawi-
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skach natury technicznej, ekonomicznej, społecznej, i na tej podstawie opracowania
wizji i strategii rozwojowych organizacji.
Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką może odgrywać foresight strategiczny
w tworzeniu wizji przyszłości organizacji oraz popularyzacja dobrych praktyk w tym
zakresie.

1. Rola i znaczenie badań typu foresight
W prostym tłumaczeniu angielskie słowo foresight oznacza przewidywanie, jednak takie tłumaczenie zawęża obszar znaczeniowy tego terminu. Ze względu na
brak powszechnie przyjętego odpowiednika znaczenia terminu foresight w języku
polskim, w literaturze używany jest termin w języku angielskim. Najbliższym odpowiednikiem terminu foresight może być tłumaczenie go jako „aktywne budowanie
obrazu przyszłości” [8, s. 11].
Pierwsze projekty zbliżone do dzisiejszych projektów foresightowych były realizowane już na początku 1945 roku w armii amerykańskiej. Szerzej zakrojone badania
typu foresight zostały zapoczątkowane w 1970 roku w Japonii. Za przykładem Japonii foresightem zaczęły interesować się także inne państwa, początkowo najbardziej
rozwinięte technologicznie (Stany Zjednoczone, Francja, Holandia), później też kraje
słabiej rozwinięte (Hiszpania, Czechy, Meksyk, Peru). Upowszechnienie foresightu
na świecie nastąpiło w latach 90. XX wieku.
W Polsce pierwsze działania foresight na poziomie narodowym rozpoczęto
w IV kwartale 2003 roku poprzez uruchomienie Pilotażowego Projektu Foresight
w polu badawczym „Zdrowie i Życie”, stanowiącym pierwszy etap Narodowego
Programu Foresight [12, s. 4]. Foresight – z właściwym sobie aparatem badawczym
i terminologią – zyskuje w Polsce na znaczeniu. Dowodem tego jest powiększający
się katalog polskich inicjatyw foresightowych (tych ukończonych i tych trwających)
zawierający już ponad 40 projektów [1]. O rosnącym zainteresowaniu badaniami
foresight i postrzeganej roli tego instrumentu świadczy fakt uruchomienia w 2011
roku Projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Narodowy
Program Foresight – wdrożenie wyników. Celem projektu jest w szczególności:
 opracowanie systemu map kierunków badań naukowych oraz technologii i kierunków technologicznych określonych na podstawie metodyki projektów foresight;
 analiza wyników Narodowego Programu Foresight w celu wykorzystania ich
i wdrożenia w kształtowaniu polityki naukowej i naukowo-technologicznej;
 opracowanie podstaw krajowego systemu monitoringu wdrażania projektów foresight z odniesieniem do mierników stopnia realizacji Narodowego Programu
Foresight.
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Terminu foresight po raz pierwszy użyli B. Martin i J. Irvine we wczesnych latach 80. XX wieku [5]. Foresight w literaturze przedmiotu jest w różny sposób definiowany. Wybrane interpretacje tego terminu przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Definicje terminu foresight
Autorzy

Definicja terminu foresieght

I. Jakuszewicz,
A. Kononiuk,
A. Magruk,
J. Nazarko

Foresight to proces kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym
interesariusze, czyli naukowcy, inżynierowie, przedstawiciele przemysłu i pracownicy
administracji publicznej biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju
badań i technologii.

A. Rogut,
B. Piasecki

Foresight jest rodzajem usystematyzowanego myślenia, którego istotą jest bardziej
kreowanie przyszłości, niż tylko jej przewidywanie i zarządzanie nią.

M. Keenan.
I. Miles

Systematyczny, oparty na uczestnictwie proces budowania średnio i długoterminowej
wizji skierowany na dzisiejsze decyzje i mobilizowanie wspólnych działań.

B. Martin

Foresight to proces zaangażowany w systematyczne próby spojrzenia na
długoterminową przyszłość nauki, technologii, gospodarki oraz społeczeństwa, mający
na celu identyfikację obszarów badań strategicznych oraz powstających technologii
generycznych, które mają potencjał przyniesienia najwyższych korzyści gospodarczych
i społecznych.

J. Cassingena
Harper

Proces foresightu obejmuje intensywne, powtarzające się okresy otwartej refleksji,
tworzenia sieci, konsultacji oraz dyskusji, prowadzące do wspólnego doskonalenia
wizji przyszłości oraz powszechnej własności strategii, w celu eksplorowania
długoterminowych możliwości otwartych dzięki wpływowi nauki, technologii oraz
innowacji na społeczeństwo. (…) To właśnie odkrycie wspólnych przestrzeni na otwarte
myślenie o przyszłości oraz inkubacja podejść strategicznych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [4], [7], [10], [11], [17].

Zainteresowanie badaniami typu foresight potwierdza rosnąca liczba cytowań
terminu foresight w bibliograficznych bazach czasopism naukowych oraz Google
Scholar (por. rysunek 1).
Foresight jest podejściem elastycznym, niejednorodnym, systematycznym, odnosi
się do długiej perspektywy czasowej (najczęściej 5–30 lat), jest procesem złożonym,
z dużą ilością powiązań, wysokim poziomem komunikacji, zarówno pod względem
jakości, jak i ilości, oraz o silnym multidyscyplinarnym oraz interaktywnym charakterze [4]. Foresight stanowi narzędzie wspomagające proces decyzyjny, ale nie oferuje gotowych strategii korporacyjnych czy politycznych.
Należy wyraźnie podkreślić, że foresight nie jest techniką (lub nawet zbiorem technik), ale jest procesem. Jeżeli zostanie on odpowiednio zaprojektowany,
wówczas zbliży kluczowych uczestników należących do różnych grup interesariuszy (społeczności naukowej, rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych i innych konsumenckich oraz społecznych grup interesu, przedstawicieli
przedsiębiorstw) w celu przedyskutowania kwestii dotyczących rozwoju świata
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lub danej jednostki, jaki chcieliby oni stworzyć w nadchodzących dziesięcioleciach [9, s. 3].
Rysunek 1. Liczba cytowań terminu foresight w Google Scholar w latach 1990–2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Google Scholar.

Celem badań typu foresight jest:
1) przewidywanie przyszłości (przyszłości nie można zmienić, można ją jednak próbować przewidywać wcześniej niż ona nadejdzie, dlatego podstawowym zadaniem jest zbieranie informacji o przyszłych zdarzeniach/procesach);
2) zarządzanie przyszłością (przyszłość jest nieprzewidywalna i w niewielkim stopniu poddaje się prognozowaniu, jednak można na nią wpływać poprzez zarządzanie zmianą);
3) kierowanie przyszłością (przyszłość nie istnieje i trzeba ją stworzyć; przyszłość
jest otwarta na naszą aktywność, a jej kształt w znacznej mierze będzie zależny
od naszych teraźniejszych działań) [17, s. 33].
Proces foresightu poszerza percepcję przyszłości w czworaki sposób. Po pierwsze,
pomaga ocenić konsekwencje obecnych działań i decyzji. Po drugie, pomaga wykryć
problemy zanim się pojawią i ich uniknąć. Po trzecie, pomaga rozważyć obecne konsekwencje możliwych przyszłych działań. W końcu pomaga określić charakterystykę
pożądanego scenariusza rozwoju przyszłości [3, s. 7]. Podstawowymi elementami
projektów foresight jest:
 myślenie o przyszłości (analiza sytuacji i trendów rozwoju);
 dyskutowanie o przyszłości (poglądy różnych środowisk);
 określenie czynników kluczowych (np. czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, techniczne);
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sporządzanie wizji przyszłości (budowa scenariuszy);
 konsultacje (analiza wielu możliwych „przyszłości”);
 kształtowanie przyszłości (rekomendacje) [13, s. 10].
Foresight jest często niesłusznie utożsamiany z takimi pojęciami, jak prognozowanie czy planowanie strategiczne. Co prawda, wszystkie te terminy dotyczą przyszłości, jednak nie są one tożsame, a tylko mogą się uzupełniać. W planowaniu
strategicznym najważniejszym efektem jest wskazanie celu (w badaniach foresightowych cel nie zawsze jest określony w sposób wyraźny [6, s. 10], w prognozowaniu
natomiast dąży się do precyzji w próbach przewidywania. Celem foresightu natomiast nie jest przewidywanie, ale tworzenie wizji przyszłości. Ponadto w badaniach
foresightowych istotne znacznie ma nie tylko efekt końcowy, lecz również sposób
realizacji procesu.
Zarówno w Polsce, jak i na świecie, zdecydowana większość badań foresightowych
jest inicjowana i finansowana przez państwo. Wśród ponad 800 projektów foresightowych z całego świata przeanalizowanych przez European Monitoring Network
państwo jest sponsorem ok. 80% inicjatyw. Jednocześnie państwo jest głównym odbiorcą wyników foresightu – niemal wszystkie projekty wskazują państwo jako jedynego lub jednego z kilku beneficjentów projektu. Organy państwowe różnego
szczebla stoją wobec wymogu uzasadniania ponoszonych wydatków, monitorowania finansowych przedsięwzięć oraz zwiększania efektywności w wykorzystywaniu
środków publicznych [1, s. 16].
W zależność od przyjętego kryterium podziału można mówić o kilku rodzajach
foresightu. Biorąc pod uwagę cel, na jaki jest ukierunkowany (czy celem ma być odpowiedź na pytanie o przyszłość technologii, czy też może o przyszłość regionu?),
wyróżnia się foresight technologiczny (technology foresight) i foresight regionalny
(regional foresight). Ze względu na terytorialny zasięg zainteresowania wyróżnia się:
foresight regionalny, krajowy, transgraniczny, ponadnarodowy [6]. W odniesieniu
do poziomu organizacji termin foresight określany jest mianem foresightu korporacyjnego (corporate foresight), strategicznego (strategic foresight).


2. Istota foresightu strategicznego
Foresight strategiczny jest najrzadziej analizowanym i najmniej znanym rodzajem foresightu opisanym w literaturze. Najogólniej można powiedzieć, że polega on
na określaniu wizji rozwoju przedsiębiorstw oraz tworzeniu dla nich długofalowych
strategii działań. Foresight strategiczny odnosi się więc do poziomu przedsiębiorstwa (organizacji).
Początki foresightu strategicznego sięgają lat 90. XX wieku [18, s. 3]. Foresight
strategiczny w Polsce nie doczekał się w jeszcze poważniejszych opracowań i jawi się
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jako koncepcja raczej wtórna. Literatura anglo- i niemieckojęzyczna, zdecydowanie
bogatsza w „obudowę teoretyczną” i opis praktycznych zastosowań, znalazła odpowiedź na wiele pytań. Pytanie, w czym foresight wzbogaca i wspiera decyzje strategiczne, należy do jednego z nich [19].
W literaturze (głównie anglo- i niemieckojęzycznej) można odnaleźć różne interpretacje foresightu strategicznego. Przegląd definicji foresightu strategicznego
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Definicje foresightu strategicznego
Autorzy

Definicja terminu foresight strategiczny

R.A. Slaughter

Praktyka foresightu strategicznego to bardziej sztuka niż nauka. Foresight strategiczny
łączy elementy analizy, oceny, intuicji z gamą innych metod, do określenia wspólnej wizji
w nieodległej przyszłości.

B. Rasmussen,
P.D. Andersen,
K. Borch

Foresight strategiczny dotyczy długookresowej przyszłości i jest interdyscyplinarną
sztuką, która tworząc płaszczyznę dialogu, umożliwia negocjacje aktorów społecznych
i interesariuszy, dotyczące sposobów osiągnięcia pożądanej przyszłości.

R. Vecchiato,
C. Roveda

Foresight strategiczny jest silnie związany z formułowaniem długofalowej strategii
obejmującej analizę sygnałów płynących z otoczenia biznesowego i próby określenia
przypuszczalnych kierunków jego ewolucji; dzięki temu stanowi wsparcie dla osób
podejmujących decyzję na poziomie korporacyjnym, biznesowym oraz funkcjonalnym.

R. Rohrbeck,
H.M. Arnold,
J. Heuer,

Foresight strategiczny zajmuje się identyfikacją, oceną i wykorzystaniem słabych
sygnałów do rozpoznania i ostrzegania przed zagrożeniami i szansami we wczesnym
ich stadium; źródłem tych sygnałów jest: otoczenie polityczne, socjo-kulturowe,
konkurencja, a także nauka i technologia.

A.W. Müller

Foresight strategiczny oznacza zachodzący w przedsiębiorstwie systematyczny,
partycypacyjny proces, którego celem jest wspieranie decyzji strategicznych poprzez
antycypację, analizę i interpretację długookresowych kierunków rozwoju otoczenia
społecznego, ekonomicznego i technologicznego, jak również aktywne kształtowanie
alternatywnych wizji i wyobrażeń o przyszłości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [19].

R.A. Slaughter jak pierwszy powiązał foresight z procesem podejmowania decyzji
w organizacjach, i w ten sposób zaczął popularyzować nową formę foresightu, tj. foresight instytucjonalny (strategiczny), odcinając się jednocześnie od potrzeby rządowego
wsparcia koniecznego dla tego procesu zdaniem B. Martina oraz L. Georghiou [14].
Realizacja badań foresightu strategicznego ma w głównej mierze:
 służyć umocnieniu firmy w podejściu zorientowanym na przyszłość;
 wspomóc projektowanie procesów identyfikujących obszary o wysokich priorytetach, w których przedsiębiorstwo powinno tworzyć ekspertyzy, koncentrować
siły i środki;
 służyć podniesieniu podstawowej wiedzy decydentów oraz kluczowych osób oraz
gotowości do przyszłych zmian;
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służyć wyróżnieniu przedsiębiorstw w przyszłej konkurencji, uniknięciu zlekceważenia lub przeoczenia nowych trendów i słabych sygnałów, identyfikacji zagrożeń [3, s. 7].
R. Rohrbeck, H.M. Arnold, J. Heuer do foresightu strategicznego zaliczyli
4 elementy: wywiad technologiczny (technology intelligence), wywiad konkurencyjny (competetive intelligence), foresight otoczenia politycznego (political
environment foresight) oraz foresight konsumencki (consumer foresight) – por.
rysunek 2.


Rysunek 2. Elementy foresightu strategicznego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [18, s. 4].

Wywiad technologiczny odnosi się do identyfikacji, oceny wykorzystania nowych
technologii oraz określenia niedoskonałości technologicznych. Wywiad konkurencyjny zajmuje się oceną konkurencji, identyfikacją i oceną produktów oraz usług
będących zarówno w fazie rozwoju, jak i już dostępnych na rynku. Foresight otoczenia politycznego ma na celu identyfikację, ocenę oraz wykorzystanie informacji
o prawodawstwie, przepisach prawnych, uwarunkowaniach politycznych w procesie podejmowania przyszłych decyzji. Foresight konsumencki służy do identyfikacji, oceny, jak i przewidywania potrzeb konsumentów, ich stylu życia oraz trendów
socjo-kulturowych. Trzy wymienione powyżej elementy – wywiad konkurencyjny,
foresight konsumencki, foresight otoczenia politycznego – tworzą perspektywę rynkową (market perspective), zaś czwarty element – wywiad technologiczny – obejmuje
perspektywę technologiczną (technology perspective). Wyodrębnienie perspektywy
rynkowej i technologicznej ma znaczenie w przypadku realizacji różnorodnych działań, zapewnienia uczestnictwa różnych interesariuszy oraz stosowania różnych metod w ramach tej samej organizacji.
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3. Znaczenie foresightu strategicznego
w tworzeniu przyszłości organizacji
Realizacja foresightu strategicznego wymaga od organizacji gromadzenia danych
i informacji na temat m.in. technologii, rynku, klientów, społeczeństwa, a także osiągnięć
nauki dotyczących przedmiotu jej zainteresowania. Pozyskiwana przez organizację wiedza staje się podstawą do stworzenia obrazu przyszłości organizacji i jej otoczenia.
Działania foresightu strategicznego będą wówczas skuteczne, jeśli przedsiębiorstwo przyswoi sobie metodologię procesu kreowania przyszłości. Innymi słowy, jeśli
przedsiębiorstwo zdobędzie umiejętności w postaci nabywania nowej wiedzy o otoczeniu, trendach i kierunkach rozwoju przyszłości. Przedsiębiorstwa powinny interesować się nowymi obszarami tematycznymi, perspektywami swojego rozwoju,
innowacyjnymi pomysłami oraz tymi kwestiami, które pozwalają rozwijać w przedsiębiorstwie przestrzeń przestrzegania i myślenia o przyszłości [2].
Realizacja foresightu strategicznego stanowi istotne wsparcie w procesie zarządzenia organizacją. Wyniki foresightu strategicznego ułatwiają organizacji formułowanie strategii jej rozwoju i stworzenie obrazu wizji przyszłości, która jest zależna
od szeregu czynników, m.in.: politycznych, ekonomicznych, technicznych. Ważną
korzyścią wynikającą z realizacji foresightu strategicznego jest możliwość podejmowania działań wyprzedzających, a nie podążanie za konkurencją.
Foresight strategiczny może być wykorzystywany do:
 identyfikacji nowych możliwości organizacji (szans do wykorzystania);
 określenia oczekiwań interesariuszy wobec rozwoju organizacji;
 analizy potencjału rozwojowego organizacji;
 wykrywania niekorzystnych warunków otoczenia organizacji (zagrożeń);
 identyfikacji czynników wewnętrznych i zewnętrznych wymuszających zmiany
w organizacji;
 określenia nowych kierunków działania organizacji;
 tworzenia polityki organizacji;
 kształtowania strategii organizacji.
Z punktu widzenia organizacji foresight jest narzędziem kształtowania jej konkurencyjności w średnio odległej perspektywie czasowej, wzmocnienia jej potencjału
i efektywnego wykorzystania wiedzy istniejącej w jej strukturach organizacyjnych
i posiadanej przez pracowników. Jest on powiązany z osobistymi umiejętnościami
właściciela – menedżera oraz jego skłonnością do korzystania z tego typu metod. Są
one źródłem interpretacji zjawisk zachodzących w otoczeniu firmy oraz określenia
ich znaczenia dla firmy. To z kolei staje się zaczątkiem reorganizacji w firmie i jej
nowych zachowań, co w efekcie kolejnych sekwencji tego typu działań prowadzi do
tworzenia modelu biznesowego [3, s. 9].
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Cechą charakterystyczną badań typu foresight, odróżniających dotychczas stosowane narzędzia planowania strategicznego, jest różnorodność stosowanych metod
zapewniająca zróżnicowanie źródeł pochodzenia danych, sposobów ich pozyskiwania – co ostatecznie decyduje o jakości danych źródłowych. Metody badawcze stosowane w badaniach foresightowych są często porządkowane przy wykorzystaniu
diamentu metodologicznego foresightu (por. rysunek 3), uwzględniającego cztery
wymiary: kreatywność, współdziałanie fakty, ekspertyzy.
Rysunek 3. Metody badawcze wykorzystywane w projektach foresight
KREATYWNOŚĆ

Dzikie karty
Słabe sygnały

EKSPERTYZY

Eseje
Metoda gier
Symulacje
Scenariusze
Prognozowanie geniuszu
Role
Backcasting
SWOT
Burza mózgów
Drzewo odniesień
Warsztaty scenariuszowe
Mapy technologiczne
Badania ankietowe
Panele eksperckie
Panele obywatelskie
Analiza morfologiczna Konferencje
Warsztaty
Kluczowe technologie Analiza multikryterialna
Wybory
Skanowanie środowiska
Analiza interesariuszy

WSPÓŁDZIAŁANIA

Wywiady

Krzyżowa analiza wpływów
Mapowanie technologii
Analiza strukturalna
Bibliometria
Benchmarking
Ekstrapolacja
Modelowanie
Przegląd
literatury
FAKTY

Źródło: opracowanie własne na podstawie [16].

Cechę kreatywności wykazują metody charakteryzujące się kombinacją myślenia
osobliwego (niebanalnego) oraz pomysłowego opartego na inwencji twórczej. Metody z tej grupy są ukierunkowane na autorytety w badanej dziedzinie oraz osoby
wysoko wykwalifikowane. Cechę kreatywności wykazuje na przykład metoda burzy mózgów [20]. Metody oparte na współdziałaniu umożliwiają stworzenie jednej
wspólnej (dla wszystkich uczestników) wizji przyszłości. Inną istotną cechą tej grupy
metod jest poczucie wspólnego (dla wszystkich uczestników badań foresightowych
pracowników, pracodawców, właścicieli, konsumentów, klientów, poddostawców)
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tworzenia nowej wiedzy, i na tej podstawie budowania wizji rozwojowej opartej na
opiniach szerokich grup interesariuszy. Fakty – trzecie źródło wiedzy w diamencie
– są dobrym, realnym punktem wyjścia do dalszych badań. Kreowana wizja rozwojowa jest bardziej rzetelna, gdy opisy zjawisk są wsparte wiarygodną dokumentacją,
analizami wykorzystującymi statystyki, wskaźniki. Metody oparte na faktach były
szczególnie pomocne dla zrozumienia aktualnego stanu badanego obszaru badawczego. Wymiar ekspertyzy łączy przyszłe możliwości z obecnymi wyzwaniami naukowymi i technologicznymi. Dzięki metodom z tej grupy wykorzystuje się umiejętności i wiedzę osób w danej dziedzinie do wspierania odgórnych decyzji, doradztwa
i zaleceń.
Różnorodność metod wykorzystywanych na potrzeby foresightu strategicznego
gwarantuje, że wypracowana wizja organizacji będzie zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane strony z powodu udziału w procesie budowania wizji oraz ich
udziału w realizacji wspólnie obranej strategii. Wśród zainteresowanych stron nie
powinno zabraknąć przedstawicieli pracodawcy, właścicieli, pracowników, kluczowych klientów, poddostawców, społeczności.
Pięć zasadniczych elementów foresightu, również foresightu strategicznego, do
których należą: antycypowanie oraz projektowanie przyszłości, uczestnictwo, tworzenie sieci społecznych, strategiczna wizja oraz działanie, pozwoli na pełne wykorzystanie foresightu jako narzędzia w procesie podejmowania przyszłych decyzji na
poziomie organizacji.

Podsumowanie
Foresight strategiczny stanowi ważny instrument kreowania przyszłości organizacji. Pozwala myśleć i podejmować działania na poziomie organizacji w nawet
perspektywie 30-letniej. Takie podejście niewątpliwie zwiększa szanse organizacji
na przetrwanie i lepszy rozwój, pozwala także uniknąć czyhających zagrożeń lub
przygotować się na nie.
Pięć zasadniczych elementów foresightu, jest gwarancją wykorzystania foresightu
jako narzędzia w procesie podejmowania decyzji dotyczących przyszłości organizacji i jej wszystkich interesariuszy.
Foresight strategiczny nie jest jeszcze w Polsce dobrze rozpoznany i nie jest
powszechnie realizowany w organizacjach. W promocji foresightu strategicznego
ważną rolę powinny odegrać instytucje państwowe, samorządowe, instytuty badawczo-rozwojowe. Poznanie istoty foresightu strategicznego, korzyści wynikających z jego realizacji niewątpliwie przyczyni się do wzrostu zainteresowania tym
instrumentem.
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FORESIGHT STRATEGICZNY JAKO INSTRUMENT
TWORZENIA WIZJI PRZYSZŁOŚCI ORGANIZACJI
Streszczenie
W artykule przedstawiono instrument kreowania przyszłości organizacji – foresight strategiczny. Jego stosowanie przyczynia się do poszukiwania i gromadzenia wiedzy o przyszłych
zjawiskach natury technicznej, ekonomicznej, społecznej, i na tej podstawie opracowania
wizji i strategii rozwojowych organizacji. Foresight strategiczny niewątpliwie zwiększa szanse
organizacji na przetrwanie i lepszy rozwój, pozwala uniknąć czyhających zagrożeń lub przygotować się na nie. Celem artykułu jest określenie roli, jaką odgrywa foresight strategiczny
w tworzeniu wizji przyszłości organizacji.

Słowa kluczowe: foresight, foresight strategiczny,
studia nad przyszłością
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STRATEGIC FORESIGHT AS AN
INSTRUMENT OF CREATING THE VISION
OF ORGANIZATION’S FUTURE
Abstract
The article presents the instrument of creating the future of an organization – strategic
foresight. It has been shown in what way the usage of it contributes to seeking and accumulating knowledge about the future phenomena of technical, economic and social nature
and on its basis to elaborating the vision and development strategies of an organization.
Undoubtedly, strategic foresight improves the organization’s chances of survival and better
development and enables avoidance or preparation for awaiting hazards.

Key words: foresight, strategic foresight, future studies
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Formy wejścia polskich 
MSP na rynki zagraniczne.
Wybór między eksportem 
1
bezpośrednim a pośrednim

Wstęp
Obecność przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych świadczy o akceptacji ich
produktów lub usług przez nie, a więc też o ich konkurencyjności międzynarodowej
[2, s. 24]. O sukcesie na rynkach międzynarodowych decyduje często odpowiednio
dobrana strategia, której elementem jest właściwa forma ekspansji międzynarodowej. Dla małych i średnich przedsiębiorstw obecność na rynkach zagranicznych stanowi szczególne wyzwanie ze względu na ograniczone zasoby tych firm, i to zarówno
ograniczone w odniesieniu do możliwości finansowych, jak i wiedzy o nich. Celem
niniejszej pracy jest przedstawienie form, w jakich polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) są obecne na rynkach zagranicznych, oraz przeprowadzenie analizy
powiązań między stosowanymi kanałami eksportu a szeregiem czynników charakteryzujących przedsiębiorstwo, a także omówienie zewnętrznych i wewnętrznych
uwarunkowań jego internacjonalizacji. Ze względu na stosunkowo ubogą literaturę
w odniesieniu do kwestii wyboru kanałów eksportu badanie ma charakter opisowoeksploracyjny. Analiza będzie więc prowadzona w oparciu o pogłębione pytania badawcze, a nie hipotezy.

* Dr Witold Nowiński – Katedra Stosunków Międzynarodowych, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
1 Praca

finansowana ze środków na naukę MNiSW na lata 2008–2011.
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Formy internacjonalizacji
Literatura przedmiotu rozróżnia kapitałowe i niekapitałowe formy wejścia na
rynki zagraniczne. Generalnie uważa się, że formy kapitałowe są bardziej wymagające pod względem nakładów kapitału, i przez to mniej dostępne dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Poza przypadkiem mniejszościowego udziału w zagranicznym joint venture dają one za to stosunkowo dużą kontrolę nad procesem
obsługi rynku zagranicznego. Z kolei niekapitałowe formy obecności na rynkach
obcych, choć z jednej strony wymagają zazwyczaj mniejszych nakładów finansowych, to z drugiej w większości przypadków dają nieco mniejszą kontrolę nad
sprzedażą i obsługą kontrahentów zagranicznych. Kontrola ta jest przy tym niższa w przypadku eksportu pośredniego a wyższa w przypadku eksportu bezpośredniego [11, s. 162]. Przyglądając się bardziej szczegółowo eksportowi, który
z punktu widzenia MSP jest szczególnie ważną formą obecności na rynkach zagranicznych, warto zauważyć, że podział tej formy sprzedaży na eksport bezpośredni i pośredni nie wyczerpuje palety wyborów związanych z tą formą sprzedaży.
W szczególności zaś eksport pośredni można podzielić na eksport realizowany
przez pośredników krajowych i przez pośredników zagranicznych [11, s. 161]. Literatura często ujmuje eksport prowadzony przez zagranicznych dystrybutorów
lub agentów jako formę eksportu bezpośredniego, obok eksportu prowadzonego
przez własny dział eksportu oraz eksportu prowadzonego przez oddział zagraniczny bądź „podróżującego akwizytora” [3, s. 113]. Różnica między tak szeroko
rozumianym eksportem bezpośrednim a eksportem przez pośredników krajowych
(hurtowników, agentów, jednostki współpracujące czy przedsiębiorstwa handlu zagranicznego) polega na tym, iż prowadząc eksport bezpośredni, firma musi sama
zadbać o formalności eksportowe i znalezienie odbiorców zagranicznych, co wymaga większych kompetencji i zazwyczaj wiąże się z większym doświadczeniem
międzynarodowym [3, s. 112–113]. Badacze zajmujący się kwestią wyboru kanałów eksportu przez małe i średnie przedsiębiorstwa nie prezentują jednak spójnego podejścia. Rialp i inni [10] wskazują, że między dwoma skrajnymi formami
eksportu, tj. eksportem pośrednim, charakteryzującym się brakiem kontroli nad
marketingiem produktu, oraz eksportem poprzez własne filie czy oddziały zagraniczne, gdzie ta kontrola jest możliwie pełna, jest szereg innych rozwiązań, takich
jak: eksport przez agentów, dystrybutorów lub inne formy pośrednie, w ramach
których eksporter może przejmować część aktywności zwyczajowo prowadzonych
przez zagranicznych pośredników. Hessels i Terjesen [4] z kolei, badając eksporterów holenderskich, łącznie ujmują eksport z wykorzystaniem pośredników, niezależnie od tego, czy są to pośrednicy krajowi, czy zagraniczni. Khemakhen [6]
jako eksport bezpośredni traktuje nie tylko eksport przez własny dział eksportu,
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czy własne oddziały, lecz również przez zagranicznych dystrybutorów. W związku
z tak różnorodnym podejściem do klasyfikacji form eksportu w niniejszym badaniu przyjęto swego rodzaju kompromisowe podejście, osobno wyodrębniając
typowy eksport pośredni, eksport przez zagranicznych agentów czy dystrybutorów oraz eksport bezpośredni.
Badania nad formą obecności polskich przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach prowadzone są od niedawna, przy czym w toku przeglądu literatury zidentyfikowano jedynie dwa badania dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw. Kwestia
form obecności na rynkach obcych została uwzględniona w projekcie „Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE”, w ramach którego były prowadzone
badania wśród firm mających co najmniej 10% udział eksportu w sprzedaży [7] oraz
badaniu dotyczącym firm globalnych od założenia, przeprowadzonym wśród MSP
ujmowanych na listach „Gazel Biznesu” [8]. W oparciu o wyniki tego pierwszego projektu Kałowski [5, s. 234] stwierdza, że 48% małych i 52% średnich przedsiębiorstw
prowadzi eksport bezpośredni, 26% małych i 24% średnich firm prowadzi eksport
pośredni, odpowiednio 17 i 16% tych firm współpracuje w oparciu o kontrakty długoterminowe z firmami unijnymi, a 9% małych i 8% średnich firm sprzedaje poprzez
własne oddziały bądź filie zagraniczne. Wyniki dla małych i średnich przedsiębiorstw
nie odbiegają przy tym znacząco od analogicznych danych dla firm dużych, z tym
że te ostatnie wykazują nieco niższy udział firm stosujących eksport bezpośredni
(42%), co przekłada się na w miarę proporcjonalny wzrost roli pozostałych kanałów
sprzedaży. Dość zbliżone wyniki dało badanie Przybylskiej [8], w ramach którego
analizowano formę wejścia stosowaną w przypadku wejścia na pierwszy rynek zagraniczny. Tutaj również dominującą rolę miał eksport bezpośredni (28 przypadków,
czyli ok. 53% próby), a drugą pod względem częstości wykorzystywania formą wejścia na rynki był eksport pośredni (14 przypadków, tj. ok. 26,4% próby). Pozostałe
formy wejścia na rynek zagraniczny były znacznie rzadziej wykorzystywane: sojusz
strategiczny przez 4 firmy (7,5%), kontrakt menedżerski przez 3 firmy (5,6%), umowa
franchisingowa przez 2 firmy (3,8%), natomiast licencja i budowa zakładu pod klucz
odpowiednio przez jedną firmę [8]. Warto zaznaczyć, że badania Przybylskiej [8] wykazały również, że w dalszym toku internacjonalizacji eksport był wykorzystywany
również przez te MSP, które na początkowym etapie ekspansji zagranicznej skorzystały z innej formy wejścia. Różnice między dwoma przedstawionymi badaniami odnoszą się głównie do znaczenia sprzedaży przez własne oddziały, przy czym są one
łatwe do wytłumaczenia przez fakt, że Przybylska [8] analizowała formę pierwszego
wejścia na rynek obcy, a ponadto firmy analizowane przez Kałowskiego [5] miały co
najmniej 10% udział eksportu w sprzedaży.
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Czynniki determinujące wybór między eksportem
bezpośrednim a eksportem pośrednim
Większość prac podejmujących problematykę wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne rozważa wybór między formami niekapitałowymi a kapitałowymi, analizując go przez pryzmat kosztów transakcyjnych i preferowanego stopnia internalizacji. Ponieważ jednak w sprzedaży zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw
dominuje eksport, co utrudnia taką analizę, to punktem odniesienia dla niniejszej
pracy będą dwie prace Ramaseshana i Pattona [9] oraz Hessels i Terjesen [4], skupiające się na wyborze między eksportem pośrednim i bezpośrednim.
Ramaseshan i Patton, badając amerykańskich eksporterów urządzeń do filtracji
wody, stwierdzili, że wybór między eksportem pośrednim, tj. przez pośredników
krajowych, oraz bezpośrednim, tj. albo wprost do klientów, albo za pośrednictwem
kanałów sprzedaży w kraju eksportu, jest zależny w istotny sposób tylko od dwóch
czynników: intensywności eksportu oraz znaczenia serwisu posprzedażnego. Co
ciekawe, intensywność eksportu wg tych badań okazała się przyczyniać do eksportu
pośredniego, co jest sprzeczne z przekonaniem, że to młodsze, a więc zazwyczaj również mniej zinternacjonalizowane firmy częściej stosują eksport pośredni. Podobnie
zaskakujący (choć statystycznie mało istotny) okazał się związek między doświadczeniem międzynarodowym (orientacją międzynarodową) przedsiębiorcy, a także
doświadczeniem eksportowym firmy, a formą eksportu. Okazało się, że w obu przypadkach doświadczenie to sprzyja raczej eksportowi pośredniemu niż bezpośredniemu. Z kolei wykorzystanie eksportu bezpośredniego (zintegrowanego) jest bardziej prawdopodobne, gdy eksporterzy za ważny uważają serwis posprzedażny.
W tym badaniu postanowiono zweryfikować część z powyższych wyników i przeanalizować związek między wyborem formy eksportu a trzema z wyżej opisanych
zmiennych:
1) intensywnością eksportu,
2) wcześniejszym doświadczeniem kierownictwa (a więc również np. założyciela)
w biznesie międzynarodowym, co koresponduje z badaną przez Ramaseshana
i Pattona orientacja międzynarodową oraz
3) doświadczeniem eksportowym firmy.
Hessels i Terjesen [4] przeanalizowały wybór formy eksportu z punktu widzenia teorii zasobowych, weryfikując argumenty Acs i Terjesen [1], że korzystne warunki na rynku krajowym są stosunkowo bardziej potrzebne w przypadku eksportu
bezpośredniego. Hessels i Terjesen stwierdziły, że istotnie MSP funkcjonujące na
rynku krajowym, który postrzegany jest przez nie w sposób korzystny (pod względem kosztów produkcji oraz dostępności do wiedzy i technologii), są stosunkowo
bardziej skłonne do eksportu bezpośredniego. Niskie koszty produkcji zwiększają
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konkurencyjność, podobnie jak dostęp do technologii i wiedzy, który z kolei stwarza większą szansę na wytwarzanie unikalnych i konkurencyjnych produktów. Tak
więc w efekcie sprzyjające warunki na rynku krajowym prowadzą do większej konkurencyjności produktów eksportowych, która z kolei prowadzi do większej skłonności do wybierania eksportu bezpośredniego. Mechanizm ten nie obowiązywał jednakowoż w przypadku wpływu dostępu do kapitału na wybór formy eksportu, gdyż
firmy stwierdzające stosunkowo łatwiejszy dostęp do kapitału były bardziej skłonne
do korzystania z pośrednich form eksportu (Hessels i Terjesen 2010). Ta niekonsekwencja tłumaczona była tym, że korzystanie z pośredników postrzegane może być
jako bardziej kosztowne niż eksport bezpośredni ze względu na koszty związane
z ich monitorowaniem i koordynowaniem, i z tego względu dostęp do finansowania
może sprzyjać formie pośredniej eksportu. W nawiązaniu do badania Hessels i Terjesen (2010) niniejsza analiza będzie miała na celu stwierdzenie, czy istnieje związek między zasobami firmy i konkurencyjnością jej oferty na rynkach zagranicznych
a formą eksportu.

Wyniki
Analiza została przeprowadzona w oparciu o badanie kwestionariuszowe, w którym uzyskano odpowiedzi od 49 małych i średnich przedsiębiorstw założonych
i nadal prowadzonych przez polskich prywatnych przedsiębiorców. Oryginalna
próba obejmowała 327 eksportujących MSP wybranych w oparciu o bazę Kompass.
Do badania wybrano przedsiębiorstwa o obrotach między 300 tys. zł a 50 mln zł
lub obrotach nieznanych i zatrudniających nie więcej niż 250 pracowników. Choć
łącznie otrzymano odpowiedzi od 55 aktywnych eksporterów, to do dalszego badania zakwalifikowano ostatecznie 49 przedsiębiorstw, które były zgodne z wyżej
opisanym profilem i udzieliły odpowiedzi na pytania dotyczące kanałów eksportu,
a w szczególności udziału sprzedaży zagranicznej realizowanej poprzez poszczególne kanały. Ze względu na fakt, iż część odpowiedzi nie wykazywała rozkładu
normalnego, do analizy zastosowano nieparametryczną korelację rang Spearmana.
Wyniki odnośnie częstości wykorzystywania poszczególnych form eksportu
w praktyce eksportowej badanych firm zaprezentowano na rysunku1. Zgodnie z przewidywaniami zdecydowanie najczęściej wybieraną formą obecności na rynkach zagranicznych jest eksport bezpośredni, który stosowany był w jakimś stopniu przez
prawie wszystkich respondentów. Eksport przez zagranicznych agentów/dystrybutorów stosowało 11 firm, a eksport pośredni – 10 firm. Tylko 4 firmy prowadziły eksport przez Internet, a jedynie jedna miała zagraniczny oddział i jedna udziały w zagranicznej spółce joint venture.
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Rysunek 1. Częstość wybierania badanych form sprzedaży
zagranicznej przez badane firmy
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o badania ankietowe.

Zgodnie z wynikami wcześniejszych badań [5] okazało się, że eksport bezpośredni jest najważniejszą formą obecności na rynkach zagranicznych, a obecność
w formie oddziałów zagranicznych najmniej ważną. Tym niemniej niniejsze badanie jeszcze mocniej pokazuje dominującą rolę eksportu bezpośredniego i marginalną wręcz rolę form kapitałowych. Można to tłumaczyć nieco innym sposobem
doboru próbki. Po pierwsze, w prezentowanym badaniu przy doborze firm do próby
nie stosowano kryterium minimalnej intensywności eksportu, która w przypadku
badania opisywanego przez Kałowskiego wyniosła 10%. Po drugie, prezentowane
badanie nakładało inne ograniczenia, odnoszące się do kraju pochodzenia właściciela oraz prywatnego rodowodu firmy. Trzeba w końcu wskazać, że w niniejszym
badaniu obecne były również firmy mikro, w przypadku których nie dziwi mniejsza rola form kapitałowych. Przy tych wszystkich zastrzeżeniach należy jednak
podkreślić, że intensywność eksportu oraz wielkość firm ma wg przedstawianych
dalej wyników raczej niewielki wpływ na wybory firm, przynajmniej jeśli chodzi
o formę eksportu.
Wyniki odnoszące się do udziału poszczególnych form sprzedaży na rynkach zagranicznych (por. tabela 1) są w miarę spójne z wynikami odnoszącymi się do częstotliwości wykorzystywania tychże form sprzedaży (por. rysunek 1). Średnio ponad
80% sprzedaży zagranicznej badanych firm miało miejsce w formie eksportu bezpośredniego, 7,4% – w formie eksportu pośredniego, 9,2% – poprzez zagranicznych
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agentów lub dystrybutorów, a śladowa część eksportu odbywała się poprzez inne
formy. Pokazuje to, że eksport bezpośredni jest nie tylko najczęściej wybieraną formą,
ale też w większości przypadków w tej formie realizowana jest większość sprzedaży
zagranicznej badanych firm. Tylko w 3 przypadkach większość eksportu firmy miała
miejsce w formie eksportu pośredniego, a w 4 przypadkach odbywało się to poprzez
zagranicznych agentów czy dystrybutorów. Eksport przez Internet nigdy nie był dominującą formą sprzedaży, gdyż jego udział w całości eksportu w żadnej firmie nie
przekroczył 10%.
Dodatkowo została wykonana analiza porównawcza kanałów eksportu firm podążających ścieżką wczesnej i przyspieszonej internacjonalizacji, tj. takich firm,
które osiągnęły 25% przychodów z eksportu w ciągu 3 lat od rozpoczęcia działalności, oraz pozostałych eksporterów, których internacjonalizacja przebiegała wolniej.
Analiza nie wykazała szczególnych różnic między tymi dwiema grupami. Różnice
stwierdzono w odniesieniu do udziału eksportu bezpośredniego, który był nieco niższy wśród firm realizujących wczesną internacjonalizację (74,3% w porównaniu do
84,8% u tradycyjnych eksporterów) oraz intensywniejszego wykorzystania przez te
firmy mniej typowych kanałów sprzedaży, takich jak: Internet, własne oddziały czy
współpraca z korporacjami międzynarodowymi.
Tabela 1. Średni udział eksportu poprzez poszczególne kanały eksportu
Sprzedaż zagraniczna w formie

N

Średnia

Maks.

Odchylenie
standardowe

Eksport pośredni

49

7,41

90,00

19,88

Eksport przez Internet

49

0,43

10,00

1,83

Eksport bezpośredni

49

80,92

100,00

32,02

Eksport przez zagranicznych agentów/
dystrybutorów

49

9,20

100,00

24,83

Sprzedaż przez własne oddziały zagraniczne

49

0,20

10,00

1,43

Sprzedaż przez zagraniczne joint venture,
w którym spółka ma udziały

49

0,20

10,00

1,43

Inne formy

49

1,63

80,00

11,43

Źródło: opracowanie własne w oparciu o badania ankietowe.

Czynniki powiązane z wyborem
kanałów eksportu
W pracy postawiono pytania o czynniki powiązane z poszczególnymi formami
eksportu. W szczególności zdecydowano się przeanalizować, jak czynniki związane z zasobami firmy wiążą się z wyborem tych kanałów. W tabeli 2 przedstawiono
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wybrane korelacje odnoszące się do wielkości firmy mierzonej jako liczba pracowników bądź w skali 1–3 (gdzie 1 odnosi się do firmy mikro, 2 – do małej a 3 – do
średniej). W tabeli zawarto również dane odnoszące się do zaangażowania zagranicznego badanych przedsiębiorstw.
Co prawda, eksport bezpośredni jest dodatnio skorelowany z wielkością mierzoną liczbą pracowników, a eksport pośredni ujemnie skorelowany z wielkością
mierzoną w skali 1–3, ale ponieważ zależności te nie są istotne statystycznie nawet
na poziomie 0,1, to trzeba stwierdzić, że wielkość firmy nie ma istotnego związku
z wyborem formy eksportu.
Tabela 2. Forma eksportu a charakterystyka MSP
Eksport
pośredni

Eksport
bezpośredni

Eksport przez agentów/
dystrybutorów

Liczba kanałów
eksportu

liczba
pracowników

–0,086

0,101

0,021

–0,018

wielkość

–0,101

0,041

–0,001

–0,087

import

0,129

–0,330**

liczba rynków

0,139

–0,252*

intensywność
eksportu

0,014

–0,103

0,381***

0,362**

0,143

0,299**

0,118

0,133

* Istotne na poziomie 0,1.
** Istotne na poziomie 0,05.
*** Istotne na poziomie 0,01.
Źródło: opracowanie własne w oparciu o badania ankietowe.

Brak też istotnych statystycznie związków między intensywnością eksportu, mierzoną udziałem eksportu w całości sprzedaży, a formą eksportu. Wzrost umiędzynarodowienia, mierzonego intensywnością eksportu oraz liczbą rynków zagranicznych, jest wręcz ujemnie skorelowany z udziałem eksportu bezpośredniego na rzecz
alternatywnych form eksportu, choć nie jest to zjawisko istotne statystycznie. Badanie nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź, co tu jest przyczyną, a co skutkiem, czy
umiędzynarodowienie skłania do większej różnorodności kanałów eksportu, czy też
firmy korzystające z bardziej różnorodnych form eksportu potrafią zwiększać stopień swojej internacjonalizacji. Dwa istotne statystycznie powiązania, jakie pokazuje powyższa tabela, odnoszą się do związku między importem a eksportem przez
zagranicznych agentów lub dystrybutorów oraz związku między importem a liczbą
kanałów eksportu. Im bardziej więc firmy zaangażowane są w działalność międzynarodową, również w wymiarze prowadzenia importu, tym większą mają skłonność
do współpracy międzynarodowej w celu prowadzenia eksportu. Przy okazji zwiększa
się też różnorodność ich kanałów eksportu.
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W tabeli 3 zaprezentowano związki między formą eksportu a wybranymi czynnikami internacjonalizacji, m.in. korespondującymi ze zmiennymi omawianymi przez
Hessels i Terjesen [4]. Analiza miała na celu zweryfikowanie związków stwierdzonych przez te autorki między korzystnymi warunkami na rynku krajowym, konkurencyjnością produktów eksportowych a eksportem bezpośrednim. Z tego względu
w szczególny sposób interesujący był związek między rolą wyjątkowych zasobów
lub umiejętności firmy w ekspansji zagranicznej a skłonnością do eksportu bezpośredniego. Okazało się, że brak jakiejkolwiek korelacji między tymi zmiennymi, za
to widoczna jest dodatnia korelacja między znaczeniem unikalnych zasobów/umiejętności a wykorzystaniem eksportu pośredniego. Wynik ten jest sprzeczny z przewidywaniami, aczkolwiek ze względu na niską istotność statystyczną należy patrzeć
nań ostrożnie.
Tabela 3. Korelacja między czynnikami internacjonalizacji a formami eksportu
Pośredni

Bezpośredni

Przez agentów/
dystrybutorów

Liczba kanałów
eksportu

–0,174

0,096

zbyt mały rynek krajowy

0,318**

–0,028

zbyt duża konkurencja na
rynku krajowym

0,338**

–0,331**

0,202

0,228

konkurencyjność zagraniczna
oferty

0,095

–0,263*

0,251*

0,307**

wyjątkowe zasoby bądź
umiejętności

0,277*

–0,029

wyższa rentowność eksportu

0,025

–0,27*

0,362**

wcześniejsze doświadczenie
kierownictwa w biznesie
zagranicznym

–0,039

–0,163

0,095

–0,036

doświadczenie eksportowe

–0,262*

0,090

0,182

–0,091

–0,186

0,101
0,173

* Istotne na poziomie 0,1.
** Istotne na poziomie 0,05.
Źródło: opracowanie własne w oparciu o badania ankietowe

Warto też odnieść się do czynników związanych z pozycją konkurencyjną eksportera, mierzoną jako percepcja znaczenia tej pozycji dla internacjonalizacji firmy.
Zmienną tę można traktować jako wypadkową czynników, o których pisały Hessels i Terjesen, np. konkurencyjnych kosztów produkcji czy unikalności produktów.
Okazuje się, że wykazuje ona dodatnią korelację tylko z eksportem przez agentów
i dystrybutorów zagranicznych. Ponownie więc wynik wydaje się niezgodny z badaniami Hessels i Terjesen. Warto też zauważyć, że eksport przez pośredników krajowych skorelowany jest dodatnio z subiektywnie postrzeganą rolą konkurencji
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krajowej i ograniczonego rynku krajowego. Trudno więc o jednoznaczny wniosek co
do związku między otoczeniem krajowym, potencjałem firmy a kanałami eksportu.
Z jednej strony z pośredników korzystają firmy o znacznym potencjale zasobowym
i konkurencyjnym, a z drugiej zaś firmy, które wybierają eksport z powodu znacznej
konkurencji na rynku krajowym i jego niewielkiej chłonności.
Jak to zostało wspomniane już wcześniej, Hessels i Terjesen interpretowały istnienie dodatniego związku między dostępem do kapitału a eksportem pośrednim przez
pryzmat potencjalnie wysokich kosztów eksportu pośredniego, które powodują, że
korzystają z niego firmy łatwiejszym dostępie do kapitału. Wyniki niniejszego badania wskazują natomiast, iż to rentowność eksportu może być kluczem do wyjaśnienia tego związku. Przedsiębiorcy, dla których wyższa rentowność eksportu była stosunkowo silniejszym motorem ekspansji zagranicznej, mają większą skłonność do
korzystania z eksportu przez zagranicznych agentów lub dystrybutorów. Można to
interpretować na przykład tak, że przedsiębiorcy, którzy potencjalnie mogli korzystać z lepszych marż eksportowych, mają większą skłonność do korzystania z dystrybutorów zagranicznych kosztem rezygnacji z eksportu bezpośredniego. Wyższe
marże i lepsze wyniki finansowe z eksportu oznaczają z kolei większą dostępność do
kapitału. Tak więc dostęp do kapitału można traktować jako efekt, a nie przyczynę
wyboru eksportu przez zagranicznych agentów i dystrybutorów, efekt wywoływany
pośrednio przez wyższą opłacalność eksportu realizowanego tym kanałem.
Przyglądając się związkom między wyborem kanałów eksportu a intensywnością eksportu, doświadczeniem zagranicznym oraz doświadczeniem eksportowym,
można stwierdzić, że badanie to przynosi wyniki odmienne niż uzyskane przez Ramaseshama i Pattona [9]. Nie zaobserwowano żadnego związku między intensywnością eksportu i kanałami eksportu. Z kolei stwierdzono ujemną zależność między
eksportem pośrednim i doświadczeniem eksportowym a dodatnią w przypadku eksportu przez agentów i dystrybutorów. Tak więc zgodnie z intuicją, a niezgodnie ze
wspomnianą pracą Ramaseshama i Pattona, im dłuższe doświadczenie tym mniejsza
skłonność do wykorzystywania eksportu pośredniego (istotność 0,1). Analiza nie wykryła natomiast żadnych istotnych związków między doświadczeniem kierownictwa
w biznesie międzynarodowym, poprzedzającym założenie firmy (co koresponduje
z badaną przez Ramasehama i Pattona orientacją międzynarodową), a stopniem wykorzystania którejś z form eksportu.

Wnioski i podsumowanie
Wśród najważniejszych wniosków należy wymienić obserwację zdecydowanie
dominującej roli eksportu bezpośredniego wśród kanałów sprzedaży wykorzystywanych przez polskie prywatne MSP na rynkach zagranicznych. Biorąc pod uwagę
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brak związków między tym kanałem eksportu a doświadczeniem eksportowym czy
intensywnością eksportu, należy stwierdzić, że eksport bezpośredni, przynajmniej
w formie realizowanej przez polskie MSP, a więc bez zakładania oddziałów zagranicznych, nie jest bardziej zaawansowaną formą eksportu niż eksport pośredni, w szczególności eksport przez zagranicznych agentów czy dystrybutorów.
Niniejsza praca wskazuje także, że zupełnie inne czynniki powiązane są z udziałem eksportu przez pośredników krajowych, a inne z udziałem eksportu przez pośredników zagranicznych. Warto zauważyć, że do korzystania z pośredników krajowych skłania mniej korzystna percepcja sytuacji na rynku krajowym, a do korzystania
z pośredników zagranicznych – korzystna percepcja warunków na rynkach zagranicznych.
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Formy wejścia polskich MSP na rynki 
zagraniczne. Wybór między eksportem 
bezpośrednim a pośrednim 
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza kanałów sprzedaży wykorzystywanych przez polskie
prywatne małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. W oparciu o przeprowadzone badanie ankietowe stwierdza się, że dominującą rolę odgrywa eksport bezpośredni,
który jest wykorzystywany przez większość badanych firm i w większości przypadków
stanowi ich główny kanał sprzedaży eksportowej. Brak związku między wykorzystaniem
tego kanału eksportu a doświadczeniem eksportowym sugeruje, że nie można traktować tej
formy eksportu jako bardziej zaawansowanej niż eksport przez pośredników, w szczególności
pośredników ulokowanych poza granicami. Warto też zauważyć, że do eksportu pośredniego
skłania MSP trudna sytuacja konkurencyjna w kraju, a do eksportu przez pośredników zagranicznych – korzystne warunki na rynkach zagranicznych.

Słowa kluczowe: MSP, internacjonalizacja, kanały eksportu,
forma wejścia

Entry mode applied by Polish SMEs 
in foreign markets. The choice between 
direct and indirect exporting
Abstract
This study is concerned with the analysis of sales channel applied by Polish private SMEs
in foreign markets. We find, on the basis of survey research, that direct export is definitely
a dominant form of entry into foreign market, both when measured as the ratio of firms applying
this entry mode and when measured as the share of this channel in total foreign sales. The lack
of relationship between direct exports and previous export experience suggests that this export
channel should not be regarded as a more advanced entry mode than exports through intermediaries, particularly foreign intermediaries. It is worth to note that the use of indirect exports is
related to relatively stronger competition in the domestic markets while export through foreign
agents or distributors is associated with favorable conditions in foreign markets.

Key words: SMEs, internationalization, export channels, entry mode
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Sytuacja ekonomiczna 
w branży jako czynnik 
przyciągający nowo 
tworzone przedsiębiorstwa

Przedsiębiorczość jest zjawiskiem wieloaspektowym o interdyscyplinarnym charakterze. Mimo tradycyjnie wysokiej roli gospodarczej przypisywanej przedsiębiorczości nie wykształciła się jednolita i spójna jej teoria czy nawet jednoznacznie przyjęta definicja czy miara przedsiębiorczości. W artykule przyjęto, że przedsiębiorczość
manifestuje się poprzez tworzenie nowych firm, zatem jej miarą jest stopa kreacji
przedsiębiorstw.
Relacja między stopą tworzenia nowych firm a sytuacją ekonomiczną w branży
nie jest jednoznaczna. Analizując współczesne teorie przedsiębiorczości, można znaleźć argumenty wskazujące, że z powodu działania efektu naśladownictwa sytuacja
finansowa w branży jest czynnikiem przyciągającym nowe firmy do niej. Równocześnie można znaleźć argumenty wskazujące na odwrotną zależność, gdyż zagrożenie
nowymi wejściami do branży, poprzez wzbudzanie konkurencyjności i dyfuzję innowacji, może przyczyniać się do poprawy sytuacji ekonomicznej w niej. W artykule
przyjęto założenie o występowaniu pierwszej z zależności i jako cel postawiono weryfikację hipotezy o wpływie sytuacji ekonomicznej w branży na lokowanie w niej
nowo tworzonych przedsiębiorstw.
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1. Tworzenie nowych firm a sytuacja
ekonomiczna przedsiębiorstw działających
w branży – ujęcie teoretyczne
Zwykło się sądzić, że aktywność przedsiębiorcza jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju ekonomicznego kraju i pojedynczej firmy (Covin, Slevin, 1991),
jednak wielowątkowość i interdyscyplinarny charakter przedsiębiorczości powodują
brak kompleksowej i jednolitej teorii przedsiębiorczości (np. Campbell, 1992; Bygrave, Hofer, 1991; Lichtarski, Karaś, 2003). Wynika to z faktu, że badania nad tym
zjawiskiem obejmują szeroką gamę zagadnień, jak np. identyfikacja szans, formułowanie wizji, wypracowanie koncepcji biznesu, ocena i realizacja strategii, pozyskiwanie niezbędnych zasobów i kompetencji, wykorzystanie okazji, podtrzymywanie
zachowań przedsiębiorczych czy porzucenie działalności gospodarczej w sposób
tworzący wartość (Bratnicki, 2002, s. 25).
Współczesne badania naukowe dotyczące przedsiębiorczości wywodzą się z trzech
głównych tradycji, czyli z poglądów F. Knighta, J. Schumpetera i szkoły austriackiej.
W ujęciu wywodzącym się z prac teoretycznych Franka Knighta z lat 20. XX w. przedsiębiorcy posiadają zdolność do ponoszenia ryzyka. W nurcie teoretycznym, biorącym swój początek z prac Josepha Schumpetera z lat 30., przedsiębiorca jest utożsamiany z innowatorem, który tworzy nowe produkty, idee, rynki, technologie itp.
W tradycji szkoły austriackiej, przywołującej poglądy Ludwiga von Misesa i Israela
M. Kirznera, przedsiębiorca jest postrzegany jako outsider, który dostrzega możliwości osiągnięcia zysku i je wykorzystuje (por. Gaweł, 2007, s. 13 i nast.).
Przegląd definicji przedsiębiorczości wskazuje na kilkadziesiąt stosownych definicji, w których najczęściej używanymi słowami kluczowymi były (według częstotliwości występowania): rozpoczynanie (zakładanie, kreowanie), nowa firma, innowacje (nowe produkty, nowe rynki), poszukiwanie możliwości, podejmowanie ryzyka,
poszukiwanie zysku, nowe kombinacje zasobów, zarządzanie, zdobywanie zasobów,
kreacja wartości, poszukiwanie wzrostu, aktywność, istnienie przedsiębiorstwa, branie inicjatywy, kreowanie zmian, własność, odpowiedzialność, formułowanie strategii (Morris, Lewis i Sexton, 1994).
W artykule przyjęto, że przedsiębiorczość przejawia się poprzez tworzenie nowych firm, a jej miernikiem jest stopa tworzenia nowych firm rozumiana jako udział
nowo powstałych firm w całej populacji działających przedsiębiorstw. W badaniach
nad czynnikami przyczyniającymi się do tworzenia nowych przedsiębiorstw wskazuje się na czynniki wewnętrzne, związane osobą przedsiębiorcy, w szczególności
z jego kapitałem ludzkim i dostępem do kapitału finansowego, oraz na czynniki zewnętrzne, wynikające z otoczenia, w którym potencjalny przedsiębiorca działa. Przykładowo wśród elementów kapitału ludzkiego przedsiębiorcy dla procesu tworzenia
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przez niego nowej firmy istotne są: poziom edukacji (Naudé i in., 2008), wcześniejsze doświadczenia przedsiębiorcze (Capelleras, Greene, 2008) czy obecny status zatrudnienia i wiek (Delmar, Davidsson, 2000). O znaczeniu dostępu do kapitału finansowego, jako istotnego czynnika wpływającego na tworzenie nowych firm, pisze
się w wielu kolejnych pracach (Naudé i in., 2008; Lloyd-Ellis, Bernhard, 2000). Natomiast wśród czynników zewnętrznych wskazuje się na następujące determinanty
tworzenia nowych przedsiębiorstw: charakterystyka regionu (Capelleras, Greene,
2008), w szczególności poziom zaludnienia i istniejąca w regionie stopa formacji
nowych firm (Wagner, Sternbeg, 2004), czy relatywna rzadkość zdolności przedsiębiorczych w społeczeństwie (Lloyd-Ellis, Bernhard, 2000).
Powyższe czynniki nie dają jednak odpowiedzi na pytanie o przyczyny lokowania nowych przedsiębiorstw w określonej branży. Stąd też celem artykułu jest określenie, w jaki sposób sytuacja ekonomiczna w danej branży wpływa na przyciąganie
do niej nowych przedsiębiorstw.
Główne założenia nurtów teorii przedsiębiorczości nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o oddziaływanie między stopą formowania nowych firm a sytuacją ekonomiczną w branży. Na bazie teorii przedsiębiorczości tworzenie nowych firm można
tłumaczyć, wychodząc z kilku punktów widzenia. Zgodnie z nurtem wywodzącym się
z ujęcia Josepha Schumpetera kreacja nowych firm jest efektem sukcesu przedsiębiorcy
– innowatora, który jako pierwszy wprowadził nowe rozwiązanie rynkowe przynoszące
zysk. Innowacje wprowadzające nowe kombinacje gospodarcze stanowią źródło zysku.
Zysk osiągany przez innowatora uruchamia aktywność naśladowców, którzy masowo
wchodzą na rynek, by wdrożyć innowację zastosowaną wcześniej przez przedsiębiorcę
– innowatora. Jednak wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw stosujących innowację
zysk z jej zastosowania maleje do zera. W tym czasie jednak przedsiębiorca wprowadza już kolejne innowacje rynkowe, które ponownie przynoszą mu zysk (Schumpeter,
1960). W takim rozumieniu sytuacja finansowa w branży może być czynnikiem skłaniającym do wejścia nowych firm do tej właśnie branży poprzez efekty naśladownictwa.
Pewnym potwierdzeniem mogą być wyniki jednego z badań, które wskazują, że poziom
zysków realizowany przez firmy w danym regionie jest jednym z najsilniej działających
czynników wpływających na tworzenie nowych firm (Naudé i in., 2008).
Równocześnie wychodząc z tych samych założeń teoretycznych, można sądzić,
że działalność innowacyjna przedsiębiorców, a w ślad za nimi naśladowców, powoduje wzrost zysków przedsiębiorstw w stosunku do sytuacji sprzed wprowadzenia
innowacji. Przed wprowadzeniem innowacji zyski były zerowe, natomiast dzięki
nowemu podejściu rynkowemu przedsiębiorcy osiągają zyski dodatnie. Zyski mogą
być efektem innowacyjnych wejść na rynek nowych przedsiębiorstw. Jest to również
związane z wpływem formowania się nowych firm na zmiany strukturalne na rynku,
gdzie poprzez innowacyjne wejścia nowych firm zwiększa się różnorodność produktów i sposobów rozwiązywania problemów (Fritsch, Mueller, 2004).
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Nurt teorii przedsiębiorczości, wywodzący się z poglądów Franka Knighta, postrzega przedsiębiorczość jako zdolność do ponoszenia ryzyka niepowodzenia.
Przedsiębiorca szacuje poziom ryzyka i decyduje o jego podjęciu, będąc świadomym ryzyka niepowodzenia. W ten sposób uzyskany zysk jest traktowany jako wynagrodzenie za podjęte ryzyko. Przedsiębiorca, biorąc odpowiedzialność za powstałe
zobowiązania, otrzymuje kontrolę nad procesem produkcyjnym i zyskiem, jeśli taki
wystąpi (Emmett, 1999).
Zgodnie z tym tłumaczeniem poprawa sytuacji finansowej w danej branży może
oznaczać zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, co powinno
zachęcić nowo tworzone przedsiębiorstwa do lokowania swojej aktywności w takich
branżach. Sukces jednych przedsiębiorców pociąga za sobą zwiększenie aktywności innych.
Szkoła austriacka traktuje przedsiębiorczość jako odpowiedź na istniejące w gospodarce możliwości rynkowe. Przedsiębiorca dostrzega te możliwości, identyfikuje
je i wykorzystuje. Możliwości biznesowe muszą być dostrzeżone i zinterpretowane
jako okazje dzięki „wyczuleniu przedsiębiorcy”, co powoduje, że ich odkrycie przez
przedsiębiorcę ma charakter pierwotny i jest związane z przekraczaniem dotychczasowych granic wiedzy i znajomości rynku. Poprzez ten mechanizm przedsiębiorczość staje się niezbędnym elementem mechanizmu rynkowego (Gruszecki, 2002,
s. 200–202). Warto podkreślić, że okazje rynkowe nie są tworzone przez przedsiębiorców, w przeciwieństwie do innowacji tworzonych zgodnie z ujęciem Schumpetera. Możliwości te istnieją na rynku, ponieważ osoby, które nie są przedsiębiorcami,
nieefektywnie alokują swoje zasoby (Eisenhauer, 1995). Szkoła austriacka (Kirzner,
1997) zakłada, że proces rynkowy odbywa się poprzez odkrycie przedsiębiorcze,
które systematycznie przesuwa granice czystej niewiedzy. W warunkach równowagi
rynkowej nie ma sposobności osiągnięcia dochodów, stąd rola przedsiębiorcy pojawia się wówczas, gdy rynek jest w nierównowadze. Przedsiębiorca, identyfikując
możliwości zysku, świadczące o istnieniu nierównowagi rynkowej, i wykorzystując
je, przesuwa rynek w kierunku równowagi, korygując jednocześnie wcześniejszy błąd
rynku i przyczyniając się do przesunięcia gospodarki bliżej stanu równowagi (Jakee,
Spong, 2003). Jednak możliwości rynkowe mogą zostać wykorzystane zarówno przez
istniejące przedsiębiorstwa, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej, jak
i przez nowo powstałe firmy. Jeśli szanse rynkowe są wykorzystane w większym stopniu przez nowo powstałe firmy, wówczas tworzenie nowych firm może wpływać na
sytuację ekonomiczną branży. Jeśli natomiast możliwości są wykorzystywane przez
istniejące podmioty, wówczas taka zależność może nie wystąpić.
Jak wspominano, wszelkie przejawy przedsiębiorczości, czyli wprowadzenie innowacji, ponoszenie ryzyka czy wykorzystywanie szans rynkowych, mogą być wykorzystywane w jednej z dwóch form, albo przez nowo powstałe przedsiębiorstwa,
albo przed firmy już istniejące. Podnosząc ten problem, należy rozdzielić kwestię
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przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej. Przedsiębiorczość indywidualna
utożsamiana jest z kreacją nowej organizacji, natomiast przedsiębiorczość korporacyjna ma miejsce w ramach dużych organizacji, a polega na rozwoju relatywnie
małych i niezależnych jednostek organizacyjnych w ramach firmy, które kreują, testują, poprawiają i/lub wprowadzają innowacje do usług, technologii czy metod organizacji (Wortman, 1987).
Mówiąc o organizacjach zachowujących się w sposób przedsiębiorczy, wskazuje
się na tzw. orientację przedsiębiorczą. Przez orientację przedsiębiorczą rozumie się
skłonność przedsiębiorstwa do zaakceptowania przedsiębiorczego procesu, praktyki
i sposobu podejmowania decyzji (Merlo, Auh, 2009) oraz stopień, w jakim identyfikacja i wykorzystywanie możliwości rynkowych oddziałuje na wzrost przedsiębiorstwa (Baker, Sinkula, 2009). Lumpkin and Dess (1996, 2005) wyróżniają 5 cech
charakteryzujących orientację przedsiębiorczą: autonomię, innowacyjność, proaktywność, podejmowanie ryzyka, oraz agresywne poszukiwanie nowych możliwości
rynkowych. Firmy przedsiębiorcze często inicjują działania, które w przyszłości są
naśladowane przez konkurentów (model Covin, Slevin, 1991, jego krytyka Zahra,
1993). Przedsiębiorczość, rozumiana przez pryzmat orientacji przedsiębiorczej, jest
silnie pozytywnie skorelowana z ogólnymi wskaźnikami efektywności organizacji
(Bratnicki, 2008). Przedsiębiorczość, zarówno indywidualna, jak i korporacyjna,
sprzyja konkurencji wewnątrz branży, i tym samym podnosi konkurencyjność poszczególnych firm.
Analizując stopę kreacji nowych przedsiębiorstw, należy zwrócić uwagę na bariery wejścia, głównie w kontekście kosztów wejścia na rynek, oraz łatwość, z jaką
możliwe jest naśladowanie już istniejących firm. Niska stopa firm nowo wchodzących na rynek może być wynikiem wysokich kosztów wejścia i trudnych warunków
naśladownictwa lub działania obu czynników jednocześnie. Motorem napędowym
wzrostu gospodarczego jest eksperymentowanie firm połączone z ich selekcją, czyli
dalszym funkcjonowaniem udanych przedsiębiorstw, odchodzeniem nieudanych
i ich zastępowaniem przez kolejne nowo tworzone firmy. Redukcja kosztów wejścia
na rynek powoduje rozszerzenie stopy firm eksperymentujących i podnosi w konsekwencji stopę wzrostu gospodarczego (Luttmer, 2007).
Stopa kreacji nowych firm w danej branży zależy również od przewagi innowacyjnej między dużymi i małymi firmami, która jest determinowana przez kilka czynników, takich jak koncentracja rynkowa, wielkość barier wejścia, kompozycja rozmiarów firm w danym przemyśle oraz ogólna istotność aktywności innowacyjnej dla tego
przemysłu. Duże firmy posiadają relatywną przewagę innowacyjną nad małymi firmami w tych przemysłach, gdzie występuje duża intensywność kapitału, duża koncentracja, wysoka pozycja związków zawodowych i produkcja towarów zróżnicowanych.
Natomiast małe firmy mają przewagę konkurencyjną wówczas, gdy działają w przemysłach wysoce innowacyjnych, które używają dużej ilości wysoko wykwalifikowanej
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pracy (Acs, Audretsch, 1987). Można się zatem spodziewać, że wyższa stopa kreacji
przedsiębiorstw będzie miała miejsce w tych przemysłach, w których małe firmy mają
przewagę innowacyjną nad dużymi przedsiębiorstwami.
Dla wyjaśnienia tej zależności istotne wydaje się również uwzględnienie typu tzw.
reżimu w branży. W branżach przedsiębiorczych, cechujących się rosnącą populacją
firm, przedsiębiorstwa doświadczają szybkiego wzrostu wartości dodanej i zatrudnienia, osiągają również lepszy poziom zysku niż w branżach zrutynizowanych (Peneder, 2008). Takie obserwowane zależności powodują, że sytuacja ekonomiczna
w branży, a zwłaszcza jej przedsiębiorczy lub zrutynizowany charakter, mogą mieć
istotne znaczenie dla lokowania się w nich nowych przedsiębiorstw.
Reasumując, kierunek oddziaływania między stopą tworzenia nowych firm a sytuacją ekonomiczną branży jest wprawdzie niejednoznaczny, jednak wydaje się, że
więcej argumentów sprzyja założeniu, że sytuacja w branży jest jednym z czynników, które decydują o formowaniu nowych przedsiębiorstw. Efekt naśladownictwa
może powodować, że sukces jednych przedsiębiorców, mierzony sytuacją ekonomiczną firm, przyciąga do branży nowe przedsiębiorstwa. Innowacje wprowadzane
przez jedne firmy, uruchamiają naśladownictwo kolejnych i generują nowe wejścia.
Sukces istniejących przedsiębiorstw oznacza mniejsze ryzyko działalności w danej
branży, co sprzyja tworzeniu nowych przedsiębiorstw. Wreszcie szanse rynkowe dostrzeżone i wykorzystywane w jednej branży powodują wzrost zainteresowania nią
potencjalnych nowych przedsiębiorstw.

2. Relacja między sytuacją ekonomiczną
w branży a stopą tworzenia nowych
przedsiębiorstw – założenia badawcze
Celem badania podjętego w ramach artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej, która zakłada, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw działających w branży
pozytywnie oddziałuje na stopę tworzenia nowych firm. Poprzez działanie efektu
naśladownictwa korzystniejsze warunki funkcjonowania w danej branży przyciągają do niej nowe firmy.
Weryfikacja hipotezy została przeprowadzona na podstawie badań empirycznych
w oparciu o dane zebrane w Polsce w latach 2003–2009 w ujęciu sekcji. Ze względu
na dostępność danych wykorzystano klasyfikację PKD 2004. W badaniu analizowane
były następujące sekcje PKD:
– przetwórstwo przemysłowe (sekcja D),
– budownictwo (sekcja F),
– handel i naprawy (sekcja G),
– hotele i restauracje (sekcja H),
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– transport, gospodarka magazynowa i łączność (sekcja I),
– obsługa nieruchomości i firm (sekcja K).
Przyjęte do badania dane mają charakter danych panelowych, w ramach których
jest 6 jednostek danych przekrojowych (sekcji PKD) i szeregu czasowym o długości 7 lat.
W powyższych sekcjach wyznaczono stopy tworzenia nowych firm w latach 2003–
2009, rozumiane jako udział nowo powstałych podmiotów gospodarczych w ogóle
firm działających w danej sekcji (ST). Źródłem danych były publikacja Głównego
Urzędu statystycznego w Warszawie pt. „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej” za lata 2003–2009. Rozpiętość stóp kreacji firm była znacząca
zarówno w przekroju sekcji, jak i w poszczególnych latach (por. tabela 1).
Tabela 1. Stopy tworzenia nowych firm w sekcjach w latach 2003–2009

Lata

2003

sekcja D
sekcja F
Przetwórstwo
Budownictwo
przemysłowe
5,1

5,0

sekcja G
Handel
i naprawy
7,2

sekcja H
Hotele
i restauracje
10,1

sekcja I
sekcja K
Transport,
Obsługa
gospodarka
nieruchomości
magazynowa
i firm
i łączność
5,1

9,1

2004

5,1

5,5

6,4

8,7

4,9

8,7

2005

6,1

7,7

7,3

9,3

5,2

8,6

2006

6,9

10,6

7,5

9,4

6,1

9,6

2007

6,8

12,7

7,0

10,5

6,9

8,3

2008

6,5

13,6

7,3

10,9

7,5

8,6

2009

8,3

10,9

9,1

13,6

7,6

9,5

Średnio

6,4

9,4

7,4

10,4

6,2

8,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Przeciętnie najwyższą stopą tworzenia nowych przedsiębiorstw cechuje się sekcja H, Hotele i restauracje, średnio w każdym z analizowanych lat ok. 10,4% przedsiębiorstw stanowiły nowo powstałe firmy. Jednak w poszczególnych latach stopa ta
znacząco się różniła, przyjmując najwyższą wartość w 2009 r. (13,6%), a najniższą
w 2004 r. (8,7%). Natomiast sekcją o najniższej stopie tworzenia nowych przedsiębiorstw jest sekcja I, Transport, gospodarka magazynowa i łączność, w której przeciętnie ok. 6,2% firm rocznie stanowiły nowo powstałe przedsiębiorstwa. W poszczególnych latach stopa tworzenia wahała się między 4,9% w 2004 r. a 7,6% w 2009 r.
Analizując dynamikę nowych przedsiębiorstw w perspektywie każdego roku oddzielnie, widać wyraźnie, że w poszczególnych latach nie tylko zmieniała się stopa
tworzenia nowych firm w każdej z analizowanych sekcji, lecz również różne sekcje miały najwyższy i najniższy udział nowych firm w populacji przedsiębiorstw.
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Sekcja H, Hotele i restauracje, cechowała się najwyższą spośród analizowanych sekcji stopą tworzenia nowych firm w latach 2003, 2004, 2005, 2009, zaś w pozostałych
latach (2006, 2007, 2008) liderem była sekcja F, Budownictwo. W poszczególnych
latach różniły się też sekcje, które cechowały się najniższym udziałem nowo tworzonych firm w strukturze przedsiębiorstw. W 2003 r. była to sekcja F, Budownictwo,
w latach 2004, 2005, 2006 i 2009 – sekcja I, Transport, gospodarka magazynowa
i łączność, zaś w latach 2007 i 2008 sekcja D, Przetwórstwo przemysłowe.
Wobec takiego zróżnicowania zarówno pomiędzy sekcjami, jak i w poszczególnych latach zasadne jest pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. Sytuacja ekonomiczna w danej sekcji, w szczególności możliwość osiągania zysków i poziom kosztów, wydaje się znakomicie tłumaczyć to zróżnicowanie. Aby zbadać związek między
stopą tworzenia firm a sytuacją ekonomiczną branży przyjęto następnie dwa mierniki efektywności branży:
– wskaźnik rentowności ze sprzedaży (RS),
– wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności (K).
Zgodnie z wyjaśnieniami metodycznymi przyjętymi przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik rentowności ze sprzedaży rozumiany jest jako relacja wyniku ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Natomiast wskaźnik poziomu kosztów jest liczony jako
relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności1. Pierwszy z nich pozwala zatem na określenie, jaki procent
z wartości sprzedaży stanowi zysk, natomiast drugi wskazuje na to, jaki procent ze
sprzedaży stanowią koszty prowadzenia działalności. Przyjęte wskaźniki można zatem
uznać za najbardziej podstawowe parametry sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.
Informacje o kształtowaniu się powyższych wskaźników zostały zaczerpnięte z danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie w miesięczniku
pt. „Biuletyn Statystyczny” za lata 2003–2009.
Weryfikacja hipotezy badawczej została przeprowadzona poprzez szacowanie
parametrów funkcji regresji i ocenę istotności tych parametrów. Za zmienną objaśnianą przyjęto stopę tworzenia nowych firm (ST), a zmiennymi objaśniającymi były
wskaźniki poziomu kosztów (K) i rentowności ze sprzedaży (RS), co można zapisać
ogólnymi równaniami zgodnymi ze wzorami (1) i (2).
(1) ST = a0 + a1 RS
(2) ST = b0 + b1 K
gdzie:
ST – stopa tworzenia nowych przedsiębiorstw,
1
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Por. Wyjaśnienia metodyczne, Biuletyn Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, 2009, nr 1 (615), s. 19.
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RS – wskaźnik rentowności ze sprzedaży,
K – wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności,
a0, a1, b0, b1 – parametry równań.
Surowe dane statystyczne zostały zamienione na logarytmy naturalne w celu zlinearyzowania związków między zmiennymi. Ze względu na charakter danych panelowych zastosowano równolegle 3 procedury badawcze: estymację parametrów
funkcji regresji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów oraz estymację panelową ze ustalonymi i losowymi efektami.

3. Wyniki analiz empirycznych oddziaływania
stopy tworzenia nowych firm i sytuacji
ekonomicznej w branży
Postawiona w pracy hipoteza badawcza zakłada, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw działających w danej branży pozytywnie oddziałuje na stopę kreacji firm.
Zależność ta wynika z przyciągania do branży nowych przedsiębiorstw poprzez
działanie efektu naśladownictwa. Jeśli słuszność tej hipotezy miałaby zostać potwierdzona, wówczas należy się spodziewać, że wskaźnik poziomu kosztów wpływa
w sposób odwrotnie proporcjonalny na stopę kreacji firm, a wskaźnik rentowności
ze sprzedaży w sposób wprost proporcjonalny.
Opisy wyników szacowania parametrów funkcji regresji stopy nowo tworzonych
przedsiębiorstw względem przyjętych miar sytuacji ekonomicznej, czyli wskaźnika
rentowności ze sprzedaży oraz wskaźnika poziomu kosztów z całokształtu działalności, zostały przedstawione w tabeli 2 (szacowanie klasyczną metodą najmniejszych
kwadratów), w tabeli 3 (estymacja panelowa z ustalonymi efektami) oraz w tabeli 4
(estymacja panelowa z losowymi efektami).
Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów funkcji regresji stopy nowo
tworzonych przedsiębiorstw względem sytuacji ekonomicznej
w sekcji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów
Lp.

Zmienna
zależna

3.

ST

4.

ST

Współczynniki funkcji
Nazwa współ.

Wartość współ.

Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

Stała

2,0535

0,1133

18,1300

0,0000

RS

0,0026

0,0706

0,0365

0,9710

Stała

8,7361

6,4803

1,348 0

0,1852

–1,4675

1,4238

–1,0310

0,3089

K

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Tabela 3. Wyniki estymacji panelowej z ustalonymi efektami parametrów
funkcji regresji stopy nowo tworzonych przedsiębiorstw
względem sytuacji ekonomicznej w sekcji
Lp.

Zmienna
zależna

5.

ST

6.

ST

Współczynniki funkcji
Nazwa współ.

Wartość współ.

Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

Stała

1,9816

0,1166

17,0000

0,0000

RS

0,0509

0,0735

0,6928

0,4931

Stała

9,4182

6,8739

1,3700

0,1796

–1,6173

1,5103

–1,0710

0,2918

K

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 4. Wyniki estymacji panelowej z losowymi efektami parametrów
funkcji regresji stopy nowo tworzonych przedsiębiorstw
względem sytuacji ekonomicznej w sekcji
Lp.

Zmienna
zależna

7.

ST

8.

ST

Współczynniki funkcji
Nazwa współ.

Wartość współ.

Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

2,03012

0,1158

17,5300

0,0000

RS

0,0183

0,0698

0,2623

0,7945

Stała

9,0429

6,4168

1,4090

0,1665

–1,5349

1,4099

–1,0890

0,2828

Stała

K

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ocena oddziaływania wskaźnika rentowności sprzedaży w sekcjach na przyciąganie do sekcji nowych przedsiębiorstw została dokonana na podstawie wyników szacowania parametrów funkcjach regresji uzyskanych z wykorzystaniem wszystkich
3 metod (por. funkcje 3, 5, 7 w tabeli 2, 3, 4). We wszystkich trzech przypadkach parametry funkcji mają wartości dodatnie. Oznacza to, że wzrost rentowności sprzedaży w danej sekcji pozytywnie wpływa na stopę tworzenia nowych przedsiębiorstw
w niej. Lepsze wyniki ekonomiczne firm istniejących w danej sekcji uruchamiają
efekty naśladownictwa i przyciągają do tej sekcji nowe przedsiębiorstwa. Jednak należy również zwrócić uwagę, że relacja ta nie jest zbyt silna ze statystycznego punktu
widzenia, dlatego należy sądzić, że nie jest to jedyny czynnik powodujący lokowanie
przedsiębiorczości w określonej sekcji.
Wpływ wskaźnika poziomu kosztów z całokształtu działalności został oceniony
na podstawie parametrów funkcji regresji 4, 6 i 8, które zostały przedstawione
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w tabelach 2, 3 i 4. W przypadku zastosowania wszystkich trzech procedur badawczych uzyskano ujemne parametry funkcji regresji, wskazujące na negatywną relację
między wskaźnikiem poziomu kosztów a stopą tworzenia nowych przedsiębiorstw.
Oznacza to, że im niższy jest wskaźnik poziomu kosztów, tym wyższa jest stopa tworzenia nowych przedsiębiorstw w danej sekcji. Naśladowane są przedsiębiorstwa
w tych sekcjach, gdzie osiągane są najniższe poziomy kosztów z tytułu prowadzenia
działalności. Ponownie jednak statystyczna istotność tej relacji nie jest zbyt wysoka,
zatem należy uznać, że poziom kosztów nie jest wyłącznym kryterium lokowania
firm w danej sekcji.
Powyższe wyniki pozwalają na przyjęcie zakładanej hipotezy badawczej, w myśl
której sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw działających w danej branży jest czynnikiem, który przyciąga nowo tworzone przedsiębiorstwa poprzez uruchamianie
efektów naśladownictwa. Porównując dwie przyjęte miary sytuacji ekonomicznej,
wskaźnik rentowności sprzedaży i wskaźnik poziomu kosztów, można również zaobserwować, sądząc na podstawie bezwzględnej wartości parametrów przy funkcjach regresji, że silniejsze oddziaływanie ma poziom kosztów istniejących firm niż
ich rentowność sprzedaży.
Jednak należy również zauważyć, że wyniki istotności statystycznej tych parametrów sugerują, że rentowność sprzedaży i poziom kosztów przedsiębiorstw istniejących w danej sekcji nie są jedynymi zmiennymi, które decydują o wchodzeniu do
danej sekcji nowych przedsiębiorstw. Zatem badanie czynników decydujących o lokowaniu nowych przedsiębiorstw w określonej sekcji powinno być kontynuowane
w celu doprecyzowania wszystkich istotnych zmiennych kształtujących stopę tworzenia nowych firm.

Uwagi końcowe
W artykule przyjęto, że miernikiem przedsiębiorczości jest stopa tworzenia nowych przedsiębiorstw, rozumiana jako udział nowo powstałych firm w całej ich zbiorowości. Celem artykułu jest ocena wpływu sytuacji ekonomicznej w branży na stopę
tworzenia nowych firm. Relacja przyczynowo-skutkowa między tymi wielkościami
nie jest jednoznaczna z teoretycznego punktu widzenia, gdyż możliwe są do zaistnienia dwie sytuacje. Z jednej strony możliwe jest, iż naśladownictwo firm istniejących
przyczynia się do przyciągania nowych podmiotów do tych branż, które cechują się
lepszą sytuacją ekonomiczną, a z drugiej zaś wchodzenie do branży nowych przedsiębiorstw może prowadzić do poprawy efektywności ekonomicznej w branży poprzez wzbudzanie konkurencyjności i dyfuzję innowacji.
Pomimo rozbieżności wypływających z rozważań teoretycznych jako hipotezę
badawczą przyjęto, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw działających w branży

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

73

Aleksandra Gaweł

pozytywnie oddziałuje na stopę tworzenia nowych firm. Za mierniki sytuacji
w branży przyjęto wskaźnik rentowności sprzedaży i wskaźnik poziomu kosztów
z całokształtu działalności. Wykorzystując dane panelowe dla 6 sekcji, zgodnie z klasyfikacją PKD 2004 w przekroju rocznym w latach 2003–2009, oszacowano parametry funkcji regresji stopy nowo tworzonych przedsiębiorstw względem przyjętych
mierników sytuacji ekonomicznej.
Uzyskane wyniki sugerują, że rentowność sprzedaży jest czynnikiem, który w sposób pozytywny wpływa na stopę tworzenia nowych przedsiębiorstw, co oznacza,
że wyższa rentowność sprzedaży istniejących firm, poprzez efekt naśladownictwa,
przyciąga do sekcji kolejne nowe firmy. Ponadto wskaźnik poziomu kosztów wpływa
w sposób negatywny na stopę tworzenia nowych firm, zatem im wyższy poziom
kosztów osiągają przedsiębiorstwa z danej sekcji, tym mniejsze jest przyciąganie do
niej nowych przedsiębiorstw. Tym samy uzyskano wsparcie dla istotności hipotezy
badawczej, zakładającej wpływ sytuacji ekonomicznej w branży na wchodzenie do
niej nowych przedsiębiorstw.
Należy jednak zauważyć, że statystyczna istotność tych relacji nie jest zbyt wysoka, co oznacza istnienie również innych czynników, które powodują lokowanie
nowych przedsiębiorstw w określonych branżach czy sekcjach działalności. Poszukiwanie kolejnych czynników decydujących o uruchamianiu nowych przedsiębiorstw
w określonej branży może dopełnić obrazu tego zjawiska.
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Sytuacja ekonomiczna w branży 
jako czynnik przyciągający nowo 
tworzone przedsiębiorstwa
Streszczenie
W artykule przyjęto, że przedsiębiorczość oznacza tworzenie nowych firm. Celem artykułu
jest wskazanie występowania zależności między stopą tworzenia nowych firm a sytuacją
ekonomiczną firm działających w branży. Na podstawie wyników badań uzyskano wsparcie
dla hipotezy wskazującej, że sytuacja firm działających w danej branży poprzez efekt
naśladownictwa wpływa na przyciąganie do branży nowych przedsiębiorstw. Sytuacja ekonomiczna mierzona była wskaźnikiem rentowności sprzedaży oraz wskaźnikiem poziomu
kosztów. Wskaźnik rentowności sprzedaży okazał się wpływać wprost proporcjonalnie na
stopę tworzenia nowych firm, a wskaźnik poziomu kosztów – odwrotnie proporcjonalnie.
Siła oddziaływania poziomu kosztów istniejących firm na lokowanie nowych firm w danej
branży jest wyższa niż siła oddziaływania rentowności. Jednocześnie istotność statystyczna
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powyższych zależności wskazuje, że nie są to jedyne determinanty lokowania nowych przedsiębiorstw w danej branży.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość

Economic situation in an industry 
as a factor attracting 
new-created companies 
Abstract
In the paper, it was assumed that the entrepreneurship means the creation of new firm. The
aim of this paper is to investigate the relationship between the rate of new firm creation
and the economic situation in an industry. Research results give the support to accept the
hypothesis assumed that situation of companies active in a given industry can influence on
the attraction of new-created companies thought the imitation effect. Economic situation of
existing companies were measured by the sales profitability rate and the cost level indicator.
The sales profitability rate has positive impact on the rate of firm creation, and the cost level
indicator influences in inversely promotional way. The strength of cost level indicator of
existing companies influence on the location of new firm in a given industry is higher then the
strength of the sales profitability rate influence. The same time, statistical significant suggests
that there are not the only determinants of new firm location in a given industry.

Key words: entrepreneurship
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1

Zarządzanie antykryzysowe 
a wizerunek firmy

Wprowadzenie
W dobie pojawiających się kryzysów szybko nagłaśnianych przez media umiejętność zarządzania nimi jest bardzo cenna. Decyzja o wyborze odpowiedniej strategii radzenia sobie z kryzysem jest trudna i ma wieloraki wpływ na dalsze działania
zmierzające do rozwiązania zaistniałej sytuacji. Istnieje wiele rodzajów kryzysów, jakie mogą dotknąć firmę, oraz wiele sposobów zarządzania antykryzysowego. Umiejętność rozpoznania rodzaju kryzysu, jaki wystąpił w organizacji, oraz zdolność do
podjęcia odpowiednich działań w celu normalizacji sytuacji może zaważyć nie tylko
na wizerunku firmy, lecz także na jej dalszym być lub nie być.

Klasyfikacje kryzysów organizacyjnych
Istnieje wiele definicji kryzysu, które uwypuklają różne jego cechy. Analizując
definicje autorów, takich jak: Barton [1], Lerbinger [13], Pearson i Clair [15] można
wyróżnić kilka elementów wspólnych: nieplanowość zdarzenia, możliwość wystąpienia w każdej organizacji, wpływ na rozwój i istnienie organizacji oraz zmiana
wizerunku. Definicje te skupiają się głównie na negatywnych skutkach, jakie może
spowodować kryzys. Mnogość podejść rozumienia czym jest kryzys przekłada się
na różne propozycje ich klasyfikacji. Wychodząc od podziału na kryzysy znane niewiadome i kryzysy nieznane niewiadome [3], [7], a następnie przechodząc do rozróżnienia na sytuacje trudne normalne, sytuacje nietypowe oraz katastrofy naturalne [14], zaczęto tworzyć coraz bardziej szczegółowe klasyfikacje. Snyder wraz ze
*
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współpracownikami [19] zaproponowali czteropolową (2×2) taksonomię kryzysów,
w której wyróżnili 2 wymiary kryzysów: (1) zewnętrzny vs. wewnętrzny – poprzez
odniesienie do źródła kryzysu, oraz (2) normalny vs. nienormalny – odnoszący się
do prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu. Z połączenia tych dwóch wymiarów
powstały 4 grupy kryzysów, których może doświadczyć organizacja (zob. rysunek 1).
Ten podział potraktowano jako punkt wyjścia w badaniach własnych przedstawionych w dalszej części artykułu.
Rysunek 1. Typologia kryzysu

Kryzys
wewnętrzny
nienormalny

Kryzys
zewnętrzny
nienormalny

Kryzys
wewnętrzny
normalny

Kryzys
zewnętrzny
normalny

Źródło: opracowanie własne.

Kryzysy wewnętrzne normalne (internal-normal) dotyczą najbardziej przewidywalnych sytuacji kryzysowych, które mają miejsce wewnątrz organizacji. Zdarzenia
te najczęściej pojawiają się w pojedynczych firmach i są charakterystyczne dla specyfiki ich działalności. Jako przykład można przedstawić kryzysy wewnętrzne personalne (np. strajk pracowników, wypadek przy pracy) czy załamanie wewnętrznego
systemu dostaw. Grupa kryzysów wewnętrznych nienormalnych (internal-abnormal) to także sytuacje powstające wewnątrz organizacji. Ich niska przewidywalność
utrudnia wcześniejsze przygotowanie planu zarządzania kryzysowego. Ze względu
na orientację kryzysu do wewnątrz czas jego rozwiązania uzależniony jest od zagrożenia, jakie niesie. Przykładami kryzysów wewnętrznych nienormalnych są: kryzysy
kryminalne (np. porwanie członków zarządu, skandal w organizacji) i informacyjne
(np. kradzież danych, manipulacja informacjami). Z kolei kryzysy zewnętrzne normalne (external-normal) charakteryzują się wysokim stopniem przewidywalności
pojawienia się oraz powstawaniem poza organizacją. Sytuacje tego rodzaju mogą
dotyczyć wielu organizacji w tym samym czasie. W tej grupie można wyróżnić kryzysy ekonomiczne (np. załamanie rynku, przejęcia przez konkurencję), kryzysy
przemysłowe (np. problem z dostawcami, technologią, szpiegostwo przemysłowe)
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czy cyberataki. Natomiast, kryzysy zewnętrzne nienormalne (external-abnormal),
także powstające na zewnątrz organizacji, wyróżniają się mało przewidywalnym
czasem i miejscem powstania. Sytuacje te również mogą dotknąć więcej niż jedną
organizację w danej branży. Tutaj najlepszymi przykładami są: kryzysy polityczne
(np. terroryzm, wojna), prywatyzacja przemysłu (np. zmiany prawne), kryzysy reputacji (np. złośliwe plotki, pomówienia), katastrofy naturalne (np. powodzie, trzęsienia ziemi) lub bankructwo głównego dostawcy [17], [19].
Lokalizacja kryzysu na zewnątrz lub wewnątrz organizacji oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia nie są jedynymi determinantami pojawienia się go. Można
określić je jako czynniki ułatwiające określenie częstotliwości zdarzenia sytuacji trudnej. W celu przewidzenia kryzysu oraz przygotowania się do niego ważne jest również uwzględnianie elementów, które mogą potęgować możliwość doświadczenia go.
Jedną z osób podkreślających ich wagę jest Fill [8], który wymienia takie czynniki, jak:
a) ekonomiczne (np. załamanie rynków finansowych w 2008 roku w Wielkiej Brytanii
i USA, które wpłynęło na funkcjonowanie ekonomiczne wszystkich krajów na świecie); b) zarządzania (np. ustalenie planów sprzedażowych, niemożliwych do realizacji); c) polityczne (np. różnorodne konflikty na Bliskim Wschodzie); d) klimatyczne
(np. powodzie w Polsce, wybuchy wulkanu na Islandii latem 2010); e) technologiczne
(np. awaria systemu informatycznego w banku); f) nowe media (np. w 2010 roku
Nestlé nakazało organizacji Greenpeace usunięcie z YouTube filmiku informującego
o używaniu przez firmę oleju palmowego do produkcji batonu Kit Kat, w tym samym
czasie filmik ten został umieszczony na stronie przez osoby prywatne i zyskał jeszcze
większe grono odbiorców), g) grupy konsumenckie (np. jedna z kolekcji odzieżowych
firmy GAP została zbojkotowana po ujawnieniu wiadomości, że firma toleruje wyzysk dzieci w indyjskich fabrykach swoich podproducentów).
Kolejnym elementem, który także powinni uwzględniać specjaliści od zarządzania kryzysowego, jest obserwacja sygnałów płynących z otoczenia. Na podstawie
podsumowania doświadczeń na temat kryzysów w różnych organizacjach wyróżnia
się 8 podstawowych symptomów charakterystycznych dla momentu pojawienia się
sytuacji trudnej: zaskoczenie/szok, niepełna informacja, eskalacja zdarzeń, utrata
kontroli, wnikliwa obserwacja firmy przez otoczenie, mentalność osaczonego, panika oraz krótkoterminowe perspektywy [18].

Strategie zarządzania kryzysowego
Rozwiązanie kryzysu oraz tworzenie planu działania wymaga podjęcia decyzji
odnośnie rodzaju strategii postępowania, która będzie przyjęta przez firmę. Istnieje
wiele sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną, które są różnie klasyfikowane. Fitzpatrick i Shubow Rubin [9] wyróżnili 3 grupy strategii działania w sytuacji trudnej:
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1) tradycyjne strategie public relations (traditional public relations strategy);
2) tradycyjne strategie prawne (traditional legal strategy);
3) strategie maskujące (diversionary strategy).
Z kolei Birchmeier i Köcher [17] wyróżniają 4 strategie, które powstają na przecięciu dwóch wymiarów:
a) zorientowanie na problem (duże lub małe),
b) zorientowanie na przeciwnika (duże lub małe) (zob. rysunek 2).
Ten podział został również wykorzystany w badaniach własnych.
Rysunek 2. Strategie rozwiązywania kryzysów
Opór

• Duże zorientowanie na problem
• Małe zorientowanie na przeciwnika

Wycofanie się

• Małe zorientowanie na problem
• Małe zorientowanie na przeciwnika

Dostosowanie się

• Małe zorientowanie na problem
• Duże zorientowanie na przeciwnika

Kooperacja

• Duże zorientowanie na problem
• Duże zorientowanie na przeciwnika

Źródło: opracowanie własne.

Strategia oporu jest najbardziej skuteczna w sytuacjach zawiązania koalicji z pozostałymi uczestnikami kryzysu. Strategia wycofania się często jest określana jako
negatywna, ponieważ nie zapewnia firmie sukcesu w rozwiązaniu kryzysu ze względu
na brak zorientowania zarówno na rozwiązanie problemu, jak i na rozwój relacji
z grupami włączonymi w kryzys. Z kolei strategia dostosowania się jest często stosowana w sytuacjach, gdy firmie bardziej zależy na satysfakcji przeciwnika niż na
rozwikłaniu problemu kryzysu. Zalecana jest organizacjom, które za przeciwnika
mają silniejsze czy większe firmy lub grupy ludzi, z którymi ważne jest utrzymanie
długoterminowych, pozytywnych relacji. Tymczasem ostatni ze sposobów radzenia
sobie z kryzysem – kooperacja – prowadzi do rozwiązania problemu, jednakże niejednokrotnie za cenę pogorszenia relacji z grupami istotnymi dla firmy.
W kryzysie ważne jest również przyjęcie przez firmę odpowiedniej strategii komunikacji, której celem jest minimalizacja złego wpływu zaistniałych okoliczności
na wizerunek przedsiębiorstwa [20]. Otwarta komunikacja może nie tylko zminimalizować negatywny wpływ sytuacji trudnej, lecz również zmienić wizerunek firmy na
bardziej pozytywny niż przed kryzysem. Przykładem może być reakcja firmy Johnson & Johnson na informacje o zatruciu produkowanego przez nich leku – Tylenolu.
J&J niezwłocznie podjęła działania w celu poinformowania swoich klientów o zaistniałym zagrożeniu. Zaangażowanie firmy w rozwiązanie kryzysu zaowocowało
zwiększeniem zaufania wobec Johnson&Johnson. W sytuacji trudnej organizacja
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może zastosować szereg strategii komunikacji. Coombs [4] i Ray [16] wyróżniają
między innymi zaprzeczenie odpowiedzialności, wykręcenie się od odpowiedzialności, wprowadzenie zmian, wzbudzenie sympatii, różnorodne taktyki mające na
celu zdobycie poparcia udziałowców, zaatakowanie oskarżającego, czynności naprawcze, wyjaśnienie.
Istotne jest również, aby firma potrafiła odbudować swój wizerunek, który został
nadszarpnięty w wyniku zaistniałego kryzysu. Benoit [2] wyróżnił 5 możliwych do
zastosowania sposobów odbudowy wizerunku organizacji: zaprzeczenie (denial),
unikanie odpowiedzialności (evade responsibility), ograniczanie obraźliwości (reduce offensiveness), stosowanie działań naprawczych (use corrective action), umartwianie (mortification).
Pomimo mnogości teorii dotyczących sposobów rozwiązania kryzysów nie ma
zbyt wielu badań sprawdzających zasadność zastosowania odpowiednich strategii
postępowania w konkretnych sytuacjach kryzysowych. Kim, Avery i Lariscy [12],
jako jedni z nielicznych, przeprowadzili ewaluację strategii odpowiadania na sytuację kryzysową w firmie na podstawie 51 publikacji z zakresu działań public relations w latach od 1991 do 2009. Wykazano, iż najczęściej stosowanymi strategiami
reagowania w kryzysie są: podbudowywanie (bolstering) i zaprzeczanie (denial). Kolejnymi są strategie działań naprawczych i umartwiania (corrective action and mortification), ataku na oskarżyciela (attack-the-accuser) oraz przerzucania winy (shifting-the-blame).
Wyniki badań Kim, Avery i Larisciego [12] pokazały, iż strategia zaprzeczania,
pomimo swojej nieskuteczności, jest jedną z najczęściej stosowanych. Coombs [5]
oraz Heath i Coombs [11] wskazują, że zaprzeczanie może być użyteczną techniką
jedynie w przypadku, gdy podważenie kryzysu jest nieuzasadnione i/lub kiedy organizacja nie jest za kryzys odpowiedzialna [2]. Ponadto wykazano, iż firmy nie
zastanawiają się, jaki wpływ mogą mieć kombinacje zastosowanych strategii. Zaprzeczanie było drugą po podbudowywaniu strategią, która była wiązana z innymi
technikami. Badania wykazały, że strategia zaprzeczenia w połączeniu ze strategiami
przystosowawczymi, jak na przykład odbudowa, wytwarza negatywne konsekwencje powodujące wytworzenie sprzecznych i niespójnych wrażeń wśród odbiorców
[5]. Warto również podkreślić, iż w kryzysach przewidywalnych firmy stosowały
najczęściej strategie umartwiania i ataku na oskarżyciela. Druga z tych technik powinna być jednakże unikana, gdyż w tym rodzaju kryzysu firma bardzo często postrzegana jest jako odpowiedzialna za sytuację trudną i jej rozwiązanie [6]. Jednakże
strategie uznawane na ogół za posiadające negatywny wpływ na organizację mają
również swoje zastosowanie podczas reagowania na kryzys. Coombs [5] twierdzi,
iż strategie zaprzeczania jak na przykład atak na oskarżyciela, powinny być stosowane w przypadku, gdy odpowiedzialność za kryzys jest w małym stopniu przypisywana organizacji.
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Z kolei Coombs i Holladay [6] badali, czy strategie: kompensacji (compensation),
sympatii (sympathy) oraz informowania (information only) mogą być równie skuteczne co strategia przeprosin (apology). Sytuacja, której doświadczyła firma, określona była jako kryzys o niskim do umiarkowanego poziomie odpowiedzialności
oraz o niskim do umiarkowanego poziomie złości. Wyniki badań wykazały, że dla
kryzysów, w których nie ma żadnych ofiar, strategie sympatii i kompensacji są równie
skuteczne, co strategia przeprosin odnośnie zmniejszenia negatywnego wpływu na
pokryzysowy wizerunek firmy i negatywne intencje w zakresie word-of-mouth. Badania nie wykazały także różnicy pomiędzy wpływem strategii przeprosin, sympatii
i kompensacji na pokryzysową reputację firmy, złość odczuwaną wobec organizacji
oraz na negatywne intencje działań w zakresie word-of-mouth. Jednakże, wykazano,
że strategia informowania posiada bardziej negatywny wpływ na reputacje firmy niż
trzy pozostałe strategie.

Cel badań
Analiza literatury przedmiotu wskazuje na istnienie szeregu luk w wiedzy na temat wpływu strategii postępowania organizacji na jej wizerunek. Luki te postanowiono uzupełnić poprzez badania eksperymentalne, których celem było sprawdzenie reakcji odbiorców komunikatów medialnych na rodzaj strategii postępowania
(dostosowania się, kooperacji, wycofania się, oporu), zastosowanej przez organizację
w sytuacji kryzysowej w zależności od miejsca lokalizacji źródła kryzysu i typowości
kryzysu dla danej branży.

Metoda
Na potrzeby badań opracowano 16 komunikatów medialnych (ok. 150–200 wyrazów), których treść była zróżnicowana z uwagi na źródło kryzysu (zewnętrzne vs.
wewnętrzne), prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu w danej branży (wysokie
vs. niskie) oraz rodzaj strategii radzenia sobie z kryzysem zastosowanej przez daną
organizację (dostosowania się vs. kooperacji vs. wycofania się vs. oporu)1. Artykuły
prasowe opisujące strategie stosowane przez firmy zostały opracowane na przykładzie
4 autentycznych sytuacji kryzysowych: 1) wadliwych opon Firestone montowanych
seryjnie w Fordach Explorerach w USA; 2) zatrutych tabletek Tylenolu produkowanych przez Johnsons & Johnsons; 3) wykorzystywaniu dzieci do produkcji kolekcji
1 Szczegółowe informacje na temat procedury badań dostępne są u autorów (e.samardakiewicz@gmail.com,
oleg.gorbaniuk@kul.pl).
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odzieży GAP przez jednego z podproducentów firmy w Indiach; (4) przerwaniu dostawy gazu przez Gazprom.
Do pomiaru wizerunku organizacji zastosowano 16-itemową skalę Gorbaniuka
i Lebiedowicz [10], która mierzy cztery podstawowe wymiary postrzegania przedsiębiorstw: Innowacyjność (innowacyjna, energiczna, inteligentna, kreatywna), Stabilność (stabilna, poważna, stateczna, zrównoważona), Otwartość (towarzyska, wesoła,
serdeczna, radosna) i Aspołeczność (zarozumiała, dwulicowa, egoistyczna, przebiegła). Z kolei postawę wobec przedsiębiorstw zmierzono za pomocą tzw. termometru
uczuć, gdzie „–50” oznaczało stosunek bardzo negatywny, „0” – obojętny, a „+50”
– bardzo pozytywny.
W badaniach wzięło udział 267 studentów, w tym 47,2% mężczyzn oraz 52,8%
kobiet w wieku od 19. do 29. roku życia z zachowaniem jednakowej proporcji płci
w grupach eksperymentalnych. Każda osoba oceniała firmy w czterech różnych sytuacjach kryzysowych, w których zastosowano inne strategie radzenia sobie z kryzysem zgodnie z tzw. planem kwadratu łacińskiego w badaniach eksperymentalnych.
Kolejność sytuacji kryzysowych opisywanych w postaci artykułów prasowych była
rotowana. W ten sposób zmierzono reakcje 66–68 respondentów na każdy z 16 przygotowanych komunikatów medialnych.

Wyniki
Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że w przypadku nietypowego dla
danej branży kryzysu spowodowanego przez czynnik wewnętrzny rodzaj stosowanej
strategii nie ma wpływu na postawę wobec firmy (średnie i statystyki jednoczynnikowej analizy wariancji osobno dla każdego rodzaju kryzysu zostały przedstawione
na wykresie 1). Z kolei w przypadku pozostałych rodzajów kryzysów najlepsze efekty
uzyskuje się podczas stosowania strategii dostosowania się lub kooperacji, a nie
oporu i wycofywania się. Szczególnie duże kontrasty pomiędzy tymi strategiami obserwujemy w przypadku kryzysu wewnętrznego o wysokim prawdopodobieństwie
wystąpienia (wadliwe opony Firestone) oraz kryzysu zewnętrznego o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia (zatrucie tabletek Tylenolu).
Rodzaj zastosowanej przez przedsiębiorstwo strategii radzenia sobie z kryzysem
wywarł wpływ także na wizerunek przedsiębiorstw. Szczególnie wrażliwe okazały
się: wymiary innowacyjności, otwartości oraz aspołeczności w percepcji organizacji.
Przedsiębiorstwa, które stosowały konstruktywne strategie radzenia sobie z kryzysem
(dostosowania się i kooperacji), nie ponosiły tak dużych strat w zakresie postrzeganej innowacyjności w porównaniu do firm, które wybrały strategię oporu i wycofania się (zob. wykres 2). W tym ostatnim przypadku były one postrzegane jako mało
energiczne, niekreatywne i nieinteligentne.
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Wykres 1. Rodzaj strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach
kryzysowych a postawa wobec firmy
30
25
20
15
10
5
0

F(3,257)=19,95***
eta2=0,19

F(3,257)=4,88***
eta2=0,05

F(3,259)=19,41***
eta2=0,18

RODZAJ KRYZYSU

-5
-10

Wewnętrzny
normalny

-15

Wewnętrzny
nienormalny

-20

Zewnętrzny
normalny

-25
-30

Dostosowanie się

Kooperacji

Oporu

Zewnętrzny
nienormalny

Wycofania się

RODZAJ STRATEGII

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Rodzaj strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach
kryzysowych a postrzegana innowacyjność firmy
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1

F(3,263)=3,38***
eta2=0,04
F(3,263)=6,47***
eta2=0,07

F(3,262)=4,54***
eta2=0,05

Wewnętrzny
normalny

3,0
2,9

Wewnętrzny
nienormalny

n.i.

Zewnętrzny
normalny

2,8
2,7

RODZAJ KRYZYSU

Dostosowanie się

Kooperacji

Oporu

Wycofania się

Zewnętrzny
nienormalny

RODZAJ STRATEGII

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
Źródło: opracowanie własne.
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Podobne efekty obserwujemy w przypadku postrzeganej otwartości (zob. wykres 3), ale tylko w sytuacjach kryzysowych sklasyfikowanych jako wewnętrzne
normalne (często występujące w przedsiębiorstwach z tej branży) oraz zewnętrzne
nienormalne (rzadko mające miejsce). Stosowanie strategii oporu i wycofania się
sprawia, że firmy te zaczynają być postrzegane jako mało otwarte, nietowarzyskie
i oziębłe.
Wykres 3. Rodzaj strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach
kryzysowych a postrzegana otwartość firmy
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6

n.i.

2,5
2,4

F(3,262)=4,80***
eta2=0,05

RODZAJ KRYZYSU

F(3,263)=10,68***
eta2=0,11

Wewnętrzny
normalny

2,3
2,2

n.i.

Zewnętrzny
normalny

2,1
2,0

Wewnętrzny
nienormalny

Dostosowanie się

Kooperacji

Oporu

Wycofania się

Zewnętrzny
nienormalny

RODZAJ STRATEGII

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
Źródło: opracowanie własne.

Rodzaj stosowanej strategii radzenia sobie z kryzysem w organizacji wpływa
także na postrzeganie jej aspołeczności, czyli przypisywanej organizacji dwulicowości, przebiegłości i egoizmu. Aspołeczność firm była oceniana najwyżej, gdy firma
stosowała strategię oporu. Mniej negatywne efekty powodowała strategia wycofania się, a względnie najlepiej na tym wymiarze wypadały strategie dostosowania się
i kooperacji.
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Wykres 4. Rodzaj strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach
kryzysowych a postrzegana aspołeczność firmy
4,0
n.i.

3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8

F(3,262)=21,56***
eta2=0,05
F(3,263)=38,68***
eta2=0,31

F(3,263)=6,57***
eta2=0,07

2,6

Wewnętrzny
normalny
Wewnętrzny
nienormalny

2,4

Zewnętrzny
normalny

2,2
2,0

RODZAJ KRYZYSU

Dostosowanie się

Kooperacji

Oporu

Wycofania się

Zewnętrzny
nienormalny

RODZAJ STRATEGII

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Wyniki badań eksperymentalnych przedstawione w tym artykule wnoszą jakościowo nowy wkład w rozwój wiedzy na temat zarządzania kryzysowego, ponieważ
dotychczasowa wiedza na temat skutków zastosowania strategii radzenia sobie z kryzysem była oparta głównie na studiach przypadków lub najwyżej na quasi-eksperymentach (zob. przegląd badań [12]). Brakowało natomiast badań porównujących
reakcje otoczenia przedsiębiorstw na te same sytuacje kryzysowe, w których stosowano różne strategie.
W zrealizowanych badaniach eksperymentalnych wykazano, że rodzaj kryzysu
jest moderatorem wpływu strategii na wizerunek i postawę wobec przedsiębiorstwa.
W kryzysie wewnętrznym o niskim prawdopodobieństwie pojawienia się rodzaj strategii postępowania w kryzysie nie wpływa na wizerunek i postawę wobec przedsiębiorstwa. Warto zwrócić jednak uwagę, że nietypowe dla danej branży kryzysy wewnętrzne są różnorodne. Należy przypuszczać, że wybrana jako bodziec konkretna
sytuacja kryzysowa (a nie rodzaj kryzysu jako taki) mogła wywołać tak silne negatywne emocje, że informacja na temat środków zaradczych podejmowanych przez
firmę nie miała znaczenia dla odbiorcy komunikatu.
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Strategie dostosowania się i kooperacji najskuteczniej minimalizują negatywny
wpływ sytuacji kryzysowych na postawę wobec firmy i jej wizerunek, nie wykazując
jednocześnie znaczących różnic między sobą. Natomiast stosowanie strategii oporu
lub wycofywania się sprawia, że pod wpływem komunikatów medialnych, relacjonujących sytuację kryzysową, firma jest postrzegana jako mało innowacyjna, mało
otwarta oraz aspołeczna.
Przedstawione wyniki badań posiadają także szereg ograniczeń odnośnie skali ich
generalizacji podmiotowej i przedmiotowej. Pierwszym z nich jest przedział wiekowy
badanych, który został ograniczony do studentów. Z tego powodu należałoby być
ostrożnym przy dokonywaniu uogólnienia na inne grupy wiekowe i o innym poziomie wykształcenia. Z punktu widzenia zakresu generalizacji przedmiotowej należy
wskazać na ograniczenie trafności ekologicznej badań wynikające z zastosowania
pojedynczej strategii do rozwiązania kryzysu, aczkolwiek taki jest wymóg przejrzystości metodologicznej eksperymentu. W praktyce firmy niejednokrotnie stosują
kompleksowo szereg różnych strategii działania w sytuacji trudnej. W przyszłych
badaniach oprócz zmiany parametrów próby badanych, warto byłoby przetestować
analizowane strategie na przykładzie innych sytuacji kryzysowych o zróżnicowanym
ciężarze skutków społecznych w odbiorze otoczenia. Jak już wcześniej wspomniano,
przy znacznym nasileniu emocji negatywnych różnice pomiędzy strategiami mogą
nie mieć znaczenia dla szerszego otoczenia społecznego.
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Zarządzanie antykryzysowe 
a wizerunek firmy
Streszczenie
Celem badań eksperymentalnych było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy strategia postępowania (dostosowania się, kooperacji, wycofania się, oporu) przyjęta przez firmę w sytuacji
kryzysowej wpływa na jej postrzeganie przez zewnętrzne otoczenie. Wpływ ten przetestowano
na przykładzie czterech sytuacji kryzysowych zróżnicowanych z uwagi na miejsce lokalizacji
źródła kryzysu (wewnętrzne vs. zewnętrzne) oraz typowość kryzysu dla danej branży (niska
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vs. wysoka). Eksperyment został przeprowadzony na próbie 267 studentów. Ustalono, że
strategie dostosowania się i kooperacji równie skutecznie minimalizują negatywny wpływ
sytuacji kryzysowych na postawę wobec firmy i jej wizerunek. Natomiast stosowanie strategii
oporu lub wycofywania się sprawia, że pod wpływem komunikatów medialnych, relacjonujących sytuację kryzysową, firma jest postrzegana jako mało innowacyjna, mało otwarta oraz
aspołeczna. Rodzaj kryzysu pełni przy tym funkcję moderatora wpływu przyjętej strategii
na wizerunek i postawę wobec przedsiębiorstwa. Przeanalizowano także ograniczenia badań
własnych oraz perspektywy przyszłych badań.

Słowa kluczowe: kryzys, strategia postępowania w kryzysie,
zarządzanie kryzysowe, wizerunek, reputacja

The crisis management 
and organization’s image
Abstract
The aim of the experimental research was to answer the question if crisis management
strategy (adjustment, cooperation, resistance, back down) adapted by the company has
influence on perception of the company by external observers. To test the influence four
crisis situations were used. Those situations were diversified in virtue of localization of crisis
origination (internal vs. external) and probability of crisis occurrence for relevant industry
(high vs. low). The experiment was conducted on the sample of 267 students. Research had
shown that both adjustment and cooperation strategies are equally effective in minimization
of crisis situation negative influence on company’s image and attitude towards it. In turn,
employment of resistance or back down strategy influences on perception of the company as
little innovative, reserved and asocial. The crisis type has the function of moderator of strategy
influence on image and attitude towards the company. The limitations of the experiment were
also analyzed. Moreover, perspectives of future research were also taken into consideration.

Key words: crisis, crisis management strategy, crisis management,
image, reputation
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1

ZARZĄDZANIE PERMANENTNĄ
ZMIANĄ JAKO METODA
DOSKONALENIA ORGANIZACJI
W WARUNKACH WYZWAŃ
RYNKOWYCH

1. Wstęp
Globalizacja, rozwój nowych technologii oraz ciągła niepewność na rynku spowodowały, że zmiana stała się trwałym komponentem każdej organizacji. W efekcie
zarządzanie zmianą organizacyjną to nie tyle potrzeba chwili, ile strategiczna przewaga konkurencyjna, od której często zależą losy firmy. Widać to podczas większych
zawirowań rynkowych, a szczególnie mocno uwidoczniło się w czasie obecnego kryzysu. Te kryzysy to bowiem w swej istocie ciągi nieuporządkowanych i nieprzewidywalnych (w skali, sekwencji i liczbie występowania) zmian warunków rynkowych,
które wymagają procesów adaptacyjnych.
Opracowania naukowe z zakresu change management od końca lat 90. ubiegłego
wieku, pogłębiane bieżącymi badaniami rozwiniętych organizacji, pokazują wrażliwość i trudność tego procesu dla firm, pracujących w nich ludzi oraz liderów dokonujących i zarządzających procesem zmian. W organizacjach działających w bardzo zmiennym otoczeniu, co jest rzeczywistością rynkową ostatnich lat, trudne jest
budowanie kultury zmiany, która zachęca i stymuluje pracowników organizacji do
wprowadzania ciągłych ulepszeń, nie pozwalając na (niebezpieczną w tych warunkach) stabilizację. Taka właśnie organizacja, ucząca się, czyli oparta na paradygmacie
* Piotr Czarnecki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Raiffeisen Bank Polska S.A.
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permanentnej zmiany, stwarza szansę nie tylko stałego rozwoju, lecztworzy klimat
otwartości na innowacje oraz podejmowanie ryzyka.
Rozmawiając z praktykami zarządzania o innowacjach wdrażanych w bankach
komercyjnych, niemal zawsze usłyszymy o dokonywanych zmianach w produktach
finansowych, skomplikowanych usługach lub zaawansowanych technologicznie kanałach dostępu klienta do banku. Rzadko będą za to wymieniane jako konieczne
zmiany w obszarze kapitału ludzkiego, rozwoju kadry menedżerskiej czy wzmacniania kultury organizacyjnej w firmie. Widać, że menedżerowie traktują kapitał finansowy i technologiczny jako klucz do sukcesu rynkowego, podczas gdy to kapitał
ludzki i intelektualny stanowi o sile bądź słabości prawie każdego przedsiębiorstwa,
a szczególnie banku. Można było najdobitniej zweryfikować słuszność tej tezy podczas światowego kryzysu finansowego w latach 2008–2009.
W niniejszym opracowaniu, dla poparcia tezy o konieczności prowadzenia procesu permanentnej zmiany, autor przedstawił szereg głównych działań w kluczowych
obszarach organizacji, które zostały przeprowadzone w Raiffeisen Bank Polska S.A.
w latach 2003–2010, a także skutki tychże działań dla ludzi i organizacji.

2. Niektóre dylematy zarządzania
zmianą w organizacjach
Współczesne organizacje działają w otoczeniu charakteryzującym się trudną do
przewidzenia zmiennością. Konsekwencji zmian nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć, ani przybliżyć z akceptowalnym prawdopodobieństwem. Zmienność ta ma
charakter skokowy, nieliniowy. Te właśnie cechy objawiają się na rynku: rewolucjami
technologicznymi, stałym wyścigiem nowych konkurentów czy kreowaniem krótkookresowych mód wśród konsumentów. Ostatnie dwa światowe kryzysy gospodarcze
(bańka internetowa 2000–2001 oraz kryzys finansowy 2008–2009) pokazały kompletny brak skutecznych narzędzi prognostycznych czy wiarygodnych analiz. Uprawnionym wobec tego jest stwierdzenie, że nie jesteśmy w stanie nie tylko przewidzieć
najbliższej przyszłości, ale nawet profesjonalnie ekstrapolować trendów rynkowych
w perspektywie najbliższych 3–5 lat.
Stawia to w zupełnie innym świetle następujący dylemat: jak radzić sobie z przewodzeniem organizacji w obliczu nieprzewidywalności zmian w jej otoczeniu, które
z jednej strony muszą być zarządzane strategicznie, z drugiej zaś odpowiadać działaniami na następujące po sobie ciągi zdarzeń rynkowych o niewiadomej skali i nieprzewidywalnej dynamice zmian.
Bo przecież wybory strategiczne, czyli mające długoterminowe konsekwencje, są
i musza być dokonywane, nawet wtedy, gdy są obciążone dużym ryzykiem zarówno
braku możliwości skontrolowania trafności prognoz i budowanych na ich podstawie
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scenariuszy, jak i losowym charakterem zdarzeń związanym z brakiem ich powtarzalności czy też logiczności ich ciągu.
W związku z tym nasuwa się pytanie, czy w sytuacji, gdy tempo zmian w otoczeniu organizacji jest tak szybkie, jak to obserwujemy obecnie, możliwe jest dostosowywanie się organizacji do tych zmian w sposób unikalny?
Wydana w 2007 r. książka M.E. Raynora pt. Paradoks strategii [11] usiłuje odpowiedzieć na pytanie: jak w warunkach zmiennego otoczenia dokonywać zmiany
strategicznej w organizacji, jak przy tym należy tworzyć i implementować strategie,
które przyniosą w przyszłości sukcesy. Co ważne, autor podkreśla, że zmiana sama
w sobie nie przedstawia żadnej wartości.
R. Foster i S. Kaplan, którzy w książce pt. Creative Destruction (2001) przedstawiają wyniki badań ponad 1000 firm w latach 1962–1998, udowadniają, że tylko
16% z nich (160 firm) przetrwało ten okres. Ich konkluzja jest następująca: firma,
która stale osiąga dobre wyniki, to coś, co w rzeczywistości w ogóle nie istnieje. Dostępne są również inne badania potwierdzające ten wniosek. Stawiana jest hipoteza,
że jest to w dużym stopniu (choć nie tylko) wynik nieprzewidywalności przyszłych
warunków, w których będą działać organizacje. Innymi słowy, jest to rezultat braku
możliwości (lub zbytniego ograniczenia możliwości) organizacji do przystosowania
się do zmiennych warunków działania na rynku.
Jako pogłębienie tego spojrzenia na dylematy zarządzania zmianą może posłużyć
następujący cytat: „Szczególnie niebezpieczna sytuacja powstaje w nowych warunkach,
np. na rynkach, które powstają w wyniku konkurowania ze sobą firm z tradycyjnych
sektorów z firmami z odległych sektorów, które w oparciu o przełomy technologiczne
lub ważne innowacje wchodzą do obcych do niedawna dla siebie sektorów. W wyniku zderzenia się radykalnie różnych modeli biznesów, podejść do klienta następują
tak szybkie zmiany reguł gry w sektorze, że tradycyjne biznesy nie są w stanie przystosować się do nowych warunków. Gwałtowne przystosowanie się do nowych reguł
gry jest także niebezpieczne wtedy, gdy przy ich ustalaniu bierze się pod uwagę tylko
„krótki” horyzont czasu. Taka adaptacja uniemożliwia dokonanie radykalnej zmiany
umożliwiającej przetrwanie. Nie znam literatury, która na te dylematy odpowiedziałaby
kompetentnie. Nie wiemy, w jaki sposób firmy powinny adaptować się do takich zmian
w ich otoczeniu. Uogólniając: nieznane są właściwe mechanizmy długoterminowej,
adaptacji zależnej od tempa zmian w otoczeniu. Zauważmy, strategiczna niepewność
jest spowodowana nieuchronnymi zmianami w globalnej gospodarce wywołanymi
zmianami w technologiach, polityce, demografii, a przede wszystkim przełomowymi
innowacjami, które spowodowały powstanie przełomowych zmian rynkowych (szybkie
zmiany) lub wolnymi zmianami w dolnych segmentach rynku. Tak więc nawet najlepsza adaptacja organizacji do zmian nie może gwarantować sukcesu” [12, s. 16–17].
Jak wobec tego kierować organizacją biznesową, aby w otoczeniu trwale nieprzewidywalnym i burzliwym osiągnęła sukces? Prace naukowe teoretyków zarządzania
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zmianą są w istocie swoich koncepcji podobne, z których dwie główne pokazują zarówno inną skalę trudności, jak i horyzont czasowy prowadzonego procesu:
1. Trójetapowy model zmiany Kurta Lewina [13] oparty na fazach:
zz rozmrożenie,
zz zmiana,
zz zamrożenie.
Celem rozmrożenia jest wywołanie poczucia konieczności wprowadzenia zmiany
i przełamanie oporów przed nią. Celem zamrożenia jest przekształcenie nowych wzorów zachowań w normy i uczynienie ich trwałą częścią kultury organizacji. Na tym modelu (z nieznacznymi modyfikacjami, uszczegółowieniem pewnych etapów, nazewnictwem itp.) oparte są modele Bullocka/Battena, Burnesa oraz Becharda/Harrisa [10].
2. Ośmioetapowy model zmiany Johna P. Kottera [7] oparty na nastepujących
fazach:
zz przedstawienie pracownikom potrzeby pilnego wprowadzenia zmian;
zz budowa koalicji liderów, która pokieruje wprowadzeniem zmian;
zz stworzenie wizji i strategii;
zz komunikacja wizji zmian udziałowcom, klientom i pracownikom;
zz zachęcanie do działania na szeroką skalę;
zz planowanie i określanie krótkookresowych celów (szybkich sukcesów);
zz konsolidacja usprawnień i wprowadzania dalszych zmian;
zz utrwalenie nowych metod w kulturze firmy.
J.P. Kotter w innych swoich pracach zwracał baczną uwagę zarówno na pierwszy
z tych etapów, czyli potrzebę pilności (sense of urgency), jak i na podstawowe błędy
popełniane podczas procesu zmian [8], do których zaliczył:
 niedostateczne uświadomienie pracownikom konieczności dokonania zmian;
 stworzenie niedostatecznie silnej koalicji liderów;
 brak wizji;
 nieadekwatna komunikacja wizji;
 nieusunięcie przeszkód utrudniających realizację wizji;
 brak systematycznego planowania i kreowania szybkich sukcesów;
 zbyt wczesne świętowanie zwycięstwa;
 brak zakotwiczenia zmian w kulturze firmy.
Jest oczywistym, że przebieg tak skomplikowanego i złożonego procesu tranformacji nie jest i nie może być tak uproszczony, jak chcieliby tego naukowcy czy nawet
praktycy biznesowi. Dlatego kluczowe staje się prowadzenie procesu zmian w sposób
systematyczny, skoordynowany i planowy. Wtedy jest możliwa mniejsza (z praktyki
wiadomo, że pewna liczba błędów podczas tranformacji zawsze występuje) liczba
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niedociągnięć bądź zaniechań, co znakomicie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia trwałego sukcesu.
Kluczem do praktycznego zrozumienia współczesnych wyzwań związanych
z zarządzaniem zmianą jest postawa liderów, czyli prezesów i dyrektorów generalnych najważniejszych firm na świecie. Takie badanie, opublikowane na przełomie
2008/2009, już po raz trzeci w okresie dwuletnim przeprowadził IBM, ankietując
1130 liderów ze wszystkich kontynentów i branż. Liderzy jasno wskazują, że zdolność do szybkiego zarządzania zmianą na poziomie firmy pozwala pokonać konkurencję poprzez dotarcie do nowych grup klientów i podejmowanie odważnych kroków w przenoszeniu projektów biznesowych na całym świecie.
Firma przyszłości będzie w stanie zmieniać się szybko i skutecznie. Nie tylko
odpowiadając na trendy rynkowe, lecz przede wszystkim sama je tworząc. Szybkie
zmiany na rynku są jedyną szansą, aby być zawsze krok przed konkurencją. Aż 83%
ankietowanych CEO uważa, że już są albo będą zmuszeni do wykonania zasadniczej
zmiany w swojej organizacji w ciągu najbliższych 3 lat, bowiem „zdolność do zarządzania zmianami jest jak wprowadzenie klina pomiędzy zwycięzców i przegranych
na rynku”[15].

83% prezesów/CEO powiedziało, że „zmiana była konieczna w ich organizacji”,
a aż 61% uznało, że czuje się komfortowo w zarządzaniu zmianą, opierając swe doświadczenia na dotychczasowych sukcesach.
Taka sama liczna grupa prezesów/CEO była badana w 2006 roku i te wyniki wyglądały odpowiednio – 65% i 57%.
Ta różnica to poziom dyskomfortu, który stale się poszerza – z 8% w 2006 roku
do 22% obecnie. Nie jest to zaskakujące, zważywszy, że CEO są coraz częściej bombardowani przez szybsze, szersze i bardziej nieprzewidywalne zmiany.
Idąc w ślad za badaniem przeprowadzonym przez IBM, można wyciągnąć na
pewno jeden wniosek – ciągłe zmiany nie są niczym nowym. Firmy ścigają się w zawrotnym tempie i zarządzający to wyraźnie odczuwają. Wszystko wokół nich wydaje
się zmieniać szybciej, niż mogą za tym nadążyć. Jest przy tym odczuwalny pewien
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paradoks, gdyż „z jednej strony chcemy osiągać szybkie sukcesy, podczas gdy same
firmy zmieniają się bardzo powoli”.
Prezesi/CEO, jako liderzy zmiany, już nie koncentrują się na wąskiej liście priorytetowej. Umiejętności miękkie są teraz tak samo w centrum uwagi jak np. popyt
i podaż: „Nagle wszystko jest równie ważne, bowiem zmiany mogą pochodzić z dowolnego miejsca w organizacji”.
CEO są najbardziej zaniepokojeni wpływem sił zewnętrznych: czynników rynkowych, umiejętności ludzi i technologii, zmian oczekiwań klientów, konkurencji
oraz konsolidacji branż.

Bez wątpienia, prezesi/CEO od 2006 stali się bardziej zaawansowani w radzeniu
sobie z innowacjami we własnych firmach. Dwie trzecie z nich twierdzi, że wykonują
wiele innowacji w swoich firmach, zwłaszcza w odniesieniu do modeli biznesowych
i strategii. Są to przemyślenia wokół podstawowego modelu działalności przedsiębiorstwa, z silnym naciskiem na współpracę, zarówno z partnerami zewnętrznymi,
jak również w ramach własnej firmy.
Kluczowym zaś wydaje się jedno z końcowych stwierdzeń raportu, że „zdolność
organizacji do absorpcji i zarządzania zmianą będzie zasadniczo różnicować wygrane i przegrane przedsiębiorstwa w gospodarce światowej w najbliższej przyszłości”.
Przesłanie, które wynika z badań prezesów/CEO na globalnym rynku, adresowane do wszystkich liderów można zawrzeć w trzech poleceniach:
 bądź mistrzem w zarządzaniu zmianą;
 buduj trwałą zmianę;
 traktuj klienta jako partnera w procesie zmiany.
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3. Zarządzanie permanentną zmianą
jako skuteczna metoda działania
we współczesnej organizacji
Modele procesu zmiany, biorąc pod uwagę jego złożoność oraz naturalny opór organizacji, zakładają jedynie okresową zmianę, po której następuje okres uspokojenia
i stabilizacji. Dzisiejsze realia rynkowe oraz nieprzewidywalność przyszłych warunków, w których będą działać organizacje, powodują konieczność zwielokrotnienia
wysiłków menedżmentu firmy i jej pracowników na tak wielu polach transformacji, że praktycznie uniemożliwia to znalezienie okresów stabilizacji. Innymi słowy,
firma, starając się tylko nadążyć za zmiennymi trendami oraz konkurencją, wpada
w proces chaotycznej zmiany.
Jednak zamiast ulec presji otoczenia rynkowego, konkurencji i stale rosnących
oczekiwań udziałowców, można (autor niniejszego opracowania uważa, że TRZEBA)
wprowadzić w organizacji PROCES PERMANENTNEJ ZMIANY. Proces ten polega
na stałej tranformacji, prowadzącej do zakładanego rozwoju organizacji we wszystkich najważniejszych obszarach jej działalności, tzn.: strategii, procesach biznesowych, procesach technologicznych, organizacji (strukturze i kulturze organizacyjnej) oraz kapitale ludzkim. Oczywiście nie znaczy to, że procesy zmian mają być
prowadzone we wszystkich tych obszarach jednocześnie. Konieczna jest równowaga
między procesami zmian i stabilizującymi fundamentami silnych stron firmy, umacniającymi jej tożsamość.
Teoretyczną koncepcję organizacji, która przynajmniej częściowo ulega ciągłej
transformacji, zaproponował P.M. Senge [14], nazywając takie organizacje: uczącymi
się, kreatywnymi lub inteligentnymi.
Zarówno organizacja ucząca się, jak i permanentnie zmieniająca, aby mogła sprostać wyzwaniom gwałtowniejszego i szybszego reagowania na zmiany w otoczeniu,
powinna wzmacniać pewne unikalne cechy, budując swą kulturę organizacyjną na
kilku filarach:
 nieskrępowanego dostępu i przepływu informacji;
 wspierania innowacyjności;
 ponoszenia ryzyka eksperymentowania i popełniania błędów przy rozwiązywaniu problemów;
 otwartej analizy i dyskusji zarówno o osiąganych sukcesach, jak i niepowodzeniach;
 decentralizacji decyzyjnej i przenoszenia odpowiedzialności w dół organizacji.
Jest przy tym ważne, aby organizacja i pracujący w niej ludzie mieli możliwość
wykorzystania swoich zdolności w przebudowywaniu firmy oraz nieskrępowanym
podnoszeniu kwalifikacji służącym szerokiemu rozwojowi (nawet niezwiązanemu
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z merytorycznym zakresem działania w chwili obecnej danego pracownika) umiejętności i kompetencji. Wszystkie te działania mają tworzyć unikalny klimat kultury organizacyjnej, w której zarówno zmiana, jak i rozwój są stałymi wyróżnikami firmy.
W wyniku konsekwentnych działań, wspartych komunikacją i współdziałaniem,
możemy rozwijać i przez to umacniać organizację, „szczepiąc” ją niejako i przygotowując do zmian niespodziewanych i gwałtownych, za jakie możemy uważać globalne
lub lokalne kryzysy gospodarcze. Przypomina to sytuację, w której zamiast trzymać
wojsko w koszarach, musztrując je i teoretycznie szkoląc na wypadek wojny, przy tym
tylko raz do roku wysyłając na poligon, będziemy utrzymywali stale szkolące się na
polu walki oddziały, gotowe działać w warunkach bojowych w każdym momencie.
Kto wtedy jest lepiej przygotowany do prawdziwej „kryzysowej” wojny: jednostki
specjalne (np. „Grom”), czy nawet dobrze przeszkolone oddziały garnizonowe?
Przy tak postawionej strategii rozwoju i doskonalenia organizacji, opartej o permanentną zmianę, kluczem do jej sukcesu jest rola lidera. I w przeciwieństwie do tradycyjnej roli kreatora wizji firmy i równocześnie głównego „sprzedającego” tę wizję
w organizacji, przywództwo w organizacji stale się zmieniającej wymaga strategii uczenia się. Polega ona na „zaangażowaniu ludzi w szukanie wyzwań, dostosowaniu ich
wartości, zmianie ich punktu widzenia oraz uczeniu się nowych umiejętności”[4].
Mimo że proces permanentnej zmiany wyzwala w pierwszym okresie (2–3 lata)
uczucie zmęczenia, zarówno wśród pracowników (co zrozumiałe), jak i wśród kadry
menedżerskiej, włączając w to lidera, to wytwarza on:
 trwałą elastyczność i szybkość reagowania;
 otwartość na innowacje;
 odporność organizacji na nieprzewidziane turbulencje rynkowe;
 skupienie się wokół kultury organizacyjnej, opartej na wartościach (które firma
promuje).
Dzięki tym wszystkim składowym tworzy się organizację silniejszą, elastyczniejszą i trwalszą, przy czym jej model działania jest dużo trudniejszy w replikacji przez
konkurencję.

4. Zarządzanie permanentną zmianą,
na przykładzie wybranych działań w Raiffeisen
Bank Polska S.A. w latach 2003–2008
Od 2003 roku intensywne zmiany organizacyjne odbywały się jednocześnie
w wielu obszarach Raiffeisen Bank Polska S.A. Kultura organizacyjna jest tym, co
odróżnia na rynkowym polu bitwy wielkich zwycięzców od wielkich przegranych.
Posiadanie silnej kultury organizacyjnej, zintegrowanej wewnętrznie, opartej na
zaangażowaniu i szczerości, jest dla organizacji wartością o wiele cenniejszą niż
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kapitał finansowy. Te właśnie przekonania były motorem działań przedstawionych
poniżej, wpisujących się w proces permanentnej zmiany. Zostały one pogrupowane
według schematu ideowego obszarów działania organizacji (tutaj Raiffeisen Bank
Polska S.A.). Jest oczywistym, że skala zmian, wzajemne oddziaływanie i wpływ, jak
również sprzężenia zwrotne pomiędzy poszczególnymi programami/projektami
nie mogą (z racji ich kompleksowości, jak również objętości tego opracowania) być
wyczerpująco omówione. Jednak pokazanie niektórych działań powinno pozwolić
ocenić skalę i zasięg prowadzonych zmian.
Ilustracja 1. Schemat obszarów działania w ramach
procesów permanentnej zmiany
Procesy
Technologiczne

Procesy
Biznesowe

Organizacja
Strategia

Zasoby ludzkie

4.1. Strategia
W 2004 roku została zmieniona strategia banku, która oparła główne kierunki
rozwoju na jakości oraz czytelnej koncentracji na określonych segmentach rynku:
Raiffeisen Bank Polska S.A działa na rynku jako bank komercyjny oferujący
usługi finansowe korporacjom, małym i średnim firmom, mikroprzedsiębiorcom
oraz polskiej klasie średniej. Elastyczny w podejściu do klienta, skoncentrowany na
usprawnianiu procesów i chcący uzyskiwać ponadprzeciętny zwrot z kapitału, bank
jest zdeterminowany zbudować silną kulturę organizacyjną opartą o pracę zespołową, zaufanie i odpowiedzialność.
Strategia banku opierała się na czterech filarach:
 utrzymanie efektywnego i rentownego wzrostu poprzez konsolidację i koncentrację działań oraz wykorzystanie obszarów z największym potencjałem wzrostu;
 rozwój zakresu działalności i konkurencyjności oferowanych produktów
i usług;
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kontynuację rozwoju organicznego, przy równoczesnej identyfikacji innych źródeł dochodu poprzez alianse strategiczne lub przejęcia;
uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku polskim poprzez oferowanie wysokiej jakości usług i wzmacnianie podejścia do klienta opartego na bliskich relacjach biznesowych.

W 2007 roku w ramach modyfikacji strategii detalicznej zrezygnowano z dalszego
rozwoju masowej bankowości detalicznej, koncentrując się na obszarze bankowości
dla klientów zamożnych (Strategia affluent & private banking).
W 2009 roku podjęto decyzję o poszerzeniu usług o bankowość inwestycyjną.

4.2. Procesy biznesowe
Myśląc o silniejszym pozycjonowaniu banku, kreując jego wieloletnią strategię,
w maju 2006 r. rozpoczęto projekt „najlepszego banku jakościowego w Polsce”, nazwanego symbolicznie Raiffeisen Bank 4FUTURE. Wizja, jaka towarzyszyła temu
projektowi od początku, polegała na przestawieniu organizacji funkcjonalnej (złożonej z odrębnych pionów i działów strukturalnych) na organizację procesową, a więc
taką, w której o doborze zasobów decyduje proces przebiegający przez różne jednostki organizacyjne w banku, będący odpowiedzią na oczekiwania klienta. Efektem
końcowym jest dla klienta najwyższa jakość usług, a dla banku stabilny i przewidywalny zysk oraz lepsze wskaźniki efektywnościowe. Drogą do celu było usprawnianie procesów, a następnie efektywne nimi zarządzanie.
Aby urzeczywistnić tę wizję, wiosną 2006 r. powołano w banku 8-osobową grupę
Rchitects, utworzoną z pracowników wywodzących się z różnych obszarów banku. Ich
głównym zadaniem było zainicjowanie zmiany „u podstaw” organizacji oraz przekonanie pracowników, że efekty mogą być szybko odczuwalne, a przez to skutecznie
zakotwiczone w organizacji. Postawione cele miały być osiągnięte przez zmotywowanie pracowników oraz szerokie wykorzystywanie metodologii 6 Sigma (wprowadzonej w banku w 2003 r., a w następnych latach poszerzonej o metodologię Lean
Sigma), a wdrożone usprawnienia miały wzmacniać wartości, poprawić organizację
pracy i kulturę organizacyjną.
Przyjęto następujące cele cząstkowe:
 wybór trzech kluczowych procesów krytycznych z punktu widzenia klienta banku;
 wybór produktów obsługiwanych przez te procesy i spełniających parametry budżetowe;
 znaczącą poprawę środowiska pracy wyrażoną liczbą wykorzystywanych dni
urlopu i zadowoleniem z pracy w banku.
Motywacji pracowników do zaangażowania się w zmianę służył system umownych punktów (tzw. steps, czyli symbolicznych kroków/stopni przybliżających do
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wejścia do nowego banku) przyznawanych za udział w projektach usprawniających.
Zebranie określonej liczby punktów było swoistą licencją na umowne przejście do
nowej organizacji. Pracownicy mający na koncie najwięcej usprawnień mogli zamienić swoje punkty na nagrody rzeczowe.
Program zaangażowania pracowników w transformację banku w ramach strategii
Raiffeisen Bank 4FUTURE został nazwany Go!4Future. Pracownicy pytani wcześniej
o przeszkody w codziennej pracy wymieniali tysiące problemów. Zmiana myślenia
pojawiła się niemal od razu. Problem nie był już barierą, ale punktem, od którego
zaczynało się usprawnienie. Był to moment zwrotny, po którym ogromna grupa pracowników przestawiła się na myślenie o permanentnym usprawnianiu, a nowi wkraczali w organizację w zmianie.
W programie Go!4Future wzięło udział w ciągu 3 lat (2006–2008) ponad 2,5 tys.
pracowników (prawie 75%), którzy zrealizowali niemal 500 usprawnień. Nagrody
odebrało prawie 350 osób. W roku 2008 program został zastąpiony swoją innowacyjną wersją – Go!4FUTURE Innowacje. Głównym założeniem zmodyfikowanego
programu było pozyskiwanie pomysłów na rzecz określonych projektów lub produktów. Przez 18 miesięcy zostało zgłoszonych 45 pomysłów, z czego do dalszej
analizy zatwierdzonych zostało 11. Dwa w pełni zrealizowane projekty zostały już
nagrodzone.
W ramach transformacji jakościowej banku wdrożono również kilka programów
obejmujących swoim zasięgiem wszystkie oddziały banku:
 Wdrożenie STANDARDÓW OBSŁUGI KLIENTA (2007 r.). Standardy są jak swoiste DNA organizacji. Tworzą jej kulturę organizacyjną i powodują jej rozpoznawalność wśród klientów. Obejmują wszystkie ogniwa procesu obsługi, począwszy od
wejścia klienta do placówki, poprzez rozmowę sprzedażową, aż do pożegnania.
 Badanie MYSTERY SHOPPING (2007 r.), zwane również badaniem Tajemniczego Klienta, jest jedną z metod pozyskiwania informacji zwrotnej na temat obsługi klienta, co pozwala spojrzeć na organizację jego oczami i uzyskać informacje
o tym, jak wygląda codzienna obsługa w placówkach banku na każdym etapie,
a nie tylko zbadać ostateczny wynik. Metoda ta jest bardzo cenna, gdyż trudno
jest pozyskać obiektywne informacje na temat jakości obsługi klientów.
 Wskaźnik Jakości Obsługi Klienta w Banku (2008 r.). Wskaźnik Jakości Obsługi został zbudowany w oparciu o oczekiwania klientów, którzy odwiedzając
placówki, dostrzegają różne aspekty obsługi świadczonej przez bank. Ma on na
celu pokazanie jakości obsługi w siedmiu wymiarach. Każdy wymiar ma swoją
wagę w metodologii liczenia wskaźnika i dla każdego wymiaru został zdefiniowany odpowiedni sposób raportowania.
 Mój Dzień z Klientem (2009 r.) to program dla pracowników banku polegający
na zaplanowanej wizycie w Oddziale, Call Centre, departamentach Operacji,
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Ryzyka i Treasury w celu obserwowania specyfiki pracy w danym obszarze i ciągłości procesów. Ma za zadanie zwiększenie świadomości, odpowiedzialności
i współodpowiedzialności za wynik banku. Program wdrażany w ramach budowania kultury organizacyjnej opartej o uczciwość i odpowiedzialność za wyniki
i współpracę między departamentami.
Transformacja procesowo-jakościowa banku trwa. Poprzez zastosowanie metodologii Six i Lean Sigma zostały zdefiniowane i opisane wszystkie procesy biznesowe oraz wsparcia w banku, z czego zarządzanych procesowo, tzn. stale mierzonych i usprawnianych w oparciu o BPMS (Business Process Management System), jest
w chwili obecnej 49 z nich. W latach 2007–2009 te wszystkie optymalizacje (kosztowe
oraz wzrost efektywności biznesowej) przyniosły bankowi ponad 24 mln euro.

4.3. Procesy technologiczne
Elastyczność rozwoju systemów = elastyczność rozwoju biznesu (rozwój aplikacji bankowych i zarządzania projektami w IT).
Do roku 2003 rozwój technologiczny banku ograniczał się do pracy nad systemem
głównym (Basys) oraz systemami wspierającymi. Wraz z wymianą systemu głównego na Globusa (2003 r.) w ramach Departamentu Informatyki utworzona została
funkcja zarządzania rozwojem aplikacji i dostarczaniem projektów.
W latach 2003–2006 architektura aplikacji banku została rozbudowana o systemy bankowości internetowej dla klientów indywidualnych i firm, systemy transakcyjne, platformy raportowe i analityczne oraz szereg aplikacji wspierających działanie wszystkich jednostek banku.
Rozwój produktów bankowych wspierany przez odpowiednią technologię umożliwił szybki wzrost banku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi systemów bankowych
możliwe było zoptymalizowanie kosztów osobowych, uzyskanie oszczędności w sferze operacyjnej. Za spójność strategii IT ze strategią biznesową Raiffeisen Bank
Polska został nagrodzony przez tygodnik „Computerworld” w 2009 roku tytułem
„Lidera Informatyki”.
Krótszy time-to-market nowych produktów, czyli architektura usługowa – SOA
Wraz z dynamicznym rozwojem biznesu i rosnącą liczbą aplikacji bankowych
konieczne stało się uporządkowanie architektury aplikacji. Zmieniający się rynek
bankowy wymagał szybkiego dostarczania nowych produktów. W ślad za tym szły
oczekiwania biznesowe szybszego, bardziej elastycznego, a zarazem optymalnego
kosztowo wsparcia systemowego rozwoju nowych produktów.
Odpowiedzią na oczekiwania biznesowe była strategia rozwoju architektury aplikacji zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture) wdrożona w 2008 r.
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Objęła ona implementację warstwy integracji (szyna usług), wyodrębnienie usług
w systemach transakcyjnych oraz integracja danych o kliencie i jego produktach
w centralnym repozytorium. Dzięki takiemu podejściu możliwe było zaprezentowanie informacji o wszystkich produktach klienta we wszystkich kanałach samoobsługowych oraz w oddziałach i centrum telefonicznym. Zastosowanie elastycznej
architektury SOA obniżyło czas i koszt dostarczania nowych funkcjonalności systemowych, co znacznie skróciło time-to-market nowych produktów.
Nowoczesna, skalowalna infrastruktura informatyczna – „serwer w 15 minut”
Elastyczność IT w reakcji na zmieniającą się rzeczywistość biznesową to nie tylko
szybszy i tańszy rozwój aplikacji bankowych. Zastosowanie nowoczesnej infrastruktury
sprzętowej może stanowić również o przewadze konkurencyjnej w obszarze technologii. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych
czas dostarczenia standardowej usługi nowego serwera został skrócony do 15 minut.
Technologia ta pozwoliła na elastyczne dopasowanie mocy obliczeniowej systemów
IT w zależności od bieżących potrzeb biznesowych, tzw. capacity-on-demand. Dzięki
temu możliwe było podwyższenie poziomu dostępności aplikacji biznesowych i ograniczenie ryzyka operacyjnego nieciągłości funkcjonowania. Zastosowanie konsolidacji
zasobów sprzętowych pozwoliło na optymalizację kosztów infrastruktury IT.

4.4. Organizacja
Pierwszym planowym działaniem w budującym kulturę organizacyjną banku był
Kodeks Postępowania w Raiffeisen Bank Polska. Został on stworzony podczas dwudniowego warsztatu w lipcu 2005 r. w czasie cyklicznego spotkania kadry menedżerskiej tzw. TOP-45 (dyrektorzy departamentów i regionów raportujący bezpośrednio
do zarządu oraz zarząd banku). Kodeks ten podpisali wszyscy menedżerowie oraz
zarząd, a w kolejnych etapach wszyscy pracownicy banku. W konsekwencji całej akcji w każdym departamencie, regionie i oddziale banku pojawiło się następujących
10 zasad postępowania, opatrzonych specjalną preambułą:
„Działając dla wspólnego dobra naszego Banku, niniejszym określamy fundamentalne wartości i standardy postępowania, które – bez żadnych wyjątków – przyrzekamy stosować w swojej pracy w Raiffeisen Bank Polska S.A.:
1. W swoich działaniach kieruję się przede wszystkim dobrem Banku.
2. Postrzegam Bank oczami Klienta.
3. Wymagam od siebie i od innych rzetelności, prawdomówności i uczciwości.
4. Biorę odpowiedzialność za własne słowa, działania i ich skutki.
5. Słucham innych i szanuję ich zdanie.
6. Zapewniam jakość, jakiej sam oczekuję.
7. Buduję relacje w oparciu o zaufanie i współpracę.
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8. Szanuję czas swój i innych.
9. Stale poszukuję lepszych rozwiązań.
10. Myślę pozytywnie.
My, niżej podpisani akceptujemy powyższe zasady i zobowiązujemy się je stosować, a także przeciwdziałać wszelkim przejawom ich naruszania”.
Kodeks stał się swoistym paktem zawartym przez wszystkich pracowników banku
– podpisanym własnoręcznie – jako zobowiązanie i przyrzeczenie przestrzegania
określonych w nim zasad, a przede wszystkim czterech wartości, na których jest
oparty: uczciwości, odpowiedzialności, zaufania i współpracy. Te właśnie wartości oraz sam kodeks były i są regularnie omawiane w różnych formach komunikacji
wewnętrznej w banku. Co ważne, weszły również do praktyki działania firmy i jej
pracowników.
Obserwując jednak realia rozległej i hierarchicznej organizacji, jaką jest bank, widać było, że samo zawarcie takiej „umowy wewnętrznej” w formie kodeksu, mimo że
osobiście sygnowane przez każdego pracownika, nie zmieniło zasadniczo samej kultury organizacyjnej banku. Obszar zmiany nie dotyczy samych wartości, z którymi
generalnie wszyscy się zgadzają, lecz praktyk, bowiem tylko współpraca w realnym,
codziennym działaniu jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania efektywnej
organizacji. Widać więc było, że konieczne są następne etapy zmiany. W trakcie realizacji pojawił się również znaczący dylemat – wymienione wcześniej programy
były skierowane na organizację wewnętrznie, ale co naprawdę sądził o banku i jego
usługach klient? Jak organizacja powinna zmieniać się i kształtować swoją kulturę
działania, aby to klient odczuł tę poprawę?
Odpowiedzi na te ważne pytania zapoczątkowały kolejny etap zmiany organizacji (lata 2007–2008) nazwany MOT – Moments of Truth.
Twórca koncepcji MOT, Jan Carlzon, były prezes i CEO Scandinavian Airlines,
gdzie po raz pierwszy tę metodę zastosowano, ujmował ją w jednym zdaniu: „Za każdym razem, gdy klient ma kontakt z jakimkolwiek aspektem działania naszej firmy,
pojawia się szansa, by wywrzeć na nim pozytywne wrażenie”. Racja klienta jest nadrzędna. W dzisiejszych czasach odróżnienie się w jakości obsługi jest bardzo trudne,
standaryzacja pozostawia coraz mniejszą przestrzeń dla innowacji produktowej.
Sferą, w której można zrobić najwięcej, są relacje z klientem, zaś obszarem, który
najsilniej na niego oddziałuje, są emocje. Emocjonalne wrażenie z kontaktu z bankiem rzutuje więc na postrzeganie całej organizacji. Wrażenia mogą być pozytywne
i negatywne, sprawiając, że klient chce kontynuować współpracę, albo doprowadza
do zerwania relacji. Te kluczowe momenty noszą nazwę momentów prawdy.
Struktura projektu MOT w banku oparta została na dwóch filarach:
 klienta wewnętrznego, który miał doświadczyć zmiany kultury organizacyjnej w wyniku: badania kultury organizacyjnej, działania względem kadry
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menedżerskiej, poprawy satysfakcji ze współpracy, działań edukacyjnych, spisanych, oczekiwanych zachowań i etycznego systemu odwoławczego;
 klienta zewnętrznego, dla którego główne działania oparte zostały o: VOC1
– analizę wyników badań, definiowanie standardów obsługi, edukację pracowników.
Zmiana, jaką chciano wprowadzić, nie mogła zaistnieć bez zaangażowania najważniejszych osób w firmie, toteż w składzie komitetu sterującego projektem MOT
znaleźli się członkowie zarządu i wyższej kadry menedżerskiej banku. Projekt MOT
był budowany jako:
 element przewagi konkurencyjnej banku – „wartość dodana” do produktów i standardowej obsługi klientów;
 podejście bazujące na emocjach i percepcji klientów – dostarcza elementy „zachwytu” w codziennych kontaktach klienta z bankiem;
 podkreślenie wagi drobnych rzeczy (gestów, zachowań, reakcji), które mają olbrzymi wpływ na zadowolenie i lojalność klientów;
 wdrożenie w banku nowego podejścia do obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

4.5. Zasoby ludzkie
Wprowadzono programy szkoleniowe oraz motywacyjne obejmujące wszystkich
pracowników Banku, tworzące unikalne przesłanie pod wspólnym tytułem – Raiffeisen to moje miejsce:
 System MBO (2003 r.): system określania celów i zadań w ujęciu rocznym opartym na formule Management By Objectives, który jest ustalany, podpisywany
i służy jako podstawa oceny osiągnięć dla wszystkich pracowników i menedżerów banku.
 Top Performer (2004 r.): program motywacyjny obejmujący 15–20% najlepiej
performujących pracowników danego roku. Wyboru Top Performerów pieczołowicie dokonuje kadra menedżerska (B-1 wspólnie z B-2), a zatwierdza zarząd
banku.
 R-Stars (2004 r.): program motywacyjny obejmujący do 5% Gwiazd wszystkich
obszarów banku. Nominacje w poszczególnych kategoriach dokonywane są przez
wszystkich pracowników. Wyboru ostatecznej reprezentacji Gwiazd dokonuje
kapituła pod przewodnictwem prezesa zarządu. Nagrodą dla Gwiazd jest tygodniowa wspólna egzotyczna podróż do najdalszych zakątków świata (w czasie
6 lat na 5 kontynentów).
1 VOC – (ang. Voice of Customer). Badanie marketingowe polegające na obiektywnym zebraniu oczekiwań lub doznań klienta w ramach określonego produktu, usługi bądź procesu.
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Rai’fajne Lata (2010 r.): program promujący staż w banku i Grupie Raiffeisen
w Polsce. Program nagradza jubileusze stażu pracy 5, 10, 15 poprzez szczególną
celebrację, nagrodę finansową, a także przywilej dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jubileusz 15-latków celebrowany jest wspólnie z całym zarządem
banku.
System Grade’ów i Benefitów (lata 2006–2008): określający dostępne benefity
w zależności od Grade’u przypisanego do danego stanowiska, a także narzędzia
pracy. Do benefitów o bardzo wysokiej konkurencyjnej jakości należą: opieka
medyczna i grupowe ubezpieczenie na życie. Politykę narzędzi określa konkurencyjna polityka samochodowa i telefoniczna.
Dbamy o Mamy (2008 r.): program wspierający rozwój rodziny i umożliwiający
powrót do pracy po okresie macierzyństwa. Każde nowo narodzone dziecko
uczestniczki programu otrzymuje gratulacje od kierownictwa banku wraz z upominkiem.
Talent Management (2007 r.): grupa programów stworzonych dla rozwoju talentów w banku. R-Challengers to program rokrocznie obejmujący do 15% najlepszych pracowników. Każdy uczestnik ma możliwość indywidualnego, wspólnie
z Mentorem określania własnego rocznego programu rozwojowego w ramach
kwotowo określanego budżetu. R-Diamond to program wspierający rozwój menedżerów na najwyższym szczeblu zarządzania. Nominacje do Programu R-Diamonds zatwierdza w każdym roku zarząd banku.

5. Podsumowanie
Upadek banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. i eksplozja światowego kryzysu finansowego zastała Raiffeisen Bank Polska w trakcie... kolejnej zmiany. Mimo
że tym razem wynikała ona z nadzwyczajnych okoliczności zewnętrznych, widać
było, jak prowadzony permanentnie proces zmiany wytrenował i uodpornił ludzi
nawet na ekstremalne warunki działania. Dzięki temu udało się szybko przestawić
bank na warunki „stanu wyjątkowego”. Nastąpiła pełna mobilizacja wobec kryzysu,
który wstrząsnął systemem globalnych finansów. Dzięki uzyskanym doświadczeniom
oraz determinacji i ciężkiej pracy bank przeszedł przez ten okres spokojnie i pewnie. Przestawienie na nowe, „wojenne” tryby nastąpiło błyskawicznie, w ciągu dni
(dla kadry menedżerskiej) i kilku tygodni (dla całego banku). Okazało się, że szlify
zdobywane w warunkach pokoju doskonale sprawdziły się w stanie kryzysu. Udowodniono praktycznie, że bank jest sprawną organizacją, przez co urzeczywistnia
wspomniany wcześniej paradygmat skuteczności. Mimo że aktywność części klientów osłabła, w kryzysie bank działał szybciej i sprawniej. Widać było, że menedżerowie i pracownicy, niezależnie od miejsca w organizacji, czuli odpowiedzialność za
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swoje decyzje i działania. W czasie kryzysu dużo częściej wracano do wartości korporacyjnych, a kultura ciągłego usprawniania zgodnie z podejściem Lean Six Sigma
pozwalała wykorzystać na bieżąco potencjał i pomysły pracowników. Wykorzystano
również twórczo ten czas na projekty porządkujące i zwracające organizację w kierunku odpowiedzialności społecznej.
W 2008 roku powstała w banku inicjatywa Go!Green zachęcająca pracowników
do oszczędzania w miejscu pracy papieru oraz energii i wody, co przyniosło średni
spadek ich zużycia o 23%. W ramach kontynuacji programu bank wymienił w panelach reklamowych żarówki jarzeniowe na LED, dające 80% redukcję wydatków na
energię związaną z oświetleniem reklamowym placówek.
Z programu Go!Green wyewoluowała jego procesowa odmiana – Go!Digital. Jej
celem była modyfikacja kultury organizacyjnej w sferze praktyk związanych z nawykami drukowania i zużywania papieru i artykułów biurowych. W 2009 roku program
przyniósł 57% oszczędności, co dało bankowi 4. miejsce wśród instytucji finansowych w IV Rankingu Odpowiedzialnych Firm 20102.
Biorąc pod uwagę proces permanentnej zmiany w Raiffeisen Bank Polska, wytrenowaną adaptacyjność i elastyczność reagowania, nastawienie na zmiany procesowe
i umiejętność współpracy pracowników oraz kadry menedżerskiej banku, można
uznać, że budowana kultura organizacyjna sprzyja zmniejszaniu dystansu władzy
i racjonalizowaniu przedsięwzięć zmierzających do osiągania strategicznych celów
biznesowych. Systematyczna praca w warstwie praktyk i wartości zmieniła zasadniczo kulturę organizacyjną banku, co pozwoliło uchronić go przed niekorzystnymi
i groźnymi skutkami globalnego kryzysu finansowego.
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ZARZĄDZANIE PERMANENTNĄ ZMIANĄ
JAKO METODA DOSKONALENIA ORGANIZACJI
W WARUNKACH WYZWAŃ RYNKOWYCH
Streszczenie
Zdolności adaptacyjne, stała gotowość do przeprowadzenia zmian wewnętrznych w odpowiedzi
na zmiany warunków rynkowych, ciągłe uczenie się to w każdym czasie i okolicznościach
cechy wyróżniające najlepsze organizacje. Doświadczenia światowego kryzysu finansowego
z lat 2008–2009 pokazały, że umiejętność zarządzania zmianą, warto zaznaczyć – permanentną, coraz częściej stanowi o być albo nie być firmy na rynku. Z jednej strony skuteczne
zarządzanie zmianą organizacyjną to zarówno potrzeba chwili, a z drugiej, to strategiczna
przewaga konkurencyjna. Dawniej proces zmiany, biorąc pod uwagę jego złożoność oraz
naturalny opór organizacji, składał się z etapu zmiany, po którym następował okres uspokojenia i stabilizacji. Dzisiejsze realia rynkowe oraz nieprzewidywalność przyszłych warunków,
w których będą działać organizacje, powodują konieczność zwielokrotnienia wysiłków
menedżmentu firmy i jej pracowników na tak wielu polach transformacji, że praktycznie
uniemożliwia to znalezienie okresów stabilizacji. W efekcie mamy do czynienia z procesem
permanentnej zmiany. Polega on na stałej transformacji, prowadzącej do zakładanego rozwoju
organizacji we wszystkich najważniejszych obszarach jej działalności, tzn.: strategii, procesach
biznesowych, procesach technologicznych, organizacji (strukturze i kulturze organizacyjnej)
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oraz kapitale ludzkim. Taki proces permanentnej zmiany przechodzi od lat Raiffeisen Bank
Polska. Od 2003 roku intensywne przekształcenia organizacyjne odbywały się jednocześnie
w wielu obszarach jego funkcjonowania. Uznano bowiem, że posiadanie silnej kultury
organizacyjnej, zintegrowanej wewnętrznie, opartej na zaangażowaniu i szczerości, jest dla
organizacji wartością o wiele cenniejszą niż kapitał finansowy. Eksplozja światowego kryzysu
finansowego we wrześniu 2008 r. zastała Raiffeisen Bank Polska w trakcie kolejnej zmiany.
Mimo że tym razem wynikała ona z nadzwyczajnych okoliczności zewnętrznych, widać było,
jak prowadzony stale proces transformacji przygotował ludzi do działania w nawet ekstremalnych warunkach. Dzięki uzyskanym doświadczeniom oraz determinacji i ciężkiej pracy
bank przeszedł przez okres kryzysu spokojnie i pewnie. Systematyczna praca w warstwie
praktyk i wartości zmieniła zasadniczo kulturę organizacyjną banku, co pozwoliło uchronić
go przed niekorzystnymi i groźnymi skutkami globalnego załamania finansowego.

Permanent change management as 
a method of organization improvement 
under the market challenge
Abstract
Adaptation capabilities, ongoing readiness to undertake internal changes in response to
changing market conditions, and continuous learning are the distinguishing features of leading
organisations at any time and under any circumstances. The experience of the 2008–2009
global financial crisis showed that the ability to manage change, which is a permanent process,
increasingly proves to be a question of “to be or not to be” for a company in the market.
On the one hand, effective management of an organisational change is both a need of the
moment and, on the other hand, it is a strategic advantage. The change process, given its
complexity and organisations’ natural resistance to it, once used to consist of a stage of change,
followed by a period of calm and stability. Today’s market realities and the unpredictability of
future conditions under which organisations will operate, make it necessary for a company’s
management and personnel to multiply their efforts in so many fields of transformation that
this makes it practically impossible to see any period of stability. Consequently, we have to
face a permanent change process. It involves ongoing transformation leading to the assumed
development of the organisation in all its key business areas, i.e. strategy, business processes,
technological processes, organisation (organisational structure and culture) and human
capital. Raiffeisen Bank Polska has been going through such a permanent change process for
years. Since 2003, intensive organisation remodelling has been in progress simultaneously in
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many areas of its operation. It has been taken for granted that having a strong organisational
culture, integrated internally, based on commitment and frankness, is a much greater value
for an organisation than its financial capital. The outbreak of the global financial crisis in
September 2008 found Raiffeisen Bank Polska in the course of one of such changes. While
this time it did not arise from any extraordinary external circumstances, it was clear that the
ongoing transformation process had prepared people to act even under extreme conditions.
Owing to the experience gained as well as determination and hard work, the bank made its
way through the crisis smoothly and confidently. Systematic work at the practice and value
level substantially changed the bank’s organisational culture, which made it possible to protect
it from adverse and dangerous consequences of the global financial breakdown.
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1

WIEDZA W PROCESACH
TWORZENIA INNOWACJI

Wstęp
W ostatnim dziesięcioleciu wiedza przedsiębiorstwa zyskuje coraz większe znaczenie, zwłaszcza w kontekście jej związku z innowacjami. Dotychczas kwestie te
rozpatrywano oddzielnie, traktując wiedzę i zarządzanie wiedzą oraz innowacje i zarządzanie innowacjami jako niezależne procesy, co niewątpliwie wpływa na ograniczoną ich użyteczność. Można więc mówić o istnieniu luki między wiedzą a innowacją. Lukę tę mogą wypełnić:
1) ukierunkowane na wiedzę i innowacje, przedsiębiorcze kierownictwo;
2) skłonność i umiejętność kierownictwa do kreowania przyszłości przedsiębiorstwa, opartej na współtworzeniu;
3) umiejętność kreowania wizji rozwoju przedsiębiorstwa;
4) systemowe działania ukierunkowane na zaspokojenie indywidualnych potrzeb
klientów przy wykorzystaniu zasobów będących w posiadaniu wielu organizacji, często rozsianych po całym świecie.
Konieczne jest więc nowe spojrzenie menedżerów na wiedzę i jej rolę w procesach tworzenia innowacji, zwłaszcza w kontekście poszukiwania skutecznych sposobów rozwoju przedsiębiorstw w stadium postępu i wzrostu ich konkurencyjności,
z jednej strony, z drugiej zaś – ograniczonego i coraz kosztowniejszego dostępu do
tradycyjnych zasobów.
Jednym z warunków sukcesu gospodarczego jest strategiczne podejście do tworzenia (pozyskiwania) wiedzy i wykorzystania jej w procesach innowacyjnych, traktowanych jako podstawowy czynnik rozwoju i wzrostu konkurencyjności. Kwestie
te podnoszono w Strategii Lizbońskiej, obowiązującej w latach 2000–2010, a także
* Dr inż. Jerzy Baruk – Instytut Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
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w strategii „Europa 2020”, ukierunkowanej na trzy wzajemnie powiązane priorytety
[13, s. 5]:
1) rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
2) rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
3) rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Priorytety te stawiają przed menedżerami nowe wyzwanie w zakresie zarządzania
współczesnymi przedsiębiorstwami, zarządzania opartego na paradygmacie współtworzenia wartości poprzez innowacje, których podstawowym źródłem jest wiedza
pracowników i klientów.
Celem publikacji jest więc wyjaśnienie: czym jest wiedza, czym są innowacje,
a także wykazanie: związku wiedzy z innowacjami, dlaczego te dwa czynniki należy
objąć procesem zarządzania, jak zarządzać innowacją strategiczną. Celem publikacji
jest też próba udowodnienia tezy, że łączne traktowanie wiedzy i innowacji zwiększa
sprawność działalności innowacyjnej.

1. Pojęcie wiedzy przedsiębiorstwa
W ogólnym ujęciu wiedzę można traktować jako podstawową potrzebę, zdolność
człowieka, wyróżniającą go spośród innych jednostek, pozwalającą mu budować i interpretować otoczenie, zmniejszać niepewność towarzyszącą jego życiu, kształtować
i wyrażać jego stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Jednak taka interpretacja
nie zawsze odpowiada definicjom zamieszczonym w literaturze przedmiotu, gdzie
interpretacja wiedzy jest bardzo zróżnicowana. Na przykład Murray uważa, że wiedza jest informacją przekształconą w zdolność do skutecznego działania. W konsekwencji wiedza staje się działaniem [10]. M. Weggeman wiedzę postrzega jako osobistą zdolnością, będącą produktem informacji, doświadczenia, kwalifikacji i postaw
posiadanych przez człowieka w określonym momencie czasu [19, s. 99]. Wiedza to
zbiór wierzeń i indywidualnych wartości, które są trudno dostępne dla osób trzecich,
stwierdza G. Pérez-Bustamante [16, s. 12]. Jego zdaniem handlowe przekazywanie
wiedzy technologicznej ograniczane jest paradoksami wartości i informacji. Paradoks wartości polega na tym, że nabywca nie jest zdolny do oszacowania rzeczywistej
wartości zasobu z powodu braku informacji. Paradoks informacji akcentuje fakt, iż
sprzedawca nie powinien ujawniać informacji stanowiących podstawę zasobu, ponieważ nabywca miałby dostęp do wszystkich istotnych informacji bez płacenia za
nie. Interpretacja ta wskazuje na zacieranie się granic między wiedzą i informacją.
Wyjaśniając istotę wiedzy przedsiębiorstwa, Th. Davenport i S. Völpel akcentują
skodyfikowaną informację przy wysokim udziale wartości dodanej wnoszonej przez
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ludzi poprzez intuicję, interpretację, doświadczenie, mądrość, informację o klientach,
konkurentach i partnerach w biznesie [5, s. 212].
Zdaniem Th. Clarke wiedza to przetwarzanie danych i informacji. Przy czym autor wyodrębnia następujące rodzaje wiedzy1:
1) wiedzieć – co?,
2) wiedzieć – dlaczego?,
3) wiedzieć – jak?,
4) wiedzieć – kto?
Zasadne jest wzbogacenie tej propozycji o cztery kolejne rodzaje wiedzy:
5) wiedzieć – kiedy?,
6) wiedzieć – z czego?,
7) wiedzieć – gdzie?,
8) wiedzieć – czym?
Pozycje 1, 2, 5, 6, 7, 8 oznaczają rodzaje wiedzy posiadającej cechy towarów rynkowych, natomiast wiedza typu „wiedzieć – kto” oraz „wiedzieć – jak”, posiada charakter wiedzy ukrytej, a więc trudno mierzalnej, ale jednocześnie najbardziej wartościowej. Wiedza typu „wiedzieć – kto” wskazuje osoby/instytucje posiadające wiedzę,
które wiedzą jak zrobić coś konkretnego. Tego rodzaju wiedza stanowi podstawę
tworzenia specjalnych struktur (związków) zapewniających dostęp do ekspertów,
których można wykorzystać do rozwiązywania problemów pojawiających się wraz
ze zmianami otoczenia. Wiedza typu „wiedzieć – jak” sugeruje możliwość wykorzystania wiedzy opracowanej i przechowywanej wewnątrz przedsiębiorstwa. Stanowi
więc podstawę tworzenia sieci umożliwiających firmom dzielenie się wiedzą cząstkową typu „wiedzieć – jak” i łączenia jej w organiczne całości.
Wiedza typu „wiedzieć – co”, „wiedzieć – gdzie”, „wiedzieć – kiedy” itp. obrazuje
zbiór faktów, zatem odnosi się do informacji. Natomiast wiedza typu „wiedzieć –
dlaczego” dotyczy wiedzy naukowej o zasadach i prawach rządzących przyrodą, stanowiących podstawę technologicznego rozwoju.
T. Davenport i L. Prusak pod pojęciem wiedzy rozumieją płynne połączenie
(mieszaninę) ukształtowanego doświadczenia, wartości, kontekstualnej informacji
i specjalistycznej intuicji, stanowiących podbudowę dla oceny i włączenia nowych
doświadczeń i informacji [6, s. 17–21].
Zdolność do interpretowania danych i informacji jest treścią definicji zaproponowanej przez R. Beijerse. Jego zdaniem wiedza to informacja, zdolność do interpretowania danych i informacji w procesie nadawania znaczenia tym danym i informacjom po to, aby osiągnąć założony cel. W konsekwencji powstaje nowa informacja
i nowa wiedza, umożliwiająca wykonanie określonego zadania [18, s. 100].
1 Clarke wyodrębnia cztery pierwsze z wymienionych rodzajów wiedzy, jakie pojawiły się w gospodarce
opartej na wiedzy [4, s. 190]. Pozostałe stanowią rozwinięcie autora niniejszej publikacji.
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W niniejszej publikacji wiedza rozumiana jest jako umiejętność interpretowania
informacji i nadawania im określonego znaczenia w procesie rozwiązywania pojawiających się problemów, w procesie rozwoju nowych produktów, w procesach tworzenia i wdrażania innowacji.
Wiedza powstaje w wyniku interakcji pomiędzy wiedzą ukrytą i wiedzą dostępną.
Proces ten, zwany „przekształcaniem wiedzy”, może odbywać się na cztery sposoby
[15, s. 82]:
1) od wiedzy ukrytej do ukrytej – przystosowanie,
2) od wiedzy ukrytej do dostępnej – uzewnętrznianie,
3) od wiedzy dostępnej do dostępnej – łączenie,
4) od wiedzy dostępnej do ukrytej – uwewnętrznianie.
Wiedza ukryta powiększana jest w procesie przystosowania pod wpływem dzielenia się „modelami myślowymi”, umiejętnościami technicznymi itp. W ten sposób
członkowie organizacji tworzą jej kulturę. W kolejnym etapie procesu tworzenia
wiedzy zasoby wiedzy ukrytej, pod wpływem celowych działań kadry kierowniczej,
przekształcane są w wiedzę dostępną. Wiedza ta podlega utrwalaniu i jest przechowywana w postaci różnego rodzaju dokumentów, programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych itp.
Zasadne jest więc podejmowanie działań zmierzających do powiększania wiedzy
dostępnej poprzez łączenie różnych jej postaci i rodzajów drogą zamiany danych
w informacje, informacji w wiedzę konieczną do podejmowania decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych, w tym związanych ze współtworzeniem wartości
poprzez innowacje. Oparte na tych decyzjach działania praktyczne prowadzą z kolei do przekształcania wiedzy dostępnej w wiedzę ukrytą (proces uwewnętrzniania),
powiększając w ten sposób jej zasoby. Cały proces konwersji wiedzy prowadzi do
zwiększenia całkowitego zasobu wiedzy danego przedsiębiorstwa, będącej impulsem do podejmowania wszelkiej działalności innowacyjnej. Dlatego ważne staje się
włączenie tych działań do procesu zarządzania.
Generalnie wiedza niezbędna do realizacji celów przedsiębiorstwa, zwłaszcza
celów strategicznych (wiedza strategiczna), powinna posiadać następujące cechy
[4, s. 192]:
1) wyjątkowość (bezkonkurencyjność) zwiększającą potencjalną przewagę konkurencyjną firmy;
2) stosowalność, czyli zdolność do wykorzystania przy rozwiązywaniu aktualnych
lub przyszłych problemów;
3) wartość, czyli zdolność do pomnażania wartości rynkowej przedsiębiorstwa;
4) obronność, czyli zdolność uniemożliwiającą łatwe kopiowanie wiedzy lub jej zastępowanie;
5) dynamizm, czyli możliwość doskonalenia, korygowania, przetwarzania wiedzy,
zależnie od zmian zachodzących w otoczeniu;
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6) łatwość w uczeniu się, czyli zdolność do przyswajania przez jak największą grupę
pracowników.
Wiedza powstaje w wyniku czynności umysłowych wykonywanych przez każdą
jednostkę, dlatego pierwotnym jej źródłem jest człowiek. Proces tworzenia, pozyskiwania, przechowywania, przekazywania i wykorzystania wiedzy może i powinien
być pobudzany oraz wzmacniany przez menedżerów poszukujących stosownych
metodologii pozwalających uczynić wiedzę produktywną i użyteczną w procesach
tworzenia i wdrażania innowacji. Skutecznym tego narzędziem może stać się zarządzanie wiedzą [2, s. 5].

2. Istota i rodzaje innowacji
Analiza i krytyczna ocena piśmiennictwa z zakresu innowacji wskazuje na
[14, s. 352]:
1) dużą różnorodność poglądów i podejść do innowacji oraz działalności innowacyjnej;
2) istniejący w tej dziedzinie chaos, wynikający z często skrajnych sposobów interpretacji pojęć i pomijania kluczowych składników innowacji.
Tezy te potwierdzają przykładowo wybrani autorzy pojęcia „innowacja”. D. Gurteen w swojej definicji akcent kładzie na zmianę i kreatywne myślenie [8, s. 5–13].
J. Henderson i inni koncentrują się głównie na wynalazku [9, s. 43–65], natomiast
S. Zahra za najważniejsze uważa aspekty marketingowe i przedsiębiorcze filozofie
[20, s. 225–247].
Definicjom innowacji prezentowanym w literaturze nadaje się trzy znaczenia:
atrybutowe, rzeczowe i najczęściej – procesowe [2, s. 95]. Proces ten może składać
się z następujących faz [12, s. 27–39]:
1) generowanie pomysłów,
2) opracowanie projektu i jego rozwój,
3) wykonanie i badanie prototypu,
4) wytwarzanie,
5) marketing,
6) sprzedaż.
W podejściu tym ograniczono obszar rozważań do wyrobów opartych na nowych
pomysłach i potencjału wykorzystywanego do ich ulepszania drogą zmian. Zmiany
te mogą prowadzić do dwóch skrajnych przypadków innowacji, takich jak:
1) przyrostowe zmiany w wyrobach, charakteryzujące się nieznacznym oddziaływaniem na rynek (innowacje przyrostowe);
2) radykalne zmiany w wyrobach, charakteryzujące się radykalnym oddziaływaniem na rynek (innowacje radykalne – strategiczne), co skutkuje zdolnością do
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tworzenia nowych rynków i nowych przemysłów. Radykalnym zmianom w wyrobach towarzyszą jednoczesne zmiany w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, wzrost ryzyka i niepewności. Tego rodzaju sytuacja
występuje, gdy:
1) rynek dla danego produktu nie jest znany,
2) przedsiębiorstwo dotychczas nie obsługiwało rynku,
3) klienci nie znają funkcji i właściwości wyrobu.
Między innowacjami o skrajnym charakterze (przyrostowe, radykalne – strategiczne) można umieścić przypadki pośrednie, takie jak [14, s. 352]:
1) zmiana wzoru,
2) rozszerzenie asortymentu wyrobów,
3) udoskonalenia konstrukcji wyrobów,
4) nowe produkty na aktualnym rynku,
5) nowe produkty na znanym rynku, na którym sprzedawca dotychczas nie był
obecny,
6) uruchomienie biznesu,
7) innowacja główna (radykalna).
Czym zatem jest innowacja? W kontekście dotychczasowych rozważań innowacji
można nadać szerokie i procesowe znaczenie, traktując ją jako proces dostarczający
wartość dodaną oraz określony stopień nowości do samej organizacji, jej dostawców
i klientów, poprzez opracowanie nowych procedur, rozwiązań, wyrobów i usług oraz
nowych metod komercjalizacji. Ideę tak rozumianej innowacji przedstawiono na
rysunku 1 [14, s. 352]. Oprócz istoty innowacji, jako instrumentu tworzenia wartości, model wskazuje też na trzy główne obszary działań innowacyjnego menedżera
przedsiębiorstwa, takie jak:
1) kwestionowanie biurokracji utrudniającej działalność innowacyjną,
2) badanie nowych możliwości w zakresie tworzenia innowacji (wartości dodanej),
pozyskiwanie zasobów, realizację celów, wykorzystanie możliwości, komercjalizację sposobności,
3) stymulowanie innowacje, nacechowanych możliwym do osiągnięcia stopniem
nowości, dostarczających oczekiwaną wartość klientom.
Zakres podejmowanych przez menedżera działań zależy od przyjętych sposobów
rozwiązywania pojawiających się problemów w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, co
przekłada się na różne typy innowacji, poczynając od adaptacji przez „kreatywną imitację”, kończąc na opracowaniu czegoś radykalnie nowego. Wiele innowacji powstaje
dzięki dostosowaniu do wewnętrznych potrzeb rozwiązań znanych poza przedsiębiorstwem. Przykładem takiego myślenia może być Internet, stanowiący połączenie
komputera i telefonu. Do klasycznego przykładu przyrostowych innowatorów należą japońscy producenci samochodów uprawiający strategię częstego wprowadzania nowych modeli, nieznacznie różniących się od poprzednich.
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Rysunek 1. Model aktywności menedżera w procesie tworzenia innowacji
Wartość dodana

Innowacyjny produkt
Stopień nowości
– zmiana wzoru
– rozszerzenie
asortymentu wyrobów

– udoskonalony
produkt
– nowy produkt

– uruchomienie
biznesu
– radykalna innowacja

Dostarczanie nowości do:
– nowych wyrobów lub usług dla klientów
– nowych metod komercjalizacji

– nowych rozwiązań
– nowych procesów

Proces innowacji

– nowe możliwości,
– pozyskiwanie zasobów,
– realizacja,
– wykorzystanie możliwości,
– komercjalizacja możliwości

Biurokracji

Stymulowanie
Badanie

Kwestionowanie
Postawy i działania
Innowacyjny menedżer przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie [14, s. 358].

W praktyce gospodarczej ograniczanie działalności innowacyjnej do kreowania
i wdrażania innowacji przyrostowych nie jest wystarczające. Polityka innowacyjna
przedsiębiorstwa powinna bazować na umiejętnym połączeniu innowacji usprawniających z innowacjami strategicznymi w jedną systemową całość, co wymaga myślenia strategicznego, strategii, które umożliwiają tworzenie dobrobytu przy możliwie niewielkim ryzyku. Podstawowym instrumentem takiej strategii jest strategiczna
innowacja, która [3, s. 144–145]:
1) inspiruje do włączenia wszelkich zasobów do ogólnej strategii gospodarczej;
2) pobudza do tworzenia wiedzy;
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3) pobudza do kształtowania środowiska doświadczeń i włączenia wiedzy klientów
do procesów innowacyjnych;
4) pobudza do tworzenia i rozszerzania rynków zbytu;
5) inspiruje do transferu zasobów z zyskownych, ale zanikających dziedzin działalności gospodarczej do obszarów, które są potencjalnie bardziej zyskowne.
Zdaniem G. Hamela strategiczna innowacja posiada trzy podstawowe cechy, którymi są [11, s. 15]:
1) zdolność do zmiany oczekiwań klientów,
2) zdolność do zmiany warunków konkurencji,
3) zdolność do zmiany kalkulacji ekonomicznej w branży.
Innowacja strategiczna odgrywa szczególną rolę w dwóch etapach cyklu rozwoju
każdej organizacji, mianowicie w fazie poszukiwania idei biznesu i w fazie stabilizacji.

3. Rola wiedzy w procesie tworzenia innowacji
Dla wielu menedżerów wiedza o strategicznym podejściu do innowacji jest mało
zrozumiała, jednak osoby te niewiele czynią, aby wykorzystać to podejście w sposób systemowy. Zasadne jest więc przedstawienie podstawowych aspektów tego zagadnienia, tak aby zarządzanie innowacjami stało się prostsze i bardziej racjonalne.
Pierwszym zasadniczym warunkiem jest zrozumienie istoty procesu strategicznej
innowacji oraz istoty zarządzania innowacjami i przez innowacje. Koncepcję podejścia do zarządzania strategiczną innowacją, rozpatrywanego w układzie poziomym
i pionowym (spirala innowacji) i uwzględniającego etapy cyklu strategicznej innowacji, przedstawiono na rysunku 2.
Generalnie innowacja jest skutkiem kreatywnego podejścia do rozwiązania dostrzeżonego problemu, a więc procesem składającym się z odpowiedniej liczby uporządkowanych w czasie i w przestrzeni etapów – działań cząstkowych, których realizacja prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Liczba etapów takiego procesu
może być umowna. W prezentowanej koncepcji proces tworzenia innowacji obejmuje pięć następujących etapów:
1. Generowanie – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Pracownicy tworzą nowe
pomysły i rozwijają je, dzielą się wiedzą i doświadczeniem, zaczynają tworzyć
modele myślowe, często bez określonej formy językowej. Wskazane jest też wykorzystanie wiedzy indywidualnych klientów.
2. Konceptualizacja – łączenie rzeczy w pewne całości; tworzenie koncepcji drogą
przechodzenia od wiedzy cichej do formalnej. Pracownicy identyfikują luki
i niezgodności w posiadanej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, przetwarzają
wiedzę i doświadczenie z form niejasnych w formy bardziej formalne, zbierają informacje umożliwiające kwestionowanie własnych sposobów myślenia
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i innych osób, zwłaszcza klientów. Wykorzystują w tym celu metafory, analogie oraz dialog dla zrozumienia i objaśnienia pomysłów powstałych w etapie
poprzednim i przekształcenia ich w bardziej jasne oraz logicznie uporządkowane koncepcje.
3. Optymalizowanie – porównywanie formalnych koncepcji z ustalonymi kryteriami; uzasadnianie wyboru rozwiązań; znajdowanie najlepszych odpowiedzi.
Pracownicy oceniają formalne koncepcje powstałe w poprzedniej fazie. Posługują się kryterium oceny wyprowadzonym na bazie swoich wizji, misji, wartości,
celów i stosowanych miar. Kryterium to pozwala wybrać koncepcje najbardziej
obiecujące i przekształcić je w konkretne projekty. Przed przejściem do następnego etapu należy zidentyfikować źródła poparcia i sprzeciwu wobec proponowanych zmian.
4. Wprowadzenie w życie – budowanie realnych modeli lub prototypów i badanie
ich. W tym celu pracownicy wykorzystują formalną wiedzę utrwaloną w dokumentach, podręcznikach, opowiadaniach, a także pozyskaną od klientów. W procesie tym powstaje nowa wiedza cicha i formalna, a także doświadczenie, które
pochodzi głównie z uczenia się przez działanie i/lub współdziałanie z indywidualnymi klientami. Tę nowo nabytą wiedzę i doświadczenie pracownicy wykorzystują i przekazują do następnego etapu, jakim jest opanowanie.
5. Opanowanie – polegające na gromadzeniu, kodyfikowaniu i dzieleniu się wiedzą formalną i doświadczeniem. Pracownicy identyfikują zasoby wiedzy cichej
i doświadczenia, niezbędne do przyszłego wykorzystania, a także występujące
w tych zasobach luki.
W etapie piątym następuje kulminacja przekształcania wiedzy cichej w wiedzę
formalną. Pracownicy (a także klienci) opanowują nowo stworzoną wiedzę formalną
i doświadczenie, dzielą się nią z jednostkami i grupami ludzi, przekazują ją do systemów informacyjnych, przechodzą do następnych cykli działalności innowacyjnej,
tworzą i/lub wzbogacają środowisko wiedzy, przenosząc ją na kolejne szczeble spirali wiedzy i innowacji. Jest to przejście z układu poziomego do układu pionowego
(poziom jednostki, zespołu, wydziału, przedsiębiorstwa itp.).
Spirala strategicznej innowacji zaczyna się, kiedy pracownicy pozyskują wiedzę
i doświadczenie z poprzedniego cyklu i doprowadzają ją do fazy kolejnego cyklu,
w którym wcześniejsze pomysły są rozwijane albo wytwarzane są zupełnie nowe
pomysły rozwiązania określonego problemu (stworzenia innowacji) [1, s. 21–27].
Konstrukcja prezentowanego modelu wyraźnie potwierdza związek wiedzy z tworzeniem innowacji zarówno przyrostowych, jak i strategicznych. Do stworzenia innowacji przyrostowych często wystarcza rekombinacja istniejącej wiedzy, rozumianej jako zdolność twórczego interpretowania informacji, nadawania informacjom
twórczego znaczenia, natomiast do wykreowania innowacji strategicznych niezbędne
jest stworzenie nowej wiedzy.
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Rysunek 2. Etapy cyklu strategicznej innowacji w układzie
poziomym i pionowym (spirala innowacji)
Spirala
strategicznej
innowacji

Poziom
międzyorganizacyjny
Poziom organizacji

Poziom wydziału
5. Opanowanie.
Transfer wiedzy
cichej na formalną
Uczenie się
nowości

Poziom grupy
Poziom jednostki
1. Dzielenie się wiedzą
cichą, doświadczeniem,
Tworzenie pomysłów
2. Konceptualizacja.
Wykorzystanie metafor,
analogii do definiowania
wcześniejszych koncepcji

Przejście na
nowy poziom
działalności
4. Realizacja wybrany
koncepcji. Tworzenie
nowej wiedzy
i doświadczenia

3. Optymalizacja.
Ocena koncepcji
i wybór najlepszej

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, s. 21–27].

4. Rola menedżera w tworzeniu innowacji
– od imitatora do inicjatora
Przyjęte koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem mogą sprzyjać wprowadzeniu go na ścieżkę rozwoju lub mogą doprowadzić do kryzysu, który
najczęściej jest skutkiem intuicyjnego zarządzania, cechującego się takimi błędami
jak:
1) bazowanie na sukcesach osiąganych w przeszłości i niedostrzeganie sygnałów
ostrzegawczych dotyczących teraźniejszości i przyszłości;
2) wybór niewłaściwego modelu biznesu, wynikający z braku reakcji na zmieniające się warunki otoczenia bliższego i dalszego;
3) wybór niewłaściwego stylu zarządzania, ograniczającego aktywność pracowników i pomijającego opinie klientów;
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4) brak umiejętności kreowania wizji rozwoju i systematycznego przekładania jej
na działania operacyjne itp.
Sukces przedsiębiorstwa jest bardziej prawdopodobny, jeżeli menedżerowie potrafią tworzyć wizję rozwoju i określać ścieżki metodycznego dochodzenia do tej
wizji, uwzględniając zmiany zachodzące w otoczeniu. Jedną z dróg prowadzących
ku przyszłości, do rozwoju, jest zarządzanie wiedzą, innowacjami i przez innowacje.
Zarządzanie innowacjami traktowane jest jako uporządkowany zbiór działań (planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie),
skierowanych na zasoby organizacji (rzeczowe, finansowe, informacyjne i ludzkie)
dla osiągnięcia zamierzonych celów w zakresie: wyboru innowacji, którymi przedsiębiorstwo powinno się zajmować; pozyskiwania innowacji; wykorzystywania innowacji; wyboru, pozyskiwania i gospodarowania wiedzą niezbędną do wykreowania
innowacji i ich materializacji.
W praktyce stopień wykorzystania wiedzy przez osoby realizujące procesy innowacyjne i zarządzające tymi procesami jest zróżnicowany. Niekiedy jest to wykorzystanie wiedzy już istniejącej (rekombinacja dotychczas istniejącej wiedzy). Innym razem niezbędne jest wygenerowanie lub pozyskanie zupełnie nowej wiedzy
potrzebnej do rozwiązania złożonego problemu. Osoby te można zakwalifikować
do dwóch grup:
1) adopterów,
2) innowatorów.
Adopterzy posiadają skłonność do akceptowania już zdefiniowanych problemów
i uzgodnionych ograniczeń, są zainteresowani możliwie szybkim podwyższaniem
efektywności. Rozwiązując problemy, starają się uczynić dotychczasowe rozwiązania lepszymi, bardziej efektywnymi, preferują więc sytuacje w miarę dobrze ustrukturyzowane.
Innowatorzy mają skłonność do odrzucania powszechnie akceptowanych sposobów postrzegania problemów i chęć ponownego ich definiowania. Dlatego opinie takich osób mogą być trudne do zrozumienia dla innych ludzi. Dla innowatorów natychmiastowe podwyższenie efektywności nie stanowi zasadniczego celu postępowania
w procesie innowacyjnym. Bardziej interesują ich długoterminowe zyski. Innowatorzy należą do osób skłonnych generować dużą ilość pomysłów rozwiązania problemu,
wśród których znajdują się i takie, które wskazują „jak tworzyć rzeczy inaczej”. Dla
osób postronnych część wygenerowanych pomysłów pozbawiona jest wartości, dlatego
mają trudności z ich akceptacją. Innowatorzy kładą większy nacisk na sytuacje słabo
ustrukturyzowane, chętnie wykorzystują nowe dane do tworzenia nowych struktur,
akceptują większe ryzyko, jednak posiadają mniejszą siłę przebicia, jeżeli chodzi o akceptację proponowanych zmian w obrębie istniejących struktur organizacyjnych.
W terminologii z zakresu działalności innowacyjnej pojawiło się określenie
„kreatywnej imitacji”. Dotyczy ono menedżerów zajmujących się tym, co inni już
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wymyślili, ale robiących to w sposób „kreatywny”, czyli lepszy niż twórcy innowacji. Z kontekstu przeprowadzonych rozważań wynika, że role innowacyjnego menedżera zmieniają się od kreatywnego imitatora do kreatywnego inicjatora. Oczywiste jest, że tych ostatnich powinno być jak najwięcej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy
odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce w latach 2007–2009 kształtował
się na poziomie 18,1% w przemyśle i 14,0% w usługach [7, s. 11]. Jest to najgorsza
sytuacja w całym okresie transformacji polskiej gospodarki. Jedną z przyczyn takiego stanu jest zbyt słaba znajomość metod zarządzania innowacjami, istoty zarządzania wiedzą.
W przedsiębiorstwach dążących do dynamicznego rozwoju menedżerowie, poprzez behawioralny styl zarządzania ukierunkowany na [17, s. 329–344]:
1) integrację wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa (społecznego i technicznego) ze środowiskiem klientów;
2) zarządzanie relacjami z klientami, ukierunkowane na ich aktywny udział we
współtworzeniu wartości;
3) poszukiwanie nowych możliwości wykorzystania zasobów;
4) kreowanie i realizację pomysłów;
5) wykorzystanie i komercjalizację nowych wyrobów lub usług;
6) kształtowanie postaw wzmacniających zdolność przedsiębiorstwa do podejmowania ryzyka, wykorzystywania nadarzających się sposobności, tworzenia i wdrażania innowacji, zwłaszcza innowacji w doświadczeniach2;
7) kształtowanie warunków do kreowania wiedzy i przekształcania jej na innowacje,
powinni podejmować decyzje sprzyjające tworzeniu środowiska doświadczeń,
stwarzającego pracownikom i klientom okazje do współtworzenia wartości poprzez
innowacje.
Rolą współczesnego menedżera jest też [14, s. 357]:
1) wytyczanie celów działalności innowacyjnej i określanie koncepcji ich osiągania
(opracowanie strategii działalności innowacyjnej);
2) planowanie, pozyskiwanie i rozmieszczanie zasobów niezbędnych do zaprojektowania, wytworzenia i wprowadzenia na rynek nowych lub istotnie ulepszonych
wyrobów lub usług;
3) kreowanie nowoczesnych form struktury organizacyjnej, sprzyjającej tworzeniu
i wdrażaniu innowacji (struktury organiczne, sieciowe);
4) kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej sprawnemu projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych, zarządczych i marketingowych;
2 Innowacje w doświadczeniach są konsekwencją zmieniającej się, trudnej do przewidzenia roli współczesnych klientów, co powinno pobudzać przedsiębiorstwa do tworzenia ze wspólnotami klientów środowisk
doświadczeń, w których indywidualni klienci oraz ich wspólnoty będą miały warunki sprzyjające współtworzeniu własnych, indywidualnych doświadczeń, mających istotny wpływ na wartość.
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5) identyfikowanie rynkowych niedoborów i skuteczne reagowanie na te braki;
6) kojarzenie sprzedawców i nabywców.
Działania te można sprowadzić do trzech następujących ról:
1) kwestionowania biurokracji,
2) badania nowych możliwości: pozyskiwania zasobów, realizacji celów, wykorzystania możliwości, komercjalizacji sposobności,
3) tworzenia wiedzy i innowacji.
Realizacja tych ról wymaga określonej wiedzy, środowiska wiedzy, w którym możliwe będzie systemowe współtworzenie wiedzy i dzielenie się nią, co jest uwarunkowane zdolnością poszczególnych menedżerów do tworzenia nowych elementów
wiedzy i umiejętność dzielenia się nimi z innymi uczestnikami tworzenia wartości
poprzez innowacje. Niezbędne jest tu jednoznaczne rozumienie czym jest wiedza,
czym są innowacje, jaką spełniają rolę w rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Zakończenie
W publikacji główny nacisk położono na wykazanie, że łączne traktowanie wiedzy i innowacji zwiększa sprawność działalności innowacyjnej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanym modelu spirali innowacji. Postępowanie zgodne
z założeniami tego modelu wymaga zmiany podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem, ukierunkowanego na wiedzę traktowaną jako podstawowe źródło sprawnego
tworzenia i wdrażania innowacji, stanowiących główny czynnik rozwoju organizacji
i wzrostu jej konkurencyjności.
Podstawą sprawnego zarządzania wiedzą, innowacjami i przez innowacje jest
uświadomienie sobie przez każdego menedżera czym jest wiedza, czym są innowacje, jakie są ich kategorie, jaki jest ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa i wzrost
jego konkurencyjności, jak doprowadzić do systemowego pozyskiwania wiedzy i jej
wykorzystania w procesach tworzenia i wdrażania innowacji, zwłaszcza strategicznych. Wydaje się, że konstrukcja publikacji odpowiada na te pytania, a więc jej cel
został zrealizowany, a postawiona teza potwierdzona.
Intensywność związku wiedzy z innowacjami zależy od kategorii innowacji. Innowacje radykalne oparte są na nowej wiedzy naukowej generowanej w organizacjach
badawczych, w uniwersytetach i w ramach własnej działalności badawczo–rozwojowej. Wiedza, jako podstawowe źródło innowacji, jest czynnikiem pobudzającym
i podtrzymującym innowację, głównym jej katalizatorem. Wiedza jest też niezbędna
do kreatywnego zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza w sytuacjach braku jednoznacznej definiowalności rynku oraz określoności funkcji produkcji. Można przypuszczać, że proponowane w publikacji podejście, przynajmniej częściowo wypełni
istniejącą lukę w zakresie roli wiedzy w procesach innowacyjnych.
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WIEDZA W PROCESACH
TWORZENIA INNOWACYJI
Streszczenie
W publikacji autor próbuje udowodnić tezę, że łączne traktowanie wiedzy i innowacji zwiększa
sprawność działalności innowacyjnej. Cel ten został osiągnięty poprzez omówienie:
1) istoty wiedzy przedsiębiorstwa,
2) istoty innowacji i zarządzania innowacjami,
3) istoty strategicznej innowacji,
4) modelu aktywności menedżera w procesie tworzenia innowacji,
5) koncepcji zarządzania strategiczną innowacją.

Słowa kluczowe: innowacja, zarządzanie innowacjami, zarządzanie,
konkurencyjność, rozwój, wiedza, zarządzanie wiedzą

KNOWLEDGE IN PROCESSES
OF INNOVATION CREATION
Abstract
In this publication the author trys to show the thesis that treatment of knowledge and innovations joint increases efficiency of innovation activity. This aim is achieved by discussion:
1) essence of enterprise’s knowledge,
2) essence of innovation and innovation management,
3) essence of strategic innovation,
4) model of manager’s activity in the process of innovation creation,
5) conception of management strategic innovation.

Key words: innovation, innovation management, management,
competitiveness, development, knowledge, knowledge management
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Rola przywództwa 
w stymulowaniu twórczości 
w organizacjach

1. Wprowadzenie
Jak przekonuje Ahstrom [1] głównym celem biznesu jest wprowadzenie nowych
i innowacyjnych produktów, które generują rozwój i dostarczają korzyści coraz szerszym kręgom ludzi. Owa innowacyjność wymaga nowych idei, czyli musi być poprzedzona twórczością. Jednakże pomimo tak dużej roli twórczości tematyka ta –
poza nielicznymi pracami autorów polskich (na przykład Jerzyk, Leszczyński i Mruk,
2006; Stanek i Pańkowska, 2010) – jest pomijana w polskim piśmiennictwie. Ważnym
– acz szczególnie zaniedbanym problemem – jest twórcza rola przywództwa w organizacji. W tym świetle moje zamierzenie badawcze sprowadzające się do syntezy
dotychczasowych badań przywództwa robionych pod kątem twórczości ma na celu
wypełnienie wzmiankowanej luki.

2. Twórcza rola przywództwa transformacyjnego
Puccio, Mance i Murdoch [14] charakteryzują przywództwo jako animatora
zmiany, podczas gdy twórczość jest procesem prowadzącym do zmiany. To właśnie
zaangażowanie w twórcze myślenie albo ożywienie twórczości innych osób stanowi
niezbywalny wyróżnik przywództwa prowadzącego do przeobrażeń organizacyjnych, które pozwalają wykorzystać szansę. Twórczy liderzy wzmacniają twórczość
podwładnych wykorzystują swoją wyobraźnię do nowego ukierunkowania ludzi oraz
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budują kulturę organizacyjną sprzyjającą twórczości. Na tym tle wyłania się problem
przywództwa transformacyjnego.
Shin i Zhou [17] podjęli zamierzenie badawcze polegające na rozpoznaniu uzależnienia indywidualnej twórczości pracownika od przywództwa transformacyjnego
polegającego na „rozszerzaniu i podwyższaniu celów podwładnych oraz dostarczaniu im ufności w wychodzenie ponad wyspecyfikowane w sposób ukryty lub jawny
porozumienie odnośnie wymiany” [5, s. 735]. Badaniami objęto 148 par (pracownik
badań i rozwoju plus jego bezpośredni przełożony) z 6 organizacji dłużej istniejących
oraz 142 pary z czterdziestu organizacji niedawno powstałych. Wszystkie wzięte pod
uwagę organizacje były firmami koreańskimi.
Okazało się, że przywództwo transformacyjne pozytywnie wpływa na twórczość
indywidualną, przy czym ochrona (conservation) – wartość indywidualna faworyzująca poprawność i harmonię w stosunkach międzyludzkich oraz w relacjach
„osoba – grupa” – wzmacnia tę zależność, ponieważ zwiększa podatność na oddziaływanie przywództwa. Motywacja wewnętrzna spełnia podwójną rolę mediującą. Z jednej strony pośredniczy ona pomiędzy przywództwem transformacyjnym
a twórczością indywidualną. Ponadto spełnia ona identyczną funkcję względem
moderowanego związku przywództwa transformacyjnego, ochrony i twórczości
indywidualnej.
Przebadanie 277 agentów instytucji ubezpieczeniowej działającej na Tajwanie
– metodą wywiadu skupionego na grupie – doprowadziło do wyjaśnienia rozbieżności narosłych łych wokół przywództwa transformacyjnego i orientacji na uczenie
się jako poprzedników twórczości pracownika [6]. Przywództwo transformacyjne
polega na takim oddziaływaniu na podwładnych, aby rozszerzyć i podnieść cele oraz
dostarczyć wiary w wykonanie wychodzące poza pierwotne oczekiwania. Orientacja
na uczenie się jest pojmowana jako troska o rozwój osobistych kompetencji i gotowość do poświęcania się do podejmowania działań w tym kierunku.
Rozwiązanie dylematu polega na wprowadzeniu zmiennej pośredniczącej w postaci poczucia własnej skuteczności odzwierciedlającej przekonanie, że posiada się
wiedzę i umiejętności wymagane dla wytworzenia twórczych rezultatów. Co więcej, kolejny raz potwierdzono pozytywny wpływ twórczości pracownika na osiągniętą przez niego efektywność – w tym przypadku mierzoną wielkością sprzedaży
oraz ocenami dokonywanymi przez przełożonych. Pozytywne zależności pomiędzy
orientacją na uczenie się i twórczością oraz pomiędzy przywództwem transformacyjnym a twórczością są mediowane przez poczucie własnej skuteczności. Opisane
relacje występują bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, pozycję w hierarchii organizacyjnej, doświadczenie w zakresie usług ubezpieczeniowych, staż pracy w organizacji. Co więcej, pozytywny wpływ orientacji na uczenie się na twórczość pracownika rośnie w miarę upływu czasu, podobnie jak dodatni wpływ przywództwa
transformacyjnego.
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Efektywni przywódcy mogą uzupełnić zachowania typowe dla przywództwa
transformacyjnego przywództwem transakcyjnym stanowiącym kombinację wymiany opartej na warunkowych nagrodach i zarządzania przez wyjątki [9]. Fakt ten
uwzględnili Qu, Janssen i Shi [15], kontrolując wpływ przywództwa transakcyjnego
w czasie oceny efektów przywództwa transformacyjnego w płaszczyźnie twórczości pracownika. Dane empiryczne zostały pozyskane w chińskiej organizacji branży
energetycznej od 456 pracowników oraz 102 ich bezpośrednich przełożonych.
Przeprowadzona analiza statystyczna doprowadziła do sformułowania kilku zależności. Po pierwsze zarządzanie przez wyjątki wpływa negatywnie na twórczość pracownika, podczas gdy warunkowe nagradzanie nie ma istotnego znaczenia. Stwierdzoną zależność wzmacniają zmienne pośredniczące w postaci identyfikacji z liderem
oraz identyfikacji z zespołem. Identyfikacja z liderem osłabia pozytywny wpływ
przywództwa transformacyjnego na twórczość pracownika. Natomiast identyfikacja
z zespołem nie pełni w tym przypadku znaczącej roli. Przywództwo transformacyjne
pozytywnie wpływa na twórczość pracownika wtedy, gdy są kontrolowane efekty warunkowego nagradzania i zarządzania przez wyjątki.
Przywództwo transformacyjne, rozumiane jako konstelacja specyficznych zachowań, cieszy się uwagą badaczy od kilku dziesięcioleci, ale dopiero ostatnio uznano
ważną rolę czynników kontekstualnych w procesie wpływania przywództwa transformacyjnego na efekty behawioralne (zadowolenie z pracy, efektywność indywidualna
czy też twórczość indywidualna). Z punktu widzenia twórczości takimi składnikami
kontekstu pełniącymi rolę moderatorów są klimat innowacyjny oraz identyfikacja
pracownika z liderem. Stosowne badania przeprowadzono na próbie obejmującej
212 zatrudnionych oraz 71 ich bezpośrednich przełożonych 55 organizacji działających na terenie USA [20].
Uwzględnienie klimatu innowacyjnego – pojmowanego jako percepcja zachowań
innowacyjnych (eksperymentowanie z innowacyjnymi ideami, tolerowanie różnorodności), które uważa się za wartościowe i nagradzane – oznacza dokonywanie analizy na poziomie grupy, ponieważ owa zmienna reprezentuje wspólnie podzielany,
czy też kolektywny model mentalny. Przeprowadzona analiza materiału empirycznego nie potwierdziła bezpośredniej zależności pomiędzy przywództwem transformacyjnym a twórczością pracownika. Również przypuszczenia o wpływie interakcji przywództwa transformacyjnego z klimatem organizacyjnym oraz przywództwa
transformacyjnego z identyfikacją z liderem nie znalazły uzasadnienia statystycznego. Jedynie triada wzajemnie oddziaływujących na siebie przywództwa transakcyjnego, identyfikacji z liderem i klimatu innowacyjnego jest znacząco powiązana
z twórczością pracownika.
W szczególności dla pracowników identyfikujących się z liderem związek pomiędzy przywództwem transformacyjnym a twórczością jest silniejszy wtedy, gdy występuje duże natężenie klimatu innowacyjnego, niż w przypadku małego nasycenia
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owym klimatem. Dla pracowników nieidentyfikujących się z liderem zależność pomiędzy przywództwem transformacyjnym a twórczością jest słabsza wtedy, gdy klimat organizacyjny jest silny, niż w okolicznościach słabego natężenia owego klimatu.
Ostatnia sytuacja potwierdza, że pewne zmienne kontekstualne mogą zastępować lub
neutralizować wpływ przywództwa na jego skutki behawioralne [1].

3. S
 pojrzenie przez pryzmat teorii
regulowanego skupienia
Niepośrednią rolę w kształtowaniu twórczości pracownika odgrywa społecznopoznawcza zasada regulacyjnego skupienia (regulatory focus). Wykorzystując dane
pozyskane od 70 par (zwierzchnik – podwładny) osób zatrudnionych w chińskiej
organizacji wysokiej technologii, zaobserwowano wyraźny pozytywny związek pomiędzy skupieniem się (nastawieniem umysłu) zwierzchnika na promocji a twórczością pracownika [21]. Przywódca odgrywa ważną rolę w kształtowaniu regulowanego
skupienia dostrzeganego przez podwładnych w miejscu pracy, stanowiąc swoisty
model postępowania. Zawodne jest jednak przypuszczenie, że nastawienie umysłu
lidera na prewencję prowadzi do zmniejszenia twórczości podwładnych. Konkluzja
wynikająca z przeprowadzonych badań jest dość jednoznaczna: skupienie się przywódcy na prewencji nie ma znaczącego wpływu na twórczość podwładnego, co być
może jest efektem chińskiej kultury zorientowanej na bezpieczeństwo.
Przywódcy powinni traktować bezpośrednich podwładnych wykonujących twórcze zadania (wymagające ryzyka, uczenia się metodą prób i błędów, odkrywania nowych obszarów) odmiennie od tych, którzy wykonują zadania nietwórcze (wymagające dokładnego wykorzystania posiadanej wiedzy, dotrzymywania standardów
twórczości i niezawodności, unikania niebezpiecznych podejść i błędów). W swoim
teoretycznym studium Mesdaghinia, Atwater i Keller [12] opisują psychologiczny
proces, za pomocą którego zachowania liderów motywują pracowników. Uwzględniają przy tym dwa ważne konstrukty. Pierwszy to odlegli podwładni, gdzie odległość jest mierzona liczbą szczebli zarządzania pomiędzy przywódcą a osobami za
nim postępującymi. Drugi to teoria regulacyjnego skupienia, która powiada, że ludzie do realizacji swoich celów stosują dwie strategie – promocji (gdy skoncentrowani są na ideałach, osiągnięciach lub aspiracjach) lub prewencji (gdy ich uwaga
skoncentrowana jest na bezpieczeństwie i odpowiedzialnościach). Skupienie danej
osoby jest chroniczną tendencją, która jednakże może być przełamana przez uwarunkowania sytuacyjne.
To, co jest interesujące z punktu widzenia twórczości w organizacjach, można
przedstawić w postaci kilku stwierdzeń. Przede wszystkim ludzie skupieni na
promocji są bardziej twórczy, co jest wzmacniane warunkowym nagradzaniem
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ukierunkowanym pozytywnie, z uwzględnieniem pośredniczenia przez sytuacyjne
skupienie podwładnych na promocji. Po drugie, zarządzanie przez wyjątki jest negatywnie powiązane z efektywnością wykonywania twórczych zadań przez podwładnych, a mediatorem tej zależności jest sytuacyjne skupienie uwagi podwładnych na
prewencji. Po trzecie przywództwo transformacyjne w wymiarach inspirującej motywacji oraz zidealizowanego wpływu (bycie modelem roli, poświęcenie się i tym podobne) – kształtuje w podwładnych sytuacyjne skupienie uwagi na promocji, a w ślad
za tym pozytywnie oddziaływuje na efektywność realizacji przez nich twórczych zadań. Co więcej, styl laissez – fair jest negatywnie powiązany z efektywnością wykonywania twórczych zadań przez podwładnych. Inicjowanie struktury (polegające na
rozpoczynanie aktywności w grupie i definiowaniu szczegółów wykonania) oddziaływuje na efektywność podwładnych w wymiarze twórczych zadań według funkcji
zgodnej w kształcie litery U. Po czwarte, zreferowane zależności pomiędzy zachowaniami przywódcy a efektywnością wykonywania twórczych zadań przez podwładnych ulegają osłabieniu w miarę powiększenia się dystansu. Warto też podkreślić, że
dotyczą one efektywności realizowania zadań twórczych i w większości przypadków
relacje kształtują się odmiennie, jeżeli chodzi o zadania nietwórcze. Ale jest to obszar
badań poza polem moich zainteresowań badawczych.

4. Perspektywa przywództwa życzliwego,
upełnomocniającego oraz integratywnego
Aktualnie wiadomo, że wpływ przywództwa na twórczość jest efektem współistnienia czynników indywidualnych i kontekstualnych. Owa zależność była najczęściej
rozważana w płaszczyźnie przywództwa transformacyjnego. Jedno z nielicznych badań niemieszczących się w tym nurcie wprowadza perspektywę przywództwa życzliwego, które pojawia się w kontekście paternalistycznym i oznacza formę zindywidualizowanej opieki w miejscy pracy, unikanie wprawiania podwładnych w publiczne
zakłopotanie, wykazywanie troski o domeny niezwiązane z pracą czy też dbanie o rozwój kariery podwładnych [19]. W celu zebrania materiału empirycznego pozyskano
odpowiedzi od 167 par respondentów (podwładny – bezpośredni przełożony) zatrudnionych w 7 tajwańskich przedsiębiorstwach produkcyjnych wysokiej technologii.
Wyniki jednoznacznie potwierdziły pozytywny wpływ życzliwego przywództwa
na twórczość pracownika. Zależność ta jest wzmacniana wysokim poziomem identyfikacji z twórczą rolą (widzeniem przez pracownika osobistej twórczości jako centralnej części „tego, kim się jest”), a niski poziom identyfikacji z twórczą rolą prowadzi do zaniku rozpatrywanej zależności. Identycznie rzecz się ma przy wzięciu pod
uwagę autonomii pracy, czyli zakresu, w jakim pojedyncza osoba może określić swoje
metody, tempo i wysiłek wkładany w realizację zadań organizacyjnych.
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Dociekając, w jaki sposób kadra zarządzająca powinna zachęcać pracowników,
aby byli twórczy, zwrócono ostatnio uwagę na rolę przywództwa upełnomocniającego. Przywództwo upełnomocniające polega na dzieleniu się z podwładnymi władzą w celu zwiększenia ich motywacji i zaangażowania w pracę, a w szczególności
na podkreśleniu znaczenia pracy, zapewnieniu uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, usuwaniu barier biurokratycznych, pokładaniu zaufania do zdolności pracowników. Zhang i Bartol [22] wzięli również pod uwagę trzy mechanizmy mediujące:
1) upełnomocnienie psychologiczne, czyli stan psychologiczny przejawiający się
w znaczeniu kompetencji, samodeterminacji i wpływie; 2) motywację wewnętrzną
odzwierciedlającą zakres, w jakim pojedyncza osoba jest zainteresowana zadaniem
i angażuje się w jego realizację z własnej inicjatywy; 3) zaangażowanie w twórczy
proces. W końcu uwzględniono dwa moderatory zależności przywództwo upełnomocniające – twórczy proces: identyfikacja z upełnomocnioną rolą (osoba chce być
upełnomocniona w danej roli organizacyjnej) oraz zachęcenie ze strony przywództwa (położenie przez przywódcę nacisku na to, aby pracownik był twórczy oraz aktywnie angażował się w twórcze procesy).
Badania empiryczne przeprowadzono w dużej chińskiej organizacji zajmującej
się technologią informacyjną. Narzędziem zbierania danych był sondaż wykonany
drogą elektroniczną. Respondentami byli profesjonalni pracownicy (inżynierowie
oprogramowania, deweloperzy nowych produktów itp.). W sumie otrzymano 367 odpowiedzi – zarówno od pracowników, jak i ich bezpośrednich zwierzchników oceniających swoich podwładnych.
Uzyskane rezultaty dały podstawę do stwierdzenia, że przywództwo upełnomocniające wpływa pozytywnie na psychologiczne upełnomocnienie, przy czym
moderatorem wzmacniającym tę relację jest identyfikacja z twórczą rolą. Co więcej,
psychologiczne upełnomocnienie wpływa pozytywnie zarówno na motywacje wewnętrzną, jak i na zaangażowanie w twórczy proces – a te z kolei pozytywnie kształtują twórczość pracownika. Zachęcanie przez przywódcę do twórczości jest ważnym
regulatorem wzmacniającym dodatni związek psychologicznego upełnomocnienia
i zaangażowania w twórczy proces. Konkludując należy podkreślić, że wpływ przywództwa upełnomocniającego jest niemożliwy dopóty, dopóki podwładni nie doświadczą psychologicznego upełnomocnienia.
Przeanalizowanie zebranych za pomocą kwestionariusza ankiety danych empirycznych 142 osób z branży komputerowej oraz 260 zatrudnionych przez firmy zajmujące się sprzedażą bezpośrednią pozwoliło na stwierdzenie zależności pomiędzy
stylem zarządzania a twórczością podwładnych [13, s. 467–475]. Otóż styl integratywny oznaczający silne zorientowanie na zadania i silne nastawienie na ludzi sprzyja
twórczym zachowaniom mierzonym liczbą zaakceptowanych projektów i wdrożeń
(branża komputerowa) lub liczbą nowych klientów (branża sprzedaży bezpośredniej).
Wystąpiła też prawidłowość polegająca na tym, że w branży komputerowej najmniej
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stymulująco na twórczość podwładnych oddziaływuje styl bierny (słabe nastawieni
zarówno na zadania, jak i na ludzi). Natomiast w przypadku bezpośredniej sprzedaży
najmniej efektywnym z punktu widzenia twórczych zachowań pracowników jest styl
demokratyczny (słabe nastawienie na zadania, silna orientacja na ludzi). W końcu
większy poziom twórczości pracowników pojawia się tam, gdzie menedżerowie wykazują się większą aktywnością w procesie zarządzania.

5. Odległość przywództwa pośredniego
i doskonalenie przywództwa
jako zmienne regulujące
Analizowanie bezpośredniego doświadczenia ze zwierzchnikami oraz pośrednich obserwacji zwierzchników prowadzi do przeciwstawnych wyników odnośnie
wpływu zachowań i atrybutów zwierzchnika na twórczość podwładnego. Rozbieżność uzyskiwanych wyników pozwala zniwelować uwzględnienie skupienia na
promocji i rozwojowego sprzężenia zwrotnego – z jednej strony, a także skupienia
na prewencji i ścisłego nadzorowania – z drugiej. Przeprowadzony drogą elektroniczną w tej kwestii sondaż objął 300 kompletnych triad (respondent – zwierzchnik – współpracownik) zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach
różnych branż [11].
Odkryto, że bezpośrednie doświadczenie skupienia zwierzchnika na promocji
oddziaływuje pozytywnie na twórczość pracownika. Zaś pozytywny wpływ pośredniej obserwacji skupienia zwierzchnika na promocji odbywa się za pomocą rozwojowego sprzężenia zwrotnego jako specyficznej praktyki informacyjnej. Natomiast
okazało się, że doświadczenie i obserwowane skupienie zwierzchnika na prewencji i ścisłej kontroli nie ma istotnego związku z twórczością pracowników. Zatem
z punktu widzenia teorii regulacji wpływ przywódcy na twórczość zachodzi za pośrednictwem percepcji pracownika względem jego bezpośrednich, rozwojowych relacji ze zwierzchnikiem.
Zrobiona niedawno metaanaliza ponad 70 badań podkreśliła znaczące zależności pomiędzy dostrzeganym wsparciem organizacyjnym (uczciwe procedury, pomoc
ze strony zwierzchników, sprzyjające warunki pracy i tym podobne), a wielorakimi
efektami, takimi jak: zadowolenie z pracy, zaangażowanie w pracę czy też chęć pozostania w organizacji [16]. Houghton i DiLiello [7] podjęli badania empiryczne
na grupie 693 pracowników departamentu obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w których posłużyli się swoistą odmianą dostrzeganego wsparcia
dla twórczości. Samo narzędzie składało się z 6 pytań (por. tablica 1) i było częścią
większego instrumentu badawczego (KEYS) opartego na klasycznym modelu twórczości autorstwa Amabile [2].
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Tablica 1. Miary dostrzeganego organizacyjnego wsparcia dla twórczości
Miary dostrzeganego organizacyjnego wsparcia dla twórczości (alfa = 0,94)
•
•
•
•
•
•

Ludzie spotykają się w organizacji z uznaniem za twórczą pracę
W organizacji idee są osądzane sprawiedliwie
W organizacji ludzie są zachęcani do rozwiązywania problemów
Organizacja posiada dobry mechanizm zachęcający do wypracowywania twórczych idei
W organizacji ludzie są zachęcani do podejmowania ryzyka
Innowacyjne i twórcze idee są nagradzane

Źródło: [7, s. 236]; modyfikacja polegająca na przedstawieniu tylko części całej tablicy.

I rzeczywiście, dostrzegane organizacyjne wsparcie dla twórczości wpływa pozytywnie na twórczość indywidualną, przy czym zależność tę wzmacnia udział
w doskonaleniu kadry zarządzającej. Oprócz tego bezpośredni pozytywny wpływ
na twórczość indywidualną ma twórcza samoskuteczność (self-efficacy), czyli
silne wewnętrzne przekonanie o zdolności do zaangażowania się z powodzeniem
w twórcze zachowania. W tym przypadku rolę moderującą spełnia udział w zajęciach doskonalących dla młodzieży (youth leadership development), którego występowanie wzmacnia relacje pomiędzy samoskutecznością a twórczością indywidualną.
W przeciwieństwie do dominującego koncentrowania uwagi badawczej na czynnikach sprzyjających twórczości Choi, Anderson i Veillette [4] skupili się na czynnikach utrudniających. Dane zostały pozyskane za pomocą ankiety pocztowej od
123 par (pracownik i współpracownik) zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach kanadyjskich. Rezultaty przeprowadzonej analizy wskazały na 4 czynniki
hamujące (tak zwane inhibitory) twórczości pracownika mierzone ocenami współpracownika. Pierwszy z nich jest związany z charakterystyką zadania i odnosi się do
rutynizacji zadania, czyli pracy powtarzanej i bez nowych zdarzeń, czy też sytuacji
wyjątkowych. Drugi to składnik kontekstu organizacyjnego, a konkretniej mówiąc,
niewspomagający klimat, który zachęca do upodobnienia się do reszty uczestników
organizacji, myślenia jak większość, stosowania powszechnie akceptowanego podejścia do rozwiązywania problemów, wykonywania zaleceń, nagradzania za konformizm zachowań. Trzeci inhibitor występuje w postaci przywództwa zniechęcającego (aversive), które jest oparte na przymusie jako źródle władzy, zastraszaniu
i karaniu. Ostatnim widocznym hamulcem twórczości pracownika jest niekompetencja współpracowników, na których profesjonalizm i niezawodność wykonania nie można liczyć. Zreferowane relacje pomiędzy czynnikami niesprzyjającymi
a twórczością pracownika są regulowane przez zdolności twórcze w ten sposób, że
wyższy poziom zdolności twórczej osłabia wzmiankowaną zależność, zaś poziom
niższy ową zależność wzmacnia. Podobnie ścisły nadzór osłabia negatywne skutki
przywództwa niesprzyjającego.
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6. Przywództwo i twórczość w organizacji:
model konceptualny
Opisane badania należy podsumować, co zrobiono na rysunku 1. Dla uproszczenia obrazu przyjęto, że efektywność wykonania twórczych zadań jest tożsama z twórczością pracownika. Graficzne przedstawienie obejmuje jedynie główne zależności
występujące pomiędzy stylem przywództwa a twórczością pracownika, które zostały
potwierdzone w badaniach empirycznych. Co więcej, nie uwzględniono sprzężeń
zwrotnych pomiędzy rozpatrywanymi zmiennymi. Tym niemniej całość ma dynamiczny charakter i odzwierciedla złożoność studiowanej zależności.
Główny przywódczy motor napędowy twórczości pracownika jest 9-wymiarowy i obejmuje: 1) przywództwo transakcyjne, 2) przywództwo upełnomocniające,
3) przywództwo życzliwe, 4) przywództwo zintegrowane, 5) zarządzanie przez wyjątki, 6) styl laissez – fair, 7) inicjowanie struktury, 8) nastawienie umysłu zwierzchnika na promocję, 9) brak niesprzyjającego przywództwa. Trudną do przemilczenia
rolę pośredniczącą odgrywają: 1) poczucie samoskuteczności, 2) skupienie się pracownika na promocji, 3) upełnomocnienie, 4) motywacja wewnętrzna, 5) zaangażowanie w proces twórczy, a także 6) rozwojowe sprzężenie zwrotne. Występuje też
cała gama moderatorów spełniających funkcje specyficznych czynników granicznych.
Zasadne jest również mówienie o czynnikach granicznych wpływu przywództwa
na twórczość, czyli o moderatorach regulujących opisane zależności. Co najmniej
11 z nich wydaje się być istotnymi: 1) ochrona jako wartość osobista, 2) skupienie uwagi pracownika na prewencji, 3) identyfikacja z twórczą rolą, 4) identyfikacja z zespołem, 5) autonomia pracy, 6) odległość pomiędzy pracownikiem a przywódcą, 7) doskonalenie przywództwa (młodzieży i dorosłych), 8) zachęcanie przez
przywódcę, 9) klimat innowacyjny, 10) poziom zdolności twórczych pracownika,
11) ścisły nadzór.

7. Zakończenie
Wykorzystując dotychczasowy dorobek naukowy przedstawiono zintegrowany
model twórczego przywództwa, który obejmuje zachowania przywódcze sprzyjające
twórczości pracowników wraz z całą gamą zmiennych pośredniczących i regulujących. Naturalnie, uchwycone teoretyczne zależności wymagają empirycznego sprawdzenia. Co więcej, w przyszłych badaniach warto uwzględnić najnowsze koncepcje
przywództwa w organizacjach.
Cenne ukierunkowanie daje dokonany niedawno interesujący podziału rozważań o przywództwie na 5 punktów widzenia: 1) perspektywy makro obejmujące
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przywództwo strategiczne, teorię organizacji, przywództwo charyzmatyczne, przywództwo złożoności, sieci; 2) perspektywy polityczne i filozoficzne – przywództwo
rozproszone, przywództwo krytyczne, etyka, wojskowość, kulty; 3) perspektywy
psychologiczne, w skład których wchodzą: osobowość, styl przywództwa i teorie sytuacyjne, przywództwo transformacyjne, stosunki wymiany, przywództwo wspólne
(shared), poznanie, doskonalenie przywództwa, płeć, zaufanie, tożsamość, mroczna
strona przywództwa; 4) perspektyw kulturowe tworzone przez duchowość, estetykę,
twórczość; 5) perspektywy wyłaniające się, czyli followership, metody historyczne,
przywództwo wirtualne, emocje, wizerunek, celebracja, poszukiwanie ogólnej teorii
przywództwa [3]. Przeprowadzone przeze mnie rozważania mieszczą się w nurcie
psychologicznym i częściowo kulturowym. Pozostała jeszcze cała gama możliwości
przyszłych badań wiążących twórczość z przywództwem strategicznym, charyzmatycznym, złożoności itp.

Bibliografia
[1] Ahstrom D., Innovation and growth: How business contributes to society, “Academy of
Management Perspectives” 2010, Vol. 24, s. 11–24.
[2] Amabile, T.M., A model of creativity and innovation in organization, “Research in Organizational Behavior” 1988, Vol. 19, s. 123–167.
[3] Bryman, A., Collinson, D., Jackson, B., Uhi-Bien M., Grint K., The Sage handbook of leadership, Sage, London 2011.
[4] Choi J.N., Anderson T.A., Veillette A., Contextual inhibitors of employee creativity in organizations. The insulating role of creative ability, “Group & Organization Management”
2009, Vol. 34, s. 330–357.
[5] Dvir T., Eden D., Avolio B.J., Shamir B., Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment, “Academy of Management Journal” 2002, Vol. 45, s. 735–744.
[6] Gong Y., Huang J.C., Farh J.L., Employee learning orientation, transformational leadership
and employee creativity: The mediating role of employee creative self-efficiacy, “Academy
of Management Journal” 2009, Vol. 52, s. 765–778.
[7] Houghton J.D., DiLiello T.C., Leadership development: The key to unlocking individual
creativity in organizations, “Leadership & Organization Development Journal” 2010,
Vol. 31, s. 230–245.
[8] Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie, WAE, Poznań 2006.
[9] Judge T.A., Piccolo R.F., Transformational and transactional leadership: A meta – analytic
test of their relative validity, “Journal of Applied Psychology” 2004, Vol. 89, s. 755–768.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

139

Katarzyna Bratnicka

[10] Kerr S., Jermier J.M., Substitutes for leadership: Their meaning and measurement, “Organizational Behavior and Human Decision Processes” 1978, Vol. 22, s. 375–403.
[11] McMahon S., Ford C., Direct and indirect leadership influences on employee creativity
in small & medium – sized enterprises, referat przedstawiony na corocznej konferencji
Academy of Management, Montreal 2010.
[12] Mesdaghinia S., Atwater L.E., Keller R.T., How leadership style affects performance of
distant followers in creative and non-creative tasks?, referat przedstawiony na corocznej
konferencji Academy of Management, Montreal 2010.
[13] Nieckarz Z., Styl zarządzania a twórcze zachowania pracowników, [w:] Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, S. Popek, R.E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska,
A.M. Zawadzka (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2009.
[14] Puccio G.J., Mance M., Murdock M.C., Creative leadership. Skills that drive change,
wyd. 2, Sage, Thousand Oaks 2011.
[15] Qu R., Janssen O., Shi K., Transformational leadership and follower creativity: The mediating role of follower identification, referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal 2010.
[16] Rhoades L., Eisenberger R., Perceived organizational support: A review of the literature,
“Journal of Applied Psychology” 2002, Vol. 87, s. 698–714.
[17] Shin S.J. i Zhou J., Transformational leadership: Conservation, and creativity: Evidence
from Korea, “Academy of Management Journal” 2003, Vol. 46, s. 703–714.
[18] Stanek S., Pańkowska M. (red.), Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych
systemów wspomagania kreatywności, WAE, Katowice 2010.
[19] Wang A.C., Cheng BS., When does benevolent leadership lead to creativity? The moderating role of creative role identity and job autonomy, “Journal of Organizational Behavior”
2010, Vol. 31, s. 106–121.
[20] Wang P., RodeJ.C., Transformational leadership and follower creativity: The moderating
effects of identification with leader and organizational climate, “Human Relations” 2010,
Vol. 63, s. 1105–1128.
[21] Wu C., McMullen J.S., Neubert M.J., Yi X., The influence of leader regulatory focus on
employee creativity, “Journal of Business Venturing” 2010, Vol. 23, s. 587–602.
[22] Zhang X., Bartol K.M., Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation and creative process engagement, “Academy of Management Journal” 2010, vol. 53, s. 107–128.

140

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

Rola przywództwa w stymulowaniu twórczości w organizacjach

Rola przywództwa w stymulowaniu 
twórczości w organizacjach
Streszczenie
Występuje wciąż znacząca luka pomiędzy tym, co wiemy i tym, co powinniśmy wiedzieć
o twórczości w organizacjach, a w szczególności względem roli przywództwa. Zaprezentowana
w tym opracowaniu struktura nośna opiera się na względnie dużym dorobku badawczym
w zakresie przywództwa transformacyjnego, życzliwego, upełnomocniającego, pośredniego,
a także na teorii regulowanego skupienia i na koncepcji doskonalenia przywództwa. Zaprezentowanomodel ujmujący procesy prowadzące w organizacjach do twórczych zachowań.
Model ten przedstawia, jak przywództwo może kształtować twórczość pracownika, przy czym
uwzględniono pośredniczącą i regulującą rolę piętnastu czynników.

Słowa kluczowe: przywództwo, twórczość, teoria organizacji

The role of leadership in stimulating 
creativity in organizations
Abstract
Significant gap remain between what we know and what we need to know about creativity
in organizations, especially with regard to the role of leadership. The framework developed
in this paper is based on a relatively large body of research on transformational leadership,
benevolent leadership, empowering leadership, indirect leadership and regulatory focus
theory leadership development. I present a model that captures processes leading to creative
behaviors in the organization. The model outlines how leadership can shape the employee
creativity while also highlighting the mediating and moderating role of fifteen factors.

Key words: leadership, creativity, organization theory
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1

PRZYWÓDZTWO
A INNOWACYJNOŚĆ
ORGANIZACJI

Wprowadzenie
Innowacyjność stanowi kluczowy czynnik wzrostu i rozwoju współczesnych organizacji. Chodzi tutaj nie tyle o wdrażanie pojedynczych i często incydentalnych
nowych rozwiązań, ile o zdolność i skłonność organizacji do systematycznego tworzenia, adaptacji i implementacji różnego rodzaju zmian, prowadzących do poprawy
jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług, pozyskania nowych lub
rozszerzenia już istniejących rynków zbytu, powiększania posiadanego potencjału
wytwórczego czy budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o specjalizację technologiczną. Pomimo niepodważalnej roli innowacji, jako czynnika sukcesu współczesnych organizacji, nie wszystkim podmiotom gospodarczym udaje się osiągnąć
w tym zakresie oczekiwany sukces – aby wdrażać innowacje potrzebne jest bowiem
posiadanie odpowiedniej bazy zasobów. W literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu
związek pomiędzy innowacyjnością i efektywnością organizacji a posiadanymi przez
nie zasobami wyjaśnia tzw. koncepcja bazująca na zasobach [2, s. 99–120]. Podejście
zasobowe zakłada, że charakterystyczne (i często unikalne) zasoby i umiejętności
stanowią kluczowe źródło przewagi organizacji nad konkurencją, szczególnie wtedy,
gdy są one dostępne niewielkiej liczbie firm [3] bądź są trudne do imitacji z powodu
ochrony prawnej [4, s. 6] lub z powodu bariery wiedzy [5, s. 7]. Istotnym elementem
koncepcji zasobowej jest założenie o konieczności efektywnego alokowania tych zasobów w kierunku realizacji strategicznych celów organizacji [6, s. 118–128]. W literaturze akcentuje się, iż do strategicznych zasobów organizacji należy również efektywne przywództwo [7, s. 26–50]. Zdolność skutecznego zarządzania posiadaną bazą
*
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zasobów oraz jej rekonfiguracji dzięki proinnowacyjnemu przywództwu może prowadzić do generowania i wdrażania bardziej nowatorskich rozwiązań umożliwiających organizacji osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku [8, s. 1105–1121]. Jak
stwierdza A. Pomykalski [9, s. 9], „prowadząc działalność gospodarczą (…) przedsiębiorca musi wiedzieć, jak nią kierować, a przede wszystkim, jak zarządzać innowacjami w przedsiębiorstwie”. Stąd też, patrząc z perspektywy zasobowej, organizacje
mogą odnieść większe korzyści w zakresie prowadzonej działalności innowacyjnej
w warunkach istnienia efektywnego przywództwa. Z tego względu niezwykle interesującą wydaje się być, podjęta w niniejszym artykule, zarówno teoretyczna, jak i empiryczna analiza wpływu poszczególnych stylów przywództwa na poziom innowacyjności współczesnych organizacji.
W pierwszej części niniejszego artykułu omówiono szeroko rozpoznaną w literaturze teorię przywództwa autorstwa B.M. Bassa [1] oraz scharakteryzowano mechanizmy, dzięki którym przywódcy transakcyjni bądź transformacyjni wpływają
na innowacyjność organizacji. Następnie podjęto próbę wyjaśnienia wpływu przywództwa na zachowania „bliskich” i „odległych” podwładnych (terminy te wprowadzono jedynie na poczet prowadzonego dyskursu). W części trzeciej zaprezentowano
wyniki przeprowadzonych wśród organizacji województwa śląskiego badań empirycznych, dotyczących wpływu poszczególnych stylów przywództwa na poziom innowacyjności badanych organizacji. Wreszcie ostatnia część artykułu zawiera syntetycznie ujęte wnioski płynące z dokonanych analiz oraz alternatywne (w stosunku
do modelu B.M. Bassa) wyjaśnienia wpływu przywódców na innowacyjność i kreatywność podwładnych.

Teoria przywództwa transakcyjnego
i transformacyjnego wg B.M. Bassa
Generowanie i wdrażanie innowacji jest procesem wymagającym nowych kombinacji lub rekombinacji zasobów [10, s. 10–13]. Sposób, w jaki przywódcy stymulują podwładnych, komunikują się z nimi oraz stwarzają im warunki do działania
poprzez motywowanie, jasność wyznaczania celów oraz odpowiednią dozę autonomii albo ułatwia, albo hamuje zdolność i skłonność członków organizacji do tworzenia i wdrażania innowacji. Znaczna część badaczy sugeruje, że najlepszym sposobem stymulowania innowacyjności organizacji, swoistym metakomunikatem jest
promowanie kreatywności i innowacyjności członków organizacji [11, s. 565]. Jak
stwierdza H.K. Tang [12, s. 41–51], przywództwo, które działa na rzecz tworzenia
środowiska otwartości dla pracowników, może w znacznym stopniu promować innowacyjność organizacji. Bez efektywnego przywództwa, które wspiera dzielenie
się wiedzą między pracownikami, rozwija kapitał relacyjny i dostarcza wskazówek
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w zakresie pozyskania i wykorzystania kapitału rzeczowego i finansowego, pracownicy mogą być mniej chętni do generowania i wdrażania innowacji, szczególnie
w warunkach rosnącej złożoności i zmienności otoczenia, w jakim funkcjonują organizacje. W ten sposób można założyć, że przywództwo, łącząc zbiory uzupełniających się zasobów, odgrywa kluczową, ale niedocenianą rolę w procesie generowania
i wdrażania innowacji w organizacjach. W celu oszacowania wpływu przywództwa
na innowacyjność organizacji można posłużyć się szeroko rozpoznaną w ostatnich
latach teorią przywództwa opartą na dwóch zasadniczo odmiennych rodzajach zachowań przywódczych – przywództwie transakcyjnym oraz przywództwie transformacyjnym [13, s. 443].
Przywództwo transakcyjne opiera się o kontraktowe stosunki (powiązania) pomiędzy przywódcą a pracownikami, kładąc nacisk na wzajemne korzyści płynące z tej
relacji [14]. W literaturze rozważa się dwa wymiary przywództwa transakcyjnego:
1) warunkową nagrodę oraz 2) aktywne i pasywne zarządzanie poprzez wyjątki [1].
Członkowie organizacji, wiedząc dokładnie, czego się od nich oczekuje oraz znając
konsekwencje niewykonania zadań, mogą być albo wynagradzani, albo dyscyplinowani przez przywódcę – co stanowi istotę zachowania przywódcy zgodnie z zasadą
warunkowej nagrody [15, s. 295]. Praktykowanie pozytywnego wzmocnienia stanowi
skuteczny sposób generowania efektów pracy podwładnych. Zarządzanie poprzez
wyjątki (aktywne i pasywne), jako wymiar przywództwa transakcyjnego, również
określa wymianę relacji, jednakże w tym przypadku przywódca zachowuje się reaktywnie – interweniuje w celu monitorowania wykonywanych zadań w kontekście
problemów, które mogą dopiero wystąpić oraz hipotetycznych rozwiązań tych problemów [13, s. 445]. Zwłaszcza przywódca „aktywny” monitoruje rozbieżności jako
trwający proces, podczas gdy przywódca „pasywny” czeka z interwencją do czasu,
kiedy wystąpią błędy. Zarządzanie poprzez wyjątki może być zatem rozumiane jako
interweniowanie w razie wystąpienia odchyleń i tylko w wybranych obszarach aktywności w organizacji.
Analizując wpływ przywództwa transakcyjnego na innowacyjność organizacji
można stwierdzić, że w drodze warunkowej nagrody przywódca działa wyłącznie
w oparciu o spełnienie „kontraktu” z podwładnymi, stąd też ten typ przywództwa
nie wzbudza w podwładnych wewnętrznej motywacji do podejmowania działań
innowacyjnych [16, s. 37]. Mimo iż można założyć, że niekiedy określone innowacje mogą powstawać w wyniku tego rodzaju działań, zgodność ze status quo implikowana przez przywództwo transakcyjne nie pobudza w organizacji szeroko rozumianej innowacyjności [14]. Zarządzanie przez wyjątki stanowi jeszcze mniejszą
podstawę dla generowania i wdrażania innowacji – nawet w najłagodniejszej formie
zarządzania przez wyjątki przekazywane jest przesłanie, że odstępstwo jest dla przywódcy niezadowalające i jego powtórzenie się może doprowadzić do negatywnych
konsekwencji.
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Podczas gdy przywódcy transakcyjni opierają swoje relacje z podwładnymi na
mechanizmie zewnętrznej motywacji (tj. nagroda i kara), przywódcy transformacyjni koncentrują się raczej na stymulowaniu wewnętrznej motywacji członków organizacji. Kreując emocjonalne zaangażowanie podwładnych w wykonywaną przez
nich pracę, przywódcy transformacyjni sprawiają, że praca staje się dla pracowników swego rodzaju wyzwaniem (mają oni poczucie, że wykraczają poza interes
własny na rzecz realizacji celów zespołu i/lub organizacji). W literaturze rozważa
się 5 wymiarów przywództwa transformacyjnego: 1) charyzmę, 2) wyidealizowany
wpływ, 3) inspirację, 4) stymulację intelektualną oraz 5) zindywidualizowane myślenie [1]. Charyzma oznacza raczej charakterystyczną cechę (aniżeli konkretne
zachowanie) przywódcy, bazującą na przywiązaniu emocjonalnym pracowników
do lidera [15, s. 294]. Cechy osobiste przywódcy (pewność siebie, asertywność,
silna wiara we własne przekonania) wywołują szacunek i zaufanie podwładnych
do osoby przywódcy [17, s. 112–121]. Jednak sama charyzma nie wyczerpuje efektywnego przywództwa transformacyjnego – przywódca może być skuteczny, nie
będąc charyzmatycznym [15, s. 294]. Wyidealizowany wpływ stanowi, z kolei, behawioralny odpowiednik charyzmy, sprawiając, że pracownicy, głęboko przekonani o możliwości urzeczywistnienia wizji przywódcy transformacyjnego, chcą
go naśladować [18, s. 10]. Inspiracja, jako kolejny wymiar przywództwa transformacyjnego oparty na emocjach, wiąże się z większą – w porównaniu z charyzmą
i wyidealizowanym wpływem – identyfikacją emocjonalną podwładnych z wizją
przywódcy. Efektywny przywódca transformacyjny wytycza podwładnym jasno
sformułowane cele, będące elementarnym wyrazem misji organizacji oraz jest
wzorem do naśladowania w zakresie określonych etycznych zachowań [13, s. 444].
Osobista zachęta i perswazja stanowią najskuteczniejsze techniki inspirującego
przywódcy. Stymulacja intelektualna polega na zachęcaniu pracowników do kreatywnego, twórczego i innowacyjnego myślenia [18, s. 11]. Intencją przywódcy
jest stymulowanie podwładnych do większej świadomości zaistniałych problemów,
czyli znajdowania lepszych (często kwestionujących utarte schematy) rozwiązań
tych problemów. Zindywidualizowane myślenie koncentruje się na rozumieniu
potrzeb każdego z członków organizacji i nieustannej pracy nad rozwojem ich
pełnego potencjału [13, s. 444]. Intencją przywódcy transformacyjnego jest zatem
promowanie efektywnych relacji interpersonalnych oraz indywidualnego rozwoju
podwładnych [15, s. 295].
Analizując wpływ przywództwa transformacyjnego na innowacyjność organizacji można stwierdzić, że poprzez wyidealizowany wpływ przywódca pobudza generowanie i wdrażanie innowacji, w drodze promowania zaangażowania podwładnych w urzeczywistnianie swoich kreatywnych wizji. Inspirująca motywacja zachęca
członków organizacji do wspólnej twórczej pracy w kierunku poszukiwania nowych
koncepcji, pomysłów i wynalazków. Stymulacja intelektualna oznacza z kolei zaufanie
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przywódcy w zdolność pracowników do generowania optymalnych (a nie tylko odpowiednich) rozwiązań. Natomiast, w oparciu o zindywidualizowane myślenie, oczekuje się, że przywódca transformacyjny okaże uznanie dla każdego z innowacyjnych
pomysłów swoich podwładnych.
Pełny zakres zachowań przywódczych opisany w teorii B.M. Bassa [1] uwzględnia również brak przywództwa wyrażający bierne zachowania lidera, który nie
podejmuje ani nie pobudza żadnych inicjatyw, nie stara się rozpoznać potrzeb
członków organizacji oraz prawdopodobnie usuwa się w przypadku wystąpienia
problemów.

Przywództwo a innowacyjność „bliskich”
i „odległych” podwładnych – model kaskadowy
Rozważając wpływ przywództwa na poziom innowacyjności organizacji, należy
zaakcentować kwestię zarówno bezpośredniego (najczęściej w małych organizacjach), jak i pośredniego (w dużych firmach) wpływu przywództwa na zachowania
„bliskich” i „odległych” podwładnych. Oprócz faktu, że badanie relacji pomiędzy
określonym stylem przywództwa a poziomem innowacyjności organizacji ma wartość samą w sobie, rozważenie roli przywódcy jako elementu kontekstu, w jakim
funkcjonują członkowie organizacji, rzuca nowe światło na stosunki kierownicze.
W niniejszym artykule określenie „odległość” odnosi się do hierarchicznego dystansu pomiędzy przywódcą a podwładnymi. Podwładnego określono jako „odległego” od przywódcy, jeśli istnieje pomiędzy nimi (w hierarchii organizacyjnej)
przynajmniej jeden kierownik (menedżer) niższego szczebla. W tym miejscu należy
jednak zaznaczyć, że prowadzone rozważania nie opierają się na założeniu fizycznej
odległości ani też efektywności komunikacji pomiędzy przywódcą a podwładnymi
[19, s. 673–704], choć hierarchiczna odległość naturalnie powoduje słabszą komunikację – jak wykazały to wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez
J.U. Chuna, F.J. Yammarino, S.D. Dionne, J.J. Sosik i H.K. Moon [20, s. 689–707].
Podwładni „odlegli” od przywódcy mają z reguły mniej bezpośrednich kontaktów
z przywódcą, co sprawia, że często nie są w stanie poznać dokładnie cech, priorytetów i oczekiwań swojego lidera. W efekcie ich ocena przywódcy może być bardziej atrybutywna (oparta o heurystyki) oraz mniej racjonalna (oparta o obserwacje) w porównaniu do „bliskich” podwładnych [21, s. 4]. Z drugiej strony także
przywódca ma mniejszą sposobność bezpośredniego wpływania na „odległych”
podwładnych.
Wielu badaczy dostarczyło opisowych wskazówek, jak przewodzić w innowacyjnej organizacji, stwierdzając, że przywódcy w takiej organizacji powinni zachęcać jej członków do kreatywności oraz podkreślać, jak bardzo cenione są pomysły
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pracowników każdego szczebla [22, s. 869–884], [23, s. 564–587]. Zdaniem
J.U. Chuna, F.J. Yammarino, S.D. Dionne, J.J. Sosika i H.K. Moon [20, s. 689–707]
oddziaływania przywódców na kreatywność „odległych” pracowników różnią się
od analogicznych oddziaływań na „bliskich” podwładnych w ten sposób, że z odległymi oddziaływaniami nie wiąże się: 1) identyfikacja podwładnego z osobą przywódcy oraz 2) internalizacja wartości. W literaturze opisano dwa ogólne modele
wpływu przywódców na „odległych” podwładnych: 1) model kaskadowy, w którym kierownicy średniego szczebla uczestniczą pośrednio w relacji pomiędzy przywódcą a „odległymi” podwładnymi oraz 2) model obejściowy (bypass), w którym
przywódcy omijają kierowników średniego szczebla i oddziałują bezpośrednio na
„odległych” podwładnych [21, s. 5]. Wyniki przeprowadzonych w literaturze badań empirycznych potwierdziły istnienie efektów kaskadowych w odniesieniu do
omawianej teorii przywództwa transakcyjnego i transformacyjnego [24, s. 73–87],
[21, s. 1–39].
J.U. Chun, F.J. Yammarino, S.D. Dionne, J.J. Sosik i H.K. Moon [20, s. 689–707]
stwierdzili, że warunkowa nagroda na jednym szczeblu wiąże się z takim samym stylem przewodzenia na następnym szczeblu w hierarchii zarządzania. Jeśli przywódca
wyższego szczebla wykorzystuje mechanizm warunkowej nagrody w swoich relacjach
z kierownikiem (menedżerem) niższego szczebla, to spodziewane jest, że przywódca
niższego szczebla powieli to zachowanie w stosunku do swoich podwładnych. Zachowania transakcyjne przywódcy wyższego szczebla, a w szczególności zarządzanie
poprzez wyjątki powoduje, że podwładni, spełniając oczekiwania swojego lidera, nie
odbiegają w swoich zachowaniach od sprawdzonych standardów działania. Jeśli zaś
ci podwładni są przywódcami na niższym szczeblu zarządzania, starają się również
eliminować możliwe odstępstwa swoich podwładnych od istniejacego status quo,
kierując się mechanizmem zarządzania poprzez wyjątki [21, s. 11].
Podobnie przywództwo transformacyjne na jednym szczeblu łączy się z przywództwem transformacyjnym na niższym szczeblu w hierarchii zarządzania.
B.M. Bass, D. Waldman, B.J. Avolio i M. Bebb [24, s. 73–87] nazwali to „efektem
przewracającego się domina”. Wyidealizowany oraz inspirujący wpływ przywódców wyższego szczebla sprawia, że kierownicy (menedżerowie) niższego szczebla
kierują się w swoich relacjach z podwładnymi tymi samymi mechanizmami zachowań. Stymulacja intelektualna, promując kreatywność członków organizacji,
zmniejsza w nich poczucie niepewności związane z zakwestionowaniem istniejącego status quo. Podwładni, którzy dostrzegają kreatywne zachowania swojego
przywódcy, są bardziej skłonni do odstępstw od założonych standardów działania.
Przywódcy niższego szczebla, stymulowani przez przywódcę wyższego szczebla,
powielają ten typ zachowań, stymulując intelektualnie swoich podwładnych. Zindywidualizowane myślenie, wiążąc się z rozwojem członków organizacji, jest praktycznym rozwinięciem stwierdzenia „moi ludzie uczą się na błędach” [21, s. 14].
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Takie zachowania przywódców niższego szczebla zapewniają pracownikom poczucie bezpieczeństwa, pozwalając na podejmowanie ryzyka immanentnie związanego z działalnością innowacyjną. Jednakże inwestowanie w rozwój podwładnych
wymaga przede wszystkim akceptacji przywódców wyższego szczebla, dla których
rozwój wszystkich członków organizacji staje się sprawą nadrzędną. Podsumowując, można stwierdzić, że „efekt przewracającego się domina” może dotyczyć
wszystkich wymiarów przywództwa, zarówno transakcyjnego, jak i transformacyjnego. Jak stwierdzili D. Waldman i F.J. Yammarino [25, s. 266–285] możliwym
wyjaśnieniem wystepowania „efektu domina” może być tworzenie wzorów do naśladowania (role-modeling).

Znaczenie przywództwa w stymulowaniu
innowacyjności organizacji
– wyniki badań empirycznych
W celu nadania praktycznego wymiaru przeprowadzonym powyżej rozważaniom teoretycznym warto przytoczyć wyniki badań zrealizowanych w 2010 roku,
w ramach projektu badawczego własnego nr N N115 257434, pt.: „Uwarunkowania
innowacyjności przedsiębiorstw w regionie przemysłowym – na przykładzie województwa śląskiego”. Przeprowadzone badania objęły swym zasięgiem 219 organizacji
z wybranych 7 branż województwa śląskiego, tj.: biotechnologii, energetyki, informatyki i telekomunikacji, ochrony środowiska, produkcji i przetwarzania materiałów, technologii medycznych oraz transportu i infrastruktury transportowej. W celu
pomiaru stylu przywództwa wykorzystano Wieloczynnikowy Kwestionariusz Przywództwa (Multifactor Leadership Questionnaire) autorstwa B.M. Bassa i B.J. Avolio
[26]. Dostosowując oryginalną operacjonalizację przywództwa do kontekstu przeprowadzonych badań, wybrano 41 z 78 stwierdzeń z kwestionariusza MLQ, czyli odpowiednio: 17 stwierdzeń dotyczących przywództwa transakcyjnego, 19 stwierdzeń
dotyczących przywództwa transformacyjnego oraz 5 stwierdzeń odnoszących się do
braku przywództwa. Wszystkie stwierdzenia respondenci oceniali w 7-stopniowej,
numerycznej skali Likerta (od 1 – „zdecydowanie się nie zgadzam” do 7 – „zdecydowanie się zgadzam”). Alfa Cronbacha dla wykorzystanych skal wyniosła odpowiednio 0.91, 0.89 i 0.88, co świadczy o wysokiej rzetelności wykorzystanego narzędzia
badawczego. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, w przeważającej większości
badanych organizacji zachowania przywódców określono jako przywództwo transformacyjne. Ogólnie rzecz ujmując, dla całej badanej próby najwyżej zostało ocenione przywództwo transformacyjne w wymiarze inspiracji (średnia ocen 5,12),
co świadczy o wysokiej identyfikacji emocjonalnej respondentów z osobą (i wizją)
przywódcy (por. tabela 1).
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Tabela 1. Statystyki opisowe poszczególnych wymiarów
przywództwa transakcyjnego i transformacyjnego
Wyszczególnienie

Średnia

Odch. std.

Min.

Maks.

Mediana

Warunkowa nagroda

3,21

1,47

1,20

7,00

3,40

Aktywne zarządzanie poprzez wyjątki

3,31

1,44

1,00

7,00

3,17

Pasywne zarządzanie poprzez wyjątki

3,41

1,38

1,00

6,00

3,50

Charyzma

4,95

1,59

1,00

7,00

5,20

Wyidealizowany wpływ

5,03

1,43

1,00

7,00

5,25

Inspiracja

5,12

1,58

1,00

7,00

6,00

Stymulacja intelektualna

4,98

1,46

1,50

7,00

5,25

Zindywidualizowane myślenie

5,01

1,49

1,00

7,00

5,25

3,31

1,39

1,12

6,56

3,33

Przywództwo transakcyjne

Przywództwo transformacyjne

Brak przywództwa
Brak przywództwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Warto również zauważyć, że wszystkie wymiary przywództwa transformacyjnego
zostały ocenione przez respondentów znacznie wyżej niż transakcyjne zachowania liderów oraz zachowania nieprzywódcze, które uzyskały średnią ocen nieco powyżej 3.
Najniżej respondenci ocenili przywództwo transakcyjne w wymiarze warunkowej
nagrody (średnia ocen 3,21), wyrażające się specyficznym „kontraktem” pomiędzy
przywódcą a podwładnymi (nagroda za spełnienie wymagań przywódcy). Z przeprowadzonej analizy jasno wynika, że przywódcy w badanych organizacjach doceniają i wykorzystują raczej transformacyjne (tj. oparte na kształtowaniu wewnętrznej
motywacji członków organizacji) niż transakcyjne sposoby przewodzenia.
Kolejnym krokiem przeprowadzonej analizy była ocena zależności pomiędzy zidentyfikowanymi w świetle badań literaturowych stylami przywództwa a poziomem
innowacyjności badanych organizacji. W celu pomiaru innowacyjności organizacji
z województwa śląskiego posłużono się miarami własności intelektualnej (wynalazki
zgłoszone do opatentowania, uzyskane patenty, dokonane rejestracje wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub zastrzeżenia praw autorskich,
w ciągu ostatnich 3 lat działalności) oraz liczbą wdrożonych innowacji (produktowych, procesowych, technicznych i administracyjnych) w latach 2007–2010. Wykorzystane mierniki stosowane są zazwyczaj jako tzw. output measures, czyli wskaźniki służące do oceny efektów działalności innowacyjnej. Pomimo częstej krytyki
działalności patentowej jako miary innowacyjności organizacji, wskaźniki z tego
zakresu są nadal dość powszechnie stosowane – zgłoszenie wniosku patentowego
sugeruje, że w organizacji stworzono nowy sposób wykorzystania wiedzy, która
powinna zostać poddana ochronie. Ponadto fakt, iż organizacja zamierza ponieść
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koszty ochrony wiedzy sugeruje, że wiedza ta stanowi nowość i ma istotną postrzeganą wartość [27, s. 339].
W przeprowadzonej analizie uwzględniono również subiektywną miarę innowacyjności organizacji, opartą na narzędziu badawczym stanowiącym modyfikację narzędzi rozwiniętych przez D. Millera [28, s. 770–791] i S.A. Zahrę [29, s. 1713–1735].
Wykorzystano 7-stopniową numeryczną skalę Likerta, w oparciu o którą respondenci
oceniali poziom innowacyjności własnej organizacji w porównaniu do innych organizacji z branży (od 1 – „zdecydowanie się nie zgadzam”, do 7 – „zdecydowanie się
zgadzam” z danym stwierdzeniem). Alfa Cronbacha dla wykorzystanej skali wyniosła 0.81, co świadczy o bardzo wysokiej rzetelności wykorzystanego narzędzia badawczego. Wyniki analizy korelacji pomiędzy zidentyfikowanymi w świetle badań
literaturowych stylami przywództwa a poziomem innowacyjności badanych organizacji przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki analizy korelacji pomiędzy stylami przywództwa
a poziomem innowacyjności śląskich organizacji
Wyszczególnienie
Przywództwo transakcyjne
Przywództwo transformacyjne
Brak przywództwa

Miary własności
intelektualnej

Ilość wdrożonych
innowacji ogółem

Subiektywna ocena
poziomu innowacyjności

–0,43

–0,44

–0,49

0,78

0,82

0,92

–0,61

–0,60

–0,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Jak wynika z powyższej tabeli najsilniej skorelowane z poszczególnymi cząstkowymi miarami efektów działalności innowacyjnej jest przywództwo transformacyjne. Z kolei przywództwo transakcyjne oraz brak przywództwa wpływają ujemnie
na poziom innowacyjności śląskich organizacji. Generalnie zatem analiza korelacji
potwierdziła zakładane na podstawie studiów literaturowych kierunki wpływu poszczególnych, stylów przywództwa na innowacyjność organizacji, uwzględnionych
w analizie. W tym miejscu należy również zaznaczyć, że uwzględnienie w przeprowadzonej analizie zmiennej kontrolnej, jaką był rozmiar organizacji, nie wpływa
w statystycznie istotny sposób na siłę i kierunki badanych relacji.

Podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, efektywne przywództwo transformacyjne
jest czynnikiem krytycznym, pozytywnie wpływającym na innowacyjność współczesnych organizacji. Przywództwo transformacyjne, zakładając silny związek pomiędzy przywódcą a podwładnymi, sprawia, że przywódca motywuje pracowników do
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zwiększonego wysiłku w drodze rozbudzania emocji członków organizacji wobec
wykonywanej pracy. Współwystępowanie cech i zachowań charakterystycznych dla
przywództwa transformacyjnego powinno zatem zachęcać członków organizacji do
większej innowacyjności i kreatywności, aniżeli ma to miejsce w przypadku przywództwa transakcyjnego czy braku przywództwa. W artykule wykazano ponadto,
że nawet w dużych organizacjach, poprzez tzw. efekt kaskadowy, styl przewodzenia
wpływa na zachowania zarówno „bliskich”, jak i „odległych” podwładnych. W tym
miejscu należy jednak zaznaczyć, że istnieją również alternatywne, w stosunku do
modelu kaskadowego, wyjaśnienia wpływu przywództwa na innowacyjność i kreatywność podwładnych. Zgodnie z modelem kaskadowym zarówno przywódcy
niższego szczebla, jak i podwładni są psychologicznie (wewnętrznie) skłaniani do
postępowania zgodnego z tym, czego oczekują przywódcy. Jednak możliwe jest, że
podwładni nie zachowują się w określony sposób pod wpływem wewnętrznej motywacji, lecz jedynie imitują zachowania swoich przywódców. Według A. Bandury [30]
większość ludzkich działań opiera się na internalizacji obserwowanych zachowań,
a szczególnie zachowań osób znaczących (przywódców). Działania takie wynikają
z nastepujacej logiki: „jeśli pan A jest moim przełożonym, to musi lepiej ode mnie
wiedzieć, co jest dobre, a co złe. W końcu z jakiegoś powodu jest moim przełożonym”
[21, s. 28]. Prawdopodobnym jest zatem, że zarówno kierownicy (menedżerowie)
niższego szczebla, jak i podwładni, obserwując powtarzające się zachowania swoich
przywódców, imitują te zachowania, stając przed podobnymi dylematami i problemami. Alternatywnym wyjaśnieniem omawianych oddziaływań może być również
kontekst organizacyjny (klimat bądź kultura organizacyjna). W przypadku rodzaju
działalności, w której to bezpieczeństwo ma decydujące znaczenie, prawdopodobne
jest, że przywódcy surowiej będą podchodzić do wszelkich odstępstw od założonych
standardów działania. W takich przypadkach współwystępowanie zachowań przywódczych na różnych szczeblach zarządzania nie wynika z zależności przyczynowej
pomiędzy tymi szczeblami, lecz z kontekstu organizacyjnego. Podobnie, w warunkach rozwiniętej kultury innowacyjnej, akceptacja skłonności do podejmowania ryzyka może być większa, aniżeli w organizacjach nieinnowacyjnych. W takim przypadku to kontekst organizacyjny zachęca pracowników do większej kreatywności,
a przywódców – do zachowań stymulujących tę kreatywność. Zależność pomiędzy
kreatywnym zachowaniem podwładnych a stymulacją intelektualną ze strony przywódców może zatem wynikać ze wspólnej przyczyny – kultury innowacyjnej.
Rozwój teorii, w których bierze się pod uwagę zarówno omówiony w niniejszym
artykule model kaskadowy, jak i zaakcentowane powyżej alternatywne wyjaśnienia
wpływu przywództwa na innowacyjność i kreatywność podwładnych, może przyczynić się do lepszej identyfikacji mechanizmów, dzięki którym liderzy wpływają na
efektywne generowanie i wdrażanie innowacji w organizacjach. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na (niedocenianą dotąd) rolę przywództwa w stymulowaniu
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innowacyjności i kreatywności organizacji. Istotnym organiczeniem wykorzystanej
metody badawczej może być jednakże „wyizolowane” badanie relacji pomiędzy poszczególnymi stylami przywództwa a poziomem innowacyjności śląskich organizacji.
Uwzględnienie, w jednym modelu, wszystkich analizowanych zmiennych mogłoby
przykładowo wskazać na możliwość wzajemnego przenikania się obu stylów przywództwa. Z kolei z perspektywy praktyki gospodarczej zaprezentowane wyniki badań
w przystępny sposób przybliżają przedsiębiorcom fakt, iż nie tylko czynniki „twarde”,
lecz przede wszystkim „miękkie” aspekty zarządzania mogą mieć decydujący wpływ
na poziom innowacyjności oraz konkurencyjności współczesnych organizacji.
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PRZYWÓDZTWO A INNOWACYJNOŚĆ
ORGANIZACJI
Streszczenie
Artykuł przedstawia teoretyczną i empiryczną analizę przywództwa w kontekście stymulowania
innowacyjności organizacji. Na podstawie szerokich badań literaturowych, a w szczególności
teorii przywództwa autorstwa B.M. Bassa [1] scharakteryzowano mechanizmy, dzięki którym
przywódcy wspierają bądź hamują innowacyjność organizacji i to zarówno w odniesieniu do
„bliskich”, jak i „odległych” podwładnych. Wyniki przeprowadzonych analiz mogą stanowić
istotny przyczynek do dyskusji odnośnie wpływu miękkich aspektów zarządzania na poziom
innowacyjności i konkurencyjności współczesnych organizacji.

Słowa kluczowe: przywództwo transakcyjne, przywództwo
transformacyjne, innowacyjność organizacji, efektywność

ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS
AND LEADERSHIP
Summary
In the paper theoretical and empirical analysis of the influence of different leadership styles
on organizations’ innovativeness is presented. The analysis is based on widely recognized
distinction between transactional and transformational leadership [Bass 1985]. The understanding of a leader’s role in promoting the organizations’ innovativeness demands gaining
a wider knowledge of mechanisms through which such actions take place. Besides the paper
explains how the style of leadership cascades downwards in the organizational hierarchy
(describes the effect of leaders on close and distant followers). The study contributes to the
emerging literature by providing a fresh look at the role of “soft” aspects of management in
developing distinct theories of innovation.

Keywords: transactional leadership, transformational leadership,
innovation, innovativeness
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Pomiar kompetencji
menedżerów małych 
i średnich firm:
1
metoda M-Astra

Działalność małych i średnich firm stanowi istotny sektor gospodarki, który ma
duży wpływ na jej wzrost [por. 1, 2]. Pośród firm działających w Polsce aż 73% stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 osób [3]. Właśnie małe firmy są
także najczęściej zakładane, stanowią np. 79,1% wszystkich firm otwartych w 2006 r.
Dane pokazują, że tylko w 2006 r. zatrudnienie w nich znalazło 19,3% ogólnej liczby
pracujących [3]. Dlatego promowanie rozwoju tych firm poprzez rozwijanie kompetencji ich menedżerów jest ważne nie tylko patrząc z perspektywy indywidualnej
– konkretnego menedżera i jego rozwoju zawodowego – lecz także z perspektywy
całej gospodarki.
Znaczący wpływ ekonomiczny małych i średnich firm stał się impulsem do rosnącego zainteresowania badaniem działalności przedsiębiorczej [por. 4, 5, 6]. Wciąż
jednak mało jest narzędzi pozwalających na diagnozowanie kompetencji ważnych
dla efektywnej działalności przedsiębiorców. Opisana w tym artykule nowa metoda
M-Astra została opracowana z myślą o przezwyciężeniu tych ograniczeń.
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Kompetencje menedżerów
Pojęcie kompetencji często spotykane jest w literaturze poruszającej zagadnienia
z zakresu: socjologii organizacji, filozofii, prawa, psychologii zarządzania. Interdyscyplinarność tego pojęcia stwarza trudności definicyjne, a dodatkowo liczne terminy
bliskoznaczne, takie jak np. umiejętności, zdolności, uzdolnienia, potencjał, kwalifikacje, utrudniają podanie uniwersalnej definicji kompetencji [7], [8].
W literaturze można znaleźć ponad 400 nazwanych kompetencji [9]. Istnieje też
wiele różnych ich podziałów. Najczęściej uwzględnia się ich dwie zasadnicze grupy:
pierwsza to kompetencje dotyczące osób (określane także jako kompetencje miękkie),
druga to kompetencje związane z pracą (inaczej nazywane także kompetencjami twardymi) [9]. Inne określenia, które opisują te dwie grupy, to rozróżnienie na kompetencje
ogólne (general competence), odnoszące się do różnych dziedzin życia, i kompetencje
specyficzne (specific competences), odnoszące się do węższej dziedziny czy obszaru, np.
zawodowe, społeczne [10], [11]. Kompetencje związane z konkretnym typem zadań,
nazywane specyficznymi, są przydatne w radzeniu sobie z wymaganiami określonego
stanowiska pracy. Wskazuje się jednak także na potrzebę rozwijania szerszych kompetencji ogólnych [12]. Pozwalają one skutecznie działać w różnych sytuacjach i rolach
– zawodowych, rodzinnych, społecznych. Tak np. twórcze podejście do problemów
czy umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych są przydatne w wielu różnych
sytuacjach, pozwalają w sposób elastyczny dostosowywać się do nowych sytuacji i warunków, a zarazem są przydatne w realizacji zadań zawodowych.
Pionierska koncepcja kompetencji McClellanda [10] podkreśla istotną wagę kryteriów związanych z wykonywaniem określonych zadań. McClelland uznał, że w diagnozie kompetencji bardzo wartościowa jest analiza zachowań wyróżniających osoby
osiągające najlepsze wyniki w konkretnych rodzajach prac [13]. Akcent na zachowanie pracowników jest punktem wyjścia dla tzw. behawioralnego modelu kompetencji, zgodnie z którym kompetentny pracownik to taki, który wie, jak się zachować,
aby osiągnąć wyznaczony cel (wiedza), potrafi podjąć odpowiednie działania (umiejętność) i chce zachować się w określony sposób (motywacja) [por. 14]. Takie ujęcie
kompetencji koncentruje się na zachowaniach, nastawieniach i zdolnościach osób
osiągających wysoką skuteczność w pracy [15]. Zatem wiedza, umiejętność i motywacja do zachowania się w określony sposób są kluczowymi determinantami kompetencji [16]. Są one obserwowalne i mierzalne, ponieważ przejawiają się w zachowaniu. Tak rozumiane kompetencje podlegają procesowi uczenia się, a tempo ich zmian
w czasie zależy od otoczenia i trwałych dyspozycji (osobowość, inteligencja).
Podobnie jak w przypadku próby zdefiniowania pojęcia kompetencji, tak i przy
określeniu modelu kompetencji menedżerskich pojawiają się trudności z jednoznacznym ustaleniem definicji i listy charakterystyk efektywnego menedżera. Dodatkowo
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samo pojęcie „menedżer” jest wieloznaczne. W literaturze często mówi się o zdolnościach przywódczych, kompetencjach kierowniczych, kształtowaniu liderów, cechach
przywódczych, mentoringu, nie zawsze traktując te pojęcia rozłącznie [por. 17]. Kompetencje menedżerskie według Boyatzisa [18] to takie charakterystyki osoby kierującej firmą lub zespołem pracowników, które przyczyniają się do bardzo dobrego
wykonania pracy, obejmujące cechy osobowości, motywy działania, doświadczenie
oraz zachowania (cechy behawioralne wynikające z cech osobowości). Nie ma pełnej zgody co do tego, jakie konkretnie kompetencje powinny charakteryzować efektywnego menedżera. Jedni wskazują na znaczenie kompetencji z zakresu zarządzania celem i działaniem, kierowania podwładnymi, zarządzania zasobami ludzkimi,
przywództwa, umiejętności interpersonalnych i analitycznych oraz orientacji na osiągnięcia [19]. Inni do kluczowych kompetencji osób zarządzających zaliczają umiejętność kształtowania i realizacji misji, wizji i strategii organizacji, wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, zdolność do harmonizowania interesów firmy, efektywne
i racjonalne gospodarowanie powierzonymi zasobami oraz kompetencje w zakresie
public relations [20]. Podkreśla się też, że te elementy składowe kompetencji są charakterystyczne dla menedżera osiągającego wysokie wyniki w działaniu [21].
Podsumowując, kompetencje mają charakter zarówno specyficzny – są ściśle
związane z zadaniami zawodowymi i konkretnym miejscem pracy – jak i ogólny, gdyż
przejawiają się w różnych zadaniach i obszarach funkcjonowania. To rozróżnienie
zostało wykorzystane na etapie konstruowania metody M-Astra. Ponadto przyjęto
behawioralny model kompetencji. W tym ujęciu kompetencje rozumiane są jako obserwowalne charakterystyki (wiedza, umiejętności, zachowanie), które przyczyniają
się do pomyślnego funkcjonowania w wykonywaniu specyficznych zadań [16].

Pomiar kompetencji menedżerskich
Pomiar kompetencji nie jest sprawą prostą [por. 22], jest to zagadnienie wieloaspektowe. Nastręcza trudności już choćby dlatego, że badaniem kompetencji menedżerskich zajmuje się kilka nauk proponujących różne ich definicje oraz różne
metody badania. Trudno także jednoznacznie wskazać, jakie kompetencje będą potrzebne w przyszłości oraz jak ustalić wartość prognostyczną proponowanych metod.
Dochodzi do tego jeszcze ogólna niechęć do wyceny kapitału społecznego, zwłaszcza
jego trudniej uchwytnych składników. O ile wykształcenie, doświadczenie, staż na
stanowisku kierowniczym można łatwo zmierzyć, o tyle trudniej uchwycić właściwości istotne w pracy menedżera. Znane są także obawy menedżerów związane z oceną
ich cech psychologicznych, lęk przed ujawnieniem słabszych stron [23].
Istnieje wiele metod psychologicznych diagnozujących różne wymiary osobowości, temperamentu, na podstawie których pośrednio można wnioskować o poziomie
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kompetencji [24]. Dostępne są także metody, które bezpośrednio i całościowo diagnozują kompetencje menedżerskie – często są to testy komercyjne, opracowane
przez wyspecjalizowane firmy [przegląd metod patrz 22].
Do oceny kompetencji menedżerskich wykorzystywana jest metoda Assessment/
Development Center, polegająca na ocenie przez odpowiednio przygotowanych specjalistów poziomu wykonania serii zadań przez menedżera. Nie istnieje jeden uniwersalny i wystandaryzowany schemat stosowania tej metody, a sesje różnią się w zależności od ocenianych kompetencji, stanowiska, firmy itp. [14]. Metoda ta pozwala
wprawdzie na uzyskanie „twardych”, dość obiektywnych danych, jest jednak czasochłonna i kosztowna. Wykorzystuje się również szereg innych metod, jak choćby: wywiady, obserwacje, testy psychologiczne, metody projekcyjne [por. 25], a także system
okresowych ocen pracowniczych, analizę dokumentacji personalnej [por. 19].
Pośród dostępnych na rynku testów do badania kompetencji należy wymienić test
MBS® autorstwa van der Mesen de Sombreff [22]. Jest to komputerowe narządzie do
oceny 35 wymiarów opisujących dane stanowisko pracy oraz kompetencje kandydata
na to stanowisko. Składa się z testu osobowości, inteligencji i kwestionariusza wywiadu. Na podstawie rozbieżności między opisem stanowiska a poziomem kompetencji osoby badanej oceniane jest dopasowanie do konkretnego stanowiska. Z kolei
metoda Thomas International Managment System jest narzędziem do oceny predyspozycji zawodowych oraz służy określeniu najbardziej pożądanych cech i predyspozycji potrzebnych do efektywnego wykonywania pracy. Metoda opracowana została
w Sztokholmie, jest dostępna w ponad 30 wersjach językowych. Metody MultiSelsct
i ProSelect firmy ALTA to testy komputerowe badające wskaźnik przystosowania
kandydata na stanowisko menedżerskie lub specjalistyczne. Wykorzystywane są także
w ocenie okresowej, planowaniu rozwoju kariery, nadawaniu awansów, planowaniu
szkoleń. Metoda MultiSelect daje możliwość porównania posiadanych kompetencji
menedżera z oczekiwaniami pracodawcy [por. 22]. W przypadku opisanych powyżej
metod nie są jednak dostępne dane na temat ich właściwości psychometrycznych.
Na stronach internetowych, które oferują dostęp do tych testów, nie ma informacji
np. na temat ich trafności czy rzetelności.
Metodami posiadającymi opis właściwości psychometrycznych są metody AstraStarter i Astra-Manager. Do oceny kompetencji związanych z prowadzeniem własnej
firmy opracowana została metoda Astra-Manager [26]. Jej odpowiednikiem dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą jest metoda Astra-Starter [27]. Obie metody umożliwiają ocenę poziomu kompetencji ogólnych i specyficznych, istotnych dla
zakładania i prowadzenia mikro firmy (zatrudniającej do 10 osób). Każda z metod
posiada sześć wersji językowych i jest dostępna w formie elektronicznej, co umożliwia szybką ocenę własnych kompetencji, zobrazowaną nie tylko w postaci liczbowej, lecz także graficznej. Niewątpliwą zaletą jest możliwość uzyskania własnego profilu kompetencji, a następnie porównania go z profilem osób, które odniosły sukces
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w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wielkość rozbieżności między obydwoma
profilami pozwala ocenić potrzebę rozwoju w zakresie poszczególnych kompetencji. Badany otrzymuje także sugestie co do możliwych sposobów podwyższenia tych
kompetencji, które okazały się niższe w stosunku do przyjętego standardu. Są pośród
nich wskazówki co do kierunku szkoleń, które mogą być przydatne, aby uzupełnić
luki kompetencyjne. Otrzymane wskaźniki rzetelności i trafności dają podstawy do
posługiwania się metodami w badaniach grupowych, natomiast nie powinny one
być stosowane jako narzędzia selekcji.
Prace nad metodą M-Astra stanowią kontynuację prac nad narzędziami AstraStarter i Astra-Manager. Ponieważ istniejące już metody posiadają stosunkowo wąski zakres zastosowań – służą do oceny osób, które zamierzają założyć własną firmę
oraz tych, które prowadzą mikro firmę – nadal potrzebna jest dobrze opracowana
psychometrycznie metoda pozwalająca określić poziom kompetencji menedżerów
w firmach większych, zatrudniających ponad 10 osób. Temu właśnie celowi służy
metoda M-Astra.

Proces konstruowania metody M-Astra
Metoda M-Astra została opracowana z myślą o małych i średnich firmach, które
nie mają rozbudowanych działów personalnych, często planowanie szkoleń opierają
na intuicyjnym rozpoznaniu poziomu kompetencji. Stworzenie metody, która w krótkim czasie i bez dużych nakładów finansowych pozwoli ocenić poziom kompetencji
menedżerów, może znacznie ułatwić proces diagnozowania i przygotowywania planów rozwojowych i szkoleniowych. W pracach nad konstrukcją metody uczestniczyły zespoły z pięciu krajów: Belgii, Hiszpanii, Polski, Portugalii oraz Słowenii.

Opracowanie wstępnej puli twierdzeń
W oparciu o analizę literatury przyjęto rozróżnienie na kompetencje ogólne i specyficzne. W ramach każdego z tych obszarów skupiono się na kluczowych kompetencjach. Odwołując się do podejścia behawioralnego, specjaliści z poszczególnych
krajów (Belgii, Hiszpanii, Polski, Portugalii i Słowenii) opracowali wspólnie twierdzenia, które stanowiły opis zachowań, postaw, właściwości osobowościowych, wiedzy i umiejętności będących wskaźnikami kompetencji menedżerskich. Językiem
przyjętym przy tworzeniu twierdzeń był język angielski.
Najpierw opracowana została wyjściowa pula 171 twierdzeń (93 dla kompetencji
ogólnych oraz 78 dla specyficznych). Zostały one sformułowane w taki sposób, aby
możliwe było udzielanie odpowiedzi zgodnie z przyjętym formatem – na skali od
„zdecydowanie nie zgadzam się” do „zdecydowanie zgadzam się”.
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Następnie twierdzenia te zostały poddane ocenie pod względem językowym przez
potencjalnych użytkowników metody. W każdym z krajów uczestniczących w tworzeniu metody co najmniej jeden menedżer, znający dobrze język angielski, oceniał,
na ile każde z twierdzeń jest zrozumiałe i jednoznaczne, oraz dawał sugestie co do
ewentualnych zmian. Większość z opracowanych twierdzeń została oceniona jako
jasne i zrozumiałe. Kilka twierdzeń zostało zmodyfikowanych, tak aby były bardziej
jednoznaczne, a kilka – najniżej ocenionych – zostało usuniętych.

Opracowanie wersji narodowych
Następnie twierdzenia, które zostały uznane za jasne i zrozumiałe w wersji angielskiej, przetłumaczono w każdym z krajów na język narodowy. Wykorzystano
metodę wspólnego i wielokrotnego tłumaczenia (collaborative and iterative translation), która stanowi alternatywę dla tłumaczenia zwrotnego, nie zawsze oddającego
kulturowe zróżnicowanie znaczeń [28]. Najpierw metodę przetłumaczono na każdy
z języków narodowych przez trzech tłumaczy pracujących niezależnie. Tłumaczenia
te porównano z oryginalną wersją anglojęzyczną, następnie drogą dyskusji z tłumaczami wprowadzono niezbędne dopasowania i poprawki.
Dla zwiększenia przejrzystości i poprawności narzędzia w każdym kraju dwóch
menedżerów, potencjalnych użytkowników metody, dokonało oceny zrozumiałości
twierdzeń w swoim języku, wskazując miejsca niejasne i niezrozumiałe. Zespoły,
które dokonały tłumaczenia, przedyskutowały zgłoszone uwagi i uzgodniły ostateczną wersję tekstu w każdym z języków. W ten sposób powstało w sumie sześć
wersji językowych twierdzeń – pięć wersji narodowych dla każdego z krajów uczestniczących w pracach nad metodą oraz pierwotna wersja angielska.

Osoby badane
Aby ocenić właściwości psychometryczne każdego z wyjściowej puli twierdzeń
oraz wybrać, te które wejdą do ostatecznej wersji metody, zostały przeprowadzone
badania na specjalnie dobranej w tym celu próbie 274 menedżerów. Każdy z nich
wypełnił internetową wersję narzędzia. Dodatkowo każdy badany był poproszony
o odniesienie się do pytań kontrolujących chęć kontynuowania działalności gospodarczej w przyszłości, twierdzeń ujmujących sukces w prowadzeniu własnej firmy
oraz zmienną aprobaty społecznej.
Przed przystąpieniem do badań, na podstawie dostępnych danych statystycznych
odzwierciedlających strukturę kadry zarządzającej w poszczególnych krajach, opracowano charakterystykę pożądanego rozkładu zmiennych demograficznych opisujących osoby badane z uwzględnieniem: płci menedżera, wielkości firmy, jaką zarządza,
oraz branży, w której działa. Chodziło o to, aby badana próba była jak najbardziej
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zbliżona do struktury populacji menedżerów kierujących małymi i średnimi przedsiębiorstwami w każdym z krajów.
W analizach uzyskanych w ten sposób wyników badań nie wzięto pod uwagę
danych pochodzących od osób nierzetelnych, które ustosunkowując się do większości twierdzeń (ponad 80%), zaznaczały taką samą kategorię odpowiedzi. W dalszych analizach uwzględniano zatem 266 osób z pięciu krajów – 17 z Belgii (6,4%),
58 z Hiszpanii (21,8%), 74 z Polski (27,8%), 62 z Portugalii (23,3%) oraz 55 menedżerów ze Słowenii (20,7%).
W skład badanej grupy weszło 66 kobiet i 200 mężczyzn. Spośród nich 189 osób
zarządzało w małych firmach zatrudniających od 10 do 50 osób, natomiast 77 osób
w średnich zatrudniającymi od 50 do 250 pracowników. W usługach i handlu działało 185 menedżerów (69,5%), a w branży produkcyjnej (uwzględniając tu także
rzemiosło i rolnictwo) – 81 menedżerów (30,5%). Ponad połowa badanych (54,5%)
pracowała na stanowisku kierowniczym powyżej 3,5 roku, a 45,5% prowadziło firmę
nie dłużej niż 3,5 roku. Rozpiętość wieku badanych menedżerów wynosiła od 18 do
64 lat (średnia wynosi 42,46), posiadali oni od poniżej roku do 40 lat doświadczenia
w zarządzaniu (średnia wynosi 11,67).

Analiza właściwości psychometrycznych
poszczególnych twierdzeń
Najpierw dokonano analizy właściwości poszczególnych twierdzeń wchodzących w skład metody. Celem tego etapu było usunięcie pozycji o niezadowalających
właściwościach psychometrycznych. Jako kryterium usuwania twierdzeń przyjęto
kolejno trzy wskaźniki statystyczne. Były to: 1) współczynnik skośności dla danego
twierdzenia powyżej |1| oraz korelacja z miarą aprobaty społecznej większa niż rho
= |0,3|; 2) nieistotna statystycznie korelacja poszczególnych twierdzeń z miarą sukcesu przedsiębiorczego; 3) dodatkowo po zastosowaniu dwóch powyższych kryteriów odrzucono jeszcze twierdzenia, które wiązały się statystycznie istotnie z aprobatą społeczną na poziomie większym niż rho = |0,25|.
Pomiar aprobaty społecznej pozwala na oszacowanie, w przypadku których
twierdzeń badani mają największą skłonność do fałszowania swoich odpowiedzi
w kierunku bardziej pożądanym [29]. Poziom tej zmiennej kontrolowano przy
pomocy czterech twierdzeń zapożyczonych ze skali aprobaty społecznej The Marlowe-Crowne Social Desirability Scale M-C, skonstruowanej przez Crowne’a i Marlowe’a [30, 31]. Z kolei sukces w prowadzeniu firmy był mierzony za pomocą Kwestionariusza Sukcesu Przedsiębiorczego [32]2. Pozycje skali odnoszą się do oceny
2 Bardzo dziękujemy Anecie Przepiórce oraz Kindze Tabor za udostępnienie nam polskiej wersji tej me-

tody.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

163

Mariola Łaguna, Wiesław Talik, Michał Wiechetek

rozwoju własnego przedsiębiorstwa w przeciągu ostatnich trzech lat w porównaniu
z dwoma najważniejszymi konkurentami. Badani oceniają swoją firmę pod kątem
10 kryteriów, np. wzrostu sprzedaży, wzrostu przychodów, zastosowania nowych
technologii.
Wyniki metod mierzących aprobatę społeczną oraz sukces przedsiębiorczy korelowano z poszczególnymi twierdzeniami narzędzia M-Astra. Niskie korelacje poszczególnych twierdzeń ze zmienną aprobaty społecznej wskazują, że ustosunkowując
się do tych twierdzeń, osoba badana raczej nie kierowała się chęcią przedstawienia
się w korzystny, pożądany społecznie sposób. Analiza korelacji pokazała, że sposób
odpowiadania na większość twierdzeń jest w małym stopniu powiązany z chęcią pokazania się w lepszym świetle, większość wartości współczynnika korelacji mieściła
się poniżej przyjętego progu 0,25. Twierdzeniami najbardziej podatnymi na zafałszowania okazały się być te, które mierzyły niektóre aspekty kompetencji ogólnych,
takich jak komunikacja i współpraca.
Wysokie korelacje twierdzeń z wynikami Kwestionariusza Sukcesu Przedsiębiorczego były traktowane jako wskaźnik trafności pozycji wchodzących w skład metody M-Astra. Można bowiem oczekiwać, że menedżerowie, którzy posiadają wysoki
poziom kompetencji, potrafią skutecznie kierować swoją firmą, i w związku z tym
osiągać sukces na rynku.

Tworzenie skal metody
Po usunięciu kilku twierdzeń, które nie spełniały przyjętych trzech kryteriów,
na pozostałych twierdzeniach, w celu wyodrębnienia poszczególnych skal metody,
przeprowadzono analizę skupień [33] – oddzielnie dla kompetencji ogólnych i specyficznych. Zastosowano wersję hierarchiczną, metodą aglomeracji była metoda
najdalszego sąsiedztwa, natomiast miarą dla danych korelacja Pearsona. Bazując na
wynikach analizy skupień, wybrano twierdzenia, które tworzą skupiska, czyli mierzą
podobną rzeczywistość z obszaru kompetencji menedżerskich.
W celu ostatecznej weryfikacji struktury M-Astry wykonano analizę czynnikową
(oddzielnie dla kompetencji ogólnych i specyficznych) na pozycjach wyselekcjonowanych w poprzednich etapach [34]. Wyniki analizy czynnikowej wykonanej dla
kompetencji ogólnych sugerują, że twierdzenia te można podzielić na 8 wymiarów,
czyli przy ich pomocy można mierzyć 8 różnych kompetencji ogólnych. Taki układ
wyjaśnia 72,01% wariancji w zakresie kompetencji ogólnych. Z kolei analiza czynnikowa przeprowadzona na pozycjach ujmujących kompetencje specyficzne bardzo dobrze odwzorowała 7 wymiarów wyodrębnionych po zastosowaniu analizy
skupień. Procent wyjaśnianej wariancji był porównywalny z uzyskanym w analizie kompetencji ogólnych i wyniósł 71,19%. Po przeanalizowaniu wyników analizy
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czynnikowej dodatkowo usunięto kilka twierdzeń, których ładunki czynnikowe
były niskie.

Opis metody M-Astra
Ostatecznie metoda M-Astra składa się z 73 twierdzeń i służy do oceny poziomów dwóch typów kompetencji menedżerskich: kompetencji ogólnych (40 twierdzeń)
i kompetencji specyficznych (33 twierdzenia), istotnych w zarządzaniu małymi i/lub
średnimi firmami. 8 skal odnosi się do kompetencji ogólnych: Innowacyjność (6 twierdzeń), Planowanie (4 twierdzenia), Współpraca (4 twierdzenia), Przywództwo (5 twierdzeń), Podejmowanie decyzji (5 twierdzeń), Pewność siebie (5 twierdzeń), Wytrwałość
(4 twierdzenia) oraz Rozwiązywanie problemów (7 twierdzeń). Natomiast 7 skal odnosi się do kompetencji specyficznych: Znajomość systemu oceniania i motywowania
pracowników (4 twierdzenia), Znajomość zasad rekrutacji i rozwoju zasobów ludzkich
(6 twierdzeń), Znajomość zasad reklamy i marketingu (7 twierdzeń), Znajomość rynku
(4 twierdzenia), Znajomość produkcji i logistyki (5 twierdzeń), Znajomość finansów
(4 twierdzenia), Znajomość przepisów prawnych (3 twierdzenia). Dokładną charakterystykę skal oraz szerszy opis metody można znaleźć w podręczniku do narzędzia [35].
Metoda M-Astra dostępna jest w 6 wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej,
niderlandzkiej, polskiej, portugalskiej i słoweńskiej. Osoba badana ustosunkowuje
się do poszczególnych twierdzeń, oceniając je na skali 101-stopniowej, od 0 – „Zdecydowanie nie zgadzam się” do 100 – „Zdecydowanie zgadzam się”. Metoda posiada
wersję elektroniczną, które daje możliwość szybkiej oceny kompetencji i zobrazowania wyników oceny zarówno w postaci liczbowej, jak i graficznej.
Opisywane narzędzie pozwala zarówno na stworzenie profilu kompetencji dla
określonego stanowiska, jak i na ocenę wybranych w ten sposób kompetencji u osób
zajmujących to stanowisko kierownicze. Mając do dyspozycji zestaw kompetencji
ogólnych i specyficznych, można wybrać spośród nich te, które są szczególnie istotne
dla określonej firmy. Oczywiście możliwa jest także ocena wszystkich kompetencji,
jakie zostały zawarte w metodzie.
Po zakończeniu badania menedżer uzyskuje swój indywidualny wykres poziomu
kompetencji (rysunek 1) wraz z jego interpretacją. Ponadto otrzymany wykres jest
porównywany ze średnim wykresem osób, które odniosły sukces w zarządzaniu małą
i/lub średnią firmą. Na podstawie wielkości rozbieżności między obydwoma wynikami określana jest potrzeba rozwoju w zakresie poszczególnych kompetencji danego
menedżera. Badany otrzymuje także sugestie co do możliwych sposobów podwyższenia tych kompetencji, które okazały się niższe w stosunku do osób osiągających
sukces. Propozycje te zawierają także kierunki szkoleń, które mogą być przydatne
w uzupełnianiu luk kompetencyjnych.
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Rysunek 1. Przykładowy arkusz wyników (wraz z interpretacją
graficzną i sugestią dotyczącą szkoleń) uzyskany
przez menedżera badanego metodą M-Astra

Źródło: opracowanie własne.

Metoda M-Astra pozwala także na zastosowanie tzw. oceny 360o, czyli oprócz
samooceny własnych kompetencji umożliwia także ocenę danego menedżera przez
jego współpracowników, podwładnych itp. Dzięki takiej ocenie dokonanej także
przez innych badana osoba może uzyskać bardziej obiektywną orientację w zakresie własnych kompetencji. Pozwala to zmniejszyć pewną subiektywność samoocen,
choć jednocześnie należy zauważyć, że także samobadanie, jeśli kieruje nim motywacja samopoznania i chęć dalszego rozwoju, jest użyteczną metodą, często stosowaną w doradztwie [por. 36].

Właściwości psychometryczne metody M-Astra
W oparciu o wyniki badań opisanej wcześniej próby 266 menedżerów z pięciu
krajów zostały ustalone właściwości psychometryczne nowego narzędzia.
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Charakterystyka uzyskanych wyników oraz rzetelność skal
W tabelach 1 i 2 są przedstawione statystyki opisowe. Analizując współczynniki
skośności, można stwierdzić, że rozkłady wyników są przesunięte w stronę wyników wysokich. Badani menedżerowie częściej oceniali siebie jako osoby posiadające
w wysokim stopniu mierzone kompetencje, co jest typowe dla metod samoopisowych. Średnie wartości w poszczególnych wymiarach kompetencji ogólnych plasują
się powyżej 70, z kolei średnie wyniki skal ujmujących kompetencje specyficzne są
wyższe niż 65. Najwyższe średnie wyniki badana grupa uzyskała w wymiarze Pewność
siebie (kompetencja ogólna) oraz Znajomość rynku (kompetencja specyficzna).
Tabela 1. Statystyki opisowe oraz rzetelność skal ujmujących kompetencje ogólne
Średnia

Odchylenie
standardowe

Skośność

Rzetelność

Innowacyjność

74,49

13,17

–0,54

0,82

Planowanie

72,82

13,49

–0,12

0,82

Współpraca

76,98

14,19

–0,64

0,92

Przywództwo

75,61

12,67

–0,14

0,90

Podejmowanie decyzji

71,50

13,99

0,06

0,86

Pewność siebie

79,82

12,50

–0,31

0,86

Wytrwałość

76,75

13,38

–0,17

0,84

Rozwiązywanie problemów

77,71

12,80

–0,21

0,95

Skala

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Statystyki opisowe oraz rzetelność skal
ujmujących kompetencje specyficzne
Średnia

Odchylenie
standardowe

Skośność

Znajomość systemu oceniania
i motywowania pracowników

65,47

18,58

–0,24

0,89

Znajomość zasad rekrutacji
i rozwoju zasobów ludzkich

68,16

15,26

–0,04

0,89

Skala

Rzetelność

Znajomość zasad reklamy i marketingu

68,46

17,11

–0,43

0,91

Znajomość rynku

82,64

13,17

–0,74

0,85

Znajomość produkcji i logistyki

81,47

14,69

–1,19

0,88

Znajomość finansów

73,13

18,29

–0,48

0,89

Znajomość przepisów prawnych

72,72

17,70

–0,71

0,81

Źródło: opracowanie własne.
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Dla oceny rzetelności skal (por. tabela 1 i 2) wykorzystany został współczynnik zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha [37]. Im bliższa wartości 1 jest wartość
współczynnika, tym bardziej rzetelna, czyli dokładna jest dana skala, a tym samym
mniejszy błąd w szacowaniu rzeczywistego poziomu kompetencji posiadanego przez
daną osobę. Uzyskane wartości alfa są stosunkowo wysokie i mieszczą się w zakresie
od alfa = 0,81 dla wymiaru Znajomość przepisów prawnych do alfa = 0,95 dla Rozwiązywania problemów, co potwierdza wysoką jednorodność pozycji wchodzących
w skład poszczególnych skal.
Uzyskane wskaźniki rzetelności są wysokie nie tylko dla danych analizowanych łącznie, lecz również dla poszczególnych krajów. W przypadku Belgii zawierają się w przedziale od 0,72 do 0,95; Hiszpanii – od 0,83 do 0,97; Polski – od 0,60 do 0,95; Portugalii
– od 0,74 do 0,96 i Słowenii – od 0,73 do 0,93. Wartości współczynników rzetelności potwierdzają, że twierdzenia tworzące poszczególne skale są jednorodne zarówno
w kontekście ogólnym, jak i specyficznym dla uwzględnionych kręgów kulturowych.

Interkorelacje skal
W tabelach 3 i 4 są przedstawione interkorelacje wymiarów ujmujących kompetencje ogólne i specyficzne. Wielkości współczynników korelacji w obrębie tych
dwóch obszarów potwierdzają spójność struktury zarówno w obszarze kompetencji
ogólnych, jak i specyficznych. Kompetencje ogólne są ze sobą wzajemnie mocniej
powiązane (wartości współczynników korelacji zawierają się w przedziale od 0,44 do
0,76) niż kompetencje specyficzne, które są bardziej zróżnicowane treściowo (wartości współczynników korelacji wahają się od 0,30 do 0,73).
Tabela 3. Interkorelacje wymiarów mierzących kompetencje
ogólne (współczynnik rho -Spearmana)
Interkorelacje skal

Skala
Innowacyjność (1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

–

Planowanie (2)

0,58**

–

Współpraca (3)

0,58**

0,53**

–

Przywództwo (4)

0,58**

0,56**

0,67**

–

Podejmowanie decyzji (5)

0,61**

0,65**

0,60**

0,59**

–

Pewność siebie (6)

0,56**

0,61**

0,50**

0,60**

0,62**

–

Wytrwałość (7)

0,49**

0,61**

0,44**

0,55**

0,58**

0,66**

–

Rozwiązywanie problemów (8)

0,64**

0,71**

0,60**

0,62**

0,73**

0,76**

0,67**

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie).
Źródło: opracowanie własne.
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Korelacje
Tabela 4. Interkorelacje wymiarów mierzących kompetencje
specyficzne (współczynnik rho -Spearmana)
Interkorelacje skal

Skala
Znajomość systemu oceniania
i motywowania pracowników (1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

–

Znajomość zasad rekrutacji
i rozwoju zasobów ludzkich (2)

0,73**

–

Znajomość zasad reklamy i marketingu (3)

0,47**

0,51**

–

Znajomość rynku (4)

0,34**

0,42**

0,50**

–

Znajomość produkcji i logistyki (5)

0,37**

0,45**

0,48**

0,72**

–

Znajomość finansów (6)

0,35**

0,31**

0,35**

0,34**

0,36**

–

Znajomość przepisów prawnych (7)

0,30**

0,36**

0,31**

0,44**

0,43**

0,60**

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie).
Źródło: opracowanie własne.

Trafność metody
Trafność metody można określić jako stopień, w jakim mierzy ona to, co ma
w założeniu mierzyć [37]. Jako wskaźniki trafności skal ujmujących poziom kompetencji menedżerskich zostały wykorzystane ich korelacje z aprobatą społeczną oraz
sukcesem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Potwierdzeniem trafności teoretycznej metody są także wyniki analizy czynnikowej, która wykazała odrębność
zakładanych wymiarów kompetencji.
Jeśli skale, które mają w założeniu mierzyć kompetencje, faktycznie mierzą te
kompetencje, a nie inne wymiary, ich korelacje z taką zmienną jak np. aprobata
społeczna, powinny być niskie. Dla oceny wartości tych korelacji zostały wykorzystane ponownie twierdzenia ze skali M-C Crowne’a i Marlowe’a [30, 31]. Analizując
powiązania z aprobatą społeczną stwierdzono, że poszczególne miary kompetencji ogólnych oraz specyficznych są w małym stopniu od niej zależne. Bezwzględne
wartości współczynników korelacji wahały się od 0,02 (Znajomość finansów) do 0,29
(Wytrwałość). Taki układ wyników potwierdza, że wymiary ujmowane w M-Astra
są odrębne od aprobaty społecznej oraz mało podatne na zafałszowania związane
z tendencją przedstawiania się w lepszym świetle.
Za wskaźnik trafności metody można uznać powiązanie jej wyników z sukcesem
w kierowaniu firmą. Menedżer, który posiada wysoki poziom kompetencji, powinien jednocześnie dobrze radzić sobie w zarządzaniu, a kierowana przez niego firma
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powinna osiągać sukces na rynku. Dla oceny powiązań między skalami metody a sukcesem w zarządzaniu ponownie został wykorzystany Kwestionariusz Sukcesu Przedsiębiorczego Wiklunda i Sheparda [32]. Wyniki analizy korelacji pokazały, że sukces
w prowadzeniu działalności gospodarczej wiąże się statystycznie istotnie ze wszystkimi
kompetencjami mierzonymi przez metodę M-Astra. Wielości uzyskanych współczynników wahały się w zakresie od 0,15 (Wytrwałość) do 0,38 (Przywództwo). Wartości
współczynników korelacji nie są wysokie, wskazują jednak, że odnoszenie sukcesu
w prowadzeniu działalności gospodarczej współwystępuje zarówno z poziomem kompetencji ogólnych jak i specyficznych. Powiązania te potwierdzają trafność narzędzia
M-Astra oraz wskazują, że może być ono użyteczne w trakcie diagnozy menedżerów.

Tymczasowe normy
Stworzenie norm pozwala na określenie, jaki poziom kompetencji posiada badana osoba, jak jej wynik plasuje się w porównaniu z wynikami innych menedżerów.
W oparciu o wyniki uzyskane przez menedżerów z różnych krajów wyznaczono tymczasowe normy dla każdej ze skal metody M-Astra. Tymczasowość norm związana
była z faktem przebadania dość małej grupy osób. W oparciu o dalsze prace badawcze będzie możliwe stworzenie norm ostatecznych, uwzględniających m.in. rodzaj
przedsiębiorstwa i wybrane zmienne socjodemograficzne.
Metoda M-Astra w swym założeniu ma służyć do pomiaru kompetencji niezbędnych do efektywnego prowadzenia firmy, dlatego normy opracowano w oparciu
o dane zebrane od grupy menedżerów, która nie deklarowała w najbliższym czasie zamknięcia firmy. Normy dla poszczególnych skal metody M-Astra wyliczono oddzielnie dla każdego kraju. Przygotowując je, posłużono się percentylami, w oparciu o które
można wskazać, jaki procent osób uzyskuje wyniki równe lub niższe niż konkretna
osoba badana. W trakcie analiz przygotowano również orientacyjne normy ogólne,
które mogą być traktowane jako ogólnoeuropejskie. Wyliczono je dla wszystkich
krajów łącznie. Pominięto w trakcie ich opracowywania wyniki z próbki belgijskiej,
z uwagi na jej małą liczebność. Mogą być one wykorzystywane jako punkt odniesienia dla wyników badań menedżerów spoza krajów, na których przygotowywano metodę M-Astra. Opracowane w ten sposób wstępne normy stanowiły punkt odniesienia
dla oceny wyników prezentowanych osobom badanym przy wykorzystaniu elektronicznej wersji metody (patrz rysunek 1 – zewnętrzna linia na wykresie radarowym).

Podsumowanie
Doskonalenie kompetencji menedżerskich jest jednym z kluczowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Wzrost kompetencji menedżerów, ich lepsze
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przygotowanie do wykonywania zadań i większa motywacja do działania mogą stanowić siłę napędową organizacji. Rozwijanie kompetencji jest więc jednym z działań służących zwiększaniu konkurencyjności, budowaniu pozycji na rynku i marki
firmy. Patrząc z perspektywy indywidualnego menedżera, jest to element realizacji indywidualnej ścieżki kariery. Podwyższenie własnych kompetencji pozwala na
lepsze radzenie sobie z wymaganiami środowiska pracy, pełnionej roli zawodowej.
Kompetencje należą do tych charakterystyk osoby, które nie są tak stabilne jak
cechy osobowości czy temperament [por. 38], mogą ulegać modyfikacji, rozwijać się.
Nabywane są w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zarówno w sferze funkcjonowania zawodowego oraz życiu codziennym, a także doświadczenia specjalnie
w tym celu zaplanowane, np. szkolenia, jak i okazjonalne i przypadkowe [por. 39].
Tradycyjnie uważano, że wystarczy rozwijanie kompetencji technicznych, związanych
z wykonywaniem zadań, dostarczenie wiedzy i umiejętności zapewniających sprawne
posługiwanie się rzeczami [por. 40]. W związku ze wzrostem znaczenia sektora usług
w porównaniu z sektorem produkcji coraz bardziej potrzebne okazuje się jednak nie
tylko dostarczanie wiedzy i umiejętności technicznych, dotyczących np. wdrażania
nowych technologii, lecz także umiejętności ogólnych, miękkich, które odnoszą się
do komunikowania się z innymi i współpracy, motywowania siebie i innych. Dlatego
wskazuje się coraz częściej na znaczenie rozwijania właśnie kompetencji ogólnych,
ważnych zwłaszcza w kierowaniu ludźmi.
Porównanie oczekiwanego poziomu kompetencji z ich poziomem posiadanym
aktualnie przez daną osobę pozwala na wskazanie konkretnych obszarów, w których
potrzebny jest rozwój. Mogą to być te kompetencje, w których menedżer uzyskał wyniki niskie w stosunku do przyjętego standardu [9]. Wraz z rozwojem nurtu psychologii pozytywnej wskazuje się jednak na potrzebę rozwijania także tych kompetencji,
w których osoba uzyskała wysokie wyniki, jej mocnych stron [41, 42]. Bazując na
tym, co jest jej atutem, można wzmocnić motywację do rozwoju, a zmiana ta może
pociągnąć za sobą także rozwój w innych dziedzinach.
Przedstawiona tu metoda M-Astra ma służyć nie tylko diagnozie poziomu kompetencji (wraz z możliwością tworzenia profili kompetencyjnych i obrazowania graficznego uzyskanych wyników), lecz także wskazaniu sposobów rozwijania konkretnych kompetencji. Została ona opracowana z myślą o małych i średnich firmach,
które nie mają rozbudowanych działów personalnych. Często w takich przypadkach polityka w zakresie szkoleń oparta jest na intuicyjnym rozpoznaniu potrzeb
[por. 43]. Nie ponosząc dużych nakładów środków i czasu, firmy te mogą skorzystać z prostej i szybkiej metody oceny kompetencji, bez odwoływania się do bardziej
kosztownych metod.
Ustalenie poziomu kompetencji u menedżerów pozwoli zaplanować dla nich
odpowiednie działania, które będą mogły służyć rozwojowi wybranych, potrzebnych danej osobie kompetencji. Taka ocena stanowi wstępny krok w kierunku
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opracowywania szkoleń i innych działań doradczych „szytych na miarę”, czyli dostosowanych dokładnie do potrzeb klienta. Pozwala to zaoszczędzić czas i środki
oraz dostarczyć precyzyjnie zaprojektowanych rozwiązań wpisujących się w potrzeby
konkretnej osoby lub organizacji.
Staraliśmy się, aby powstało narzędzie proste w użyciu, przyjazne, a jednocześnie
pozwalające na rzetelny pomiar poziomu kompetencji. Mamy nadzieję, że udało nam
się zrealizować ten cel, choć oczywiście prace nad metodą M-Astra należy kontynuować, choćby po to. by aktualizować normy stosowane do interpretacji wyników.
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Pomiar kompetencji menedżerów małych 
i średnich firm: metoda M-Astra
Streszczenie
Metoda M-Astra jest narzędziem do pomiaru kompetencji menedżerów małych i średnich
firm, które zatrudniają od 10 do 250 pracowników. Pozwala ona na ocenę 8 kompetencji
ogólnych oraz 7 kompetencji specyficznych, istotnych w zarządzaniu. Jest ona dostępna
w 6 wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, polskiej, portugalskiej
i słoweńskiej. Dzięki temu, że metoda ta posiada wersję elektroniczną daje możliwość szybkiej
oceny kompetencji i zobrazowania wyników zarówno w postaci liczbowej, jak i graficznej.
Analizy psychometryczne przeprowadzone w oparciu o badania specjalnie dobranej grupy
menedżerów w pięciu krajach wskazują na wysoką rzetelność skal metody M-Astra oraz
potwierdzają jej trafność. Opracowane zostały także normy, które pozwalają na interpretację
wyników uzyskanych w badaniu konkretnego menedżera.

Słowa kluczowe: M-Astra, kompetencje menedżerskie, małe i średnie firmy

Assessment of the small and 
medium sized enterprises managers’
competencies – M-Astra method
Abstract
The M-Astra method is a tool that can be used to measure competencies of the managers of small
to medium sized enterprises, employing from 10 to 250 people. It enables advisers and researchers
to assess eight general and seven specific competencies, all being essential in management. Six
languages are available in the M-Astra method: Dutch, English, Polish, Portuguese Slovenian and
Spanish. It enables one to assess competencies quickly and present the results both in graphic and
numeric forms, because the method is available in an electronic form. The results of the psychometric analysis that was carried out, based on the specially chosen group of managers from the
five countries, show the high reliability of the M-Astra method scales and prove their validity. The
norms allow to interpret the results of the examination of a particular manager.

Key words: M-Astra method, managerial competencies, small and
medium sized enterprises
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Etyczny wymiar 
norm prawnych 
w relacjach menedżerów 
i przedsiębiorców

Wstęp
Jak pisze A. Lewicka-Strzałecka, „teoretycy CSR, jako podstawowe i niekwestionowalne, przyjmują założenie, iż podstawowym standardem etycznym w biznesie
jest działanie zgodnie z obowiązującym prawem” [3, s. 57]. Z drugiej strony ta sama
badaczka w jednej ze swoich prac przytacza wyniki ogólnopolskich badań przedsiębiorstw, w których na pytanie „Jak często spotkał się Pan(i) z łamaniem norm prawnych w przedsiębiorstwie” aż 49% badanych odpowiedziało „czasem”, a 14% – „często”. Jednocześnie 25% badanych stwierdziło, że czasami można usprawiedliwiać
łamanie norm prawnych przez pracowników [4, s. 97]. Zestawienie normatywnej
doktryny i danych na temat rzeczywistych postaw wobec prawa ukazuje rozbieżność,
która nie jest zaskakująca, ale rodzi pytanie o postawy wobec prawa wśród organizacyjnych decydentów. Wiedza na ten temat jest ważna z perspektywy poszukiwania
recepty na proetyczną kulturę zarządzania, a także efektywnych narzędzi zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa.
Celem artykułu jest rozwinięcie hipotezy dotyczącej rozbieżności postrzegania
norm prawnych i standardów etycznych przez menedżerów i przedsiębiorców. Chociaż ze względu na naturę obu porządków normatywnych nie jest możliwa idealna
zgodność między nimi, określenie wzajemnych relacji w sferze postaw kierowniczych
ma duże znaczenie dla refleksji nad stanem etyczności polskich przedsiębiorstw.
* Dr Jerzy Szczupaczyński – Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.
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Eksploracyjna analiza jakościowa przeprowadzona została przy pomocy programu
komputerowego NVIVO8 na dwóch celowych próbach: menedżerów i przedsiębiorców, którzy kierują przedsiębiorstwami w różnych rejonach Polski. Badania zrealizowano w ramach projektu badawczego „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”, finansowanego ze środków na naukę
w latach 2008–2010 (projekty badawcze N N116 1240 35 oraz 2836/02/E-560/S/2009).
Postawione zostało następujące pytanie badawcze: czy i w jakim zakresie stosunek
do obowiązującego prawa menedżerów wyższego szczebla i przedsiębiorców ma konotacje etyczne?
Hipoteza dotycząca rozbieżności postrzegania norm prawnych i standardów
etycznych znalazła wsparcie w wynikach wcześniej przeprowadzonych badań kierowników liniowych, opartych na technice zdarzeń krytycznych (Critical Incident
Technique) [6]. Z badań tych wynika, że oba systemy normatywne w niewystarczającym stopniu się wspierają. Kierownicy przyzwyczajeni są, że w ich firmach czasami – lub nawet regularnie – nie przestrzega się prawa pracy, nie budzi to w nich
refleksji etycznej. Kwestia poszanowania norm prawnych pojawiała się na marginesie
dyskursu etycznego, zwykle tylko jako dodatkowo przywoływany argument, bez jednoznacznej konotacji etycznej. W opisach dylematów decyzyjnych, jakich doświadczali badani menedżerowie, stosunkowo rzadko występowała niezgodność działania
z normą prawną jako główna przyczyna dylematu etycznego. Wiele wypowiedzi badanych świadczyło o stosunkowo niskiej orientacji na przestrzeganie prawa w sferze
stosunków zawodowych.

1. Typologia perspektyw postrzegania
etyczności zarządzania
Powołując się na znane rozróżnienie Czesława Znamierowskiego, można powiedzieć, że pytanie o postrzeganie związków etyki i prawa w zarządzaniu odnosi się
do tego, czy normy prawne postrzegane są przede wszystkim jako normy aksjologiczne, a więc takie, które są uzasadnione poprzez odwołanie się do podzielanych
przez określoną wspólnotę etycznych wartości, czy też jako normy etyczne, a więc
takie, które obowiązują wyłącznie na mocy ustanowienia [9]. Przyjęto, że podstawowe znaczenie w tym zakresie ma atrybucja etycznych przesłanek w odniesieniu
do norm prawnych regulujących proces zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Na podstawie analizy wypowiedzi respondentów zostały wyróżnione trzy sposoby postrzegania etycznych odniesień norm prawnych. Wypowiedzi uczestników
badań na ten zostały zakodowane zgodnie z kluczem kodowym przedstawionym
w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Postrzeganie etycznych aspektów przestrzegania
prawa w zarządzaniu firmą
Postrzeganie etycznych
aspektów norm prawnych

Przykłady wypowiedzi, które potraktowane zostały jako wskaźniki
poszczególnych postaw
„Prawo to etyka, absolutnie tak. To jest warunek bycia menedżerem,
przestrzeganie prawa” [dyrektor dużej firmy doradczej].

Stosunek menedżera
do prawa ma
jednoznaczne
konotacje etyczne
(etyczny menedżer
powinien rygorystycznie
przestrzegać prawa)

„Dla mnie osobiście, po pierwsze, etyczny menedżer to jest ktoś taki, kto
przestrzega reguł prawa i jakby to jest oczywiste, że trzeba przestrzegać reguł,
które narzuca prawo, ale to nie jest wszystko jakby” [wiceprezes zarządu firmy
sektora finansowego].
„[Badacz: Co charakteryzuje etycznego menedżera?] Po pierwsze, skrupulatne
przestrzeganie norm prawnych, to są takim najbardziej ekstremalną,
skodyfikowaną częścią wartości etycznych, czy moralnych. [B: Czy mówimy
o prawie pracy?] O każdym prawie. O prawie pracy, o prawie gospodarczym,
o prawie karnym również. (…) Czyli to jest, po pierwsze, przestrzeganie
całego kanonu prawnego (…) to jest warunek konieczny, ale nie wystarczający
do tego, żeby mówić o rzeczywiście etycznym zachowaniu” [dyrektor działu
badań dużej firmy FMCG].
„Czasami uważam, że prawo jest właśnie tym minimum etycznym, a czasami
uważam, że prawo samo w sobie jest nieetyczne, tak? To oczywiście zależy
od przypadków” [prezes zarządu dużej agencji reklamowej].

Przestrzeganie prawa
przez menedżera może,
ale nie musi mieć
konotacje etyczne

Stosunek menedżera
do prawa nie ma
konotacji etycznych
(na ocenę postawy
moralnej nie wpływa
stosunek do prawa)

„Prawo nie musi być żadnym źródłem – i zazwyczaj nie jest – norm etycznych.
Zazwyczaj się mówi, że to odwrotnie jest, tak? Tylko że trudno znaleźć te normy
etyczne, które byłyby źródłem prawa. Prawo w biznesie to nie jest tylko prawo,
które dotyczy tylko uregulowań z kodeksu pracy (…). W pewnym sensie jeżeli
te przepisy (…) dotyczą produkcji czy czegoś takiego, (…) nie dotyczą etyki”
[dyrektor firmy doradczej branży farmaceutycznej].
„Prawo jest prawem, pozytywne prawo obowiązuje i jego złamanie pociąga
za sobą jakieś tam skutki, prawda? Natomiast z etyką to ma bardzo mało
wspólnego” [członek zarządu firmy średniej wielkości; media].
„Etyka to jest coś, co ja rozumiem, że jest jakiś kodeks, który jest kompletnie
niepisany w jakimś środowisku, który jest przestrzegany, to wtedy jest
zachowanie etyczne. Jeżeli jest łamany, to jest to zachowanie nieetyczne.
Nie wiązałbym tego ani z prawem, ani z czymkolwiek innym, tylko jak gdyby
niepisany sposób zachowania” [dyrektor ds. technicznych dużej firmy
telekomunikacyjnej].

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Pytanie o to, co wyznacza występowanie trzech wyróżnionych sposobów postrzegania etycznych aspektów norm prawnych zostało postawione w kontekście perspektyw, które zrekonstruowano na podstawie analizy zebranego materiału. Pełny opis
perspektyw i procedury ich rekonstrukcji znajduje się w innym miejscu [7]. Pojęcie
perspektywy określić można – za U. Flickiem – jako zbiór powiązanych założeń, na
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których opiera się specyficzny sposób postrzegania i doświadczania określonego obszaru rzeczywistości [1, s. 307]. Każda z perspektyw jest złożonym modelem mentalnym, który wyznacza postrzeganie i rozumienie związków etyki z zarządzaniem.
Model ten wpływa na zachowania i decyzje podejmowane przez menedżerów i przedsiębiorców, a więc jest powiązany z postawami przywódczymi w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.
Wyróżniono 5 perspektyw w grupie menedżerów (por. tab. 2) i 4 perspektywy
w grupie przedsiębiorców (por. tab. 3). Każda perspektywa oparta jest na odmiennym
rozumieniu kategorii „etyczne zarządzanie” i subkategoriach uzyskanych w wyniku
zastosowania odpowiednich procedur kodowania [2], [5].
Tabela 2. Typologia perspektyw postrzegania związków pomiędzy
etyką a zarządzaniem w grupie menedżerów
Typ perspektywy

Definicja etycznego zarządzania

Główne subkategorie

„Korporacyjny
proceduralizm”

Przestrzeganie i upowszechnianie wartości
przyjętych przez firmę, przede wszystkim
poprzez postępowanie zgodne z etycznym
kodeksem firmy i wynikającymi z tego kodeksu
formalnymi regułami.

• wartości firmy,
• dążenie do zapewnienia
zgodności postępowania
i decyzji z wartościami firmy,
• dążenie do upowszechnienia
wartości firmy

„Etyczny
profesjonalizm”

Kierowanie się w wykonywaniu zawodu
menedżera osobistym systemem etycznych
wartości, przełożonym na język zasad
profesjonalnego postępowania i uzgodnionym
z wartościami i regułami firmy.

• osobisty system wartości,
• dążenie do etycznej integralności

„Etyczny
sytuacjonizm”

• moralne intencje
Poszukiwanie możliwości realizacji moralnych
• obiektywne uwarunkowania roli
intencji w zmiennym kontekście procesu
zawodowej menedżera
zarządzania firmą, w oparciu o sytuacyjnie
• dążenie do adaptacji przesłanek
rekonstruowane przesłanki moralnego działania.
moralnego działania

„Technokratyczny
legalizm”

Zarządzanie zgodne z obowiązującym prawem,
w oparciu o sprawdzone reguły skutecznego
zarządzania.

• stosowania reguł
profesjonalnego zarządzania
• dążenie do przestrzegania prawa

„Etyka kontraktu”

Zarządzanie oparte na zasadach uczciwych
transakcji pomiędzy uczestnikami procesu
gospodarowania.

• zasady transakcyjnej uczciwości,
• dążenie do zmniejszenia
niepewności warunków
działalności przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Perspektywa „korporacyjnego proceduralizmu” to sposób postrzegania etyczności zarządzania charakterystyczny dla dużych korporacji, o spoistych kulturach
organizacyjnych i rozbudowanym systemie zarządzania CSR. Cechą wyróżniającą
jest postrzeganie zgodności zachowań menedżera ze sformalizowanymi wartościami
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i procedurami firmy jako podstawowej przesłanki ocen moralnych. Standardy etyczne
stosowane w zarządzaniu traktowane są jako standardy przede wszystkim lokalne,
definiowane na poziomie firmy i/lub korporacji zawodowych. Kluczowe znaczenie
ma nie tyle zarządzanie zgodne z własnym sumieniem, ile zgodność ze sformalizowanym kodeksem firmy.
Dla perspektywy „etycznego profesjonalizmu” kluczowym elementem definicji etycznego zarządzania jest „osobisty system wartości”. Wiąże się z tym autoteliczne i holistyczne rozumienie etycznej postawy menedżera. Etyczny menedżer nie
jest etyczny po to, aby skuteczniej osiągać cele biznesowe – jest skuteczny, ponieważ
jest etyczny. Postawa etyczna opisywana jest jako naturalna, niewynikająca z instrumentalnej kalkulacji. Drugą subkategorią jest „dążenie do etycznej integralności”.
Integralność oznacza spójność wszystkich pełnionych ról społecznych z osobistym
systemem wartości; jest odkrywaniem sposobów realizacji tych wartości w różnych
kontekstach życiowych aktywności.
Obie perspektywy określają wyraziste ramy interpretacji moralnych wymiarów
zarządzania. Odmienne pod tym względem właściwości wykazuje perspektywa
„sytuacyjnego pragmatyzmu”. Z jednej strony, badani podkreślają nadrzędność
sprawnościowo-efektywnościowych elementów roli zawodowej, np. w deklaracjach,
że „biznes nie jest dla ludzi miękkich”, „biznes generalnie z natury swojej trudno się
daje pogodzić z etyką”. Z drugiej strony rozmówcy demonstrują potrzebę realizacji
moralnych intencji. Pojawia się napięcie pomiędzy wymaganiami roli zawodowej
a wrażliwością moralną menedżera i potrzebą społecznego uprawomocnienia w kategoriach etycznych. Rozwiązaniem jest konstruktywistyczne podejście do przesłanek
moralnego działania. Etyczność w zarządzaniu wymaga, w przekonaniu badanych,
dostosowania ram percepcji moralnej do pojawiających się sytuacji. „Dążenie do
adaptacji” jest kategorią dynamizującą rozumienie etyczności charakterystyczne dla
tej perspektywy – treść etyczności jest zmienna, konstruowana sytuacyjnie – w zależności od pojawiających się możliwości proetycznych działań. Cechą „etycznego
sytuacjonizmu” jest relatywizm w postrzeganiu etycznych standardów zarządzania
(jeden z respondentów ujmuje to lapidarnie, odpowiadając na pytanie o uniwersalne
standardy etyczne w zarządzaniu: „Są tylko sytuacje, nie ma zasad”).
Cechą charakterystyczną perspektywy „technokratycznego legalizmu” jest tendencja do utożsamiania etycznego zarządzania z zarządzaniem fachowym, opartym
na sprawdzonych technikach i wzorach postępowania. Rozumienie etyczności zostaje
podporządkowane racjonalności skutecznego zarządzania zasobami firmy, przy czym
zatarciu ulega specyfika etyczności jako obszaru zdefiniowanego przez odrębne kryteria
decyzyjne i ocenne. Synonimem zarządzania etycznego staje się zarządzanie skuteczne.
W wielu miejscach wątek etyczności przestaje być odróżnialny od opisu zarządzania skutecznego jako takiego, a charakterystyki sylwetki etycznego menedżera, kreślone przez
rozmówców, równie dobrze pasują do ogólnego portretu menedżera skutecznego.
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Perspektywę „etyki kontraktu” opisują dwie kategorie: „zasady transakcyjnej
uczciwości” i „dążenie do zmniejszenia niepewności warunków działalności przedsiębiorstwa”. Kategoria „zasady uczciwej transakcji” obejmuje reguły postępowania,
które zapewniają bezpieczeństwo i powtarzalność relacji gospodarczych. Badani wymieniają trzy rodzaje zasad:
 uczciwość rozumianą jako dotrzymywanie umów, terminów płatności, dostaw
i składanych obietnic, kierowanie się lojalnością wobec firmy i przełożonych,
działanie w dobrej wierze przy podpisywaniu umów;
 dbałość o rzetelne informowanie uczestników procesu gospodarowania i transparentność reguł postępowania w biznesie;
 kierowanie się zasadą partnerstwa w relacjach gospodarczych (orientacja na porozumienie w sytuacjach trudnych dla podwładnych i kontrahentów; niewykorzystywanie słabości uczestników transakcji w sposób, który zagraża ich podstawowym interesom; kierowanie się zasadami uczciwej konkurencji).
Centralny charakter kategorii „dążenie do zmniejszenia niepewności warunków
działalności przedsiębiorstwa” wyjaśnia, dlaczego standardy etyczne traktowane są
instrumentalnie i warunkowo. Są one postrzegane jako środowiskowa konwencja,
która może, lecz nie musi być wykorzystywana w procesie realizacji celów przedsiębiorstwa. Mówiąc inaczej, „reguły gry” są przestrzegane o tyle, o ile jest to korzystne
z punktu widzenia stabilizacji warunków działania.
W grupie przedsiębiorców za najbardziej „radykalną” należy uznać perspektywę
„etycznego posłannictwa”. Centralną kategorią rozumienia etyczności są „osobiste
wartości” przedsiębiorcy, które określają sposób zarządzania. Perspektywę charakteryzuje rygoryzm moralny i autoteliczny charakter motywacji przedsiębiorcy. W wypowiedziach często podkreślane są religijne korzenie aksjologicznych przekonań badanych. W jednej z relacji można znaleźć nawet opis religijnego nawrócenia, który
zaowocował zmianą stylu kierowania przedsiębiorstwem.
Drugą subkategorią opisującą perspektywę „etycznego posłannictwa” jest poczucie misji, które uzewnętrznia się w dążeniu do nadania szczególnych cech własnej
przedsiębiorczości. Badani prezentują bardziej lub mniej skrystalizowane projekty
„etycznego biznesu” lub „etycznego zarządzania”. Poczucie misji stanowi odzwierciedlenie etycznych wartości, z którymi przedsiębiorca się identyfikuje, a które inspirują działania transgresyjne w różnych obszarach zarządzania i biznesu. Można
wyróżnić trzy domeny etycznej misji:
 stworzenie przedsiębiorstwa o wyróżniającym poziomie etyczności zarządzania
i stosunków międzyludzkich;
 realizację postulatów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec zewnętrznych interesariuszy;
 działania mające na celu poprawę etyczności stosunków biznesowych w branży
lub na lokalnym rynku.
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Tabela 3. Typologia perspektyw postrzegania związków pomiędzy
etyką a zarządzaniem w grupie przedsiębiorców
Typ perspektywy

Czy jest etyczne zarządzania?

Główne subkategorie

Zarządzanie zgodne z osobistymi
wartościami i opartym na tych
wartościach poczuciem etycznej misji.

– osobisty system etycznych wartości
– dążenie do realizacji etycznej misji

„Etyczny
instrumentalizm”

Zarządzanie zgodne z moralnymi
zasadami przedsiębiorcy, przełożonymi
na styl przewodzenia i prowadzenia
przedsiębiorstwa.

– osobisty styl zarządzania
– dążenie do wypracowania i stosowania
własnego stylu przewodzenia
i prowadzenia przedsiębiorstwa,
opartego na podstawowych zasadach
moralnych, które przedsiębiorca uważa
za ważne

„Etyczny
minimalizm”

Dążenie do przestrzegania minimalnych
standardów etycznego zarządzania
w kontekście ograniczeń, jakie określa
sytuacja firmy i jej otoczenie.

– moralne intencje przedsiębiorcy
– obiektywne uwarunkowania roli
zawodowej przedsiębiorcy
– dążenie do przestrzegania
minimalnych standardów etycznych
zarządzania i przedsiębiorczości

„Aksjologiczny
legalizm”

Etyczne zarządzanie to zarządzanie
oparte na regułach profesjonalnego
zarządzania, zgodne z obowiązującym
prawem i sformalizowanymi standardami
etycznego postępowania

– stosowania reguł profesjonalnego
zarządzania
– dążenie do przestrzegania prawa
i sformalizowanych standardów
etycznego postępowania

„Etyczne
posłannictwo”

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Perspektywa „etycznego posłannictwa” może być postrzegana jako interesujący
przypadek przedsiębiorczości, w której obok dążenia do osiągnięcia zysków równie
istotną siłę motywującą stanowią cele o charakterze etycznym. Dążenie do realizacji etycznej misji pojawia się w kilku motywacyjnych kontekstach. Po pierwsze, jako
element autokreacji i budowy osobistej tożsamości poprzez etyczne sprawstwo. Jak
mówi jeden z badanych, chodzi o „zdefiniowanie, kim naprawdę jesteśmy”. Po drugie,
jako potrzeba działania na rzecz środowiska społecznego, z którym rozmówcy czują
się związani. W wypowiedziach badanych pojawia się określenie „społeczna służba
kapitału”. Po trzecie, jako potrzeba upowszechniania wyznawanych wartości.
„Etyczny instrumentalizm” jest mniej radykalną wersją perspektywy „etycznego
posłannictwa”, pozbawioną elementów misyjnych i bardziej zorientowaną na dobro
interesariuszy niż ogólne wartości. Istotą etycznego zarządzania jest postępowanie
zgodne z moralnymi zasadami, bliskimi przedsiębiorcy, które stanowią podstawę
indywidualnego stylu przywództwa i kierowania przedsiębiorstwem. Indywidualny
styl zarządzania jest konstruowany przez pryzmat doświadczeń i celów zawodowych przedsiębiorców, wyraża się w określonych praktykach, ale tylko w niektórych
sytuacjach decyzyjnych lub rozwiązaniach zarządczych. Przykładowo, dla jednego
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z respondentów podstawowym standardem etycznym, który definiuje jego styl zarządzania, jest zasada „nie kłamać”. Pełni ona funkcję heurystyki moralnej, na podstawie której projektowane są różne elementy osobistego stylu zarządzania. Wątek
reguły „nie kłamać” przewija się przez cały wywiad w różnych kontekstach: zawierania umów z kontrahentami, ustalania warunków zatrudnienia z pracownikami,
polityki informacyjnej firmy itp.
Biorąc pod uwagę siłę wpływu, jaką na sposób zarządzania mają przekonania
moralne przedsiębiorców, „etyczny minimalizm” sytuuje się na końcu kontinuum,
które tworzą wyróżnione perspektywy. Tylko niewielki zakres decyzji zarządczych
podlega etycznym ocenom. Istotnym elementem „etycznego minimalizmu” jest pogląd o decydującym wpływie zewnętrznych uwarunkowań na możliwości realizacji
proetycznych intencji przedsiębiorcy – realia rynku i specyfika przedsiębiorstwa decydują o tym, czy i kiedy przedsiębiorca może uwzględniać etyczne kryteria w zarządzaniu. Motyw braku swobody wyboru w sytuacji konkurencyjnej presji oraz ograniczeń zasobowych pojawia się w wielu wywiadach, jednak w przypadku perspektywy
„etycznego minimalizmu” prowadzi do moralnych samoograniczeń i wąskiego, minimalistycznego definiowania etycznych standardów.
Perspektywę „etycznego minimalizmu” cechuje relatywizm i niepewność w postrzeganiu standardów etycznych, co kontrastuje z rygoryzmem moralnym, eksponowanym przez przedstawicieli „etycznego posłannictwa”.
Etyczne zarządzanie to według przedsiębiorców reprezentujących perspektywę
„aksjologicznego legalizmu” zarządzanie oparte na profesjonalnych regułach, zgodne
z obowiązującym prawem i sformalizowanymi standardami postępowania. Określenie „aksjologiczny” wskazuje, że reguły i standardy są zakotwiczone w aprobowanych
wartościach, które mają charakter środowiskowy. Szczególną cechą tej perspektywy
jest tendencja do utożsamiania etycznego zarządzania z zarządzaniem zgodnym ze
sprawdzonymi, profesjonalnymi wzorami postępowania. Etyczne zarządzanie „polega na profesjonalnym budowaniu relacji służbowych, na profesjonalnym i etycznym
konkurowaniu na rynku (…); czyli nie uważam, żeby ktoś prowadził firmę w sposób
profesjonalny, jeżeli łamie standardy etyczne” – mówi jeden z badanych.
Hierarchiczna analiza skupień, którą wykonano jako uzupełnienie analizy jakościowej, ujawnia cztery cechy „aksjologicznego legalizmu”.
 Integralizm moralny. Ponieważ podstawą „aksjologicznego legalizmu” jest przekonanie, że wzory skutecznego, profesjonalnego zarządzania wyznaczają obszar
etycznego wartościowania; w parze z tym idzie tendencja do postrzegania szerokiego zakresu zachowań i decyzji zarządczych, które podlegają temu wartościowaniu.
 Proceduralizm. Istotnym wyznacznikiem etyczności zachowań organizacyjnych jest zgodność ze sformalizowanymi normami i procedurami w przedsiębiorstwie.
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Lokalizm standardów etycznych. Podstawowe zakorzenienie standardów etycznych ma, w przekonaniu badanych, charakter lokalny. Są to normy i wartości
przyjęte w firmie, określonej branży lub na określonych rynkach. Z drugiej strony
reguły profesjonalnego zarządzania, wyznaczające obszar etycznego wartościowania, są traktowane przez rozmówców jako uniwersalne.
Rygorym moralny i jednoznaczność standardów. Przedsiębiorcy reprezentujący
perspektywę „aksjologicznego legalizmu” wykazują tendencję do postrzegania
standardów etycznych jako jednoznacznych i bezwzględnie obowiązujących.

2. Perspektywy a postrzeganie
etycznych aspektów prawa
Powróćmy do głównego pytania: czy i w jakim zakresie stosunek respondentów
do obowiązującego prawa ma – w ich deklaracjach – konotacje etyczne? Na rysunku
1 zaprezentowano rozkład zdefiniowanej w tabeli 1 zmiennej, w grupie perspektyw
charakterystycznych dla menedżerów (do analizy wykorzystano tylko 20 wywiadów,
które reprezentują „czyste” przypadki poszczególnych perspektyw).
Wyróżnione perspektywy można podzielić na dwie grupy (por. tabela 2). Pierwszą grupę tworzą „korporacyjny proceduralizm” i „technokratyczny legalizm”. W obu
przypadkach ogólna definicja etyczności implikuje postrzeganie prawa w kategoriach
etycznych, choć jak wynika ze szczegółowej analizy wypowiedzi, implikacja ta przybiera różne formy i różny stopień kategoryczności.
Rysunek 1. Postrzeganie etycznych aspektów prawa (grupa menedżerów, N=20)

„etyka kontraktu”

„etyczny
sytuacjonizm”

„etyczny
profesjonalizm”

„korporacyjny „technokratyczny
proceduralizm”
legalizm”

Stosunek menedżera do prawa ma jednoznaczne konotacje etyczne
Przestrzeganie prawa przez menedżera możem ale nie musi mieć
konotacje etyczne
Stosunek menedżera do prawa nie ma konotacji etycznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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W przypadku perspektywy „korporacyjnego proceduralizmu” można zauważyć
tendencję do traktowania w sposób jednorodny przepisów prawa i norm określonych w kodeksach etycznych. Wyraża się to, po pierwsze, w podkreślaniu wspólnych
aksjologicznych korzeni obu systemów normatywnych. Po drugie, porządek prawny
i ład etyczny ustanowiony przez sformalizowany kodeks firmy postrzegane są jako
powiązane i uzupełniające się w ramach hierarchicznej konstrukcji, którą tworzą
formalne regulatory zachowań organizacyjnych. Jak mówi o tym jeden z menedżerów: „[Badacz: W takim razie co (…) jest potrzebne, żeby powiedzieć, że to jest
etyczne zarządzanie?] (…) Z jednej strony jest to kwestia norm prawnych, z drugiej strony (…) kodyfikacja tego, co dana firma uważa za takie podstawowe reguły,
których należy przestrzegać. (…) Odwołując się do przykładu mojej firmy, no to
[zasady kodeksu etycznego – przyp. J.S.] w bardzo precyzyjny sposób kodyfikują
to, jakie zachowania my uważamy, jakie są nasze wartości i jakie sposoby zachowania i cele, sposoby zarządzania są dopuszczalne. To, czego mi brakuje w przypadku,
kiedy mówimy o menedżerze, brakuje mi tu jeszcze takiej fazy pośredniej, która
była bardziej uniwersalna, ale jednak miała zastosowanie, czyli takiego menedżerskiego kodeksu etycznego, tak?” [prezes zarządu firmy doradczej]. Jednorodność
norm prawnych i standardów etycznych wynika z podstawowej cechy „korporacyjnego proceduralizmu”, którą jest traktowanie behawioralnej zgodności z formalnie
zdefiniowanymi zasadami i wartościami, jako podstawowego kryterium etyczności w zarządzaniu.
Postrzeganie prawa jako systemu norm, których stosowanie jest etyczną powinnością, przeważa także w przypadku perspektywy „etyczny profesjonalizm”. Tu jednak
etyczne odniesienia norm prawnych są mniej jednoznacznie. W większości wypowiedzi podkreślana jest odmienność obu systemów normatywnych, a także wskazywana
nadrzędna rola norm etycznych. Osobiste wartości moralne opisywane są jako konieczne uzupełnienie prawa lub regulator zachowań, który zmniejsza znaczenie norm
prawnych.
Analiza wypowiedzi przedstawicieli perspektywy „technokratycznego legalizmu”
ujawnia charakterystyczny paradoks: dążenie do przestrzegania zobowiązań wobec
interesariuszy, które wynikają z prawa, nie implikuje w każdy przypadku postawy rygorystycznego przestrzegania prawa. W wypowiedziach można znaleźć liczne opisy
niskiej jakości systemu prawnego w Polsce; respondenci mówią o zawiłości, braku
precyzji i nieżyciowości przepisów obowiązujących w przedsiębiorstwie. W konkluzji jeden z badanych stwierdza: „prawo niedobrze jest naruszać, ale czasami trzeba”
[dyrektor działu badań dużej firmy FMCG]. Jak się wydaje, nawet umiejscowienie
prawa w centrum rozumienia etyczności zarządzania nie przesłania realistycznej
oceny niedoskonałości porządku prawnego. Postrzeganie prawa jako zespołu norm
aksjologicznych sąsiaduje z umotywowaną pragmatycznie akceptacją możliwości
omijania prawa lub działania na jego krawędzi. Dodać jednak należy, że dotyczy to
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głównie tych przepisów prawa, które nie mają bezpośredniego znaczenia dla dobra
najważniejszych interesariuszy (pracownicy, właściciele, kontrahenci).
Cechą drugiej grupy perspektyw jest przewaga poglądu, że normy prawne obowiązujące w zarządzaniu przedsiębiorstwem są postrzegane jako normy tetyczne.
W wypowiedziach na ten temat podkreślane są trzy wątki.
 Wadliwość wielu rozwiązań prawnych, która przeciwstawia prawo standardom
etycznym. Jak o tym mówi jeden z menedżerów: „Myślę, że każdy pracodawca
w Polsce i pewnie większość szefów w Polsce zetknęła się z bardzo trudnym obszarem do zarządzania, jakim jest zwalnianie ludzi. Wydaje mi się, że polskie prawo
jest w tym obszarze tak skonstruowane, że tak naprawdę trudno zwolnić niechcianego pracownika w sposób godny. (…) Bo sam się zetknąłem z tym w życiu, z takimi sytuacjami, w których byłem zmuszony zachować się z mojego, z własnego
punktu widzenia niegodnie (…), ale z całą pewnością w ramach i w zgodzie z tym,
co jest wytyczone przez prawo” [dyrektor firmy doradczej średniej wielkości].
Inny rozmówca porusza ten sam problem w płaszczyźnie ogólnej: „Podstawowym
problemem, który mamy, jeśli chodzi o etykę – i to myślę nie tylko w firmie, ale
w ogóle – to jest kwestia przepisów, tak? Znaczy, czy (…) łamanie przepisów jest
etyczne czy nieetyczne? (…) I dokładnie ten sam problem występuje w firmie.
Znaczy my generalnie jesteśmy bardzo tutaj ortodoksyjni, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów. Pytanie, czy to dlatego, że staramy się być etyczni, czy dlatego,
że staramy się być ostrożni. Ja bym na to powiedział: raczej dlatego, że staramy
się być ostrożni, a nie etyczni, ponieważ uważamy, że wiele przepisów jest kompletnie bez sensu” [prezes zarządu dużej agencji marketingowej].
 Kalkulatywny charakter podporządkowania – menedżer przestrzega prawa, biorąc pod uwagę dolegliwość sankcji, ryzyko poniesienia kary lub rachunek korzyści wizerunkowych.
 Poszukiwanie przyczyn braku etycznych przesłanek norm prawnych także w czynnikach zewnętrznych wobec procesu zarządzania (brak tradycji poszanowania
prawa, partykularyzacja prawa, czyli wykorzystywanie niespójności prawa przez
instytucje i grupy interesu itp.).

3. Grupa przedsiębiorców
Analiza postrzegania związków pomiędzy standardami prawnymi i etycznymi
w grupie perspektyw charakterystycznych dla przedsiębiorców wykazuje szereg
podobieństw, ale także szerg różnic. Podobieństwo dotyczy hierarchii perspektyw
ze względu na postrzeganie prawa jako systemu norm aksjologicznych (por. rysunki nr 2 i 3). Bliźniacze perspektywy zajmują w obu grupach podobne pozycje.
W przypadku „aksjologicznego legalizmu”, którego jedną z centralnych kategorii jest

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

187

Jerzy Szczupaczyński

„dążenie do przestrzegania prawa”, prawo postrzegane jest konsekwentnie jako system norm aksjologicznych. Największy deficyt etycznych odniesień norm prawnych
wykazuje „etyczny minimalizm” – podobnie jak w grupie menedżerów perspektywa
„etycznego sytuacjonizmu”.
Rysunek 2. Postrzeganie etycznych aspektów przestrzegania
prawa (grupa przedsiębiorców, N=20)

„etyczny minimalizm”

„etyczny
instrumentalizm”

„etyczne
posłannictwo”

„aksjologiczny
legalizm”

Stosunek menedżera/przedsiębiorcy do prawa ma jednoznaczne konotacje etyczne
Przestrzeganie prawa przez menedżera/przedsiębiorcę możem
ale nie musi mieć konotacje etyczne
Stosunek menedżera/przedsiębiorcy do prawa nie ma konotacji etycznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Perspektywę „etycznego minimalizmu” charakteryzuje szczególnie krytyczny stosunek wobec obowiązującego prawa. Jest ono postrzegane jako elementem zewnętrznych
uwarunkowań, które ograniczają lub wręcz uniemożliwiają stosowanie standardów
etycznych. Złe prawo zmusza przedsiębiorców – w imię przetrwania firmy – do oszukiwania państwa i łamania przepisów. Konsekwencje „złego prawa” – w odniesieniu
do postrzegania związków pomiędzy etyką a prawem – są trojakiego rodzaju:
 oddzielenie normatywnych postulatów od praktyki zarządzania i przedsiębiorczości – podkreślanie odrębności i nieprzystawalności dwóch porządków: tego
co jest, i tego, co być powinno;
 racjonalizacja oportunizmu prawnego w kategoriach etycznych, a więc poszukiwanie etycznych uzasadnień dla praktyk łamania lub instrumentalizacji prawa;
 przedefiniowanie relacji pomiędzy zarządzaniem a etyką.
Charakterystyczną dla perspektywy „etycznego minimalizmu” strukturę argumentacyjną zaprezentowano na rysunku 3. Łańcuch przyczyn i skutków ma trzy
ogniwa: charakterystyka prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej, skutki
w sferze praktyki zarządzania, skutki na poziomie postrzegania prawa i jego relacji
z zarządzaniem.
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Rysunek 3. Struktura argumentacyjna charakterystyczna
dla perspektywy „etycznego minimalizmu”
CHARAKTERYSTYKA PRAWA
– niedostosowane, nieżyciowe, nieprecyzyjne, niepotrzebnie zagmatwane, a to umożliwia
okradanie państwa
– prawo może działać nieetycznie w stosunku do przedsiębiorcy (np. przypadek R. Kluski)
– nieudolnie wprowadzane przez niekompetentnych urzędników
– jest fikcją, utrudnia rozwój przedsiębiorstwa; w Polsce nie ma możliwości postępowania
tylko i wyłącznie zgodnie z prawem

KONSEKWENCJE W SFERZE ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
– prawo trzeba obchodzić
– prawo przeszkadza w etycznym zarządzaniu, zmusza przedsiębiorców do kombinowania
– prawo tworzy dylematy, które muszą być rozwiązane przez łamanie prawa
– w wielu przypadkach jest nie do pogodzenia przestrzeganie litery prawa i dbałość
o interes firmy

SEPARACJA MODELU
NORMATYWNEGO
I PRAKTYKII
ZARZĄDZANIA
– teoretycznie każde
łamanie prawa
powinno być
nieetyczne
– tylko teoretycznie
prawo jest spójne
z etyką
– powinien być
związek pomiędzy
prawem a etyką, ja
osobiście chciałbym

RACJONALIZACJE
W KATEGORIACH
ETYCZNYCH
– etyczne jest łamanie
prawa w imię dobra
przedsiębiorstwa
– etyczne jest
wykorzystywanie luk
i niejasności prawa
– omijanie prawa
nie jest nieetyczną
rzeczą, bo prawo
tworzą ludzie
nieetyczni

PRZEDEFINIOWANIE
RELACJI POMIĘDZY
PRAWEM A ETYKĄ
– zagadnienie
przestrzegania
prawa nie jest
kwestią etyczną

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Analiza zebranego materiału wskazuje na istotną różnicę artykulacyjną pomiędzy
badanymi grupami – wypowiedzi na temat etycznych aspektów przestrzegania prawa
w grupie przedsiębiorców są bardziej niejednoznaczne i wewnętrznie sprzeczne. Jak
się wydaje, jest to wynikiem obiektywnej sytuacji przedsiębiorców w Polsce, którzy
muszą kierować swoimi przedsiębiorstwami w warunkach niedoskonałego prawa
i nie zawsze sprawnie działającego aparatu egzekwowania tego prawa. Hipotezę tę
uprawdopodobniają przytoczone wypowiedzi na temat braków i dysfunkcji systemu
prawnego.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

189

Jerzy Szczupaczyński

Typowym przykładem wewnętrznych sprzeczności wypowiedzi na temat związków prawa i etyki jest fragment wywiadu z przedsiębiorcą reprezentującym perspektywę „etycznego instrumentalizmu”. Na pytanie o związek prawa i etyki rozmówca
potwierdza traktowanie przestrzegania norm prawnych jako aksjologicznej podstawy przedsiębiorczości. „(…) Przede wszystkim etyczne jest przestrzeganie prawa.
Prawda? Co do tego nie mam wątpliwości, więc każde regulacje i przepisy muszą być
przez pracodawcę respektowane, żeby można było o nim powiedzieć, że jest etyczny.
Jeżeli nie respektuje prawa, no to w ogóle jest poza, poza tą sferą rozważań” [właściciel firmy handlowej średniej wielkości]. W dalszej części wywiadu respondent podaje przykład nierównych szans, jakie stwarzają regulacje prawne dla przedsiębiorczości w Polsce, który kończy uwagą: „Regulacje prawne (…) nie wymuszają postaw
nieetycznych, ale po prostu są nieetyczne, same w sobie są nieetyczne!”.

Zakończenie
Wyniki analizy częściowo potwierdzają tezę o rozbieżności postrzegania norm
prawnych i standardów etycznych przez zarządzających polskimi przedsiębiorstwami.
Znalazła ona potwierdzenie w przypadku tylko niektórych z wyróżnionych perspektyw; oceniając krytycznie jakość obowiązującego prawa, respondenci wyłączają
kwestię rygorystycznego przestrzegania przepisów prawa z obszaru etycznego wartościowania.
W obu badanych grupach respondenci wymieniają szereg charakterystyk polskiego prawa, które utrudniają ich zdaniem proetyczne zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem [8]. Badani mówią o braku spójności i niestabilności prawa oraz o nadmiarze regulacji w obszarze działalności gospodarczej. Wymieniane są także błędne
rozwiązania prawne, które zmuszają zarządzających do omijania lub łamania przepisów. Złe prawo uruchamia, w przekonaniu badanych, różne mechanizmy przyczynowo-skutkowe, które blokują możliwości poprawy etycznego poziomu zarządzania.
Respondenci wskazują na utrwalanie się i uprawomocnienie praktyk poszukiwania
luk w prawie, upadek prestiżu prawa, demoralizację pracodawców i pracowników,
rozpowszechnianie się nieuczciwych praktyk konkurencyjnych.
Z drugiej strony reprezentanci niektórych z wyróżnionych postaw postrzegają
prawo w sposób rygorystyczny; jest ono traktowane jako podstawa, conditio sine
qua non etyczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ze względu na jako nielosowy
charakter próby trudno ocenić, jaki jest rozkład wyróżnionych postaw wobec prawa
w całej populacji polskich menedżerów i przedsiębiorców.

190

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

Etyczny wymiar norm prawnych w relacjach menedżerów i przedsiębiorców

Bibliografia
[1] Flick U., An introduction to qualitative research, SAGE Publications Ltd., London 2006.
[2] Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000.
[3] Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
[4] Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 1999.
[5] Saldana J., The Coding Manual for Qualitative Researchers, SAGE Publications Ltd., London 2009.
[6] Szczupaczyński J., Rola standardów etycznych w kierowaniu zespołem, „Olympus” 2008,
nr 3 (7), s. 88–106.
[7] Szczupaczyński J., Zarządzanie a etyka w opinii menedżerów średniego i wyższego szczebla, „Współczesne Zarządzanie” 2010, nr 4.
[8] Szczupaczyński J., Bariery etycznego zarządzania w opinii polskich menedżerów i przedsiębiorców, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 1.
[9] Znamierowski Cz., Oceny i normy, PWN, Warszawa 1957.

Etyczny wymiar norm prawnych 
w relacjach menedżerów 
i przedsiębiorców
Streszczenie
Tematem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie stosunek do
obowiązującego prawa menedżerów wyższego szczebla i przedsiębiorców ma konotacje
etyczne? Eksploracyjna analiza jakościowa przeprowadzona została na dwóch celowych
próbach: menedżerów i przedsiębiorców, którzy kierują przedsiębiorstwami w różnych
rejonach Polski. Wyniki tylko częściowo potwierdzają hipotezę na temat rozbieżności
postrzegania norm prawnych i standardów etycznych przez zarządzających polskimi przedsiębiorstwami. W obu badanych grupach wyróżnione zostały różne perspektywy postrzegania
etycznych aspektów norm prawnych. Tylko w przypadku niektórych z wyróżnionych
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perspektyw krytyczna ocena jakości obowiązującego prawa wiąże się z wyłączeniem kwestii
przestrzegania prawa z obszaru etycznego wartościowania.

Słowa kluczowe: postawy moralne menedżerów i przedsiębiorców,
etyczne zarządzanie, postrzeganie związków etyki i zarządzania,
etyka biznesu, etyczność norm prawnych

ETHICALITY OF JUDICIARY NORMS
AS DEPICTED IN MANAGERIAL
AND ENTREPRENEURIAL STORIES
Abstract
The aim of the article is to approach the answer to the question whether and to what
scope the attitude towards the law has an ethical connotation among Polish CEOs and
entrepreneurs. The exploratory qualitative analysis has been conducted in two purposive
samples of interviews with CEOs and entrepreneurs, who manage middle and large sized
companies located in different regions of Poland. Basing on their perceptions of the ethics
and management relationship, several types of perspectives were distinguished. The results
partially support the hypothesis of perception divergence of judiciary norms and ethical
standards, but it was only in case of some of the perspectives distinguished, that the critical
assessment of deficiencies in the law was correlated with conscious exclusion of judiciary
norms from ethical judgment.

Key words: moral attitudes of CEOs and entrepreneurs, ethical
management, perception of the relation between ethics and
management, business ethics, ethicality of judiciary norms
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1

Model procesu 
podejmowania decyzji 
(na przykładzie badań 
ratowników górskich)

Wstęp
W zakresie analizy procesów decyzyjnych nie powinno zbraknąć ujęć, które determinują je od strony prakseologicznej, psychologicznej czy epistemologicznej. Niniejszy artykuł staje się przeto próbą naukowej odpowiedzi na takie oto pytania: jak
ukształtowany jest system procesu decyzyjnego?, jaka jest zależność pomiędzy natężeniem lęku reaktywnego, a efektywnością procesu podejmowania decyzji, jakie
są determinanty procesu decyzyjnego, i wreszcie: jaką rolę odgrywa poszukiwana
współzależność dla ekonomiki kierowania organizacjami?
W świetle powyższych uwag postawiono tezę, że istnieje pozytywna korelacja
między efektywnością podejmowania decyzji a poziomem kształtowania się lęku.
Zależność tę można wydedukować w drodze wnioskowania implicite z zastosowaniem właściwym metod psychologicznych. Podejmowanie decyzji jest jedną z wielu
form organizacyjnych, na którą mają wpływ uwarunkowania środowiskowe, a także
określone predyspozycje psychiczne człowieka. Ów konglomerat jest zintegrowanym
systemem, a nie jak postulują tradycyjne ujęcia, logicznie i czasowo ukształtowanym procesem fazowym. Stosowane paradygmaty uwzględniają co prawda wpływ
czynnika ,,ograniczonej racjonalności”, ale nie ujmują jego źródeł, pozostawiając
dowolność interpretacyjną. Proponowany na łamach niniejszego artykułu model
systemowy podejmowania decyzji jest próbą ukazania owego procesu z punktu
* Dr Kazimierz Mrozowicz – Katedra Zarządzania Kultura Fizyczna i Turystyką, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.
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widzenia horyzontu personalno-organizacyjnego, w obrębie którego znajduje się
zarówno człowiek – podmiot podejmujący względnie racjonalne decyzje, jak i organizacja – system społeczno-techniczny, funkcjonujący w rozleglejszym od siebie
nadsystemie otoczenia.

1. Istota procesu decyzyjnego
Powszechność, lub raczej nawet nagminność, by nie użyć słowa pospolitość,
tego procesu sprawia, że często analizuje się go w wersji obowiązującego paradygmatu, w którym wyraża się go za pośrednictwem jednego z popularnych modeli
[1, s. 248–253]. Proces podejmowania decyzji rzadko jednak przybiera formę racjonalnego modelu podejmowania decyzji, logicznie uporządkowanego w postaci szeregu przyczynowo-skutkowego łańcucha ogniw (etapów), następujących po sobie
w fazowo ukształtowanym postępie temporalnym [2, s. 248].
Podjąwszy się deskrypcji relacji psychologicznie rozumianego lęku z prakseologicznie postrzeganym procesem podejmowania decyzji, należy zacząć od umiejscowienia ukazywanej relacji w nauce o organizacji i zarządzaniu. Przyjęcie takiej konwencji naukowej umożliwiły badania empiryczne efektywności decyzyjnej ratownika
górskiego w świetle cechującego tę grupę społeczną poziomu lęku. Ich wyniki zawarto na łamach prezentowanego artykułu.
Decyzja [3, s. 90], a szerzej rzecz ujmując, proces decyzyjny bez względu na bardzo popularny fakt odróżniania i przeciwstawiania sobie dwóch antagonistycznych
(tylko pozornie) jego form – decyzji o ukształtowanej strukturze oraz jej postaci nieukształtowanej [4, s. 245], gdzie czynnikiem różnicującym ten teoretyczny dymorfizm czyni się poziom posiadanej wiedzy, dostępność zasobów technologicznych,
czas, racjonalne i epistemologiczne podstawy wnioskowania, uwarunkowania hierarchiczne prerogatyw pragmatycznego wdrożenia decyzji itd. Jest ona w istocie rzeczy zespołem działań intelektualno-technologicznych unaoczniających się, czy uobecniających się (materializujących) w wyniku konieczności dokonania wyboru pomiędzy
rozwiązaniami wariancyjnymi. Ilość możliwych rozwiązań uzależniona jest od stopnia skomplikowania inicjującego proces decyzyjny zadania. Spiritus movens (czynnik
sprawczy) procesu decyzyjnego stanowi zadanie, jego struktura, zawarty w nim cel
(rozwiązanie danego problemu), podmiot zorientowany na jego wykonanie, a także
społeczno-kulturowy kontekst jego oceny, a także dokonująca jej grupa odniesienia –
uczestnicy i otoczenie organizacji.
Staje się rzeczą zupełnie oczywistą, iż decyzja, będąca jedną z głównych czynności organizacyjnych (występuje bowiem na wszystkich szczeblach, rodzajach, fazach
istnienia), stanowi tym samym jedną z najistotniejszych odmian sytuacji społecznych. Nie budzi wątpliwości powszechnie znany fakt, że istotnie większa część decyzji
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podejmowana jest przez podmiot w warunkach probabilistycznych, heurystycznych
i inflacji epistemologicznej. Fakt ten powoduje, że złożoność, nieprzewidywalność,
niepewność efektów decyzji, jak też świadomość (lub jej brak) podmiotowych (ograniczenie wiedzy, logiczne i psychospołeczne błędy implikacji) oraz organizacyjnych
(brak zasobów: pieniądz, informacja, władza itp.) ograniczeń decyzyjnych sprawia, że
procesy podejmowania decyzji przebiegają często w warunkach tzw. sytuacji trudnych.
To one są źródłem stresu i w rezultacie popełnianych błędów decyzyjnych. Poziom posiadanej wiedzy, percepcja, pamięć i inne parametry sfery poznawczej jednostki ulegają degeneracyjnemu oddziaływaniu obaw, lęku czy strachu, których źródłem mogą
być sytuacje społeczne, zjawiska gospodarcze czy gwałtowne zmiany.
Wiele źródeł lęku ma charakter społeczny, jak piszą Manstead i Hewstone: ,,dzieje
się tak w sytuacjach, gdy lęk wiąże się z interakcjami z innymi ludźmi (...), czemu
towarzyszy obawa jednostki, iż inni ukształtują sobie jej niekorzystny obraz (...), lęk
nasila się, gdy człowiek staje się przedmiotem obserwacji lub oceny ze strony innych
(...), może powstawać w niemalże wszystkich sytuacjach społecznych (organizacyjnych, w tym oczywiste decyzyjnych, przyp. aut.), w których odbiór jednostki przez
innych mógłby się okazać sprzeczny z pożądaną przez nią autoprezentacją” [5, s. 238].
Percepcja siebie w kontekście społecznym (samoocena) jest bynajmniej nierozerwalnym elementem jaźni podmiotu.

2. Proces decyzyjny jako typ sytuacji trudnej
Sytuacje trudne daje się zdefiniować jako układ zewnętrznych bodźców (warunków), powodujących zakłócenia czynności lub zagrożenie potrzeb jednostki, jej
dążeń czy cenionych wartości i wywołujących w związku z tym charakterystyczne
zmiany w zachowaniu (trudność koncentracji uwagi, indolencja decyzyjna, niepokój, nerwowość, odrętwienie itd.). Z reguły zalicza się do ich grona: stres, frustrację
i sytuacje konfliktowe [6].
W koncepcji Tomaszewskiego [7] wyróżnia się klika kategorii sytuacji konfliktowych (jako kategorii sytuacji trudnych), w których może przebiegać ludzkie działanie, a mianowicie: deprywacja (brak czegoś, np. brak aktualnych danych), przeciążenie (trudność zadania na granicy wykonalności, np. zmęczenie), utrudnienie
(istnienie realnej przeszkody, np. warunki sytuacyjne), zagrożenie (narażenie na
straty, np. zdrowie, reputacja) oraz konflikt (istnienie dylematu motywacyjnego typu
,,osiołkowi w żłobie dano”) [8]. Sytuacjom tym towarzyszy każdorazowo analizowany
proces decyzyjny, który zawierając w sobie konieczność wyboru, może powodować
występowanie negatywnych stanów emocjonalnych, obniżających poziom wykonania zadania. Zadanie jest formalną reprezentacją decyzji (psychiczną, behawioralną,
społeczną, organizacyjną itp.).
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3. Lęk jako determinanta zachowań decyzyjnych
W sensie psychologicznym lęk jest emocją związaną z oczekiwaniem pojawienia
się sytuacji potencjalnie nieprzyjemnej lub niekorzystnej, a jego doznanie wyraża
się zwykle martwieniem się nadchodzącym zdarzeniem i dążeniem do uniknięcia
go. Towarzyszy temu poczucie beznadziejności, nieuchronności i zwątpienia, co
sprawia, że zachowanie bywa czasem zahamowane [9, s. 238]. Ze względu na konkretne efekty behawioralne, organizacyjne i ekonomiczne takiego stanu rzeczy rozpatrywany kontekst pragmatycznego znaczenia teorii lęku skłonił autora niniejszej
publikacji do zaproponowania następującej definicji terminu ,,lęk organizacyjny”:
,,Akcentuje on znaczenie czynników osobowych, organizacyjnych i ekonomicznych
w powstawaniu oraz oddziaływaniu negatywnych emocji na efektywność procesów organizacyjnych, szczególnie na zespołowo lub indywidualnie podejmowane
działania decyzyjne”.
Na poziomie behawioralnym lęk jest skłonnością do zahamowań czynności, niepewności oraz wahania się, a także podatnością na łatwe zrażanie się trudnościami
w wykonaniu zadania i brakiem konsekwencji w dążeniu do obranego celu [10].
Z tego względu podniesiony poziom kształtowania się lęku ma negatywny wpływ
na działania decyzyjne. Dzięki pracom Rajmunda Cattella oraz Conrada Spielbergera [11], a także ich polskim opracowaniom Tadeusza Sosnowskiego i Kazimierza
Wrześniewskiego [12], wprowadzono rozróżnienie pomiędzy lękiem rozumianym
jako stan (stan lęku, obawy, niepokoju) a lękiem traktowanym jako cecha osobowości (element strukturalny, trwały składnik, stabilna cecha).
W teorii Conrada Spielbergera stan lęku charakteryzuje się subiektywnymi i świadomie postrzeganymi doznaniami uczuć obaw i napięcia, którym towarzyszy zwykle
aktywacja oraz pobudzenie autonomicznego układu nerwowego, wyrażające się na
poziomie behawioralnym modyfikacjami w sferze poznawczej (motorycznej, intelektualnej, emocjonalnej) działającego podmiotu (zawężanie pola percepcji, reakcja
unikania, paraliż ruchowy, inercja decyzyjna itd.). Charakterystyczną cechę stanu –
lęku stanowi duża zmienność jego natężenia, która jest zdeterminowana przez zróżnicowane oddziaływanie stresorów. Lęk indukowany jest poprzez względnie uświadomiony przedmiot (np.: obiekt, osobę, sytuację), wywołujący u jednostki wzmożoną
aktywność lękową. W tym znaczeniu podlega on zmianom sytuacyjnym, a także
oddziaływaniom przypadkowych i zróżnicowanych zmiennych, do których należą
m.in.: poziom motywacji, postawa, stan zdrowia, warunki zewnętrzne, samopoczucie, kontekst kulturowy itp. Konieczność podjęcia decyzji, presja czasu, obiektywna
wartość wyboru alternatywy – oto potencjalne stymulanty stanu lęku, które nie tylko
mogą go potęgować w relacji do konkretnej sytuacji, lecz mogą spowodować jego
generalizację i utrwalenie w osobowości człowieka.
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Cecha – lęk przyjmuje formę trwałego składnika zachowania (np. lękliwość, bojaźliwość, strachliwość, płochliwość itd.), wchodząc w strukturę osobowości jako
stabilny element wewnętrzny, posiadający naturę względnie jednorodnego czasowo
i energetycznie (trwałość oraz nasilenie reakcji, np. lęk, strach, panika, paraliż) jej elementu strukturalnego. Wypada wspomnieć, że cechy to ,,trwałe, wewnętrzne właściwości różnicujące ludzi (...), tworzące jedną z wielu kategorii różnic indywidualnych
(...), istnieją w postaci struktur mózgowych i obrazują zróżnicowanie jednostek pod
względem spójnych wzorców społecznie znaczących zachowań” [13]. Cechą – lęku
Spielberger określa motyw lub nabytą dyspozycję behawioralną, czyniącą jednostkę
podatną na postrzeganie szerokiego zakresu obiektywnie niegroźnych sytuacji jako
subiektywnie jej zagrażające. Reakcją na owe sytuacje ,,iluzji zagrożenia” są permanentnie utrzymujące się stany lękowe, które są dalece nieadekwatne, nieproporcjonalnie silniejsze od stopnia realnego niebezpieczeństwa (jak ma to odzwierciedlenie
w nerwicach, natręctwach czy fobiach) [14].

4. Metodyka badań własnych
Dla przedstawienia możliwości teoretycznych, empirycznych (w tym metodycznych) oraz praktycznych badań lęku, jako determinanty efektywności zachowań
decyzyjnych członków organizacji, zastosowano podejście idiograficzne (studium
przypadku – ratownicy górscy). Istota problemu obejmuje jednak wszelkiego typu
role organizacyjne i rodzaje organizacji.
Grupę badaną, zwaną również grupą zasadniczą (Grupa B), stanowili ratownicy
górscy [15, s. 27–31] Grup Regionalnych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR): Beskidzkiej, Bieszczadzkiej, Jurajskiej, Karkonoskiej, Krynickiej, Podhalańskiej, Wałbrzysko-Kłodzkiej i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego (TOPR). W sumie w skład próby weszło 120 ratowników płci męskiej
w przedziale wiekowym 25+ – 45+. Badania natężenia lęku przeprowadzono przy
użyciu Inwentarza Stanu i Cechy Lęku C.D. Spielbergera (STAI) w polskiej adaptacji
Jana Strelaua, Marii Tysarczyk i Kazimierza Wrześniewskiego (ISCL), składającego
się z dwu odrębnych podskal. Podskala oznaczona symbolem X-1 służy do pomiaru
lęku – stanu; druga zaś oznaczona symbolem X-2 służy do pomiaru lęku – cechy.
Arkusz zawiera 20 zadań dla każdej podskali (łącznie 40), mających formę krótkich
twierdzeń odnoszących się do subiektywnych odczuć. Zadaniem osoby badanej jest
wskazanie, w jakim stopniu każde z nich odnosi się do niej przez wybór jednej z czterech skategoryzowanych odpowiedzi (skala od 1 do 4, gdzie 1 oznacza bardzo niskie,
a 4 – bardzo wysokie nasilenie) [16].
Dla oceny istotności potencjalnego kontrastu w kształtowaniu się kontrolowanej zmiennej zdecydowano się pobrać próbę z populacji ogólnej (grupa kontrolna,
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grupa K), w skład której weszło 120 osób płci męskiej w analogicznej do grupy B
strukturze demograficznej.
Analizy stylów zachowań decyzyjnych dokonano przy użyciu autorskiego kwestionariusza obserwacji ,,Style decyzyjne”, a także w oparciu o obserwację współuczestniczącą na próbie losowo dobranej grupy badanej (szkolenia: 25 osób, lokaut
traumy: 15 osób, dyżur: 25 osób).

5. Efektywność decyzyjna w świetle
autorskich badań lęku
Wzajemne relacje wymiarów lęku, stanu oraz cechy w koncepcji Spielbergera
określa się mianem lęku reaktywnego. Oznacza to, że wysoki poziom cechy lęku
permanentnie indukuje potęgowanie poziomu stanu lęku [17]. Poziom lęku reaktywnego kształtuje się wśród ratowników górskich na poziomie niskim, co ukazują
wyniki badań autora [18],[19].
Średnie natężenie lęku – stanu oraz lęku – cechy w grupie B kształtuje się na poziomie 5 stena, a więc wśród jej członków przeważają osobnicy cechujący się średnim poziomem kontrolowanych zmiennych [20], [21].
Wyniki analizy istotności różnic pomiędzy średnimi lęku – stanu grupy B i K wykazały, że istniejące dysonanse mają znamiona istotności statystycznej, przy czym
członkowie grupy B odznaczają się istotnie niższym nasileniem poziomu lęku –
stanu niż z grupy K [p<0,001] (por. tabela 1). Analiza istotności różnic wariancji
lęku – stanu pomiędzy grupami B i K wykazała, że różnice są statystycznie nieistotne
[p≥0,05]. Rozkład lęku – stanu w obu próbach jest homogeniczny, co potwierdzają
wyniki testu na jednorodność wariancji.
Tabela 1. Wyniki analizy istotności różnic w zakresie średnich
i wariancji lęku – stanu pomiędzy grupą B i K
Statystyki opisowe
lęku – stanu

Średnia
arytmet.

Wariancja

Grupa B

34,07

42,306

Grupa K

36,21

50,189

Analiza istotności
różnic średnich
arytmetycznych

Analiza istności różnic Analiza jednorodności
wariancji
wariancji

Wyniki
testu t0
Studenta

Poziom
istotności
różnic

Wyniki
testu F
Snede
coraFischera

–3,1541

P < 0,001

1,186

Poziom
istotności
różnic

Wyniki testu jednorodności
wariancji
BrownaForsythe’a

Poziom
istotności różnic

n. i.

0,5519

n. i.

Źródło: badania własne.
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Tabela 2. Wyniki analizy istotności różnic w zakresie średnich
i wariancji lęku – cechy pomiędzy grupą B i K
Statystyki opisowe
lęku – stanu

Średnia
arytmet.

Wariancja

Grupa B

35,790

35,282

Grupa K

38,620

52,297

Analiza istotności
różnic średnich
arytmetycznych

Analiza istności różnic Analiza jednorodności
wariancji
wariancji

Wyniki
testu t0
Studenta

Poziom
istotności
różnic

Wyniki
testu F
Snede
coraFischera

–4,2766

P < 0,001

1,482

Poziom
istotności
różnic

Wyniki testu jednorodności
wariancji
BrownaForsythe’a

Poziom
istotności różnic

P < 0,01

7,9968

P < 0,001

Źródło: badania własne.

Analiza istotności różnic w zakresie lęku – cechy pokazała, że członkowie grupy
B cechują się istotnie niższym poziomem lęku – cechy niż respondenci z grupy K
[p<0,001] (por. tabela 2). Weryfikacja istotności różnic wariancji lęku – cechy między grupą B a grupą K pozwala sądzić, że grupa B odznacza się istotnie mniejszą
zmiennością omawianej cechy [p<0,01], a także większą jednorodnością jej wariancji [p<0,001].

5.1. Zachowania decyzyjne w behawioralnym
wymiarze zadań organizacyjnych
Dla syntetycznej egzemplifikacji poziomu lęku reaktywnego w zachowaniach decyzyjnych na przykładzie ratowników górskich (koniecznie trzeba podkreślić, że podejście idiograficzne przedstawia studium przypadku jako przykład metodyki i teorii
o wymiarze nomotetycznym, dającym się zastosować uniwersalnie) ujęto je w formie
tabelarycznej (por. tabela 3).
Tabela 3. Dominujące cechy zachowań decyzyjnych u ratowników GOPR
Zadanie
organizacyjne

Szkolenie

Styl zachowań decyzyjnych w formie dominujących wiązek czynności
a) czynności i ich wykonanie kontrolowane na bieżąco (np. umocowanie haka
w ścianie, dopięcie uprzęży)
b) koncentracja uwagi na zadaniach priorytetowych, „aktywne zawężanie pola
percepcji”, analiza treści zadań
c) preferencja zadań motorycznych, samokontrola postępów, posłuszeństwo,
poszukiwanie stymulacji
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Zadanie
organizacyjne

Styl zachowań decyzyjnych w formie dominujących wiązek czynności

Lokaut zagrożenia
(interwencja,
akcja, wyprawa,
poszukiwania)

a) czynności przygotowawcze i zasadnicze, preferencja czynności prostolinijnych (bez
przerw w działaniu)
b) realistyczna ocena sytuacji zadaniowej, możliwość długotrwałego i monotonnego
wykonywania zadania
c) umiejętne przerywanie wykonania zadania i jego kontynuacja, odporność na
przeciążenia i zmęczenie

Dyżur

a) poszukiwanie substytutów stymulacyjnych (np. rekonesans w terenie), unikanie
monotonii zadaniowej
b) czynności kontrolne zasobów technologicznych, działania grupowe (np.
rozwiązywanie problemów)
c) pierwszoplanowość zadań ruchowych, ograniczanie aktywności zadaniowej do
treści instrukcji dyżuru

Nasłuch

a) aktywne zawężanie pola percepcji do sygnałów alarmowych (np. wyczulenie uwagi
na komunikaty radiowe)
b) czynności kontrolne natężenia, organizacji i obsługi ruchu turystycznego w regionie
prowadzenia dyżuru
c) ograniczanie aktywności motorycznej, ,,tremor alarmowy” (gotowość transformacji
zachowania)

Działania ogólnoorganizacyjne

a) postawy: empatii, zespołowość w działaniach interwencyjnych, indywidualizm
przekonań, zachowań
b) motywacja: poszukiwanie stymulacji, aktywności psychomotorycznej, allocentryzm,
wysoka samoocena
c) aktywność poznawcza: myślenie realistyczne, pragmatyzm, preferencja zadań
technicznych, innowacyjność

Źródło: badania własne.

6. System procesu decyzyjnego
Reasumując dotychczasowy tok wnioskowania, decyzja to podmiotowo uwarunkowana ekscerpcja pomiędzy dostępnymi decydentowi (personalnemu, instytucjonalnemu) w danych warunkach sytuacyjnych, zasobowych i podmiotowych, przy określonym stanie wiedzy oraz możliwościach jej inteligentnej, racjonalnej implementacji,
wnioskowanie oraz aktywność psychomotoryczna i organizacyjna, ukierunkowana na
realizację zawartego w zadaniu specyficznego celu w ramach społecznie i kulturowo
definiowanego przez grupę odniesienia kontekstu i sensu treści decyzji. Innymi słowy,
w strukturze uniwersalnie występującego procesu decyzyjnego można wyodrębnić:
1. Podmiot decyzyjny (decydent, dysponent, aktor), 2. Zasoby decyzyjne (podmiotowe,
organizacyjne), 3. Cel inkorporowany w zadaniu, 4. Strukturę zadania, 5. Sytuację zadaniową i kontekst społeczno-organizacyjny, 6. Audytorium – grupę odniesienia, aktorów organizacyjnych, ,,stakeholders” efektów decyzyjnych, 7. Feedback informacyjny
– sprzężenie zwrotne (por. schemat 1).
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Proces decyzyjny przypomina system w rozumieniu Ogólnej Teorii Systemów
Ludwika von Bertalanffyego [22] egzemplifikujący się w procesach: homeostazy, synergii, entropii, przepływu, ekwifinalności itd., na których opiera swe założenia zaprezentowany model.
Niejako na marginesie, jako krótką dygresję autor niniejszej publikacji pragnie
wskazać, że systemy rozważane w teorii organizacji mają charakter powszechny, a ich
uniwersalność jest przedmiotem obecnych badań w ramach tzw. Teorii Powszechnego Uporządkowania, która znajduje się końcowej fazie opracowywania przez autora niniejszego artykułu.
Schemat 1. Model systemu determinant podmiotowoorganizacyjnych procesu decyzyjnego

Zasoby podmiotowe
(psychotechniczne)

Podmiot decyzyjny
(decydent,
dysponent) –
osobowość, skrypty,
wiedza, aktywność
poznawcza, cechy
psychomotoryczne
itp.

Zasoby
organizacyjne
(np. wiedza, władza,
kapitał)

Audytorium/widownia – społeczna grupa odniesienia
(organizacja, sieć, mikro- i makrootoczenie
organizacji, nadsystem otoczenia sieci,itd.)

Cel
zwerbalizowany
w zadaniu

Struktura treści
zadania i etapy
procesu decyzyjnego

Feedback
informacyjny –
weryfikacja efektu

Kontekst społeczno-kulturowy sytuacji zadaniowej decydenta
(kultura organizacji, normy i wartości społeczne środowiska
społecznego, paradygmaty kultury i etyki chrześcijańskiej)

Źródło: koncepcja autorska.

Na przykładzie analizy roli społecznej ratownika górskiego [23, s. 27–31] można
podać taki oto schemat materializacji zaproponowanego teoretycznego modelu w realnej sytuacji zadaniowej w organizacji GOPR.
Studium przypadku: kierownik ratunkowej wyprawy górskiej podejmuje decyzję na
temat wyboru wariantu trasy transportu poszkodowanego taternika w warunkach zimowych nocą: 1. Kierownik wyprawy (jednostka, a równocześnie uczestnik organizacji
pełniący rolę/funkcję kierowniczą); 2. Wiedza, umiejętności, osobowość (w tym umiejętność podejmowania decyzji w warunkach sytuacji trudnej oraz stresu przeciążeniowego – mierzone np. poziomem lęku reaktywnego), sprzęt techniczny; 3. Bezpieczne
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dostarczenie ofiary wypadku do szpitala; 4. Zadanie realizowane jest od chwili identyfikacji problemu (zgłoszenie wypadku, organizacja wyprawy), priorytetyzacja celów
i etapizacja działań (przeprowadzenie akcji), zakończenie wyprawy; 5. Środowisko górskie, cechy fizyczne i przyrodnicze otoczenia regulacyjnego organizacji, zespołu (zespołów) zadaniowego (zadaniowych), morale zespołu, kompetencje ratowników, rodzaj
traumy poszkodowanego, uwarunkowania zasobowe (czas, sprzęt, stan ludzi, warunki
podmiotowe decyzji (w tym doświadczenie/skrypty, cechy osobowości, ), stan samopoczucia, społeczna ocena sytuacji, postawy wobec ryzyka i wartość bezpieczeństwa w systemie kultury organizacyjnej itd.; 6. Poszkodowany, zespół ratowniczy, zespół dyżurny,
rodzina, rodzina poszkodowanego, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Zarząd Grupy itd.;
7. Audytorium, widownia oraz aktorzy, organizacja i jej otoczenie zewnętrzne.
Podjęta decyzja zdeterminowana zostaje w tym i w pozostałych przypadkach
kilkoma kategoriami zmiennych decyzyjnych – determinantami poznawczo-organizacyjnymi:
 decyzyjna determinanta personalna – DDP (np. kompetencje, osobowość);
 decyzyjna determinanta zasobowa – DDZ (np. technologia, kapitał, wiedza);
 decyzyjna determinanta teleologiczno-zadaniowa – DDT (charakter sytuacji, cel
oraz zadanie problemowe);
 decyzyjna determinanta społeczno-kulturowa – DDS (np. znaczenie społeczne,
porządek aksjonormatywny, kultura i etyka);
 decyzyjna determinanta utylitarystyczna – DDU (np. efektywność decyzji, ocena
rezultatu) (por. schemat 2).
Schemat 2. Transmisja determinant podmiotowo-organizacyjnych
w fazach procesu decyzyjnego

Identyfikacja problemu

Sformułowanie
zadania

DETRMINANTY P-O

Ekscerpcja
wariantów

Implementacja i ocena

Wybór
wariantu

Źródło: koncepcja autorska.

7. Podejmowanie decyzji jako umiejętność
Kompetencje jako konstrukt psychospołeczny i narzędzie w kształtowaniu podsystemu społecznego organizacji znajdują się w dynamicznej współzależności z innymi
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równie istotnymi komponentami organizacji – osobowością jednostki, rolami społecznymi i kulturą organizacyjną. Logika modelu relacji między wymienionymi czynnikami przyjmuje wygląd następującego schematu [24, s. 91]:
 jednostka (predyspozycje, zdolności, osobowość, czynniki motywacyjno-poznawcze, warunki psychomotoryczne) – kompetencje immanentne (np. poziom lęku);
 proces nabywania kompetencji (uczenie się ról, nabywanie umiejętności fachowych, kształcenie czynności merytorycznych) – poziom kompetencji transcendentnych (np. grupowe podejmowanie decyzji);
 weryfikacja zasobów osobowych (kompetencji immanentnych) z kulturą organizacyjną (normy, wartości, artefakty – kompetencje transcendentne), inkorporacja w strukturę poznawczą nowych zasobów intelektualnych (doświadczenie,
wiedza) oraz internalizacja norm i wartości (przyswojenie porządku aksjonormatywnego organizacji);
 poziom dialektycznej dezintegracji, syntezy i agregacji kompetencji (absorpcja/dyfuzja – transfer zasobów intelektualnych między jednostką, grupą, organizacją;
 nowa jednostka i nowa organizacja – jednostka adekwatnie kompetentna do
odpowiadającej jej kompetencjom organizacji (względnie przystosowalna –
stąd nazwa teorii) wnosi do niej personalne zasoby, które ulegając adaptacji
pod wpływem specyficznych uwarunkowań i procesów cechujących daną organizację, stają się składnikiem wewnętrznego jej systemu w szerszym odeń
środowisku;
 poziom alternacji kompetencji (wyłonienie się obocznych, substytutowych, nowych predyspozycji).
Rysunek 1. Dualistyczny model kompetencji
Struktura kompetencji
cechy stabilne
w czasie, zewnętrzne
do jednostki,
uniwersalne,
niezależne od
przedmiotu i celu
działania, cechy
kryterialne, stanowiące
punkt odniesienia
i ewaluacji (np. poziom
lęku, zdolność
podejmowania
decyzji)

Podmiot poznający
– osobowość
– zdolności
– umiejętności
– doświadczenie

Funkcjonalizm
kompetencji
adekwatność funkcjonalna,
użyteczność, akomodacja,
przystawalność,
przedmiot, cel, środowisko
i sytuacja działania
determinują jego przebieg
i cechy kompetencji
(np. przydatność
organizacyjna
cechy osobowej
lęku i umiejętności
podejmowani decyzji)

Źródło: [24].

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

203

Kazimierz Mrozowicz

Ontologiczna dwoistość kompetencji wynika z tego, że ich medium oraz dyspozytorem jest ewoluujący w zmieniającej się perspektywie czasu decydent działający
w określonym, lecz zmiennym środowisku, pełniący swą rolę w danych warunkach
sytuacyjnych, co sprawia, że znaczna część jego uwagi i działań skupia się na ciągłym
przystosowywaniu się do takiego, lub innego wymiaru otoczenia, które jest wobec
niego zewnętrzne. Działania decyzyjne są więc przyczynkiem do tego, by sądzić, że
podmiot działający w otoczeniu (adoptujący się) jest autonomiczny w swojej istocie (jest czymś innym niż otoczenie) od otoczenia, które stanowi niejako ,,teatralną
scenę” tego działania. Relacja ta jest nie tylko nierozerwalna, symbiotyczna, ale także
transcendentna wobec konkretnej jednostki i organizacji, ponieważ jej przechodniość i wielorakość rozprzestrzenia się na szeroką skalę, obejmując inne organizacje
i ich formy kooperacyjne. Dlatego więc pełniona rola (adaptacja do organizacji) i jej
jakość (poziom kompetencji do efektywnego jej odgrywania), odgrywana na scenie
organizacyjnej stają się źródłem upodmiotowienia jednostki. Działanie człowieka
oraz poziom jego efektywności są przyczyną, a zarazem celem jego autonomii, niezależności, indywidualizmu oraz kreatywności [25, s. 95].

7.1. Kompetencja decyzyjna zachowania
Mechanizm kształtowania się zachowań organizacyjnych jest nieustannym procesem podejmowania decyzji, które rozważane w intelekcie podmiotu, w świadomości
grupowej wyrażonej np. w decyzjach grupowych, operacjach i strategiach organizacyjnych, a także na poziomie realnych działań, wpływa na efektywność całej organizacji
(por. schemat 2).
Fazą wstępną aktywacji zachowania są zaktywowane i niezaspokojone potrzeby
[26, s. 77], wyznaczające kierunek aktywności jednostki. Ich zaspokojenie odbywa
się w konsekwencji podejmowanych w ramach tego procesu decyzji i w ściśle sprecyzowanych okolicznościach społecznych i uwarunkowaniach środowiskowych, nadając zachowaniu określony sens.
Stałym kontekstem zachowań organizacyjnych są role społeczne i kultura organizacji, stąd też trudno wyobrazić sobie człowieka podejmującego decyzje poza wszelkim kontekstem. Fazowy i dialektyczny przy tym proces uruchamiania zachowań decyzyjnych przebiega przez stadium weryfikacji i oceny zachowania, jako określona
treść informacyjna, kanałami interferencji zwrotnej powraca do intelektu jednostki.
Efekty zgodne z przyjętymi celami, przynosząc jednostce wyobrażoną i wymierną
korzyść, pociągają za sobą inkorporację i utrwalenie w pamięci personalnej oraz
grupowej repertuaru automatyzmów decyzyjnych. Skuteczne zachowania decyzyjne
powinny być wzmacniane, np. przez stosowanie określonych nagród i systemu wartościowania pracy w organizacji. Warunkiem ich istnienia są determinanty osobowościowe i ich reprezentacja społeczna.
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Zakończenie
Konkludując, należy podkreślić, że pragmatyczny, naukowy i aplikacyjny sens
podejścia systemowego w zarządzaniu procesem decyzyjnym tworzą dogodne warunki dla rozwoju zdolności adaptacyjnych organizacji i jednostki. Takie podejście
staje się metodą ,,dobrego dopasowania”, należy mieć świadomość tego, że w różnego typu warunkach otoczenia potrzebne są odmienne ,,gatunki” organizacji. Tom
Burns i George Stalker dowiedli, iż szybkość i nieprzewidywalność zmian w otoczeniu premiuje elastyczne style organizacji oraz zarządzania [27], zaś Paul Lawrence
i Jaya Lorsch udowodnili, iż do efektywnego działania w różnych warunkach rynkowych potrzebne są zróżnicowane sposoby organizacji i zarządzania, a organizacje
działające w niepewnym i niespokojnym otoczeniu muszą posiąść wyższy stopień
wewnętrznego zróżnicowania [28].
Otoczenie organizacji samo w sobie tworzone przez zbiór jakościowo oraz ilościowo zróżnicowanych czynników wpływa na wyniki działań organizacji, nakładając ograniczenia i wymuszając dostosowywania się jako cenę za jej przetrwanie,
legitymizuje się strukturalną, a także funkcjonalną determinacją zmienności. Z kolei fakt ten determinuje proces podejmowania decyzji jako działania o charakterze
probabilistycznym, metodologicznie zrelatywizowanym i trudnym do kontrolowania
w wymiarze efektów. Wyjątkowo ciekawymi i wyzywającymi badawczo, a przy tym
istotnymi z praktycznego punktu widzenia staja się jednostkowa percepcja zmiany
i psychologiczne uwarunkowania towarzyszących procesowi podejmowania decyzji.
Podejmowanie decyzji postrzegane jako system, a nie tylko proces, umożliwia identyfikację wąskich gardeł i eliminację niepewności wynikającej z obecności w nim
zmiennych niekontrolowanych.
Psychologia różnic indywidualnych umożliwia dogłębniejszą eksplorację psychologicznej partycypacji jednostki w procesach społecznych i organizacyjnych, co
sprawia, że staje się możliwe wyjście na rozleglejszy, niż wyłącznie badanie postaw
jednostki wobec zmian organizacyjnych, obszar badawczy i analiza zagadnienia zdolności adaptacyjnych organizacji w pryzmacie jakości jej kapitału ludzkiego.
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Model procesu podejmowania 
decyzji (na przykładzie badań 
ratowników górskich)
Streszczenie
Celem artykułu uczyniono przedstawienie korelacji między efektywnością zachowań
decyzyjnych w strukturze zachowań w rolach organizacyjnych a nasileniem kształtowania
się cechy osobowościowej – lęku reaktywnego. Istnienie tego typu zależności nie zostało
dotąd zwerbalizowane na łonie nauk organizacji i zarządzania, zatem stanowi oryginalny
przyczynek do rozwoju nurtu psychologicznego w teorii organizacji.

Model of decision-making process 
(on the example of studies 
of mountain rescuers)
Abstract
The article was done to provide a correlation between the effectiveness of behavioral decisionmaking in the structure of behavior in organizational roles, and intensity of development of
the personality traits – reactive anxiety. The existence of such dependence has not yet been
reflected in the bosom of the organization and management sciences, is an original contribution to the development trend in the theory of psychological organization.

Key words: decision making, levels of anxiety reactive,
decision-making competence
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1

Budowanie społecznie 
odpowiedzialnej tożsamości 
w sektorze budownictwa

Zmiany społeczne i gospodarcze szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych oraz
zmiany systemów wartości członków społeczeństwa sprawiają, że tradycyjne modele
zarządzania przedsiębiorstwami stają się obecnie niewystarczające. Ważne staje się
takie prowadzenie działalności gospodarczej, aby spełniała ona oczekiwania różnych
grup interesariuszy (stakeholders), które podlegają wpływowi przedsiębiorstwa lub
same mają na nie wpływ. Czynniki te doprowadziły do powstania idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) głoszącej, że biznes
posiada określone zobowiązania wobec społeczeństwa, w którym funkcjonuje [3].
Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej deklarują, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest na stałe związana z ich działaniami. Potwierdzają to wyniki badania Grant Thornton, przeprowadzone wśród 11 tys. średnich i dużych firm
z 39 krajów świata, w tym 139 firm z Polski.
Informują o tym, publikując raporty społeczne, w których szczegółowo opisują
swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności, oraz wskazują na wpływ,
jaki te działania wywarły na szerokie grono interesariuszy.

* Waldemar Rogowski – Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa.
** Emilia Olszewska-Brzezińska – Ekspert ds. CSR, pracownik grupy emitenta należącego do Dow Jones

Sustainability Indexes (2011–2012).
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Wykres 1. Działania z zakresu CSR prowadzone przez polskie firmy w 2010 r.
Jakie działania zostały wprowadzone przez firmę w ostatnim roku?
Odpowiedzi przedsiębiorców z Polski (w proc.)
Wspieranie działalności charytatywnej
Zwiększenie efektywności gospodarki odpadami
Wzmocnienie działań na rzecz lokalnej społeczności
Wprowadzenie rozwiązań pozwalających
na oszczędzanie energii
Wyrównywanie warunków zatrudnienia
Zwiększenie troski o zdrowie pracowników
Rozszerzenie eleastycznych form zatrudnienia
Zmiana produktów lub usług na bardziej przyjazne
dla środowiska
Celowe wspieranie lokalnego, etycznego handlu
Wspieranie w rozwoju innych firm
Źródło: [4].

Branża budowlana a CSR
Analizując wyniki Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanego już po raz
piąty w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, można wyciągnąć wniosek,
że raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu przez firmy z szeroko rozumianego sektora budownictwa (firmy produkujące materiały budowlane i firmy
realizujące usługi budowlane) nie zostało wdrożone w zbliżonej skali i zakresie jak
ma to miejsce chociażby w sektorze bankowości, dóbr konsumpcyjnych, telekomunikacji czy transporcie. W rankingu zostało sklasyfikowanych łącznie 69 podmiotów, z czego tylko pięć (Cemex Polska – miejsce 33, Danfoss – miejsce 34, ABB –
miejsce, 42, Górażdże Cement – miejsce 45, Lafarge Cemenet S.A – miejsce 53) [1]
to przedsiębiorstwa z sektora budownictwa, jednak jedynie o profilu produkcyjnym
(materiałów budowlanych), a nie usługowym (firmy wykonawcze, usługowe realizujące projekty budowlane).
Chlubnym wyjątkiem wśród budowlanych firm usługowych jest firma Budimex,
która w ramach piątej edycji konkursu European Business Awards, organizowanego
przez bank HSBC, którego wyniki ogłoszono w maju 2011 roku, znalazła się w gronie 25 firm z Polski (wśród tych firm jest jeszcze jedna firma z sektora budownictwa
– firma PBG) oraz 185 z Europy, które będą walczyć w siedmiu wytypowanych kategoriach konkursowych. Firma Budimex będzie oceniana w kategorii „Środowisko
i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” [6].

210

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2011 (147)

Budowanie społecznie odpowiedzialnej tożsamości w sektorze budownictwa

Czy zatem uprawnione jest stwierdzenie, że, poza kilkoma wymienionymi przykładami firm z szeroko rozumianej branży budowlanej, pozostałe przedsiębiorstwa
nic w zakresie społecznej odpowiedzialności nie robią? Kierując się założeniem, że
podstawowym źródłem informacji dotyczącym jakości, zakresu oraz charakteru raportowania CSR jest strona internetowa firmy, przeprowadzono w okresie styczeń
– marzec 2011 r. analizę stron internetowych przedsiębiorstw mających w swoim
profilu działalność budowlaną (produkcyjną i wykonawczą). W tym celu przeanalizowano zawartość stron internetowych 92 firm. Okazało się, że w badanej populacji firm tylko 6 przedsiębiorstw aktywowało na swoich stronach zakładki relacjonujące ich działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Były to kolejno:
Hochtief Polska Sp. z o.o., Karmar S.A., Mota Engil Polska Sp. z o.o., Mostostal Puławy S.A., J.W. Construction Holding oraz Eiffage Polska Sp. z o.o. Trzeba w tym
miejscu podkreślić, że poziom ujawnień na stronach internetowych poszczególnych
firm również był różny. Przykładowo Mostostal Puławy S.A. przedstawia swoją społeczną odpowiedzialność w sposób dość ogólny, wyliczając jedynie działania, lecz
nie prezentując konkretnych mierzalnych danych. Za pozytywny przykład ujawnień możemy uznać firmę Hochtief, która w zasadach przewodnich prowadzonej
działalności przedstawia cele i skategoryzowane działania będące narzędziem do
urzeczywistnienia strategii firmy. Firma prezentuje również swój program środowiskowy „Zielony horyzont”. To porównanie pokazuje, że istota raportowania CSR
nie zawsze jest dobrze interpretowana. Nie powinno ono sprowadzać się do informowania interesariuszy o działaniach dobroczynnych przedsiębiorstwa, ale w oparciu o realizację postawionych celów zmierzać do realizacji strategii konkurencyjnej
poprzez chociażby budowanie realnych korzyści dla firmy. Wtedy możemy mówić
o świadomym zarządzaniu staretgią CSR. Przekazywanie interesariuszom marginalnych informacji nie pomoże firmie w budowaniu wiarygodności, nie wzmocni jej
pozytywnego wizerunku.
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu przez firmy z sektora budownictwa, przynajmniej obecnie pozostaje domeną dużych grup korporacyjnych
z międzynarodowym kapitałem. P. Roszkowska [5, s. 219] zwraca uwagę, że kultura raportowania CSR na świecie tworzy się już przez okres 15–20 lat, natomiast
w Polsce funkcjonuje około 4 lata. W polskich realiach to spółki matki przenoszą
swoje doświadczenia korporacyjne w zakresie CSR na spółki zależne, często nakładając na nie obowiązek budowania polityki CSR, zdając sobie sprawę z wagi
i znaczenia problematyki CSR dla konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warto
więc zapoznać się z praktykami związanymi z CSR europejskich firm z sektora
budownictwa.
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Wytyczne w zakresie budowania raportowania
CSR przez firmy z sektora budownictwa
W kwietniu 2011 r., przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej opublikowano projekt „BRC Project Building Responsible Competitiveness” przedstawiający
wytyczne w zakresie budowania raportowania CSR w sektorze budownictwa. Jest to
realizacja postulatu często formułowanego przez dużą część firm z sektora budownictwa. Dotychczas przedstawiane wytyczne dotyczące standardów raportowania
CSR nie uwzględniały specyfiki sektorowej, rodzaju prowadzonej działalności (rynek
produktów/rynek usług), stąd wiele firm nie do końca rozumiało ideę i oczekiwania
odbiorców raportów w odniesieniu do ich konkretnego sektora. Projekt wytycznych
do raportowania CSR w sektorze budownictwa· z pewnością uporządkuje dotychczasową wiedzę z zakresu omawianej tematyki, a przy swoistej standaryzacji wytycznych spowoduje, że raporty społecznej odpowiedzialności, w ramach sektora, będą
z pewnością bardziej porównywalne względem siebie. Osiemnastomiesięczny projekt, realizowany przez o dziesięciu partnerów z pięciu państw europejskich (Włoch,
Hiszpanii, Austrii, Węgier oraz Portugali), poprzez prezentowane przykłady wdrożeń
polityki CSR pokazuje, jak poprzez wdrażanie pewnych rozwiązań można budować
swoją przewagę konkurencyjną w ramach sektora. Autorzy raportu poprzez przytaczane przykłady dobrych praktyk prezentują, jak można wyrażać swoją aktywność
w poszczególnych obszarach działalności. Obszary działania – wskazane jako najważniejsze – to: zdrowie i bezpieczeństwo, odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem
dostaw, bycie przyjaznym dla środowiska, tworzenie równych szans.
Pierwsza kategoria pożądanych działań obejmuje zdrowie i bezpieczeństwo (por. tabela 1) warunkujące działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Już same regulacje prawne
oraz standardowe przepisy wewnętrzne organizacji poświęcają temu tematowi wiele
uwagi. Kontrolowanie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak również umiejętność przewidywania kierunku ewolucji prawa buduje potencjał efektywnego wykorzystania przewagi konkurencyjnej względem innych podmiotów sektora, oszczędzając czas
i kapitał. Realizacja przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wpływa na efektywność oraz samopoczucie pracowników, przynosząc rezultaty w wynikach efektywności jednostek. Natomiast spadek obrażeń na stanowiskach pracy w odniesieniu do ponoszonych kosztów ma bezpośrednie przełożenie na wyniki operacyjne firmy [2, s. 3].
Drugą kategorią, w ramach której firmy budowlane powinny aktywnie realizować odpowiedzialne praktyki CSR, jest „Ekozgodność” (por tabela 2). Termin
ten zawiera w sobie działania w zakresie redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych,
zmniejszanie efektu cieplarnianego poprzez redukcję emisji CO2, odpowiedzialną
gospodarkę odpadową (recykling), zmniejszanie hałasu, niwelowanie negatywnego
wpływu estetycznego na krajobraz (harmonia zabudowy z otoczeniem). Trzecim
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już obszarem działań jest odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw (por.
tabela 3). Proces produkcji przebiega w oparciu o wielopodmiotowe działania. Aby
zapewnić zgodność z normami społecznymi, środowiskowymi prowadzonych działań, należy dotrzeć do poszczególnych składowych łańcucha (spółki budowlane:
produkcyjne, usługowe) i już na tym etapie weryfikować pożądany poziom jakości.
Działania zmierzające do podniesienia standardów produkcyjno-usługowych przełożą się na jakość sprzedawanych produktów, tym samym podnosząc konkurencyjność firmy na rynku [2, s. 4]. Czwartą kategorią z zakresu raportowania CSR jest
tworzenie pracownikom równych możliwości i szans awansu oraz rozwoju zawodowego bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek czy status społeczny
(por. tabela 4). Firmy powinny podążać za zmianami demograficznymi i w oparciu
o nie dostosowywać procesy rekrutacyjne oraz systemy zarządzania do nowych realiów społecznych. Prezentowany poziom umiejętności oraz wiedza i wykształcenie
kobiet poprzez różnorodność i wniesioną innowacyjność zwiększają kreatywność
zespołów, idąc ścieżką rozwoju i zwiększania wydajności pracy.
Projekt BRC, oprócz wskazania obszarów wrażliwych dla sektora budownictwa,
wskazuje na rolę jednostek publicznych w całym procesie budowania społecznie odpowiedzialnej polityki korporacyjnej. To strategiczne znaczenie administracji publicznej przejawia się w 3 płaszczyznach działalności: administracja jest organem
regulacyjnym, kontroluje oraz ocenia – i co kluczowe – jest jednym z głównych klientów firm budowlanych. Organy administracyjne poprzez swoje decyzje mogą zatem
dążyć do zwiększenia istotności CSR w sektorze budownictwa poprzez wzmocnienie
systemu kontroli, jak też zwiększenie znaczenia elementów CSR w treściach ogłoszeń
(SIWZ-ach) dotyczących zamówień publicznych [2, s. 50]. Projekt BRC istotną rolę
w propagowaniu idei CSR przypisuje również związkom zawodowym oraz stowarzyszeniom gospodarczym, których działania powinny iść w kierunku rozwoju polityki
bezpieczeństwa pracowniczego, rozwoju kadr i aktywacji pracy [2, s. 51].

Przykłady dobrych praktyk w zakresie
raportowania CSR w branży budowlanej
Firmy z branży budowlanej realizują cele społecznej odpowiedzialności biznesu,
jeśli nie poprzez wprowadzanie kompleksowych rozwiązań, to chociażby wdrażając rozwiązania programowe w konkretnych obszarach swojej działalności. Dlatego
też, kierując się wytycznymi Projektu BRC, poniżej, w formie tabelarycznej (tabele
od 1 do 4), zostaną przedstawione dobre praktyki przedsiębiorstw branży budowlanej obejmujące wspomniane cztery obszary działań: zdrowie i bezpieczeństwo, ekozgodność, odpowiedzialny system zarządzania łańcuchem dostaw oraz równe możliwości dla pracowników.
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Instrukcje bezpieczeństwa
przygotowane w czterech
językach (chińskim, arabskim,
rumuńskim, francuskim)

Zmniejszenie ryzyka
wystąpienia wypadków
(standard OHSAS 18001)

Zmniejszenie ryzyka
wystąpienia wypadków wśród
pracowników – imigrantów
z firm podwykonawczych

PORR Gruppe (Austria)

Contratas y Obras Empresa
Constructora (Hiszpania)

Stałe szkolenia pracowników,
ocena ryzyka , wewnętrzne
dochodzenie dot. wypadków
i tworzenie planów
przeciwdziałania

Zmniejszenie wypadkowości

Holcim (Włochy)

Pracownicy, pracownicy
podwykonawców, organy
administracyjne, związki
zawodowe

Pracownicy, organy
administracyjne, związki
zawodowe

Warsztaty obowiązkowe;
trzytygodniowy projekt More
Safety on the Construction Site
(„Więcej bezpieczeństwa na
budowie”)

Stworzenie podstaw kultury
bezpieczeństwa w firmie

Grupo Lena (Portugalia)

Pracownicy, organy
administracyjne, związki
zawodowe

Warsztaty OH&S Awareness
Campaign („Kampania
świadomościowa”);
przewodniki kieszonkowe,
plakaty, nagrania

Bouygues Enterprises FranceEurope (Francja)

FIRMA

Pracownicy, organy
administracyjne, związki
zawodowe

Pracownicy, organy
administracyjne, związki
zawodowe

KLUCZOWY INTERESARIUSZ

I KATEGORIA: Zdrowie i bezpieczeństwo pracy

Spotkanie My Commitment
to Health and Safety („Moje
zaangażowanie w zdrowie
i bezpieczeństwo”)

NARZĘDZIE

Budowanie koncepcji
– struktur w ramach dbałości
o zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników

CEL

EFEKT

Zwiększenie reputacji
firmy, obniżenie kosztów
związanych z wypadkami,
system kontroli łańcucha
dostaw, obniżenie kosztów
związanych z przerwaniem
procesu

Zwiększenie reputacji firmy,
obniżenie kosztów związanych
z wypadkami

Zwiększenie reputacji firmy,
obniżenie kosztów związanych
wypadkami, obniżenie
kosztów z związanych
z przerwaniem procesu

Zwiększenie reputacji
firmy, obniżenie kosztów
związanych z wypadkami,
obniżenie kosztów związanych
z przerwaniem procesu

Zwiększenie reputacji
firmy, obniżenie kosztów
związanych z wypadkami,
obniżenie kosztów związanych
z przerwaniem procesu

Tabela 1. Dobre praktyki przedsiębiorstw z branży budowlanej w kategorii zdrowie i bezpieczeństwo pracy
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Pracownicy, organy
administracyjne, związki
zawodowe

Przed rozpoczęciem prac
na budowie opracowano
z pracownikami
i podwykonawcami program
edukacyjny, regularna
kontrola i ocena wyników
dot. bezpieczeństwa; raporty
miesięczne, poprawa
procedur bezpieczeństwa

System zarządzania
bezpieczeństwem; standard
OHSAS 18001

Zmniejszenie ryzyka
wystąpienia wypadków wśród
pracowników – imigrantów

Opracowanie systemu kontroli
w łańcuchu dostaw w celu
zwiększenia stabilności
i transparentności

Opracowanie systemu kontroli
w łańcuchu dostaw w celu
zwiększenia stabilności
i transparentności

Pracownicy, współpracownicy,
organy administracyjne,
związki zawodowe

Pracownicy – imigranci,
organy administracyjne,
związki zawodowe

Przy współpracy ze służbą
zdrowia organizowanie lekcji
zdrowia i bezpieczeństwa
(zagrożenia związane ze
spożywaniem alkoholu
w pracy); anonimowe
ankiety dot. poznania
codziennych zwyczajów
pracowników; wykłady,
szkolenia w ojczystym języku
pracowników

KLUCZOWY INTERESARIUSZ

FIRMA

CIMPOR (Portugalia)

Skanska Property Hungary
Ltd. (Węgry)

CMB Capri (Włochy)

I KATEGORIA: Zdrowie i bezpieczeństwo pracy
NARZĘDZIE

CEL

Zwiększenie reputacji firmy,
zwiększenie wydajności
pracy, obniżenie kosztów
związanych z zawieszeniem
produkcji

Zwiększenie reputacji firmy,
zwiększenie wydajności
pracy, obniżenie kosztów
związanych z zawieszeniem
produkcji

Zwiększenie reputacji
firmy, obniżenie kosztów
związanych z wypadkami,
obniżenie kosztów związanych
z przerwaniem procesu

EFEKT

Budowanie społecznie odpowiedzialnej tożsamości w sektorze budownictwa
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216

Zwiększenie bezpieczeństwa
poprzez rozwój współpracy
z lokalnymi organizacjami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2, p. 11–21].

Nawiązanie współpracy
z lokalną Strażą Pożarniczą,
Służbą Zdrowia

Poprawa zdrowia
pracowników

Pracownicy, społeczność
lokalna, organy
administracyjne, związki
zawodowe

Pracownicy, organy
administracyjne, związki
zawodowe

Zewnętrzne służby
monitorujące zdrowie
pracowników (badania
lekarskie, badania okresowe)
sprawozdania z oceny ryzyka.
Szkolenia i prezentacja
przepisów w zakresie
zapobiegania wypadkom,
Komitety Bezpieczeństwa
– narzędzie zapobiegania
wypadkom

Poprawa zdrowia
pracowników

KLUCZOWY INTERESARIUSZ
Pracownicy, organy
administracyjne, związki
zawodowe

NARZĘDZIE

Program “BAUfit”; dwa razy
w tygodniu po pół godziny
ćwiczenia praktyczne
– monitoring pracowników
podczas wykonywanych
obowiązków

CEL

FIRMA

CMB Capri (Włochy)

Construcciones Llabres Feliu
(Hiszpania)

Dipl.Ing.Franz Robier
Baugesellschaft m.b.H.
(Austria)

I KATEGORIA: Zdrowie i bezpieczeństwo pracy

Zmniejszenie ilości zasobów
wymaganych przez
firmę, obniżenie kosztów
z zawieszeniem produkcji

Zwiększenie reputacji firmy,
poprawa standardów zdrowia
w miejscu pracy, obniżenie
kosztów związanych
z przerwaniem procesu
produkcyjnego

Zwiększenie reputacji firmy,
poprawa standardów zdrowia
w miejscu pracy, obniżenie
kosztów z zawieszeniem
produkcji

EFEKT
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Pracownicy, organy
administracyjne

Program budowy Ekowiosek
z zachowaniem standardów
zrównoważonego rozwoju,
efektywności energetycznej,
zastosowanie paneli słonecznych
do ogrzewania wody, system
odzyskiwania wody deszczowej

Opracowanie wytycznych dla
planowania i realizacji działań
w ramach budowy, zmniejszenie
hałasu, ilości odpadów oraz emisji

Wdrożenie systemu zarządzania
środowiskowego (zgodnie z ISO
14001). Implementacja dwóch typów
kontroli: Kontrola Realizacji i Kontrola
Celów

Rozwój
ekobudownictwa

Zrównoważone
zarządzanie
procesami budowy
i cyklem życia
materiałów

Zrównoważone
zarządzanie
procesami budowy
i cyklem życia
materiałów
Pracownicy, organy
administracyjne

Pracownicy, organy
administracyjne

Pracownicy, organy
administracyjne

KLUCZOWY INTERESARIUSZ

Rozwój
ekobudownictwa

NARZĘDZIE

Program Eco-building; założenia:
efektywność energetyczna, materiały
przyjazne dla środowiska, odnawialne
źródła energii

CEL

II KATEGORIA: Ekozgodność

GRUPO LENA (Portugalia)

Strabag SE (Austria)

Geda Construction (Wielka
Brytania)

Pirelli & C. Real Estate
(Włochy)

FIRMA

Tabela 2. Dobre praktyki przedsiębiorstw z branży budowlanej w kategorii ekozgodność

Budowanie Ekowizerunku,
innowacyjności

Budowanie Ekowizerunku,
innowacyjności

Zwiększenie reputacji firmy
innowacyjności, budowanie
Ekowizerunku

Zwiększenie reputacji firmy,
innowacyjności, budowanie
Ekowizerunku

EFEKT

Budowanie społecznie odpowiedzialnej tożsamości w sektorze budownictwa
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pracownicy, klienci, organy
administracyjne

Pracownicy, lokalne władze,
organy administracyjne

Pracownicy, naukowcy,
przyszli pracownicy, organy
administracyjne

W celu dostosowania się do
lokalnego popytu oraz przepisów
krajowych stworzono zrównoważoną
politykę zamówień publicznych

Mechanizm wymiany informacji
(z instytucjami lokalnymi, miastem,
gekonem, lokalnymi komitetami). Po
tej interakcji utworzono środowiskowe
obserwatoria do prowadzenia
audytów środowiskowych

Projekt „Astrolabio”; szkolenia
oraz praktyczne doświadczenie
z zakresu budowania świadomości
z zakresu Ekozgodności, dla
obecnych i przyszłych pracowników.
Opracowano program badawczy
z zakresu wdrażania nowych
materiałów oraz technik budowlanych
Projekt powstał przy zaangażowaniu
młodych naukowców

Promowanie
zrównoważonego
łańcucha dostaw

Angażowanie
interesariuszy

Rozwój badań
w zakresie
Ekobudownictwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2, p. 22–32].

Pracownicy, organy
administracyjne

KLUCZOWY INTERESARIUSZ

Zrównoważone
zarządzanie
procesami budowy
i cyklem życia
materiałów

NARZĘDZIE

Przyjęcie planu („Target zero”)
gospodarki odpadami w celu redukcji
oraz ponownego wykorzystania
odpadów; każdy plac budowy
opracował plan gospodarki odpadami
w celu oceny możliwości związanych
z redukcją, ponownym użyciem oraz
recyklingiem odpadów. Włączenie
pracowników w proces

CEL

II KATEGORIA: Ekozgodność

UNIECO (Włochy)

Autostrade per I’Italia S.p.a.
(Włochy)

Carillon (Anglia)

Wates Group (Wielka
Brytania)

FIRMA

Zwiększenie reputacji firmy,
budowanie Ekowizerunku,
innowacyjności

Zwiększenie reputacji firmy,
budowanie Ekowizerunku,
innowacyjności

Budowanie Ekowizerunku,
innowacyjności

Budowanie Ekowizerunku,
innowacyjności

EFEKT
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Pracownicy, podwykonawcy,
organy administracyjne

Pracownicy, dostawcy, organy
administracyjne

Pracownicy, dostawcy, organy
administracyjne

NARZĘDZIE

Utworzono program monitoringu
do oceny i wyboru partnerów
biznesowych (dostawców) w oparciu
o zasady etyczne i odpowiedzialne
społeczne kryteria. Powstała
instrukcja prowadzenia zamówień
w ramach spółki

Celem dostarczenia interesariuszom
informacji dotyczących łańcucha
dostaw, opracowano system
oceny dostawców pod kątem
ustalonych parametrów: zdrowie
i bezpieczeństwo, środowisko.
Za sprawdzenie zgodności w tym
zakresie odpowiadały narzędzia:
ankiety samo oceniające, wewnętrzne
audyty, bezpośrednia kontrola

Poprawa komunikacji z dostawcami,
jako odpowiedź na potrzebę
przejrzystości, możliwość
śledzenia każdego etapu selekcji,
podziału dostawców i zamówień
publicznych, system zarządzania
do kontroli procedur selekcji.
Platformy internetowe – zapewnienie
przejrzystości

Ustalenie kryteriów
wyboru dostawców
(ustalenie narzędzi
celem wdrożenia
systemu)

Monitorowanie i ocena
dostawców firmy

Monitorowanie i ocena
dostawców firmy

CEL

III KATEGORIA: Łańcuch dostaw
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Astaldi Spa (Włochy)

Holcim Italia (Włochy)

Fratini Costruzioni (Włochy)

FIRMA

Tabela 3. Dobre praktyki przedsiębiorstw z branży budowlanej w kategorii łańcuch dostaw

Większa przejrzystość
łańcucha dostaw, ocena
ryzyka dostawców, możliwość
uniknięcia negatywnych
konsekwencji

Większa przejrzystość
łańcucha dostaw, ocena
ryzyka dostawców, możliwość
uniknięcia negatywnych
konsekwencji

Zwiększenie reputacji firmy,
większa przejrzystość

EFEKT

Budowanie społecznie odpowiedzialnej tożsamości w sektorze budownictwa
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220
Pracownicy, dostawcy, organy
administracyjne

Pracownicy, dostawcy, organy
administracyjne

Ustalenie limitu maksymalnej liczby
podwykonawców poprzez ustalenie
limitu na maksymalną liczbę
podwykonawców w działalności
produkcyjnej poprzez formalne
zezwolenie w przypadku
podwykonawstwa oraz kontrolę
wszystkich ogniw łańcucha dostaw
w celu zwiększenia kontroli oraz
łatwiejszej oceny bezpieczeństwa
na budowach w celu większej
przejrzystości w łańcuchu dostaw

Opracowanie
narzędzi do włączenia
dostawców jako
aktywnych partnerów
w procesie

Ograniczenie liczby
podwykonawców

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, p. 33–39].

KLUCZOWY INTERESARIUSZ

NARZĘDZIE

Opracowanie narzędzia mającego
zachęcać dostawców do wdrożenia
zasad CSR do działalności
operacyjnej; scentralizowany system
zarządzania zakupami, klauzula
odpowiedzialności firmy, plany
oceny dostawców (zapewnienie
przejrzystości, zgodności z normami
procesu produkcji)

CEL

III KATEGORIA: Łańcuch dostaw

Coop Costruzioni (Włochy)

Ferrovial (Hiszpania)

FIRMA

Usprawnienie procesu
produkcji, większa stabilność
łańcucha dostaw, zwiększona
wydajność procesu, stabilne
relacje z dostawcami

Usprawnienie procesu
produkcji, większa stabilność
łańcucha dostaw, zwiększona
wydajność procesu

EFEKT
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Pracownicy, związki
zawodowe

Pracownicy, związki
zawodowe

Pracownicy, związki
zawodowe

„Plan dla równości szans kobiet
i mężczyzn”, zatwierdzono Protokół
o zapobieganiu molestowania
seksualnego, sprawiedliwości
i równości wynagrodzeń oraz
warunków pracy

Utworzono Komitet Równości,
reprezentowany przez pracowników
i przedstawicieli firmy, których celem
jest promowanie idei „Równych
Szans”; szkolenia z zakresu budzenia
świadomości dot. równych szans
kobiet i mężczyzn skierowane do
wszystkich pracowników

Integracja „równych
szans” w ramach
zasad organizacyjnych
przedsiębiorstwa
oraz wewnętrznego
zarządzania

Integracja „równych
szans” w ramach
zasad organizacyjnych
przedsiębiorstwa
oraz wewnętrznego
zarządzania

Integracja „równych
szans” w ramach
zasad organizacyjnych
przedsiębiorstwa
oraz wewnętrznego
zarządzania

KLUCZOWY INTERESARIUSZ

NARZĘDZIE

Zmiany i aktualizacje Kodeksu
Postępowania; cele w zakresie
różnorodności w organizacji
na wszystkich poziomach, cele
różnorodności dla każdej jednostki
gospodarczej, wyznaczenie osób
odpowiedzialnych za strategię
różnorodności w każdej jednostce
biznesowej, program różnorodności
dla top menedżerów

CEL

IV KATEGORIA: Równe szanse
FIRMA
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Pas (Hiszpania)

Contratas y Obras (Hiszpania)

Skanska AB (Szwecja)

Tabela 4. Dobre praktyki przedsiębiorstw z branży budowlanej w równe szanse

Zwiększenie reputacji firmy,
poprawa zdolności firmy
w zakresie przyciągania
i zatrzymywania
utalentowanych pracowników,
większa innowacja
i kreatywność firmy

Zwiększenie reputacji firmy,
poprawa zdolności firmy
w zakresie przyciągania
i zatrzymywania
utalentowanych pracowników,
większa innowacja
i kreatywność firmy

Zwiększenie reputacji firmy,
poprawa zdolności firmy
w zakresie przyciągania
i zatrzymywania
utalentowanych pracowników,
większa innowacja
i kreatywność firmy

EFEKT

Budowanie społecznie odpowiedzialnej tożsamości w sektorze budownictwa
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222
Pracownicy, związki
zawodowe

Zawieranie z kobietami w ciąży umów
na czas nieokreślony. (Zwyczajowo
na Węgrzech umowy są podpisywane
na czas określony.) Po powrocie
z urlopu macierzyńskiego, kobieta ma
możliwość pracy zdalnej (w trakcie
ciąży i macierzyństwa)

Tworzenie
instrumentów do
pogodzenia życia
zawodowego z życiem
rodzinnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2, p. 41–49].

Pracownicy, związki
zawodowe

Przy współpracy społecznego
Serwisu Edukacyjnego wybudowano
przedszkole dla dzieci od 3 do
36 miesięcy, na max. 46 dzieci,
w godzinach 8–18:30

Tworzenie
instrumentów do
pogodzenia życia
zawodowego z życiem
rodzinnym

Pracownicy, związki
zawodowe

Tworzenie
instrumentów do
pogodzenia życia
zawodowego z życiem
rodzinnym

KLUCZOWY INTERESARIUSZ

NARZĘDZIE

Pracownicy biurowi otrzymują
swobodę w odniesieniu do
harmonogramu pracy. W okresie
ferii w szkołach – system korekt
godzin pracy tak, by pracownicy
mieli możliwość spędzania czasu ze
swoimi dziećmi w wieku szkolnym

CEL

IV KATEGORIA: Równe szanse

Confector Mernok Iroda Kft.
(Węgry)

Todini (Włochy)

Pas (Hiszpania)

FIRMA

EFEKT

Zwiększenie reputacji firmy,
poprawa zdolności firmy
w zakresie przyciągania
i zatrzymywania
utalentowanych pracowników,
większa innowacja
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Budowanie społecznie odpowiedzialnej tożsamości w sektorze budownictwa

Podsumowanie i wnioski
W dobie internacjonalizacji gospodarek, przedsiębiorstw firmy podjęły próbę
zwiększania swej konkurencyjności na rynku. Jednym ze sposobów budowania pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest umiejętność korzystania z koncepcji CSR. Poprzez budowanie kultury ujawnień w zakresie prowadzonych praktyk ekonomicznospołeczno-środowiskowych firmy zyskują w oczach inwestorów, stają się bardziej wiarygodne w oczach klientów i transparentne w oczach dostawców. Poprzez umiejętne
zarządzanie bazą relacji, podtrzymywanie dialogu oraz wymianę informacji z interesariuszami przedsiębiorstwa budują swój wizerunek oraz reputację odpowiedzialnej firmy. Zbudowanie partnerskich, stałych relacji z dostawcami, podwykonawcami
skutkuje nawiązaniem stałej współpracy pomiędzy konkretnymi podmiotami oraz
ograniczeniem ryzyka biznesowego. Raportowanie CSR ma również swój wymiar
społeczno-środowiskowy. Firmy budowlane, budując wizerunek odpowiedzialnego
i innowacyjnego pracodawcy, zyskują zaufanie potencjalnych pracowników, skupiając w swych szeregach najbardziej wykształconą, profesjonalną kadrę pracowniczą.
Odpowiedzialne użytkowanie zasobów naturalnych oraz zrównoważona polityka środowiskowa sprzyja unormowaniu stosunków z organizacjami środowiskowymi i społecznością lokalną. Korzyści generowane poprzez wdrażanie zasad odpowiedzialnego
biznesu mają swój wymiar finansowy, dlatego też umiejętne zarządzanie procesem
raportowania w perspektywie długookresowej może przynieść firmie duże zyski.
O ile budowanie swojej pozycji konkurencyjnej na szczeblu lokalnym czy krajowym w oparciu o CSR może mieć bardzo duże znaczenie dla sukcesu firmy, o tyle
na szczeblu międzynarodowym (rynku globalnym) raportowanie CSR stają się koniecznością.
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Budowanie społecznie odpowiedzialnej 
tożsamości w sektorze budownictwa
Streszczenie
W artykule zaprezentowane zostały przykłady wdrażanych przez firmy z sektora budownictwa
działań w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Przedstawiane działania dotyczyły
10 firm z sektora budownictwa pochodzących z pięciu europejskich krajów. Opisane działania
zostały szczegółowo opisane w ramach osiemnasto miesięcznego projektu pt: BRC Project
Building Responsible Competitiveness, Guidelines to Enhance CSR in the Construction Sector,
realizowanego przez Komisję Europejską.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR,
korporacyjne raportowanie społeczne, raportowanie CSR

BUILDING A SOCIALLY RESPONSIBLE
IDENTITY IN THE CONSTRUCTION SECTOR
Abstract
The paper introduces examples of the activities in the field of socially responsible business in
the construction sector. Presented activities related to ten companies from the construction
sector were chosen from five European countries. A detailed description of undertaken
actions is presented in the completed 18-month Project entitled: BRC Project Building Responsible Competitiveness, Guidelines to Enhance CSR in the Construction Sector, conducted by the
European Commission.

Key words: Corporate Social Responsibility, CSR, corporate social
reporting, CSR reporting
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Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości
na mierzalne wyniki
Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną
kartę wyników
Robert S. Kaplan, David P. Norton
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011
Problem skutecznego wdrażania strategii jest wciąż interesującym zagadnieniem,
frapującym zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Zwłaszcza ci drudzy,
widząc dość małą aktywność publikacyjną z zakresu implementacji strategii1, coraz
odważniej przedstawiają nowe rozwiązania, jednocześnie promując swoją działalność konsultingową. Podobnie aktywni w tym względzie są twórcy koncepcji balanced scorecard – strategicznej karty wyników2 – Robert S. Kaplan, profesor finansów
w Harvard Business School, i David P. Norton, prezes firm konsultingowych Balanced Scorecard Collaborative oraz Renaissance Worldwide. Od momentu pierwszej
ich publikacji, opisującej koncepcję strategicznej karty wyników na łamach „Harvard Business Review” w 1992 roku3, wspomniani autorzy opublikowali już pięć
książek – wszystkie pojawiły się na polskim rynku4. Recenzowane książki to w kolejności ukazywania się trzecia i czwarta pozycja książkowa R. Kaplana i D. Nortona.
Niewątpliwie koncepcja strategicznej karty wyników wniosła do zarządzania zupełne inne podejście do tworzenia i wdrażania strategii. Jej zasługą było pogodzenie
1 Wyszukiwarka Google w listopadzie 2011 roku wskazała dla hasła „planowanie strategiczne” blisko
4 mln wskazań, podczas gdy dla hasła „wdrażanie strategii” tylko 1,5 mln.
2 W polskich publikacjach termin balanced scorecard tłumaczony jest również jako „zrównoważona
karta wyników”.
3 R.S. Kaplan, D.P. Norton, The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance, „Harvard Business Review”, January–February 1992.
4 Oprócz recenzowanych książek w Polsce ukazały się wcześniej: pierwsza książka Kaplana i Nortona
pt. Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009; druga pt. Strategiczna karta wyników – praktyka (Balanced Scorecard), Centrum Informacji Menedżera,
Warszawa 2001 oraz ostatnia pt. Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010.
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dwóch szkół w zakresie kształtowania i doskonalenia systemu pomiaru dokonań przedsiębiorstwa: pierwsza uznawała tylko i wyłącznie finansowe miary, przez co sugerowała
konieczność ich weryfikowania i doskonalenia, druga odrzucała miary finansowe na
rzecz parametrów operacyjnych5. Koncepcja strategicznej karty wyników podkreśliła
konieczność zrównoważenia miar, czyli zachowania równowagi między krótko- i długoterminowym zarządzaniem, a co najważniejsze, korzystania z syntetycznych mierników ilościowych i jakościowych, będących odzwierciedleniem strategii, zgodnie z opinią autorów „jeśli nie można czegoś zmierzyć, nie można tym zarządzać”6.
Koncepcja balanced scorecard, początkowo traktowana nawet przez jej twórców
jako nowoczesny, kompleksowy i zrównoważony system pomiaru działalności przedsiębiorstwa, stopniowo przekształciła się w system zarządzania realizacją strategii,
funkcjonujący zgodnie z pięcioma najważniejszymi zasadami: inicjowanie zmian
przez kierownictwo, przełożenie strategii na działania operacyjne, dopasowanie organizacji do strategii, motywowanie pracowników sprzyjające ich zaangażowaniu
w strategię, nadzorowanie, aby uczynić ze strategii proces ciągły. Zdaniem autorów
recenzowanych książek organizacja osiągnie dopiero wtedy przełomowe wyniki,
kiedy cała będzie skoncentrowana na strategii – będzie zarządzała strategią. Będzie
to dopiero możliwe wówczas, kiedy posługując się odpowiednimi miarami dokonań
strategicznych (strategiczna karta wyników), organizacja będzie dysponowała pełnymi informacjami o sobie – jakościowymi, ilościowymi, dotyczących przeszłości
i przyszłości. Jednak stworzenie strategicznej karty wyników wymaga precyzyjnego
zrozumienia strategii organizacji, opisania jej celów za pomocą zależności przyczynowo-skutkowych w postaci mapy strategii.
Recenzowana książka pt. Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki rozwija drugą zasadę systemu zarządzania realizacją strategii R. Kaplana i D. Nortona – przełożenie strategii na działania operacyjne. Autorzy swoje
rozważania zaczynają od zdefiniowania pojęcia strategii organizacji, którą rozumieją
jako sposób tworzenia wartości dla swoich akcjonariuszy, klientów czy obywateli.
Tym samym przekonują czytelnika, że strategiczna karta wyników może być z powodzeniem stosowana przez wszystkie sektory gospodarki: sektor prywatny, publiczny
i organizacje non profit, wymaga jedynie dostosowania jej perspektyw do specyfiki
organizacji. Jednak, aby do tego doszło, organizacja musi stworzyć strategię i w tym
pomocne będą cztery perspektywy karty. W przypadku organizacji biznesowej perspektywa finansowa oraz perspektywa klienta opisują rezultaty, jakie organizacja
chciałaby uzyskać dzięki strategii (zawierają wskaźniki dotyczące przyszłości). Perspektywa procesów wewnętrznych opisuje te procesy, które będą miały kluczowy
5 Por. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, A. Karmańska (red.), Difin, Warszawa 2006, s. 295–299.
6 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników…, op. cit. s. 38.

226

ORGANIZACJA I KIEROWANIE

• nr 4 / 2011 (147)

Recenzje i omówienia

wpływ na realizację strategii. Natomiast perspektywa wiedzy i rozwoju wskazuje na
aktywa niematerialne, niezbędne do realizacji procesów wewnętrznych tworzących
wartość (obie perspektywy dotyczą teraźniejszości).
R. Kaplan i D. Norton przyjmują w swoich rozważaniach rozumienie strategii zaproponowane przez M. Portera, strategii biznesowej, dlatego sposób tworzenia strategii oraz jej opisu w postaci mapy wprost odnosi się do znanych z literatury strategii konkurencji: strategii trwałego wyróżniania się dzięki unikalnej ofercie lub takiej
samej ofercie jak u konkurentów, lecz po niższych kosztach. Prezentowane szczegółowo w książce ścieżki dojścia do głównego celu – wzrostu wartości – obejmują
wiele opcji strategicznych i wskazują na wzajemne zależności, a niekiedy wykluczenia. Dlatego też prawidłowo dobrana i opisana w postaci mapy strategia obejmuje od
dwudziestu do trzydziestu wzajemnie powiązanych wskaźników, „które rozpoznają
związki przyczynowo-skutkowe między podstawowymi zmiennymi, w tym wskaźnikami kierunkowymi, wskaźnikami osiągnięć oraz pętlami sprzężenia zwrotnego,
opisującymi trajektorię lub wytyczne strategii”7.
W następnych rozdziałach książki autorzy szczegółowo opisują cele i mierniki zawarte w perspektywach wewnętrznej oraz wiedzy i rozwoju. Ponieważ procesy wewnętrzne dostarczają propozycję wartości dla klienta, prowadzą do poprawy rentowności dla akcjonariuszy oraz obejmują działania prospołeczne na rzecz społeczności
lokalnej i kraju. Zdaniem autorów muszą one być realizowane na najwyższym poziomie i w harmonii ze wszystkimi innymi. Procesy zawarte w perspektywie wiedzy
i rozwoju wskazują, w jakim zakresie konieczne jest zwiększanie aktywów niematerialnych dla prowadzenia i ciągłego doskonalenia procesów wewnętrznych. W opinii
autorów tylko te organizacje staną się liderami w swoich branżach, które są zdolne
do mobilizacji i wspierania swoich aktywów niematerialnych służących wewnętrznym procesom tworzenia wartości.
Autorzy wyróżniają w książce cztery procesy tworzenia wartości: procesy zarządzania operacyjnego, procesy zarządzania klientem, procesy innowacyjne oraz procesy regulacyjne i społeczne. Każdy z procesów stanowi odrębny rozdział książki,
w którym autorzy szczegółowo opisują proces, definiując ich przykładowe cele i mierniki, wskazują na powiązania z pozostałymi perspektywami. W rozdziale poświęconym zarządzaniu operacyjnemu dodatkowo wskazano na relacje z inicjatywami
prowadzącymi do doskonałości operacyjnej – Total Quality Management (TQM)
i activity based management (ABM)8.
Dalsze rozdziały książki są poświęcone dopasowaniu aktywów niematerialnych,
zawartych perspektywie wiedzy i rozwoju, do strategicznych procesów wewnętrznych.
7 Właśnie nadmiar wskaźników jest wysuwany jako główny zarzut pod adresem koncepcji balanced scorecard.
8 Na stronie 109 wkradł się błąd redakcyjny, w wyniku którego metodę rachunku kosztów działań (ABC
Activity-based Costing) nazywa się zarządzaniem kosztami działań.
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Pod pojęciem aktywów niematerialnych autorzy rozumieją kapitał ludzki, informacyjny i organizacyjny. Zastanawiające jest, że autorzy nie widzą w procesach tworzenia wartości roli zasobów materialnych, które zwłaszcza w obecnej sytuacji kryzysu
ekonomicznego nabierają szczególnego znaczenia w procesie tworzenia wartości
przedsiębiorstwa. Pewnym wytłumaczeniem szczególnego traktowania aktywów niematerialnych może być stwierdzenie autorów wskazujące na trudność „zarządzania
czymś, co nie daje się zdefiniować”. Mimo to autorzy w książce podpowiadają, w jaki
sposób zarządzać kapitałem ludzkim (rozwój zawodów strategicznych), kapitałem
informacyjnym (opis, dopasowanie do strategii i ciągłe mierzenie gotowości kapitału
informacyjnego) oraz kapitałem organizacyjnym (zmiany kultury organizacyjnej,
właściwe przywództwo, dopasowanie celów jednostek, zespołów i działów do celów
strategicznych oraz praca zespołowa), aby organizacja mogła w sposób doskonały
realizować kluczowe procesy.
W kolejnym rozdziale książki autorzy pokazują, jak zastosować opisane wcześniej
elementy procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwoju do tworzenia map strategicznych w ramach czterech strategii konkurencji: niskiego kosztu, wiodącej pozycji produktu (klasyczne strategie M. Portera), kompleksowych rozwiązań dla klienta
oraz systemu uzależnienia klienta od dostawcy. Opisywane wybory strategiczne są
bogato ilustrowane schematami map, które wyraźnie podkreślają istotne różnice
w mapach przedsiębiorstw stosujących odmienne strategie konkurencji.
Ostatni teoretyczny rozdział książki opisuje wykorzystanie mapy strategii do planowania konkretnych działań nakierowanych na likwidację luk między wynikami
docelowymi a aktualnymi. W opinii autora recenzji jest to najciekawszy, a zarazem
najważniejszy element prac nad mapą strategii, pozwala bowiem zidentyfikować
niezbędne inicjatywy strategiczne, które są nośnikami zmian wokół głównych tematów strategicznych.
Książkę kończą studia przypadków opisujące zastosowanie map strategii w organizacjach sektora prywatnego, publicznego i organizacjach non profit.
Druga z recenzowanych książek pt. Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników opisuje rolę mapy strategii i strategicznej karty wyników
w zarządzaniu przedsiębiorstwem zdywersyfikowanym, korporacji składającej się
z wielu jednostek biznesowych i pionów wsparcia. Zdaniem autorów karta wyników,
podobnie jak w przypadku strategii biznesowej (konkurencji), jest doskonałym narzędziem pozwalającym na sformułowanie zasad wskazujących, w jaki sposób centrala powinna zarządzać wieloma jednostkami organizacyjnymi w strukturze korporacyjnej, by tworzyć wartość większą od tej, jaką poszczególne jednostki mogłyby
wypracować z osobna – bez przewodnictwa bądź interwencji centrali. Przewagę tę
autorzy nazywają „przewagą macierzystą”, dla podkreślenia nadrzędnej roli centrali
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– matki, świadomie opiekującej się gromadą „dzieci”9. Korporacyjna karta wyników również obejmuje cztery perspektywy, jednak ponieważ dąży się tu do uzyskania wartości dodanej nazwane są one tu synergiami: synergia finansowa – jak możemy zwiększyć wartość naszego portfela strategicznych jednostek biznesowych dla
akcjonariuszy, synergia relacji z klientami – jak można zbudować spójny system relacji z klientami, żeby zwiększyć całkowitą wartość dla klienta, synergia procesów
wewnętrznych – jak możemy zarządzać procesami w SBJ, żeby uzyskać efekt skali
lub integrację łańcucha wartości, synergia wiedzy i rozwoju – jak możemy rozwijać
i współdzielić zasoby niematerialne.
Na początku książki R. Kaplan i D. Norton, po przedstawieniu krótkiego rysu historycznego rozwoju struktur organizacyjnych, przekonują czytelników, że organizacje nie muszą poszukiwać struktury idealnie dopasowanej do przyjętej strategii,
a powinny wybrać strukturę na tyle elastyczną, aby organizacja działała bez większych tarć i konfliktów, aby potem dostroić ją za pomocą systemu powiązanych map
strategii i strategicznych kart wyników do obranej strategii. W dalszych rozdziałach
książki autorzy wyjaśniają, na czym ma polegać to dopasowywanie.
Rozdziały trzeci i czwarty omawiają dopasowanie strategii w czterech perspektywach strategicznej karty wyników. W obszarze finansów to jest głównie zarządzanie
kapitałem wewnętrznym i wykorzystywanie marki korporacyjnej. W sferze klienta
to sprzedaż krzyżowa i wspólna propozycja wartości. Synergia w obszarze procesów
wewnętrznych może wynikać ze sprzedaży krzyżowej lub integracji łańcucha wartości, natomiast synergia wiedzy i rozwoju ma polegać na współdzieleniu kompetencji
w procesie rozwijania kapitału intelektualnego organizacji.
W dalszej części autorzy zajmują się procesem dopasowywania pionów wsparcia
(szczegółowo opisane zostały usługi personalne, informatyczne i finansowe) do realizowanej strategii. R. Kaplan. D. Norton przedstawiają interesujący proces dostosowywania się prionów wsparcia, przeciwdziałający silosom funkcjonalnym i autonomizacji stanowisk. Proces ten obejmuje, po pierwsze, dopasowanie strategii pionów do
strategii jednostek biznesowych i całego przedsiębiorstwa poprzez określenie portfela
usług strategicznych dla klientów wewnętrznych. Po drugie, pion wsparcia, wykorzystując mapę strategii i strategiczną kartę wyników oraz wynikające z nich inicjatywy
strategiczne, dopasowuje swoją organizację wewnętrzną do przyjętej strategii. Całość
domyka ocena skuteczności działań za pomocą wcześniej przyjętych miar. Konstrukcja mapy strategii i strategicznej karty wyników dla pionu wsparcia pozwala traktować go jako „firmę w firmie”, odpowiedzialną za sukces całej organizacji.
9 Warto nadmienić, że traktowanie przez autorów strategii dywersyfikacji jako świadomego działania
zarządów korporacji jest jak najbardziej poprawne, jednak wiele badań wskazuje na to, że zakres dywersyfikacji przedsiębiorstw jest raczej wynikiem splotu wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych niż skutkiem zamierzonego działania zarządów.
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Rozdział szósty recenzowanej książki poświęcony jest kaskadowaniu strategicznej karty wyników, tzn. przełożenia jej z pozycji centrali na niższe szczeble hierarchii
organizacyjnej (lub odwrotnie z jednostek do centrali). Niestety autorzy nie podają
tu wielu wskazówek, jak sobie poradzić z tym niewątpliwie złożonym problemem.
Ograniczają się jedynie do stwierdzenia, aby proces konstruowania strategicznej
karty wyników zaczynać „tam, gdzie znajdują się ludzie gotowi pokierować tym procesem i gdzie ów pomysł budzi autentyczny entuzjazm”.
Kolejne rozdziały książki opisują wykorzystanie strategicznej karty wyników
w obszarze nadzoru właścicielskiego (dopasowanie rady dyrektorów i inwestorów),
w relacjach z dostawcami, partnerami z łańcucha dostaw, klientami (dopasowanie
partnerów zewnętrznych) oraz w związkach kooperacyjnych (aliansach strategicznych i fuzjach). Opisują również zasady zarządzania procesem dopasowania. Książkę
kończy rozdział „Pełne dopasowanie strategiczne”, który jest zapewne zapowiedzią
kolejnych pozycji książkowych autorów, gdyż wskazuje na konieczność dopasowania organizacji nie tylko w obszarze jednostek organizacyjnych, lecz także w sferze
pracowników, procesów i systemów zarządzania.
Książka pt. Dopasowanie w biznesie…, mimo że napisana w podobnej konwencji (każdy rozdział zaczyna się wprowadzeniem, kończy podsumowaniem, zawiera
wiele studiów przypadków), wyraźnie różni się od pozycji pt. Mapy strategii w biznesie... Brak w niej szczegółowych zasad, praktycznych wskazówek pomagających
opracować omawiane elementy karty. Autorzy w większości przypadków posługują
się jedynie przykładami, tak jakby nie mieli jeszcze dokładnie opracowanych narzędzi, jak to jest w przypadku Map strategii w biznesie… lub po prostu jeszcze nie chcą
do końca podzielić się swoją wiedzą.
Niewątpliwy walor recenzowanych książek to jej doświadczeni autorzy, którzy
pracując z ponad trzystoma organizacjami, zdobyli bogatą, praktyczną wiedzę o strategiach, czynnikach warunkujących skuteczne jej wdrożenie i korzyściach, jakie daje
organizacjom stosowanie strategicznej karty wyników. Szkoda tylko, że Kaplan i Norton w sposób jednoznaczny nie przyznają się do niewątpliwych wad swojej koncepcji: znacznej pracochłonności, czasochłonności i kosztochłonności (w tym koszty
zatrudnienia konsultantów zewnętrznych), częściowym ograniczeniu kreatywności
(nadmierne skupienie się na miernikach podcina skrzydła innowatorom) oraz pewnym ryzyku manipulacji wskaźnikami dla osiągnięcia partykularnych interesów.
Szczególną zaletą książek jest również to, że w sposób przystępny i komunikatywny przekazują niekiedy dość skomplikowane zagadnienia, posługując się ogromną
ilością przykładów, dzięki czemu jest ona zrozumiała dla szerokiego grona czytelników (studentów, praktyków i teoretyków zarządzania). Nie bez znaczenia jest tu również szata graficzna (rysunki, tabele, wyróżnienia), która znacznie umila czytanie.
Sylwester Gregorczyk
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Prezydencja w Unii Europejskiej. Polska 2011
redakcja naukowa Artur Nowak-Far
Książka przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące przygotowania administracji do objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r. Prezentuje
zarówno opracowania ogólne odnoszące się do tej kwestii, jak i analizy szczegółowe
przygotowań w konkretnych obszarach działania UE, a także zakresów kompetencji konkretnych ministerstw. W książce przedstawiono również analizę audytu wewnętrznego i kontroli przygotowań do polskiej prezydencji.
Publikację przygotował zespół naukowy koordynowany przez Katedrę Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Departamentem Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Współpraca między przedsiębiorstwami
– odniesienie do polskiej praktyki
Marianna Strzyżewska
Współpraca między przedsiębiorstwami – zarówno krajowymi, jak i z różnych
krajów – stała się potężną dźwignią ich rozwoju i internacjonalizacji. Tymczasem
w polskim sektorze MSP jest raczej zjawiskiem rzadkim. Nie jest postrzegana przez
przedsiębiorstwa jako narzędzie pomocne w ich rozwoju na rynkach zagranicznych, a także na rynku polskim. Dominującą relacją między firmami jest konkurencja, łącznie z nieuczciwą. Powstaje zatem pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy.
Dlaczego niski jest poziom współpracy i niska skłonność do jej podejmowania, odmiennie niż w wielkich, ale także w wielu małych i średnich firmach zagranicznych?
Dlaczego w Polsce przedsiębiorstwa zachowują się inaczej, niż wskazuje na to ogólny
trend rozwoju kapitalizmu i organizacji biznesu? Czy zachowania polskich MSP podważają teorię kapitalizmu aliansowego i są sprzeczne z teorią zasobową oraz teorią
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przedsiębiorstwa opartego na wiedzy? Czy przedsiębiorstwa polskie działają wbrew
własnym interesom? Książka zawiera próbę odpowiedzi na te pytania.

Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym.
Elementy systemu, wyd. 2
Maciej S. Wiatr
Problematyka podjęta w książce jest adresowana nie tylko do osób studiujących
bankowość, ale do wszystkich zainteresowanych sferą tradycyjnej bankowości komercyjnej. Poszerza to krąg czytelników. Mimo że książka pomyślana jest jako podręcznik akademicki, można mieć nadzieję, że sięgną po nią nie tylko studenci uczelni
ekonomicznych na kierunkach finansów i bankowości (rachunkowości), zarządzania
czy pracownicy instytucji bankowych, ale także potencjalni i aktualni kredytobiorcy,
którym poznanie optyki banku i sposobów podejścia do analizy kredytowej może
ułatwić zrozumienie drugiej strony umowy kredytowej.

Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw
redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska
wyd. 2 poprawione i rozszerzone
Temat badań jest aktualny i bardzo atrakcyjny. W okresie kryzysu uczeni i praktycy
zadają sobie pytanie, jakie są przyczyny kryzysu oraz jak antycypować i osłabiać negatywne skutki w działalności przedsiębiorstw, i oczekują na propozycje nowych rozwiązań problemu. Demografia przedsiębiorstw jest inspirującym podejściem do badania
przebiegu i skutków kryzysu w przedsiębiorstwie, ale wymaga nowych badań.
Badania doświadczeń polskich przedsiębiorstw działających w okresie transformacji mogą dać wiele interesujących odpowiedzi wzbogacających dorobek nauki
w tym zakresie. Wyniki badań zaprezentowane w książce wzbogacą teorię ekonomii
i zarządzania.
z recenzji prof. dr hab. Marii Romanowskiej
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Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce
komunalnej
Wojciech Bachor, Bogdan Ekstowicz, Zbigniew Grzymała,
Piotr Jeżowski, Grzegorz Maśloch, Marta Sadowy,
Alojzy Zalewski
Idea wydania podręcznika dotyczącego problematyki zarządzania gospodarką
komunalną wzięła się z zapotrzebowania kadry menedżerskiej kierującej przedsiębiorstwami komunalnymi. Bezpośrednia inspiracja do napisania niniejszej książki
powstała dzięki studentom Europejskiego Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzonego w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu
Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a zwłaszcza dzięki panu
Edwinowi Górnickiemu – absolwentowi drugiej edycji tego studium.
Podręcznik ten stanowi kontynuację opracowań pracowników naukowych wywodzących się z Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, które dotyczyły gospodarki komunalnej. Nawiązuje do podręcznika Ekonomia przedsiębiorstwa komunalnego z 1983 r. autorstwa
Zygmunta Dziembowskiego – jednego z kierowników wspomnianej katedry. Nie jest
jego wierną kontynuacją, lecz stanowi próbę syntetycznego podsumowania trendów
w gospodarce komunalnej. Autorzy niniejszego podręcznika mają zamiar zweryfikować i uzupełnić to wydanie po zapoznaniu się z uwagami Czytelników.
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Informacja dla autorów

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyjmuje do publikacji:
 artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi:
bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angielskim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po 60
znaków w każdym wierszu);
 recenzje książek – objętość tekstu do 8 stron;
 informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach
i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych ważnych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron;
 wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wybitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządzania; objętość tekstu do 6 stron.
Prosimy o rozpoczynanie akapitów w tekście od trzeciego znaku.
Redakcja przyjmuje również do publikacji ogłoszenia (reklamy) szkół i kursów
dla menedżerów, firm konsultacyjnych i innych w rozmiarze jednej strony druku
formatu B5. Ceny za ogłoszenia wynoszą: na czwartej stronie okładki 1600 zł, na
trzeciej stronie okładki 800 zł, wewnątrz numeru 400 zł. Projekt reklamy na czwartej stronie okładki może być kolorowy (CMYK).
Do artykułów i komunikatów z badań należy dołączyć streszczenie oraz słowa
kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu);
objętość streszczeń, wraz z tytułem, słowami kluczowymi – do 200 słów.
Redakcja prosi również o profesjonalne wykonywanie bibliografii na końcu
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera drugiego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek),
wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka). W cudzysłowie pisze się,
zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po przecinku numer.
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Przypisy bibliograficzne (źródłowe) w tekście prosimy sporządzać poprzez
umieszczenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografii się odwołujemy oraz strony, szczególnie wtedy, jeśli zamieszczamy cytat.
Prosimy autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia) naukowego,
nazwy miejsca pracy, numerów telefonów, adresu e-mail oraz dokładnego adresu
domowego.
Materiały – przygotowane w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11 p.,
1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5 cm, pliki nie powinny zawierać „linków”
– prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji, e-mail: oik@sgh.waw.pl.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów.
Teksty, które nie zawierają streszczeń, słów kluczowych języku polskim i angielskim oraz tytułu w języku angielskim, a także te, które mają nieprawidłowo przygotowane przypisy i bibliografię, będą odsyłane do korekty autorskiej!
Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.
Nadesłane artykuły będą przekazywane do recenzji pod warunkiem, że zostaną przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
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WARUNKI SPRZEDAŻY
I PRENUMERATY

Główny dystrybutor:

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

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

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

Cele Komitetu:







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

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