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Szymon Cyfert*

Od Redaktora Naczelnego

Otoczenie, stosownie do założeń ekologii populacji, dokonuje świadomej selekcji konkurujących przedsiębiorstw, wybierając najbardziej efektywne podmioty potrafiące w najwyższym stopniu zaspokoić potrzeby otoczenia. Ów proces negatywnej selekcji, bazującej na „odrzucaniu” podmiotów charakteryzujących się niskim
poziomem efektywności, wymusza na organizacjach konieczność realizacji działań
niekierowanych na zmiany. Jednakże procesy zmian, z perspektywy znacznej części
organizacji, postrzegane są w kategoriach zła koniecznego i zasadzają się na podejmowaniu prób pasywnego dostosowania do otoczenia. Organizacje te najchętniej
odgrodziłyby się od procesów zachodzących w otoczeniu, zamykając się w „kokonach” gwarantujących pozorną wewnętrzną stabilność oraz – krótkoterminowo –
wysoki poziom efektywności.
Jednym z mechanizmów umożliwiających umiejętne i efektywne konstruowanie
owych „kokonów”, zapewniających złudne poczucie efektywności i stabilności, są
zintegrowane systemy zarządzania. Oczywiście odpowiednia implementacja zintegrowanych systemów zarządzania może być dla organizacji generatorem wartości,
jednakże znacznie częściej, ze względu na błędy popełniane w procesie wdrażania,
zintegrowane systemy zarządzania prowadzą do obniżenia efektywności funkcjonowania organizacji, i w konsekwencji do destrukcji wartości.
Zintegrowane systemy zarządzania, opisujące sposoby porządkowania działań
podejmowanych w organizacjach, pozwalają na zdyskontowanie korzyści związanych z zapewnieniem spójności oraz standaryzacji procesów realizowanych w organizacji. Podczas gdy walor spójności zapewnia wewnętrzną stabilność elementów
składowych organizacji, standaryzacja pozwala na generowanie efektu synergicznego. Jednakże równolegle do oferowanych korzyści spójność i standaryzacja mogą
stanowić źródło zagrożeń dla długofalowego rozwoju organizacji. Dążenie do nadmiernej spójności, w sytuacji w której organizacja przestanie traktować kontrolowaną niespójność w kategoriach mechanizmów uwalniania potencjału kreatywności
* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – dr hab. Szymon Cyfert, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Od Redaktora Naczelnego

i samodoskonalenia, będzie prowadziło do usztywnienia organizacji, natomiast wysoki poziom standaryzacji przełoży się na wzrost poziomu biurokracji i formalizacji.
Przedmiotem rozważań w artykule Zbigniewa Malary i Janusza Kroika jest perspektywa strategiczna koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Autorzy, wskazując przedsięwzięcia na rzecz rozwijania koncepcji CSR, dokonują
oceny przesłanek związanych z formułowaniem strategii oraz formułowaniem celów
strategicznych w kontekście CSR.
Michał Zdziarski prezentuje wyniki badań nad zagadnieniem centralności w relacjach rad nadzorczych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych. Analizując zagadnienia budowania relacji, Autor wskazuje, że zajmowanie centralnych pozycji daje potencjalnie większy dostęp do informacji i zasobów udostępnianych w sieci.
Anita Basińska i Mikołaj Jacek Łuczak, analizując zagadnienie wolontariatu akcyjnego, prezentują wyniki postępowania badawczego nad procesami rekrutacji, podziału zadań oraz komunikacji i motywowania do pracy wolontariuszy wskazujące
na zasadność wykorzystania metod podnoszenia efektywności działań wolontariuszy.
Aleksandra Laskowska-Rutkowska podejmuje próbę osadzenia procesu rozwoju
logistyki w teorii fal Tofflera i filozofii kazein, wskazując jednocześnie na dominującą
obecnie „trzecią logistyczną falę” wykorzystującą mechanizmy sieci dostaw.
Jarosław Kaczmarek analizuje zagadnienie optymalizacji w zintegrowanych modelach wielookresowych oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Przyjęcie założenia, że wybór przedsięwzięcia inwestycyjnego jest związany z koniecznością analizy wielu różnych rozwiązań i wskazaniem tego, które z punktu przyjętych
kryteriów można uznać za optymalne, stanowiło dla Autora podstawę do podjęcia
dyskusji nad problemem porównywalności miar stosowanych w procesie oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Przeprowadzenie postępowania badawczego nad problemami pojawiającymi się
procesie wdrażania ISO 14001 stanowi dla Barbary Fury podstawę do wyprowadzenia wniosku o konieczności budowy świadomości pracowników co do znaczenia
i roli systemów zarządzania oraz o konieczności zapewnienia odpowiednich środków finansowych na realizację tego typu przedsięwzięć.
Wskazując na celowość właściwego zorganizowania jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności, Dorota Jendza omawia możliwości wdrożenia i integracji systemów zarządzania jakością ISO 9001, ISO/IEC 17025 i ISO/IEC
17020 w tego typu podmiotach.
Przyjęcie założenia, że kryzysy ujawniają się w rezultacie zablokowania rozwoju
sił wytwórczych przez nieadekwatną strukturę zasobów lub też na skutek błędnych
polityk, stanowi dla Mieczysława Dobii punkt wyjścia do podjęcia dyskusji nad antykryzysowym zarządzaniem produktywnością pracy. Autor wskazuje, że kluczową
wielkością, za pośrednictwem której można wywierać wpływ na zrównoważenie
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prowadzące do stabilnego stanu gospodarki i realnego wzrostu, jest wskaźnik produktywności pracy określony jako iloraz realnego PKB do kosztów pracy.
Przyjęcie przez Tomasza Rostkowskiego założenia, iż sukces opracowania i wdrożenia długookresowej wizji rozwoju państwa uzależniony jest od właściwego rozwoju praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, skłania Go
do podjęcia dyskusji nad dylematami metodologicznymi i barierami aplikacyjnymi
pojawiającymi się w procesach badania zarządzania zasobami ludzkimi w tego typu
podmiotach.
Przedmiot rozważań w artykule Joanny Antoniny Tabor stanowią procesy zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Autorce na wyprowadzenie wniosku, że
polskie przedsiębiorstwa traktują procesy zarządzania w wymiarze strategicznym,
uznając talenty za swoje najważniejsze zasoby, nie rezygnują z inwestowania w nie
również w okresach kryzysowych.
Życzę ciekawej lektury
Szymon Cyfert
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Zbigniew Malara*, Janusz Kroik**

Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstwa
– konstytuowanie kocepcji
w perspektywie strategicznej

Wprowadzenie
Aktualnie w Polsce powstaje znaczna liczba prac podejmujących tematykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (ang. Corporate Social Responsibility –
CSR). Wiele miejsca poświęcono samej koncepcji i argumentacji dotyczącej zasadności i przesłanek podejmowania aktywności w tym zakresie. Są też prace wskazujące
granice, które przedsiębiorstwo powinno przekraczać, aby zbliżyć się do sedna wykorzystywania koncepcji. Wreszcie są i takie, które odnoszą się do treści i intencji obowiązującej w tej kwestii normy ISO 26000:2010 i porządkującej fakultatywnie obszar
zrównoważonego rozwoju organizacji. Część prac uwzględnia poglądy menedżerów
na temat postrzegania roli i znaczenia CSR dla przedsiębiorstwa.
Wydaje się, że na tle rozmaitych rozważań i wyrażanych poglądów w zakresie
CSR istnieje potrzeba rozwijania i metodologicznego porządkowania koncepcji CSR
jako tworzywa i podstawy dla opracowania strategii przedsiębiorstwa. Z badań własnych autorów wynika, że znaczna część menedżerów postrzega walory CSR przede
wszystkim w perspektywie strategicznej. Jest to pochodna własnych doświadczeń
i wiedzy respondentów, ale również ich intuicji i nieuświadomionego przekonania.
W niektórych poglądach dostrzega się również bardziej radykalne opinie uznające,
że „CSR nie jest dodatkowym programem wsparcia, lecz swoistym DNA zarządzania strategicznego”1.
* Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara – Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska.
** Dr inż. Janusz Kroik – Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska.

1 Pogląd zarządu firmy Danone Polska [11, s. 423].
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Zbigniew Malara, Janusz Kroik

Akceptowanie roli CSR jako dobra użytecznego w perspektywie strategicznej wymaga prześledzenia kilku podstawowych wątków merytorycznych i metodycznych.
Wśród nich wykazania, że istnieje spójność wartości i norm wnoszonych przez CSR
z istotą funkcjonowania firmy oraz znalezienia przesłanek, że CSR tworzy wartość
korzystną (dodaną) na potrzeby realizowania długookresowych celów przedsiębiorstwa. Przy tym kluczowym problemem byłoby znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytanie: gdzie i jak konkurować?, a nawet uznanie CSR za podstawowy motyw,
którym kieruje się przedsiębiorstwo na potrzeby opracowania strategii. Do sformułowania takiego poglądu skłania autorów artykułu przede wszystkim obserwacja
praktyki, między innymi zapis w dokumencie opracowanym przez Stowarzyszenie
Pracodawcy RP, w którym można przeczytać, iż „CSR może na różne sposoby przyczyniać się do poprawy pozycji konkurencyjnej i budowania przewagi nad konkurentami”2. Niezależnie od przesłanek, dla których ów zapis znalazł się w dokumencie
opracowanym przez Stowarzyszenie, ocena rzeczywistej wartości strategicznej CSR
zależy ostatecznie od szans generowania przez przedsiębiorstwo dodatkowej wartości
i/lub umiejętności jej przechwytywania [13, s. 119 i s. 123]. W dalszej części pracy
autorzy wskazują kilka aspektów, które mogą potwierdzić jej znaczenie w działalności przedsiębiorstwa.

1. CSR środkiem i celem zarządzania strategicznego
Jak się wydaje, dostrzeganie wagi i wartości CSR powinno wynikać z zasad i formuł opracowanych na potrzeby zarządzania strategicznego. Za takim ujęciem przemawia rozwój i ocena ewolucji poglądów odnośnie do zarządzania strategicznego.
Począwszy od lat 70. ubiegłego wieku obserwuje się, z jednej strony, wyraźnie zarysowane kształtowanie się jednoznacznych koncepcji i modeli zarządzania strategicznego, a z drugiej zaś – pojawienie się na tym tle wymiarów społecznej odpowiedzialności w strategii przedsiębiorstwa3. Zauważa się również, że z początkiem
trzeciego tysiąclecia nastąpiło zdecydowane uwzględnianie kontekstu CSR na potrzeby opracowywania strategii. Związek ten dotyczy nade wszystko myśli i przesłanek uwzględnianych przy opracowaniu strategii – i w tym rozumieniu powinien
być interpretowany jako rodzaj spoiwa łączącego zasoby (własne, dostępne i/lub
kontrolowane), kompetencje (umiejętności, narzędzia i granice swobody) oraz uwarunkowania (wewnętrzne oraz w otoczeniu), które wykorzystuje przedsiębiorstwo,
by osiągnąć swoje cele.
2 Program realizowany we współpracy z Pricewaterhouse Coopers pod nazwą Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu [14].
3 Por. K.R. Andrews, The Concept of Corporate Strategy, praca z roku 1971, za: [17, s. 16].
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W dychotomicznym podziale strategii na korporacyjną i biznesową, niezależnie
od poszukiwania odpowiedzi na zawsze aktualne pytanie: gdzie konkurować i jak
konkurować, łatwo można doszukać się obecności CSR w obu tych kategoriach.
Pierwsza definiuje bowiem zakres działań firmy pod względem sektorów i rynków, a kluczowe i realne decyzje dotyczą wyborów co do stopnia dywersyfikacji usług
i/lub produkcji, możliwości tworzenia aliansów, fuzji oraz przejęć, a także rodzaju
integracji wertykalnej oraz metod alokacji zasobów między obszarami aktywności
przedsiębiorstwa. Zamysły te są a priori podyktowane szansą na uzyskanie stopy
zwrotu z kapitału własnego, wyższego niż koszt kapitału. Źródłem upatrywanych
korzyści może być już istniejący sektor (rynek) lub tworzony w drodze analizy trendów nowy, innowacyjny obszar zdiagnozowanych potrzeb4.
Drugi rodzaj strategii zajmuje się sposobem konkurowania w określonym sektorze lub rynku, a jej celem jest poszukiwanie rozwiązań dających przewagę konkurencyjną i/lub możliwość osiągania wartości poprzez działania innowacyjne (unikalne
i trudne do naśladowania).
Te dwie kategorie myślenia i działania ściśle wiążą się ze sobą. Na potrzeby budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwo poszukuje takich
pól aktywności, na których może uzyskać powodzenie. W praktyce oznacza to zarówno konieczność korzystania z twardych metod konkurowania, ale także przymus
sięgania po wartości miękkie wpisane w CSR. W obydwu więc przypadkach strategia
jest pochodną traktowania uczestników rynku przez przedsiębiorstwo jako źródeł
zysku, ale także jako podmioty, wobec których należy przestrzegać rygorów i nakazów wypływających ze społecznego zaangażowania i odpowiedzialności występowania w roli dobrego pracodawcy, obywatela, sąsiada [3, s. 216].
Ta swoista koincydencja obydwu strategii powoduje, że powstaje nowa kategoria
przesłania, rodzaj paradygmatu i zobowiązanie, które – ujmowane we współczesnych
kluczowych przesłankach (motywach) strategicznych – są swoistą wizytówką i wyzwaniem dla zarządzania strategicznego w dzisiejszych czasach i realnym kontekstem strategii. Syntetyczną ewolucję przesłanek strategicznych, opracowaną w oparciu o poglądy R.M. Granta, uwzględniono w tabeli 1.
Wyróżnienie CSR jako pierwszego z motywów może sugerować przekonanie
G.M. Granta do swoistej nieuchronności liczenia się z postawą obywateli – klientów
wobec firm, nie tylko w aspekcie symbolicznym-wizerunkowym, lecz również jako
twardych graczy, wymagających od współczesnego przedsiębiorstwa takiej właśnie
postawy, potwierdzanej w faktach, decyzjach, sprawozdaniach i innych widocznych
dowodach.

4 Nowe spojrzenie na strategię określane jako koncentracja na innowacji wartości, dzięki której skupianie na konkurencji staje się nieistotne [7, s. 85].
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Drugi w kolejności motyw – rywalizacja o standardy jest syntetycznym określeniem dla inicjatyw prowadzonych przez innowatorów wartości, konkurujących o wizję przyszłych możliwości biznesowych przemysłu lub branży oraz o przywództwo
intelektualne. Jest to rywalizacja o wyobrażenie koncepcji i rozwój nowych kategorii wartości użytkowych5. Oba motywy koegzystują, nie ograniczając się wzajem, co
oznacza, że mogą one (skrajnie) tworzyć nawet układy komplementarne.
Ten nakreślony obraz ewolucji koncepcji strategicznych opiera się wyraźnie na
założeniu, że przedsiębiorstwo postrzega się jako społeczność jednostek podtrzymywanych i wspieranych przez wszystkie elementy otoczenia. Takie założenie oznacza
konieczność jej działania wewnątrz sieci na rzecz swych relacji i zależności z uczestnikami rynkowej gry.
Tabela 1. O
 dpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) jako dominujący motyw
w zarządzaniu strategicznym
Perspektywa strategiczna
strategia jako

Przesłanki (motywy) w zarządzaniu
strategicznym

Okres oddziaływania

Pozycjonowanie

Lata 70. XX wieku

Analiza sektora; segmentacja rynku; krzywa
doświadczeń; analiza PIMS; planowanie
portfela przedsiębiorstwa

Poszukiwanie przewagi
konkurencyjnej

Lata 80. i część dekady
lat 90. XX wieku

Analiza zasobów i umiejętności;
maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy;
restrukturyzacja i reinżynieria; fuzje i alianse

Odwzorowanie nowej
ekonomii

Część dekady lat 90. XX
do przełomu wieków

Innowacje strategiczne; nowe modele
biznesowe; przełomowe technologie

Specyfika zjawisk
nowego tysiąclecia

Część pierwszej dekady
XXI wieku z perspektywą
na dalsze dekady

Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka
biznesu; rywalizacja o standardy; rynki typu
winner-take-all; strategie globalne

Źródło: opracowanie na podstawie: [5, s. 32].

Debata nad społeczną odpowiedzialnością i jej miejscem w gospodarce trwa nadal. Na przykład M.E Porter i M.R Kramer uznają, że najważniejszym zadaniem dla
współczesnych teoretyków i praktyków jest określenie dokładnych punktów przecięcia interesów firmy i społeczeństwa, czyli inicjatyw i działań tworzących przewagę
konkurencyjną, a jednocześnie przynoszących korzyści społeczne. Nazywają tę sytuację „strategicznym CSR” [5, s. 82].
Reasumując tę część rozważań, należy podkreślić, że przekonanie do strategicznego myślenia o odpowiedzialności społecznej biznesu aktualnie przeniosło się poza
rozważania spekulacyjne czy powierzchowne i dowodzi kluczowości wykorzystywania zasad CSR w praktyce.
5 Poglądy m.in. G. Hamela i C.K. Prahalada; za: [7, s. 75].
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2. CSR w procesie opracowania strategii
Okazuje się, że pozytywna rola CSR może być również eksponowana w odniesieniu do samej metodyki opracowywania strategii przedsiębiorstwa. W pracach związanych z tym podejściem wyraża się pogląd, że warunkiem skutecznego przejścia przez
poszczególne fazy (cykle) procesu opracowania strategii, jest zintegrowanie dwóch
podstawowych jej etapów, tj. formułowania i wdrażania. Wydaje się, że stosowanie
zasad CSR może przyczynić się do tej integracji i stać się swoistym jej katalizatorem.
Z kilku znanych w literaturze przedmiotu wskazań metodycznych służących
opracowywania strategii, na przykład postulat R. Kaplana i D. Nortona propagujący system wdrażania strategicznej karty wyników, czy prace M. Morgana, R. Levitta i W. Maleka proponujące model strategicznego działania (Strategic Execution
Framework – SEF) [12, s. 35], najbliższe eksponowaniu, czy wręcz oparte na przesłankach wywodzących się z CSR jest podejście zaproponowane przez W.C. Kima
i R.A. Mauborgne’a, znane jako strategia błękitnego oceanu. Autorzy ci reprezentują
wskazywane wcześniej podejście do strategii określane innowacją wartości, w wyniku którego redukuje się znaczenie koncentracji uwagi na konkurencji. W niektórych opracowaniach uznaje się to podejście nawet jako typ strategii innowacyjnej6.
Niezależnie jak traktuje się tę strategię, jej skuteczność (poprzez integrację etapów) osiąga się przez motywowanie pracowników, zarówno na najwyższym, jak
i na najniższym szczeblu. W ten sposób proces wbudowania realizacji w strategię jest
– zdaniem autorów tej koncepcji – najbliższy rzeczywistości organizacyjnej (spójny
i uczciwy). Ta ostatnia konstatacja pozwoliła twórcom tego podejścia na wprowadzenie kategorii rzetelnego procesu, który ułatwia zarówno budowanie, jak i wdrażanie strategii przez mobilizację pracowników do dobrowolnego i odpowiedzialnego
współdziałania koniecznego przy jej opracowywaniu. Rzetelny, a przez to uczciwy
proces stanowi gwarancję, że od samego początku formułowania strategii po jej
wdrożenie można liczyć na aktywność ludzi. Odpowiedzialność społeczna w kontekście pracowniczym niesie więc również przesłanie uczciwości7.
6 Zasadami tej strategii jest: rekonstrukcja granic rynku; koncentracja na szerokiej wizji, a nie na liczbie;
sięganie poza granice istniejącego popytu; wybieranie właściwej kolejności elementów strategicznych; przezwyciężanie głównych przeszkód organizacyjnych; wbudowanie realizacji w strategię [2].

7 Na uczciwy proces składają się trzy elementy: zaangażowanie, wyjaśnianie i jasne oczekiwania.
Zaangażowanie oznacza, że poszczególni pracownicy biorą udział w podejmowaniu decyzji strategicznych poprzez dzielenie się własnymi pomysłami i spostrzeżeniami. Wyjaśnienie oznacza, dlaczego pracownik podjął takie, a nie inne decyzje strategiczne i jaki wpływ one mogą mieć na jego zachowanie.
Jasność oczekiwań odnosi się do działań menedżerów, którzy po określeniu strategii powinni wyznaczyć nowe reguły zachowania i postępowania. Przestrzeganie reguł związanych z uczciwym procesem
może skłonić ludzi do twórczego zaangażowania się w proces wdrażania strategii. Z kolei ich nieprzestrzeganie oddala skuteczną realizację strategii.
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Można uznać, że oprócz wyróżnionych w strategii błękitnego oceanu czynników, takich jak: percepcja koniecznych zmian w działaniu przedsiębiorstwa: potencjał zasobowy
przedsiębiorstwa: czynniki motywacyjne i polityczne, które wpływają na opracowywanie
(formułowanie i wdrażanie) strategii i jej scalenie, formuła odpowiedzialności społecznej
może być spoiwem w integrowaniu procesu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa8.
Scalanie działań strategicznych można również dostrzec, poddając analizie cykl
tworzenia strategii. W każdym z jej etapów od wizji do działań operacyjnych mogą/
powinny zaistnieć przesłanki wywodzące się z CSR. W takim rozumieniu koncepcja
społecznej odpowiedzialności wykracza poza formuły strategii funkcjonalnej, przyczyniającej się do osiągnięcia celów głównych i jest fundamentem, na którym buduje
się podstawową strategię, wiążąc trzy powiązane ze sobą elementy: zasoby, umiejętności i uwarunkowania środowiskowe (warunki działania) [18, s. 82].
Oprócz funkcji integratora strategii odpowiedzialność społeczna może przyczyniać
się również do wzmacniania jednej z formuł strategicznych według W. Chan Kima i R.
Mauborgne’a, jaką jest obowiązek sięgania poza granice istniejącego popytu. W tym
przypadku chodzi o swoiste przekraczanie barier popytu z wykorzystaniem źródeł
osadzonych w społecznej odpowiedzialności, tj. za pomocą: innowacji biznesowych,
wzmacniania przewagi konkurencyjnej i odkrywania nowych nisz rynkowych9.
Oceniając zjawisko z tej perspektywy, nabiera się przekonania o charakterze tezy,
a mianowicie, że CSR może mieć wpływ na formułowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa, tworząc platformę na potrzeby formułowania różnych strategii, jak również wdrażania ich w praktyce [13, s. 97]. A mianowicie, przy konfigurowaniu komponentów składających się na model biznesu punktem wyjścia jest zawsze cel główny,
który w warstwie merytorycznej może wywodzić się z respektowania idei CSR [12].

3. Operacjonalizacja CSR na potrzeby
budowania przewagi konkurencyjnej
Wskazywany wcześniej kluczowy powód, dla którego CSR znajduje miejsce
w przesłankach strategicznych współczesnego przedsiębiorstwa, tj. presja poglądów
i oczekiwań potencjalnych klientów, ma swoje odzwierciedlenie w wynikach badań
prowadzonych od początku XXI wieku. Wyniki badań wskazują, że większość mieszkańców Europy deklarowało, iż społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw jest brane
przez nich pod uwagę podczas zakupu produktu lub usługi. Na przykład w Holandii
i Hiszpanii deklarację taką złożyło odpowiednio 89 i 81% ankietowanych. Równocześnie w siedmiu z dwunastu krajów, w których prowadzono badania, duża część
8 Szerzej w: [8]

9 Przyjmuje takie założenie podejście base-of-the pyramid C.K. Prahalada, za: [10, s. 97].
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konsumentów deklarowała, że byłaby gotowa płacić więcej za produkt odpowiedzialny
społecznie i ekologicznie [19].
Badania przeprowadzone w Polsce w 2003 roku wśród 170 przedsiębiorstw z listy
500 największych wykazały, że prawie 65% przedsiębiorców uważało, z mniejszym
lub większym zdecydowaniem, że klienci oczekują od firm zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych, a ponad 85% ma poczucie, że takie oczekiwania
kierują w stosunku do biznesu społeczności lokalne [16, s. 14].
Uzyskane wyniki, nawet jeśli obciążone pewnym błędem wynikającym z deklaratywnego charakteru wielu pytań, wskazują na wysoką świadomość zarówno konsumentów, opinii publicznej, jak i samych przedsiębiorców. W kontekście kolejnych
lat, które upłynęły od tego czasu, należy sądzić, że stanowiska te się umocniły. Najczęściej wymieniane przez menadżerów korzyści, wynikające z odpowiedzialnego
prowadzenia biznesu, to: poprawa wizerunku, oszczędności, możliwość wyróżnienia się, zwiększone zainteresowanie inwestorów, podniesienie morale pracowników
oraz ograniczenie ryzyka działalności.
Aktualnie, gdy o konkurencyjności danego przedsiębiorstwa świadczy nie tylko
cena oferowanych produktów czy usług, lecz także to, w jakich okolicznościach one
powstają, prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny może dawać przewagę
konkurencyjną. Znany z wielkiej aktywności na rzecz uwzględniania CSR w Polsce
B. Rok zdefiniował ją, jako „podejście strategiczne i długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i na poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich”
[15, s. 18]. Z tej perspektywy idea odpowiedzialnego biznesu zakłada budowanie
wspólnej wartości i generowanie korzyści zarówno dla społeczeństwa i środowiska
naturalnego, jak i samego biznesu w sposób zrównoważony. Ważne jest więc, jak
przedsiębiorstwo zarabia pieniądze, ale również jak i na co je wydaje. W praktycznym ujęciu powstaje konieczność wskazywania powodów, dla których przedsiębiorstwo jest i/lub ma się stać lepszym niż konkurencja. W czym tkwi przekonanie o jego
unikalności, czyli jakie jest podłoże osiągania przewagi konkurencyjnej?
Strategia społecznej odpowiedzialności, aby mogła być realizowana w sposób
spójny, powinna wynikać z autentycznych przekonań właścicieli i pracowników
przedsiębiorstwa i stanowić odzwierciedlenie wartości przez nie wyznawanych. Im
wyższy jest stopień uświadomienia naczelnemu kierownictwu znaczenia interesariuszy w procesie zarządzania organizacją, tym bardziej uwzględniają oni aspekty
społeczne i ekologiczne w procesie podejmowania decyzji. Odnajdują też więcej
korzyści w byciu społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwem. Z tego wynika,
że wdrożenie i utrzymanie koncepcji zarządzania odpowiedzialnego społecznie jest
nastawione na nieprzerwane, ciągłe uczenie się, pozyskiwanie wiedzy oraz pomnażanie kapitału intelektualnego.
Innym wymiarem konkurencyjności wynikającej z CSR jest innowacyjność. Powinna być ona łączona z takimi korzyściami, jak zwiększenie udziału w rynku czy
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wzrost sprzedaży. Tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych, zrównoważonych
produktów z reguły sprzyja budowaniu przewagi konkurencyjnej i pozwala na zwiększenie dystansu pomiędzy przedsiębiorstwem a jego bezpośrednią konkurencją. I nie
chodzi tutaj wyłącznie o wprowadzanie na rynek nowych produktów. W rozumieniu
odpowiedzialnego biznesu innowacja – prócz wprowadzaniu nowych rozwiązań –
powinna prowadzić również do osiągania wyższej (lepszej) jakości już istniejących
produktów i usług, poprawy ich funkcjonalności, usprawniania metod wdrażania
strategii i odpowiednich procedur oraz umożliwiać funkcjonowanie w perspektywie długookresowej.
Biznes działa pod presją, jest poddawany ciągłej ocenie, rosną oczekiwania konsumentów, społeczeństwa i mediów, w coraz większym stopniu oczekują oni transparentności i etyki w biznesie: „Dobre zarządzanie CSR daje pewność uzyskania
oraz utrzymania i monitorowania społecznej licencji na długoterminowe i efektywne
prowadzenie działalności” [4]. Spoiwem dla operacyjnego wymiaru strategii, który
w literaturze nazywany jest perspektywą procesową strategii, jest możliwość wykorzystania normy społecznej odpowiedzialności biznesu ISO 26000, która odnosi się
do siedmiu obszarów merytorycznych [1].

4. Zakończenie – CSR – wizerunkowa
perspektywa strategiczna
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jest obszarem szczególnego zainteresowania PR (ang. public relations). Zgodnie z dwoma przeciwnymi konkurencyjnymi podejściami do PR [10, s. 19], tj. łączenia go bądź z warstwą symboliczną
i interpretacyjną, bądź z warstwą behawioralnego zarządzania strategicznego, tylko
to drugie podejście odpowiada wymiarom (kryteriom) CSR. Tylko wtedy bowiem,
informując otoczenie o własnych zamierzeniach i zachowaniach, możliwe jest budowanie dwukierunkowych relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami i rzetelne tworzenie jego uczciwej reputacji. Pogląd ten, jak się zdaje, wynika z założenia, że PR
w warstwie symbolicznej i interpretacyjnej jest bardziej narażony na pokusę oddalania się od rzeczywistych zachowań organizacji. Gdyby odrzucić te zastrzeżenia, to
nie można nie dostrzec elementów pragmatyzmu związanego z procesem budowy
wizerunku, reputacji i marki w drodze wykorzystywania do tego celu argumentacji
wpisanej w CSR.
W takim ujęciu warstwa behawioralnego zarządzania strategicznego w PR powinna dopuszczać w praktyce działania, takie jak: rozpowszechnianie informacji czy
współpracę z mediami, a nawet komunikację marketingową. Problemem pozostaje
jakość wzajemnego zrozumienia i zaufania pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem oraz jakość relacji z interesariuszami.
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Przekuwanie świadomości o strategicznym charakterze CSR może napotykać bariery wynikające z postrzegania PR głównie w warstwie symbolicznej. Przeprowadzone przez autorów badania opinii menedżerów wspominane we wstępie wydobyły
znaczący udział poglądów zbieżnych z kontekstem symbolicznym PR. W kluczowym
pytaniu dla oceny świadomości respondentów było wskazanie powodów zainteresowania przedsiębiorstw koncepcją CSR. Wyniki ujęto w tabeli 2.
Jako dominujący powód angażowania się przedsiębiorstw w działalność społeczną wskazywana była promocja (68 wskazań, co stanowi 30% ogółu, oraz 64%
w stosunku do liczby respondentów). Jeśli przyjąć, że promocja z udziałem CSR jest
rzetelnym elementem strategii marketingowej, to oznacza, że uznaje się możliwość
jej korzystnego oddziaływania na otoczenie bliższe. Wsparciem dla tego strategicznego kontekstu promocji jest równoczesny wybór opcji budowy przewagi konkurencyjnej [38 wskazań odpowiednich jak wyżej, zdefiniowano w udziałach 17 i 36%) oraz
wariantu poszukiwanie innych niż czysto ekonomiczne przesłanki sukcesu rynkowego
(36 wskazań, tj. udziałów odpowiednio do ogółu i liczby respondentów 16 i 34%).
Z kolei osłabieniem jest wskazanie opcji mody i naśladownictwa (31 wskazań z udziałami 14 i 29%), oraz stan komunikowania społecznego interpretowany jako odwracanie uwagi od innych problemów (24 wskazań, dających odpowiednio 11 i 23%). Te
dwie ostatnie opcje nawiązują do aktywności PR w warstwie symbolicznej. Niski
poziom wskazań przesłanki dla CSR, wynikający z oceny wrażliwości przedsiębiorstwa na potrzeby społeczne (10 wskazań, z udziałami 4 i 9%), może wskazywać, jak
daleko jest przedsiębiorstwom do wskazań P. Druckera, i jakie ono powinno być.
Tabela 2. Przesłanki podejmowania działań społecznych przez przedsiębiorstwa
Pytanie: Czy, a jeśli tak, to z jakiego powodu organizacje angażują się
w działalność społeczną?
(można wskazać nie więcej niż trzy warianty odpowiedzi)

Liczba wskazań N na
dany wariant odpowiedzi
(% w stosunku do ogółu
wskazań oraz do liczby
respondentów)

Nie, nie ma powodu do angażowania się w CSR

4 (2,4)

Tak, ponieważ stanowi to element ich promocji

68 (30,64)

Tak, próbują w ten sposób odwrócić uwagę od innych problemów
i łamania prawa w organizacji

24 (11,23)

Tak, zdają sobie sprawę, że podejście czysto ekonomiczne w działalności
nie wystarczy w dzisiejszym świecie do osiągnięcia sukcesu

36 (16,34)

Tak, bo organizacje są wrażliwe na potrzeby społeczne

10 (4,9)

Tak, wynika to z mody, naśladownictwa

31 (14,29)

Tak, bo stanowi to o ich przewadze konkurencyjnej

38 (17,36)

Tak, z innych powodów

1 (0,5,1)

Trudno powiedzieć

14 (6,13)

Źródło: [11].
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Należy mieć nadzieję, że z poziomu formułowania postulatów i argumentów za
rozwijaniem tego nurtu uczestnicy gry rynkowej przemieszczą się na poziom operacjonalizowania działań, a tym samym aktywność przedsiębiorstw mierzona ich
zaangażowaniem w kluczowe obszary gospodarki, polityki i społeczeństwa uczyni
zadość zapisom odnoszącym się do normy ISO 2600.
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Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstwa – konstytuowanie
kocepcji w perspektywie strategicznej
Streszczenie
Praca dotyczy problemu wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social
Responsibility – CSR) w przedsiębiorstwie i reperkusji z tym związanych. Mimo znaczących
dokonań teoretycznych i praktycznych pozostają nadal wątpliwości metodyczne co do zastosowania CSR, szczególnie jako narzędzia i modelu biznesowego. W pracy wskazano niektóre
ważne – zdaniem autorów – przedsięwzięcia na rzecz rozwijania koncepcji CSR. Dokonano
oceny przesłanek związanych z formułowaniem strategii oraz przyjmowaniem celów przedsiębiorstwa w kontekście CSR. Zaprezentowano wyniki własnych badań w zakresie poglądów
kadry menedżerskiej na temat postrzegania podejścia CSR. Są one korzystne i wspierają
ewentualną aplikację tego podejścia w praktyce. Strategiczna implementacja CSR zbliża
korporację do realizacji wyzwań wpisanych w postulat P. Druckera: „(...) aby wszystko, co
rzeczywiście leży w interesie publicznym, stało się interesem własnym przedsiębiorstwa”.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo współczesne, społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstwa, strategia, doświadczenia
z badań
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Social responsibility of contemporary
enterprise – the implementing
conception in strategic prospect
Abstract
The paper concerns the Corporate Social Responsibility (pol. Społeczna odpowiedzialność
przedsiebiorstwa) concept and implementing of principle of CSR in strategic prospect with
repercussions related it. In spite of significant theoretical and methodical effecting, doubts in
relation to practical application of CSR still remain, particularly as instruments and business
model. In author’s opinion it indicate in work some important – in favor of – venture of
development the CSR concept. It perform estimate of premise related CSR with formulating
strategy and in context reception of purpose of enterprise. It present results of research in
range of view about perception of CSR conception from approach of top managers (head
officers). They are advantageous and they lean possible application of this approach in
practice. Strategic implementation approximate for realization of postulate corporation CSR
P. Drucker thesis: that everything really serves the interests public, it has become interest and
business of enterprise.

Key words: contemporary enterprise, Corporate Social
Responsibility, strategy, empirical experience
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Elita wewnętrznego kręgu
i centralne firmy. Wyniki badań
relacji przez rady nadzorcze
w polskich spółkach giełdowych

Wprowadzenie
W artykule przedstawiam badania relacji w radach nadzorczych (interlocking
directorates) polskich spółek giełdowych wedle stanu na 31 grudnia 2006 roku. Badania relacji w radach nadzorczych mają długą tradycję w dyscyplinie organizacji
i zarządzania. Relacje w radach nadzorczych są drugim, po aliansach strategicznych,
najczęściej używanym wskaźnikiem występowania powiązań między firmami. Relacje w radach nadzorczych powstają, gdy osoby występujące w organach jednej firmy
zasiadają w radzie nadzorczej innej organizacji [11, s. 280]. Wspólny udział w radzie nadzorczej zapewnia regularny kontakt w stosunkowo niewielkim gronie osób,
co sprzyja budowaniu trwałych i silnych relacji. Przedmiotem działania zarządów
i rad nadzorczych są kwestie o strategicznym znaczeniu dla firm. Przegląd literatury
polskiej w dyscyplinie organizacji i zarządzanie za ostatnie 10 lat wykonany przez
autora pozwala stwierdzić, że problematyka relacji w radach nadzorczych nie była
dotąd przedmiotem badań przedstawionych w publikacji naukowej.
W omawianym badaniu wykorzystuję metody analizy sieci społecznych i teorię
grafów (Wasserman & Faust, 1994). Zbiór relacji przez rady nadzorcze tworzy sieć,
której węzłami są zespoły kierownicze. Relacje w analizowanej sieci występują wtedy,
gdy w składzie zespołów kierowniczych dwóch firm jest przynajmniej jedna, ta sama
osoba. Badanie ma na celu identyfikację zespołów kierowniczych firm zajmujących
centralne pozycje w sieci relacji w radach nadzorczych. Zajmowanie centralnych
* Dr Michał Zdziarski – Zakład Zarządzania Strategicznego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski.
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pozycji daje potencjalnie większy dostęp do informacji i zasobów udostępnianych
w sieci (Freeman, 1979; Burt, 1992).
Najważniejszym celem badań omówionych w artykule jest przedstawienie struktury powiązań między firmami, których akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych. Czy sieć relacji spółek giełdowych przez rady nadzorcze
ma podobną charakterystykę strukturalną do tej, którą przedstawiono w badaniach
z rozwiniętych krajów europejskich, o dłuższej tradycji instytucjonalnej rynku finansowego? Drugim celem badań jest analiza firm zajmujących centralne pozycje
w przedstawionej sieci powiązań. Czy w centralnych pozycjach sieci znajdą się banki
i instytucje finansowe? Czy będą w nich występować największe spółki notowane na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie? Trzecim celem badań jest przedstawienie prawdopodobnych konsekwencji zaobserwowanej struktury zjawiska relacji w radach nadzorczych.
Prezentowany artykuł przyczyni się do uzupełnienia polskiej literatury przedmiotu z dziedziny organizacji i zarządzania w trzech aspektach:
1) po raz pierwszy zostanie przedstawiona problematyka badań powiązań w radach
nadzorczych;
2) w części empirycznej zostaną zaprezentowane wyniki pierwszych publikowanych w Polsce badań relacji w radach nadzorczych, wykonane na stosunkowo
dużej populacji 244 firm i 2130 osób wchodzących w skład zarządów i rad nadzorczych polskich spółek publicznych;
3) w badaniu zostanie zastosowana rzadko wykorzystywana w Polsce metoda badań ilościowych – analiza sieciowa.

Badania relacji przez rady nadzorcze
Relacje w radach nadzorczych (interlocking directorates) należą do najczęściej
stosowanych w badaniach organizacji wskaźników istnienia powiązań między firmami (Davies, 1997). Ten typ relacji powstaje, gdy osoby występujące w zarządzie
bądź radzie nadzorczej jednej firmy zasiadają w radzie innego przedsiębiorstwa (11,
s. 280). Pierwsza analiza powiązań przez rady nadzorcze prowadzona przez Louisa
Brandeisa (1914) wskazywała na dominującą pozycję nowojorskich banków w gospodarce amerykańskiej. Trzy banki: First National, National City i JP Morgan i ich
liderzy stworzyli potężny, nieformalny związek kontrolujący wiodące branże przemysłowe i ograniczający konkurencję między ich uczestnikami. Prezes First National – George Baker był członkiem 22 rad dyrektorów, a inni członkowie zarządu jego
banku uczestniczyli w 27 kolejnych. Prezes National City – James Stillman uczestniczył w 7 radach, a jego koledzy z zarządu banku w 41 dalszych radach. Przedstawiciele zarządu JP Morgan występowali 72 razy w radach 47 największych firm w kraju
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[3, s. 32]. Jeśli dodamy do tego wpływ przez udzielanie kredytów i udziały własnościowe, to założenia o znaczącym wpływie kilkunastu osób z zarządów banków na
całą gospodarkę amerykańską początku XX wieku wydają się dobrze ugruntowane.
Oddziaływanie na siebie organizacji powiązanych wzajemnym udziałem swoich
dyrektorów w radach nadzorczych potwierdzono w szeregu badań. Dla przykładu
Davis i Greeve (1997) wykazali, że występowanie powiązań w radach nadzorczych
ułatwiło upowszechnienie się zmian w zakresie ładu korporacyjnego w USA w latach
80. Badanie 78 banków i 350 firm z rejonu St. Louis wykazało, że ilość powiązań nadzorczych między firmą a bankami jest pozytywnie skorelowana z korzystaniem przez
firmy z pożyczek bankowych (Ratcliff 1980). Firmy z dużą ilością powiązań w radach
nadzorczych częściej niż inne zapewniały członkom rady dyrektorów wysokie odprawy, tzw. złote spadochrony (golden parachutes) (Singh & Harianto 1989). Badania Davisa (1991) wykazały, że firmy centralnie ulokowane w sieci aliansów i mające
powiązania nadzorcze z firmami, które wcześniej wprowadziły podobną praktykę,
częściej od pozostałych wprowadzały praktykę trującej pastylki (poison pills), czyli
zmian w statucie zwiększających koszty przejęcia spółki.
Zjawisko występowania powiązań przez rady nadzorcze jest dość powszechne. Dla
przykładu w badaniu z 1981 roku na próbie 456 firm produkcyjnych z listy Fortune
500 ponad 70% przedsiębiorstw miało powiązania w radach nadzorczych z instytucjami finansowymi przynajmniej przez jednego swojego przedstawiciela (Mizruchi
1983). Badania porównawcze wskazują jednak na zróżnicowanie ilości powiązań
przez rady w różnych krajach i tradycjach instytucjonalnych. 82% populacji 250 największych firm w Szwecji jest powiązana przez relacje w radach nadzorczych, w stosunku do 48% firm duńskich i jedynie 7% firm norweskich (Sinani et al., 2008).
Wynik badań duńskich wskazuje na to, że od powszechności powiązań przez rady
nadzorcze istnieją wyjątki, co jest związane z historycznym rozwojem, uwarunkowaniami kulturowymi i charakterystyką prawno-instytucjonalną rynku kapitałowego.
Przegląd badań w Europie, USA i Azji przedstawiony przez Scotta (1991) wskazuje, że badanie relacji w radach nadzorczych było prowadzone w większości systemów rozwiniętych gospodarek. Odrębność wyników badań uzasadnia zdaniem
Scotta zwrócenie uwagi na tradycję rynku i czynniki kulturowe. Dla przykładu w Japonii relacje przez rady firm badane przez Uedę (1983, za: Scott 1991) wskazywały na
znaczenie grup przemysłowych: kigyoshudan i keiretsu, jako zmiennej wyjaśniającej
zjawisko występowania większej ilości powiązań między firmami należącymi do tych
struktur. Bogata jest też tradycja badań porównawczych. Porównanie relacji w radach
nadzorczych firm publicznych w krajach skandynawskich: Sinani, Stafsudd, Thomsen, Edling and Rondoy (2008), w Holandii i Szwajcarii: Heemsker i Schnyder (2008).
Renesans badań nad powiązaniami przez rady nadzorcze i elitą władzy w korporacjach wydaje się być związany z powstaniem nowych rynków kapitałowych, dynamicznym procesem przemian politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz
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wzrostem znaczenia krajów rozwijających się w światowej gospodarce. Jorge Rocha (2009) przedstawił badania powiązań 116 firm notowanych na giełdzie w Meksyku. Peng, Au i Wang (2001) badali powiązania przez rady nadzorcze firm w Tajlandii i stwierdzili różnice między strukturą powiązań firm miedzynarodowych od
tych, które działają lokalnie. Powiazania firm umiędzynarodowionych wykazywały
większą gęstość i centralność od firm działających lokalnie. Badania Gero i Vedresa
(1998) wskazują na znaczącą rolę banków w sieci powiązań przez rady nadzorcze na
Węgrzech w 1997 roku. Wart odnotowania jest fakt, że w Polsce prowadzone są nieliczne, niepublikowane dotychczas prace na temat relacji firm przez rady nadzorcze,
np. badania relacji pomiędzy sferami polityki i biznesu w Polsce prowadzone przez
dr Dominika Batorskiego w Ośrodku Badań Poliycznych. Autor dokonał przeglądu
polskiej literatury w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, na podstawie której stwierdził,
że w latach 2000–2010 nie opublikowano żadnego artykułu naukowego przedstawiającej badania powiązań w radach nadzorczych.

Metoda badawcza. Paradygmat strukturalny
W przedstawionych badaniach zastosowano metody analiz sieci społecznych,
które są elementem szerszej tradycji określanej jako analiza strukturalna. Szereg argumentów przemawia za potraktowaniem analizy strukturalnej jako oddzielnego, wyłaniającego się paradygmatu naukowego (Wellman, 1988; Wasserman i Faust, 1994).
Przedstawiciele tego nurtu stosują specyficzne metody badawcze, tworzą odrębne
środowisko naukowe zorganizowane w międzynarodowym stowarzyszenia INSNA
– International Network for Social Network Analysis. Wydawane są też czasopisma
naukowe poświęcone perspektywie sieciowej, rozwojowi metodologii i prezentacji
badań empirycznych. Barry Wellman [24, s. 31] charakteryzuje tradycję badań sieci
następująco: „analiza strukturalna to całościowy paradygmat, w ramach którego
bada się, w jaki sposób wzorce powiązań wpływają na alokację zasobów w ramach
struktury społecznej. Siła paradygmatu tkwi w zintegrowanym stosowaniu koncepcji teoretycznych, sposobie gromadzenia i analizy danych, i rosnącym, znaczącym
dorobku badawczym”. Zwraca on uwagę na następujące charakterystyki paradygmatu strukturalnego:
1) zachowania interpretuje się ze względu na ograniczenia strukturalne dla podejmowanych działań, a nie wewnętrzne siły występujące w analizowanych jednostkach, które zakładają dobrowolność zachowań, czasami motywowanych dążeniem
do pożądanych celów;
2) przedmiotem analizy są relacje między jednostkami, a nie próba ich uporządkowania w kategorie ze względu na ich indywidualne cechy i atrybuty;
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3) centralnym zagadnieniem jest wpływ wzorców relacji między uczestnikami sieci
na jej działanie. Wynika z tego, iż nie przyjmuje się perspektywy ograniczającej
zainteresowania do relacji między parami uczestników sieci;
4) strukturę traktuje się jako sieć sieci, które mogą być, ale nie muszą, podzielone
na niezależne grupy. Nie przyjmuje się a priori, że gęsto powiązane grupy są jednostką budowy większych struktur;
5) metody analityczne są zorientowane bezpośrednio na badanie wzorców relacji
w celu uzupełnienia, a czasem zastąpienia tradycyjnych metod analiz statystycznych, dla których konieczne jest wyodrębnienie jednostek analizy [24, s. 31].
Analiza sieci społecznych, która jest ważną częścią paradygmatu strukturalnego,
wydaje się być odpowiednią tradycją naukową oferującą instrumenty pojęciowe
i metody badań pozwalające przedstawić analizę relacji tworzonych w radach nadzorczych całego zbioru spółek publicznych. Wykorzystuję dane archiwalne, pozyskane z Krajowego Rejestru Sądowniczego za pośrednictwem serwisu Lexis Nexis.
Obowiązek ujawniania danych o składzie zarządu i rady nadzorczej w Krajowym
Rejestrze Sądowniczym pozwala zakładać kompletność informacji w analizowanym
zbiorze. Dla dokonania obliczeń wskaźników centralności oraz graficznej prezentacji
analizowanej sieci wykorzystuję pakiet statystyczny Pajek (Batagelj i Mrvar, 1996).

Analiza sieciowa i centralność
Relacje tworzone przez osoby występujące łącznie w radach spółek publicznych
pozwalają zbudować model sieci społecznej. Węzłami tej sieci będą osoby i zespoły
kierownicze, a relacją będzie przynależność osób do zespołów. Podejście sieciowe
rozwinęło się w efekcie tradycji badań antropologii społecznej i metodologii badań
socjometrycznych (Wellman, 1988). Analiza sieci społecznej ma na celu wyjaśnienie związków między strukturą relacji i powiązań a charakterystyką systemu społecznego. W odróżnieniu od badań wyjaśniających działania jednostek na podstawie analizy ich cech w analizie sieci społecznych w centrum zainteresowania stawia
się otoczenie czy grupę, z którą jednostka ma relacje. Otoczenie ma mieć wpływ na
jednostkę przez mechanizm ujednolicania procesów i zachowań, dzięki któremu
pewne praktyki i działania stają się powszechne. Przykładem takiego zjawiska może
być upowszechnianie praktyk w rodzaju trującej pastylki czy złotych parasoli w statutach firm powiązanych przez współzasiadanie ich przedstwicieli w radach nadzorczych (Singh & Harianto, 1989; Davis, 1991). Inny rodzaj wpływu otoczenia wynika
z szans, jakie wynikają z zasobów udostępnianych w sieci relacji. Przykładowe badania dotyczą większej zdolności do korzystania z kredytów bankowych przez firmy,
w których radach zasiadali przedstawiciele banków (Ratcliff, 1980).
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Kwestia pozycji jednostek w sieci jest podstawowym zagadnieniem wielu badań.
Centralność może być definiowana na podstawie lokalnego występowania we fragmencie analizowanej sieci – jako ilość bezpośrednich relacji bądź relacji o określonym stopniu oddalenia. Takie miary centralności pozwalają dobrze analizować efekty
rozprzestrzeniania zjawisk w krótkim okresie czasu i w bezpośrednim sąsiedztwie
węzłów. Można też wyprowadzić miarę centralności z charakterystyki całej sieci. Na
tej podstawie mierzymy centralność bliskości (closeness centrality) jako przeciętną
odległość jednostki od pozostałych węzłów sieci. Według Freemana (1979) miara
centralności bliskości pozwala na badanie odporności jednostek na wpływ i ich zdolności na wywieranie wpływu. Pozwala ona też badać dłuższą perspektywę dotarcia
informacji do znaczącej proporcji węzłów sieci. Inny rodzaj centralności jest związany z możliwością kontroli przepływu zasobów i transmisji informacji między węzłami sieci. Miara centralności przechodniości (betweenness centrality) mówi o tym,
jak często analizowana jednostka będzie występować na najkrótszej ścieżce relacji pomiędzy dwoma dowolnymi węzłami sieci (Freeman, 1979; Wasserman i Faust, 1994).
Miara centralności łączności może być zmodyfikowana, jeśli proces transmisji
zjawiska nie uzasadnia przyjęcia założenia o poruszaniu się wyłącznie najkrótszymi
ścieżkami w sieci. Można mierzyć, ile razy dana jednostka będzie występować na
ścieżkach dowolnej długości, a nie tylko najkrótszych. Ważne dla obliczeń jest także
zastanowienie się, czy zjawisko może wracać do tych samych węzłów w sieci, czy
może być ono powielane w trakcie transmisji i czy w procesie transmisji mogą występować cykle. W praktyce miar centralności może być wiele, a wybór właściwej
zależy od charakterystyki badanych zjawisk i sposobu przepływu zasobów lub informacji w sieci (Borgatti, 2005).

Wyniki badań relacji przez rady nadzorcze
w polskich spółkach giełdowych
Analizy są przeprowadzone na zbiorze 244 firm i 2130 osób występujących w zespołach kierowniczych spółek notowanych w dniu 31 grudnia 2006 na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych. Z badania wyłączone zostały przedstawicielstwa
firm zagranicznych notowanych na GPW oraz firmy wycofane z obrotu do czerwca
2009 roku ze względu na niedostępność danych. W prezentowanych badaniach wykorzystuję trzy metody pomiaru centralności firm w analizowanej sieci relacji przez
rady nadzorcze: centralność bliskości i centralność przechodniości oraz centralność
węzła mierzoną przy pomocy jego stopnia – ilość bezpośrednich relacji. Te miary
są obliczane na podstawie najkrótszych ścieżek występujących między węzłami,
a w przypadku ostatniej – wyłącznie bezpośrednich relacji. Występujące w sieci zespoły 244 firm połączone są 245 relacjami. Średnica sieci wynosi 13 i jest to liczba
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relacji występujących na najkrótszej ścieżce między zespołami Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. i Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. W 41 przypadkach firmy są połączone przez więcej niż jedną osobę występującą w ich zespołach
kierowniczych. W prezentowanej sieci występują 4 rozłączne komponenty, w których są przynajmniej trzy różne zespoły. Największy z nich, określany jako wielki
komponent sieci, składa się ze 122 zespołów kierowniczych, co stanowi 50% badanej
populacji. 104 firmy stanowiące 42% badanej populacji nie posiadają ani jednej relacji tworzonej przez dowolnego członka swojego zarządu czy rady nadzorczej. W tabeli 1 przedstawiam wyniki obliczeń centralności węzła dla 244 analizowanych firm.
Tabela 1. C
 entralność węzła. Częstość występowania firm
w zależności od ilości relacji w radach nadzorczych
Stopień węzła

Liczba firm

Częstość

0

78

31,97%

1

52

21,31%

2

32

13,11%

3

29

11,89%

4

19

7,79%

5

17

6,97%

6

9

3,69%

7

3

1,23%

8

2

0,82%

9

1

0,41%

10

1

0,41%

16

1

0,41%

Łącznie

244

100%

Źródło: obliczenia wykonane w programie Pajek.

Zwraca uwagę znaczna skośność rozkładu ilości relacji przez rady nadzorcze.
Firmy mające 3 i więcej powiązań stanowią mniej niż 35% analizowanej populacji
firm, a łączy je ponad 75% relacji występujących w całej analizowanej sieci. Najwięcej
powiązań tworzą członkowie zespołu kierowniczego Zakładów Mięsnych Duda S.A.,
którzy występują w 16 takich relacjach. Łącznie 17 firm ma więcej niż 5 relacji przez
rady nadzorcze z innymi firmami występującymi w badanym zbiorze. Analiza powiązań przez pojedyncze osoby pozwala stwierdzić, że koncentracja relacji w gronie
niewielkiej grupy wielkich łączników, osób występujących w 3 lub więcej radach, jest
daleko mniejsza niż w badaniach holenderskich i włoskich. 3% wielkich łączników
o największej ilości relacji ma ok. 15% udział we wszystkich powiązaniach występujących w Polsce w stosunku do 50% w badaniach prowadzonych przez Heemskerka
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w Holandii (2007). Dwadzieścia osób występujących w największej ilości rad nadzorczych firm giełdowych w Polsce zasiada w od 7 do 14 radach, każda wobec 18 do
44 rad, w których zasiadali liderzy elity wewnętrznego kręgu we Włoszech (Rinaldi
& Vasta, 2002). Wyniki badań wskazują na mniejszą przeciętnie ilość relacji występujących w analizowanej sieci i mniejszą ich koncentrację od przytaczanych wyników analiz relacji w Holandii i Włoszech.
Centralność przechodniości w analizowanym zbiorze firmy przedstawiona jest
na wykresie 1. Dla uproszczenia węzły tej sieci – firmy przedstawiono w formie kół,
których wielkość odpowiada wartości wektora centralności przechodniości. Wartość
wektora mówi nam o tym, w ilu z występujących w sieci najkrótszych ścieżek między dwoma dowolnymi węzłami uczestniczy interesujący nas zespół kierowniczy.
Dla większej przejrzystości modelu zespoły kierownicze oznaczono cyframi, a nie
pełnymi nazwami. W nawiasie obok cyfr podana jest wartość wektora centralności
przechodniości dla każdego z analizowanych zespołów. Wartości obliczone są dla
wielkiego komponentu sieci – największego podzbioru połączonych firm.
Wykres 1. Centralność przechodniości w zbiorze wielkim komponencie sieci relacji
firm przez rady nadzorcze

Źródło: opracowanie własne.
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W tabeli 2 są przedstawione wartości centralności przechodniości dla 10 najbardziej centralnych firm. Obok firm podany jest numer węzła na przedstawionym
wcześniej wykresie i jego wartość opisująca częstość występowania na najkrótszych
ścieżkach pomiędzy pozostałymi 121 węzłami sieci. Przeciętna (średnia arytmetyczna) wartość centralności przechodniości wynosi w przybliżeniu 0,035, przy odchyleniu standardowym równym 0,055.
Tabela 2. C
 entralność przechodniości. Wykaz 10 firm o najwyższej centralności
w sieci relacji przez rady nadzorcze
Nazwa firmy

Numer węzła na wykresie 1

Wartość wektora
centralności przechodniości

ZAKŁADY MIĘSNE DUDA SPÓŁKA AKCYJNA

98

0,31

VISTULA & WÓLCZANKA SPÓŁKA AKCYJNA

9

0,28

FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX
SPÓŁKA AKCYJNA

75

0,22

COMPUTERLAND SPÓŁKA AKCYJNA

87

0,18

OPOCZNO SPÓŁKA AKCYJNA

99

0,18

CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA

97

0,16

TIM SPÓŁKA AKCYJNA

86

0,15

GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA

60

0,11

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA

74

0,11

POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA
AKCYJNA

57

0,11

Źródło: opracowanie własne.

Dla pięciu firm o najwyższych wskaźnikach centralności wektor przyjmuje wartości powyżej dwóch odchyleń standardowych od średniej wartości. Przez około 40%
analizowanych firm nie przechodzi żadna z najkrótszych ścieżek. Dla dalszych 30%
wartość wektora centralności – ilość najkrótszych ścieżek między innymi firmami
w stosunku do wszystkich najkrótszych ścieżek występujących w analizowanym
modelu nie przekracza 3,45%. Z dziesięciu zespołów firm o najwyższych wskaźnikach centralności przechodniości tylko jedna występuje w indeksie WIG 20 – jest
to Telekomunikacja Polska S.A. Warto zwrócić uwagę na fakt, że pozostałe firmy są
średniej wielkości lub małe. Oznacza to, że sam fakt dysponowania znaczącymi zasobami nie determinuje możliwości osiągania korzyści z pośredniczenia w sieci między mniejszymi podmiotami. Należy też zwrócić uwagę, że wśród najbardziej centralnych firm pod względem przechodniości w sieci polskich spółek giełdowych nie
występują banki. Ich szanse uzyskania korzyści z pośredniczenia w sieci powiązań
przez rady nadzorcze są ograniczone.
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Trzeci rodzaj centralności, którego pomiary zostały wykonane w badaniu relacji
przez rady nadzorcze polskich spółek publicznych, to centralność bliskości. Centralność bliskości pozwala na badanie odporności jednostek na wpływ i ich zdolności na
wywieranie wpływu. Na wykresie 2 jest przedstawiona centralność bliskości w zbiorze 122 firm wchodzących w skład wielkiego komponentu sieci.
Wykres 2. Centralność bliskości w zbiorze wielkim komponencie sieci relacji firm
przez rady nadzorcze

Najwyższą wartość centralności bliskości mają trzy zespoły kierownicze oznaczone na modelu kolorem szarym.
Oznaczenia firm ze względu na wartość wskaźnika centralności bliskości: > 0,24 biały, 0,21-0,239 jasno szary, 0,18-0,209
czarny, 0,15-0,179 ciemno szary, <0,149 grafitowy.
Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 przedstawiam informacje o firmach o najwyższych wskaźnikach
centralności bliskości i rozkładzie wartości tego indeksu w analizowanym zbiorze
122 firm.
Rozkład wartości centralności bliskości nie wykazuje skośności, którą obserwowaliśmy, analizując centralność przechodniości. Wśród dziesięciu firm o najwyższej
wartości indeksu centralności bliskości jest kilka takich, które miały także wysoki
wskaźniki centralności przechodniości. W obu kategoriach centralności na pierwszym miejscu są: Zakłady Mięsne Duda S.A. Fabryka Śrub w Łańcucie S.A., Vistula
i Wólczanka S.A., Ceramika Nowa Gala S.A. i Telekomunikacja Polska S.A. są w gronie 10 zespołów o najwyższym wskaźniku w obu kategoriach centralności. Telekomunikacja Polska S.A. jest ponownie jedyną firmą z indeksu WIG 20, która pojawia się
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w zestawieniu firm o najwyższym poziomie kapitału społecznego, tym razem mierzonego wskaźnikiem centralności bliskości. Kolejne firmy pod względem wartości
centralności bliskości to: Kruk S.A., MCI Management S.A., One-2-One S.A., Alma
Market S.A. i Elstar Oils S.A. Wśród najbardziej centralnych zespołów nie występują
zarządy i rady nadzorcze banków.
Tabela 3. C
 entralność przechodniości. Wykaz 10 firm o najwyższej centralności
w sieci relacji przez rady nadzorcze
Nazwa firmy

Numer węzła na wykresie 1

Wartość wektora
centralności przechodniości

ZAKŁADY MIĘSNE DUDA SPÓŁKA AKCYJNA

98

0,29

FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX
SPÓŁKA AKCYJNA

75

0,28

VISTULA & WÓLCZANKA SPÓŁKA AKCYJNA

9

0,27

CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA

97

0,27

W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

113

0,26

ONE-2-ONE SPÓŁKA AKCYJNA

28

0,26

MCI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

90

0,26

ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA

58

0,26

ELSTAR OILS SPÓŁKA AKCYJNA

111

0,26

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA

74

0,26

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski i rekomendacje praktyczne
Specyfika badanych relacji w radach nadzorczych polskich spółek publicznych
polega na tym, że w centralnych pozycjach sieci nie występują banki i największe
firmy. Centralne pozycje w analizowanej sieci zespołów zajmują firmy średniej wielkości. Jest to obserwacja zaskakująca z teoretycznego punktu widzenia. Na bardziej
dojrzałych rynkach o dłuższej tradycji instytucjonalnej najwyższą centralność mają
firmy o wysokim prestiżu, dysponujące znaczącymi zasobami i ustanawiające standardy praktyki zarządzania czy nadzoru. Najczęściej są to wielkie międzynarodowe
koncerny, które na polskiej giełdzie nie występują. Interesującym rezultatem przedstawionych badań jest brak zespołów banków i firm ubezpieczeniowych, wśród najbardziej centralnych firm o najwyższym poziomie kapitału społecznego. Badania
wskazują, że rola banków w rozwiniętych gospodarkach europejskich i gospodarce
amerykańskiej zanika, ale ciągle mają one istotną pozycję. Dla przykładu wśród
10 najbardziej centralnych firm w badaniu holenderskim w 2001 roku cztery należą
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do kategorii instytucji finansowych. ABN AMRO ma stopień centralności wynoszący
21 relacji i jest najbardziej centralnym zespołem w sieci. ING Groep występuje na
drugiej pozycji. W 10 są jeszcze AEGON i DNB ze stopniem centralności relacji wynoszącym 19 [10, s. 50]. Na znaczącą rolę banków i instytucji finansowych, jako firm
tworzących rdzeń sieci włoskiej, wskazywali też Rinaldi i Vasta (2002).
Brak banków i największych firm wyposażonych w zasoby w centralnych pozycjach sieci ma potencjalnie negatywne konsekwencje dla nich i całego ekosystemu
gospodarczego. Można spodziewać się nieefektywnego mechanizmu transferu dobrych praktyk, utrudnionego dostępu do informacji o zmianach zachodzących w firmach kluczowych dla funkcjonowania rynku, ograniczonych możliwości wchodzenia
w proces wymiany zasobów i potencjał do tworzenia aliansów. Banki mają szczególne
znaczenie, jeśli chodzi o dostarczanie zasobów finansowych. Wyjaśnienie zaobserwowanego zjawiska wydaje się być możliwe w ramach teorii instytucjonalnej kładącej nacisk na historyczne uwarunkowania procesów gospodarczych (North, 1990)
i propozycje formułowane w teorii ekonomii ewolucyjnej (Nelson & Winter, 1982),
w której zwraca się uwagę na to, iż efektywność jest wynikiem ewolucji systemu.
W badanej sieci relacji w radach nadzorczych spółek publicznych banki nie odgrywają istotnej roli, o czym świadczą niskie wskaźniki ich centralności w sieci. Taka
sytuacja ma praktyczne znaczenie dla sposobu działania firm, dostępu do informacji
z sektora finansowego i wiedzy o zaawansowanych produktach bankowych. Teza, że
większy udział przedstawicieli banków w radach nadzorczych firm zwiększyłby kompetencje organów spółek w ocenie ryzyk stosowania skomplikowanych instrumentów
finansowych, wydaje się uzasadniona. Uprawniona wydaje się teza, że gdyby udział
przedstawicieli sektora bankowego w radach nadzorczych innych firm był bardziej
znaczący, mniej rad nadzorczych zaakceptowałoby korzystanie z ryzykownych instrumentów w rodzaju opcji walutowych. Miałyby one większą wiedzę o ryzykach
związanych z ich stosowaniem. Jedną z teorii wyjaśniających przewagę strategiczną
jest efekt działania sieci wzajemnie wspierających się i uzupełniających firm, ekosystemu, czy specyficznego „konwoju, w którym główna firma jest otoczona rojem
komplementariuszy” [15, s. 146]. Struktura relacji w radach nadzorczych na polskim
rynku kapitałowym nie sprzyja powstaniu takiego „konwoju” wokół firm dużych,
najlepiej wyposażonych w zasoby, co prawdopodobnie skutkuje niższą sprawnością
przedsiębiorstw i całego rynku.
Inna istotna obserwacja wskazuje na mniejszą ilość relacji niż w przytaczanych
badaniach włoskich (Rinaldi & Vasta, 2002) i holenderskich (Heemskerk, 2008) oraz
niższą koncentrację proporcji relacji tworzonych przez zespoły i osoby występujące
w wielu radach. Teoretyczne wyjaśnienie tego fenomenu może być co najmniej trojakie. Pierwszym wyjaśnieniem może być przyjęcie, iż jest to szczególny przypadek szerszego zjawiska braku więzi budujących zaufanie w polskim społeczeństwie.
Na podstawie omawianych badań porównawczych Wierzbiński (2009) wykazuje,
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że poziom zaufania instytucjonalnego w Polsce jest jednym z najniższych zarówno
w Europie, jak i na świecie. Drugim, ale powiązanym teoretycznie wyjaśnieniem tej
obserwacji mogą być uwarunkowania kulturowe, niesprzyjające budowaniu kapitału
społecznego (Hofstede, 1997). Wreszcie trzecim możliwym wytłumaczeniem jest
logika dynamicznego rynku, z jakim mamy do czynienia w okresie transformacji.
W szybko zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym maleje zdaniem niektórych
badaczy znaczenie budowy i kontroli zasobów, w tym kapitału społecznego (Eisenhardt & Martin, 2000).
Przedstawione badania centralności zespołów kierowniczych mogą zostać wykorzystane w praktyce doboru członków rad nadzorczych. Bliższe interpersonalne relacje członków organów spółek, traktowane często jako zagrożenie dla efektywnego
funkcjonowania rynku, mogą być – odpowiednio regulowane – także podstawą do
osiągania wymiernych korzyści przez firmy i ich całe grona. Mają one szczególne znaczenie tam, gdzie konieczne są skomplikowane, duże transakcje, których złożoność
nie pozwala na powstanie rynku regulującego standardową wymianę. Menadżerowie, którym zależy na profesjonalnym nadzorze, powinni zadbać o centralność swojej rady nadzorczej i jej ekspozycję na firmy znane z wysokich standardów działania.
Zaproszenie do składu rady nadzorczej przedstawicieli takich firm otwiera szanse
efektywnego i niedrogiego transferu wiedzy oraz zbudowania relacji. Ekspozycja
osób występujących w sieci na informacje ze specyficznych branż, których ewolucja
ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, może być innym kryterium wyboru. Stosunkowo niewielka ilość relacji w badanej sieci relacji skłania do
stwierdzenia, że możliwości uczenia się przez tego typu powiązania nie są wystarczająco wykorzystywane przez właścicieli spółek publicznych.
Model sieci pozwala nie tylko stwierdzić, kto ma najwięcej relacji, lecz także pokazać ich wyjątkowość. Dzięki tej wiedzy, kierując przekaz do wybranych węzłów
o wysokiej centralności przechodniości, można skuteczniej i szybciej dotrzeć z informacją do peryferii sieci. Można też zaplanować działania, dzięki którym przekaz
dotrze najszybciej do wybranego fragmentu powiązań. Wydaje się, że rozpoznanie
mapy ścieżek między osobami z zespołów kierowniczych spółek publicznych może
znacząco ułatwiać inicjowanie relacji i osiąganie korzyści.
Zasadne wydaje się zdefiniowanie listy firm o najwyższym potencjalnie znaczeniu
dla naszego podmiotu jako możliwych odbiorców, dostawców, partnerów w tworzeniu nowych wartości i przedsięwzięć, konkurentów czy wzorcowych firm, od których można uczyć się praktyki zarządzania i nadzoru. Uważam, że decyzje o kompozycji ich organów powinny służyć tworzeniu szans budowania silnych, trwałych
relacji z podmiotami, które mają strategiczne znaczenie dla powodzenia organizacji.
Wykonanie analizy sieciowej umożliwia dobór uwzględniający wiedzę o relacjach pośrednich kilkunastu czy kilkudziesięciu firm. Powiązania w lokalnej sieci
są cenną informacją o możliwej wartości dodanej menadżerów i członków rady

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2012 (150)

SGH_140_2012_06_81 OiK1.indb 35

35

7/19/12 12:07 PM

Michał Zdziarski

nadzorczej w stosunku do tradycyjnie analizowanej historii zatrudnienia i bezpośredniego udziału w organach innych spółek. Proces tworzenia mapy pożądanych
relacji z innymi osobami i firmami mógłby, moim zdaniem, być wykorzystywany jako
uzupełniający w sytuacji, gdy pozostałe kryteria doboru nie pozwalają na wyłonienie kandydata. W firmach, w których znaczenie relacji zewnętrznych jest szczególnie
istotne taki proces mógłby służyć jako podstawowy mechanizm.
Zapewnienie udziału w organach spółki osób mających unikalne względem siebie relacje pozwoli na zwiększenie ekspozycji na informacje i możliwość budowania relacji przez zespół. W szczególnych wypadkach zasadne wydaje się budowanie
wielokrotnych więzi z firmami o krytycznym znaczeniu dla strategii działania firmy.
Dzięki temu uzyskujemy trwalsze relacje i potencjalnie większą możliwość oddziaływania na siebie połączonych podmiotów. Można to uzyskać, gdy do organów spółki
wybieramy osoby o powtarzalnych wzorcach relacji.
Zewnętrzny kapitał relacyjny organów spółki jest zwykle budowany przez kilka
osób stanowiących mniejszą część ich składu. Większa liczba osób wchodzących
w skład firm nie ma bezpośredniej ekspozycji na praktykę działania organów innych
firm. Konsekwencją struktury powiązań zewnętrznych zapewnianych przez nielicznych członków spółki powinno być zwrócenie szczególnej uwagi na proces korzystania z tych relacji przez cały zespół kierowniczy. Czy łącznicy są skłonni udostępniać
swoje relacje w inicjatywach podejmowanych przez pozostałych członków organów
spółki? Czy pozostali członkowie mają wiedzę o tych relacjach? Czy posiadają umiejętności korzystania z pośrednich relacji udostępnianych przez łączników zasiadających w zarządzie lub radzie nadzorczej innych spółek? Są to pytania wymagające
uwagi przy ocenie efektywności operacyjnej organów firmy i planowaniu działań
zmierzających do wykorzystywania kapitału społecznego w jej strategii.
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Elita wewnętrznego kręgu i centralne firmy.
Wyniki badań relacji przez rady nadzorcze
w polskich spółkach giełdowych
Streszczenie
W artykule został przedstawiony przegląd badań relacji przez rady nadzorcze oraz prezentacja
wyników badań centralności w sieci relacji wystepujących między firmami notowanymi na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartosciowych. Badanie jest zakorzenione w metodologii
analizy sieci społecznych, która jest częścią paradygmatu strukturalnego. Po przedstawieniu
założeń tego paradygmatu opisane jest zagadnienie pomiaru centralności.
Wspólny udział w radzie nadzorczej zapewnia regularny kontakt w stosunkowo niewielkim
gronie osób, co sprzyja budowaniu trwałych i silnych relacji. Przedmiot działania zarządów
i rad nadzorczych firm dotyczy spraw o strategicznym znaczeniu dla organizacji. Analiza
empiryczna i przegląd literatury pozwalają odpowiedzieć na dwa istotne pytania:
1. Które firmy są najbardziej centralne w analizowanej sieci relacji? 2. Czym różni się zaobserwowana w Polsce sieć relacji przez rady nadzorcze od badanych w krajach o dłuższej tradycji
instytucjonalnej? W ostatniej części artykułu przedstawione są wnioski z prowadzonych
badań i rekomendacje praktyczne.

Słowa kluczowe: relacje przez rady nadzorcze, sieci, centralność,
wewnętrzny krąg
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The Inner Circle Elite and Central Companies.
Research on interlocking directorates in
companies listed At Warsaw Stock Exchange
Abstract
The article presents the review of research on interlocking directorates. Further the research
on centrality in the network of interlocking directorates of companies listed at The Warsaw
Stock Exchange is presented. The research is grounded in structural paradigm of social
research. After presenting of the structural paradigm the concept of centrality and its measurement is introduced within social network analysis methodology.
Joint seats at a board enables regular contacts in small group of people that promotes tight
and durable relationships among their members. Boards and their members deal with issues
of strategic importance for a company. Two areas of inquiry in this paper are: identification
of most central firms in the network of relationships through interlocks at Warsaw Stock
Exchange, and the characteristic of observed network in comparison to studies from countries
with longer institutional history of capital markets.

Key words: interlocking directorates, networks, centrality,
inner circle
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Wolontariat akcyjny: problemy
zarządzania i organizacji pracy

Wprowadzenie
Celem artykułu jest analiza procesu zarządzania pracą wolontariuszy, jak również
przedstawienie rekomendacji dla organizatorów. Analizując materiał zebrany podczas badań1, poszukujemy odpowiedzi na następujące pytanie: jak przebiega proces
zarządzania pracą wolontariuszy w trzech miastach: Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu,
w których w 2012 roku odbędą się mistrzostwa Europy w piłce nożnej? Badania nad
organizacją i kierowaniem pracą wolontariuszy wydają się istotne, ponieważ wciąż
nie ma wypracowanych standardów zarządzania, które mogłyby być przekazywane
na zasadzie dobrych praktyk pomiędzy organizacjami zajmującymi się wolontariatem w Polsce. Jakość zarządzania pracą wolontariuszy na wielkich imprezach ma
bezpośredni wpływ na przebieg całej imprezy, pozwala zminimalizować wewnętrzne
tarcia w zespole, a przez to – zmniejsza ryzyko porażki.
Kwestia ta jest niezwykle ważna w kontekście niskiego zaangażowania w wolontariat w Polsce. Z badań Stowarzyszenia Klon-Jawor z 2010 roku wynika, że w wolontariat angażowało się 16% Polaków (o 3 punkty procentowe więcej niż w 2009
roku) [8]. Również badania CBOS z 2011 roku wskazały wzrost zainteresowania aktywnością społeczną – prawie połowa badanych zadeklarowała, że zaangażowała się
przynajmniej raz w ciągu roku w dobrowolną, nieodpłatną pracę na rzecz nieznajomych, lokalnej społeczności, organizacji społecznych, a w wolontariat pośredni wykonywany w ramach instytucji lub organizacji włączyło się 28% Polaków [2]. Ostatnie
* Dr Anita Basińska – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

** Dr Mikołaj Jacek Łuczak – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

1 Projekt badawczy pt. „Organizacja wielkich imprez: słabe i mocne strony angażowania wolontariatu”
realizowany przez badaczy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, jest finansowany przez MNiSW (nr projektu NN116281938).
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badania pokazują zatem, że zaangażowanie w Polsce nieco się zwiększyło, chociaż
wciąż jest na niskim poziomie. Jest to widoczne szczególnie na tle innych krajów europejskich – dane Eurobarometru z 2010 roku pokazują, że Polska znajduje się na
17 miejscu z 33 badanych krajów pod względem zaangażowania w działalność różnych organizacji non profit.
Definiując wolontariat, podkreśla się, przede wszystkim, takie cechy charakterystyczne tej aktywności, jak dobrowolność i nieodpłatność. Ponadto wolontariat
podejmowany jest na rzecz jednostek i grup, wobec których wolontariusz nie ma
prawnych, kontraktowych, rodzinnych ani przyjacielskich zobowiązań [9]. Poza tradycyjnymi miejscami, w których można spotkać wolontariuszy, np. szpitale, instytucje i organizacje wspomagające ubogich czy potrzebujących, pojawiają się także
oni przy okazji różnych imprez organizowanych przez miasta, w akcjach ekologicznych czy kulturalnych, są aktywni w organizacjach pozarządowych o różnym profilu działalności.
Przedmiotem naszego zainteresowania jest specyficzny typ wolontariatu, jakim
jest wolontariat akcyjny. Charakteryzuje się on, przede wszystkim, tym, że jest podejmowany w określonym czasie (wolontariusz angażuje się tylko w wybrane akcje, np.
EuroBasket), specyficzne są motywacje (w mniejszym lub większym stopniu udział
w tych projektach wynika z zainteresowań uczestników), a także często traktowany
jest jako sposób spędzania wolonego czasu.

Zarządzanie pracą wolontariuszy – odniesienia
teoretyczne i wyniki badań zastanych
Naukowe teorie zarządzania, które zaczęły powstawać na przełomie XIX
i XX wieku, jak również współczesne ich rozwinięcia odnoszą się zasadniczo do sytuacji, z jaką mamy do czynienia w przypadku działań gospodarczych, które przynosić mają zysk, a są wynikiem pracy, za którą przewidywane jest wynagrodzenie.
Celem nadrzędnym zarządzania jest takie przygotowanie do pracy, a następnie jej
koordynacja, aby proces pracy przebiegał bez zakłóceń. Wielu autorów podkreśla, że
praktyki zarządzania powinny być dostosowane do pracowników, sposobu zatrudnienia, który związany jest z podstawowymi celami oraz psychologicznymi zobowiązaniami pomiędzy pracownikami a organizacją [3, s. 146]. Jest to o tyle istotne, że
„zespół wolontariuszy jest punktem krytycznym organizacji wielu ważnych imprez
sportowych” [6, s. 289].
Zarządzanie wolontariuszami zasadniczo nie różni się od sposobu zarządzania
pracownikami etatowymi. W obu przypadkach występują te same elementy: planowanie, rekrutacja, selekcja, organizacja pracy, motywowanie, szkolenie, komunikowanie.
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Proces zarządzania wolontariuszami rozpoczyna się od planowania obejmującego opis stanowiska pracy, ewentualnie awansowania (np. na liderów poszczególnych grup wolontariuszy), rekrutację oraz selekcję. Kolejnym etapem jest budowanie
zespołu wolontariuszy, w trakcie którego przechodzą oni szkolenie przygotowujące
do pracy [3, s. 149–150]. Istotna różnica w zarządzaniu pracownikami i wolontariuszami wynika z miejsca, w którym przebiega proces kierowania i koordynacji pracy.
Inaczej (i być może łatwiej) zarządza się osobami zgromadzonymi w jednym miejscu (budynku firmy). Tymczasem zarządzanie na wielkiej imprezie charakteryzuje
się nie tylko dużą dynamiką, lecz także wymaga znacznej elastyczności. Co więcej,
wymagania w stosunku do wolontariuszy mają nieco inny charakter niż względem
pracowników. Jest to konsekwencją braku wynagrodzenia za pracę oraz charakteru
umowy (niedotrzymanie warunków zasadniczo nie pociąga za sobą żadnych prawnych skutków). W znacznej mierze zarządzanie opiera się zatem na właściwym doborze koordynatorów i wolontariuszy oraz budowaniu zaufania w relacjach pomiędzy
nimi. Jak wskazuje Sztompka, „zaufanie to przekonanie, plus oparte na nim działanie” [10, s. 71]. W przypadku organizowania, zarządzania i kierowania zespołami
ludzkimi problem budowania zaufania pomiędzy członkami zespołu i osobami zarządzającymi jest nie do przecenienia. Dzieje się tak, ponieważ, jak pisał Tilly, „Zaufanie polega na poddawaniu cennych dla nas wartości ryzyku złej woli, błędów, czy
niepowodzeń innych ludzi” [10, s. 70].
Większość literatury z obszaru zarządzania pracą wolontariuszy koncentruje się
na kwestiach motywacji i satysfakcji z podejmowania takiej działalności [m.in.: 4, 7].
Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w 2008 roku podkreślają wagę zrozumienia motywów angażowania się w wolontariat dla efektywności zarządzania pracą
wolontariuszy. Mott (1972) argumentował, że efektywność organizacyjna zależy od
zdolności tejże organizacji do zaspokajania potrzeb jej członków [11, 6]. Badania
przeprowadzone na 300 wolontariuszach imprezy sportowej w Kanadzie w 1996 roku
dowiodły, że na poziom satysfakcji wolontariuszy wpływa na zarządzanie, w szczególności na polu rekrutacji oraz podziału codziennych zadań. Poza tym znaczący
wpływ na satysfakcję, ale także na doświadczenia wolontariackie ma styl komunikowania się z przełożonym, interakcje z innymi wolontariuszami oraz warunki pracy
[6]. Niewiele jest natomiast opracowań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych
na temat procesu kierowania i koordynowania pracy wolontariuszy czy aplikowania/
adaptacji różnych praktyk zarządzania do pracy z wolontariuszami.
Jednocześnie podkreśla się, że zarządzanie w wolontariacie jest konieczne i powszechne, chociaż wciąż niedowartościowane [1, s. 16]. Kwestię zarządzania pracą
wolontariuszy w podejściu Human Resources Management poruszają badania przeprowadzone w Australii w 2006 roku dotyczące wpływu niektórych praktyk zarządzania (m.in. planowania, rekrutacji, organizacji pracy) na przewidywanie ponownego
zaangażowania się wolontariusza w projekt. Istnieje zależność pomiędzy właściwym
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planowanie obejmującym opis stanowiska pracy oraz wybór grupy docelowej (jacy
wolontariusze są potrzebni) a pojawieniem się problemu odejścia wolontariusza
z pracy [3].Co ważne, w literaturze rozróżnia się zarządzanie wolontariuszami tradycyjnymi i akcyjnymi, podkreślając, że część praktyk zarządzania wypracowana na
potrzeby wolontariatu tradycyjnego (rekrutacja, kierowanie, ocena pracy) nie sprawdza się w przypadku tych ostatnich, np. wolontariusze mogą czuć się sfrustrowani
wypełnianiem długiego i skomplikowanego kwestionariusza, by przez kilka godzin
pomagać potrzebującym [5].

Metodologia badań
Przeprowadzono łącznie 75 wywiadów pogłębionych (IDI) w okresie od lipca
2010 roku do stycznia 2011 roku. Ze względu na cel postawiony w tym artykule wybraliśmy do dalszych analiz jedynie 65 wywiadów z doświadczonymi wolontariuszami (którzy wielokrotnie brali udział w różnych imprezach) oraz organizatorami
wielkich imprez. Wywiady dotyczyły m.in.: oceny znaczenia wolontariatu dla organizacji imprezy, przebiegu pracy z wolontariuszami, motywacji wolontariuszy, zarządzania pracą wolontariuszy.

Zarządzanie pracą wolontariuszy – wyniki badań
Styl angażowania wolontariuszy na wielkie imprezy różni się w badanych miastach. Angażowaniem wolontariuszy w Poznaniu zajmuje się Urząd Miasta, przeprowadzając cały proces: od naboru, przez zatrudnienie wolontariuszy, po koordynację
ich pracy. Wolontariatem w Gdańsku zajmują się dwie organizacje: Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Gdańska Organizacja Turystyczna, a Urząd Miasta jedynie
informuje o imprezach. Z kolei we Wrocławiu angażowanie wolontariuszy na wielkie imprezy jest znacznie mniej scentralizowane niż w pozostałych dwóch badanych
miastach. Organizatorzy różnych wydarzeń posiadają bądź własne biura (np. młodzieżowe biuro wolontariatu przy Filharmonii Wrocławskiej), bądź korzystają z pomocy organizacji zajmujących się wolontariatem (np. Convention Bureau), bądź też
zatrudniają pracowników odpowiedzialnych za rekrutację i angażowanie wolontariuszy. Warto dodać, że we wszystkich miastach istnieją bazy wolontariuszy, do których rozsyłane są informacje o kolejnych imprezach. Takie sposoby angażowania,
koordynowania oraz informowania o wolontariacie charakterystyczne dla trzech badanych miast mają swoje plusy i minusy. Dla przykładu, centralne zarządzanie wolontariatem w Poznaniu zostało ocenione przez jednego z uczestników negatywnie,
ponieważ: „(...) problemem tego systemu jest to, że ciężko trafić komuś z zewnątrz
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do wolontariatu. Praktycznie gdybym nie brał udziału w innych wolontariatach, to
nie wziąłbym udziału w tym wolontariacie” /W_1_Poznań/.
Jak wskazują organizatorzy imprez, zarządzanie wolontariuszami z punktu widzenia teorii zarządzania nie różni się specjalnie od zarządzania pracownikami etatowymi w instytucjach i organizacjach nastawionych na zysk. Przedstawiciele organizatorów zajmujący się zarządzaniem wolontariuszami są jednocześnie świadomi,
że istotne jest dostosowanie metod zarządzania do konkretnej grupy osób i kontekstu, w jakim zespół wolontariuszy będzie działał. Najistotniejsza różnica to brak
możliwości zastosowania bodźców motywacyjnych o charakterze ekonomicznym,
co jednocześnie wymusza większy nacisk na metody zarządzania bliskie nurtom human relations.
„(...) sposób zarządzania musi być dostosowany do specyfiki społeczności, którą się
zarządza, tak więc trudno jest przenieść doświadczenia wprost, (...) natomiast kwestia
zarządzania kadrami (...) nie obiega zasadniczo od zarządzania kadrami, w zakładach
pracy, korporacjach, budowanie relacji międzyludzkich dokładnie opiera się na tym
samym, jedyny element którego tutaj nie ma, no to nie ma wynagrodzeń finansowych”
/O_10_Wrocław/.

Często zdarza się, że konieczność zarządzania wolontariuszami, pojawiająca się
w sytuacji organizowania imprezy, staje się jednocześnie okazją do zebrania doświadczeń, które mogą zaprocentować później. Wiedza teoretyczna z zakresu zarządzania
i osobiste doświadczenia organizatorów, a także wymiana tych doświadczeń stanowią punkt wyjścia dla podjęcia skutecznych działań.
„(...) miasto nie ma żadnej komórki, która się zajmuje wolontariatem (...). W związku
z tym staramy się zebrać informacje, zebrać ludzi i być może pomóc w lepszym zarządzaniu, zbudować bazę i potencjał na EURO. Jeżeli chodzi o praktyki zarządzania, to my
jesteśmy co najwyżej teoretykami. Jedyną wiedzę, którą posiadam, to jest wiedza z prac
nad EURO, właściwie nad wolontariatem EURO, i doświadczenia prywatne mnie jako
wolontariusza” /O_2_Gdańsk/.

Coraz częstsze korzystanie z wolontariuszy podczas organizacji różnego rodzaju
wielkich imprez kulturalnych, sportowych czy promocyjnych wpływa na wypracowanie pewnych standardów w tym zakresie i możliwość poszukiwania oraz upowszechniania najskuteczniejszych modeli organizacyjnych w zakresie zarządzania
wolontariatem.
„To nie jest tak, że za każdym razem jest wymyślany jakiś pod konkretną imprezę sposób zarządzania. (...) jest koordynator, są osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary
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zadaniowe czy stanowiska, są tacy pomniejsi liderzy i oni zarządzają pomniejszymi grupami, taki jest powszechnie przyjęty schemat” /O_16_Gdańsk/.

Pojawiają się również głosy, że zakres wykorzystania wolontariatu, a co za tym
idzie świadomość metod zarządzania wolontariuszami rośnie – stając się działalnością o charakterze profesjonalnym. Jednak profesjonalne metody zarządzania wolontariuszami nie są według organizatorów przyczyną upadku społecznikowskiego
etosu działalności wolontariackiej. Można domniemywać, że dobre, profesjonalne
zarządzanie wolontariuszami będzie raczej wpływało na wzrost zainteresowania tego
typu działalnością.
„On ulega profesjonalizacji, dlatego (...) też podlega wszelkim regułom zarządzania personelem, natomiast myślę, że społecznikowski aspekt tego jest w samych wolontariuszach i w tym, że z ich pracy się korzysta, a nie wynajmuje się pracowników do tego.
I tu na pewno osoby, które się angażują, na pewno muszą mieć w sobie takiego ducha”
/O_16_Gdańsk/.

Zarządzanie pracą wolontariuszy na wielkiej imprezie związane jest z różnymi
problemami powstającymi zarówno po stronie organizatorów, jak i po stronie wolontariuszy. Trudności te mają przynajmniej kilka przyczyn, np. brak wypracowanych
standardów zarządzania wolontariatem w Polsce, brak platformy wymiany doświadczeń organizatorów imprez czy koordynatorów pracy wolontariuszy, co sprawia, że
koordynatorzy „uczą się” zarządzać wolontariuszami w trakcie imprez.
Organizatorzy wolontariatu nie zgłaszali podczas wywiadów szczególnych problemów związanych z zarządzaniem. Najczęściej skarżą się na nierzetelność wolontariuszy co do deklarowanej wstępnie, podczas rekrutacji, chęci zaangażowania lub
też na brak komunikacji w sytuacjach, kiedy wolontariusz musi się wycofać z realizacji powierzonych mu zadań.
„Oczywiście nie mogę jednoznacznie negatywnie ocenić pracy wolontariuszy (...), ale my
mamy takie doświadczenia, że przychodzili do nas wolontariusze i mówili, że chcą się zaangażować (...), a potem okazywało się, że oni w ogóle nie zgłaszali się do pracy podczas
Festiwalu (...)” /O_20_Poznań/.

Na zarządzanie pracą wolontariuszy niekorzystnie wpływa też w opinii niektórych organizatorów nie tyle brak zaangażowania czy złe przygotowanie do pracy, ile
nastawienie do wykonywanej pracy. Powoduje to konieczność stałego kontrolowania poczynań wolontariuszy, ale również uświadamiania ich o zasadności polecanych im zadań.
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„Kiedy jednak poprosimy go, aby po prostu udzielał ludziom informacji, to on tego nie
będzie robił. Po prostu jest w polskich wolontariuszach obawa przed podchodzeniem do
obcych ludzi. (...) Jeżeli zarządca danego obszaru nie będzie chodził i pilnował wolontariuszy, to finał będzie taki, że oni będą stali i nic nie robili. (...)” /O_20_Poznań/.

Niekiedy problemy zgłaszane przez organizatorów wynikają też z braku odpowiedniej komunikacji i w zasadzie nie są zależne od samych wolontariuszy, a raczej
wynikają z braku koordynacji działań po stronie organizatorów.
„Zarządzanie/organizacja pracy wygląda, generalnie, różnie – problem, gdy przychodzą
na 10:00, a nie ma nic do roboty, albo mają rozwiesić plakaty, a ktoś od organizatora nie
wie, gdzie one są i trwa trzygodzinne poszukiwanie plakatów /O_21_Wrocław/.

Poza tym należy pamiętać, że na przebieg procesu zarządzania wpływają także:
sama impreza (nie zawsze da się wszystko zaplanować, zdarzają się sytuacje nieprzewidziane), komunikacja pomiędzy koordynatorami i wolontariuszami (także kwestia
podejścia do wolontariusza), komunikacja pomiędzy organizatorem imprezy (np.
związek sportowy, miasto, stowarzyszenie) a koordynatorem wolontariatu (kwestia
doświadczenia w organizowaniu imprezy i zarządzaniu pracą wolontariuszy), podejście wolontariuszy do pracy (niezapowiedziana rezygnacja nie skutkuje w zasadzie
żadnymi sankcjami).
„Były problemy z tym, że ludzie się pozapisywali na dyżury, bo zrobiłam najpierw im ankiety kto, kiedy może przyjść i na tej podstawie zrobiłam grafik, a później nie przychodzili” /W_3_Poznań/.

W wywiadach wolontariusze wskazali na kilka różnych problemów, jakie pojawiają się w trakcie organizacji, a następnie koordynacji ich pracy podczas wielkiej
imprezy. Najczęściej wskazywano na problem związany z zapewnieniem warunków
pracy (brak posiłków, posiłki w takich godzinach, że nie obejmowały wszystkich
zmian, brak zwrotu kosztów za przejazdy, telefony, problemy z koszulkami).
„(…) był problem chociażby z koszulkami, które mieli wolontariusze dostać, a to co przyszło, to nie było to, co mieli wolontariusze dostać, a ja sama wolontowałam z jedną koszulką tak naprawdę, kiedy cały wolontariat (…) trwał powiedzmy tydzień, i gdyby grupa
przechodziła dalej, to było jeszcze dłużej. Co jest w ogóle nie do pomyślenia, bo skoro
wolontariusz jest zobowiązany, żeby tę koszulkę nosić non stop, jak taki identyfikator, to
było wymagane, to trudno, żeby osobie dać jedną koszulkę i ona w niej codziennie biegała i spocona, to dosłownie są takie drobiazgi” /W_9_Gdańsk/.
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Jednakże najistotniejsze problemy wynikały z organizacji pracy, np. nieodpowiedni podział zadań (mało skonkretyzowane zadania, nie wiadomo kto, jakie zadania wykonuje, kto jest za co odpowiedzialny), ograniczona samodzielność w podejmowaniu decyzji realizacji zadań lub jej brak, ale także złe zarządzanie czasem
pracy (wolontariusze przychodzą zbyt wcześnie, nie ma dla nich pracy).
„Myślę, żeby to też było lepsze dla wolontariuszy, żeby oni się czuli w konkretny sposób
potrzebni, odpowiedzialni za coś, a nie takie „przynieś, wynieś, pozamiataj” /W_4_Poznań/.

Na poziom motywacji wolontariusza wpływ ma także składanie obietnic bez pokrycia (np. że wolontariusze obejrzą mecz w lożach VIP-owskich). Według wolontariusza:
„(...) ważne jest to (...), żeby ci, którzy kierują wolontariatem, nie naciągali ludzi, albo nie
mówili im, że dostaną coś, a czegoś nie dostaną i wtedy na pewno będą wszyscy zadowoleni” /W_17_Gdańsk/.

Z kolei w trakcie wydarzenia najistotniejsze problemy związane były z komunikacją pomiędzy organizatorami i koordynatorami oraz pomiędzy koordynatorami
i wolontariuszami (brak informacji lub zbyt późno przekazywane informacje, brak
procedur z kim się kontaktować w sytuacjach nagłych).
„(…) miałam jeden numer telefonu. Ja po prostu tam dzwoniłam do jednej osoby i ta
osoba, siedząc w biurze zawodów, pytała kolejne osoby, co było bez sensu. Ja mogłabym
dzwonić bezpośrednio, bo jestem w stanie ogarnąć tak prostą rzecz, jak z czym do jakiego
działu, ale takiej kompetencji już nam nie zostawiono” /W_12_Poznań/.

Uwagi końcowe
Po przeanalizowaniu zebranego materiału postanowiliśmy sformułować propozycje rekomendacji dla organizatorów imprez korzystających z pomocy wolontariuszy, które będą dotyczyć elementów procesu zarządzania, a mianowicie: rekrutacji,
podziału zadań pomiędzy wolontariuszami, komunikacji i motywowania do pracy.
W zakresie rekrutacji szczególny nacisk należy położyć na budowę i aktualizowanie bazy danych zawierającej dane o wolontariuszach, ze szczególnym uwzględnieniem ich doświadczenia, posiadanych kompetencji (w tym językowych), a także zainteresowań – które powinny być brane pod uwagę na etapie podziału zadań. Baza taka,
w oparciu o odpowiednią strukturę informatyczną, powinna również funkcjonować
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jako platforma komunikacji pomiędzy organizatorami a wolontariuszami, a także
dawać możliwość komunikowania się społeczności wolontariuszy – co sprzyja wymianie poglądów i budowaniu dobrych relacji. W związku z tym odpowiedni proces rekrutacji w oparciu o otwartą bazę będzie dawał możliwość zrównoważonego
angażowania osób z doświadczeniem, jak również tych, które po raz pierwszy chcą
zaangażować się w działalność wolontariacką.
W zakresie podziału zadań szczególny nacisk należy położyć, z jednej strony, na
posiadane przez wolontariusza kompetencje i umiejętności, z drugiej zaś, w miarę
możliwości, na deklarowane przez wolontariuszy oczekiwania co do pełnienia określonych obowiązków. Sytuacje, w których na etapie rekrutacji prosi się wolontariuszy o określenie zadań, które chcieli by pełnić, a później na etapie przydziału tych
zadań organizator nie bierze owych deklaracji pod uwagę, w efekcie niekorzystnie
wpływają na poziom efektywności w ramach danej imprezy, a co gorsza, mogą powodować u wolontariusza niechęć do ponownego zaangażowania.
W zakresie komunikacji niezbędne jest zapewnienie infrastruktury technologicznej, która umożliwi kontakt pomiędzy wolontariuszami, ich bezpośrednimi przełożonymi, koordynatorami wolontariatu i organizatorami. W tym zakresie istotą komunikacji jest zapewnienie tego, co możemy nazwać „ciągłością dowodzenia”. Szczególnie
w przypadku dużych imprez, o znaczącej dynamice powinno się zapewnić na każdym
szczeblu zarządzania minimum dwie osoby odpowiedzialne za kontakt z wyższym
i niższym szczeblem hierarchii organizacyjnej. Taki system komunikacji zapewni możliwość konsultowania ważnych decyzji z osobami zarządzającymi, a jednocześnie da
możliwość kontaktu osób zarządzających z wolontariuszami. Zarządzający powinni
kontaktować się z wolontariuszami nie tylko po to, aby skontrolować sposób wykonania powierzonych im zadań, ale przede wszystkim po to, aby rozpoznać, na jakie
trudności napotykają w ich realizacji. Dodatkowo dobra komunikacja na linii wolontariusz – organizator/zarządzający wymaga stałego pokazywania wolontariuszom, że są
ważną i niezbędną grupą, której zaangażowanie warunkuje powodzenie całego przedsięwzięcia. W ten sposób funkcje komunikacyjne procesu zarządzania będą stanowić
jednocześnie element motywujący do pracy i zarazem będą wpływać na budowę relacji, które mogą zaowocować w przyszłości dalszym zaangażowaniem w wolontariat.
W zakresie motywowania do pracy należy pamiętać o tym, że na motywację do
zaangażowania w wolontariat wpływa w pierwszym rzędzie nastawienie samego wolontariusza. Jednak od momentu rekrutacji wszystkie kolejne elementy procesu zarządzania będą wpływały na wzrost lub spadek tej pierwotnej, osobistej motywacji.
Bardzo ważnym sposobem motywowania, poza gratyfikacjami natury emocjonalnej,
poczuciem przynależności do grupy, podziękowaniami ze strony przełożonych i organizatorów itp., jest sama organizacja pracy, w której wielu wolontariuszy – słusznie – dopatruje się oznak szacunku lub jego braku dla swojej pracy. W taki sposób
może być przykładowo traktowany podział zadań – jeśli przyznano mi zadanie,
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o które prosiłem, tzn. że mnie doceniono, że organizator mi zaufał, a więc muszę się
z tego zadania jak najlepiej wywiązać. Należy też zwrócić uwagę na budowanie relacji wspólnotowych pomiędzy organizatorami, pracownikami i wolontariuszami.
Tu właśnie kryje się podstawowa trudność: jak pogodzić niezbędną hierarchiczną
strukturę zarządzania działaniami wolontariuszy z ideą relacji partnerskich pomiędzy osobami, które są zaangażowane w osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest sukces
organizacyjny przedsięwzięcia. Dawany przez zarządzających przykład dobrej, efektywnej pracy i skutecznej organizacji oraz siła słów muszą w tym przypadku zastąpić motywowanie poprzez gratyfikacje finansowe – których wolontariusze, w przeciwieństwie do pracowników, nie otrzymują.
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Wolontariat akcyjny: problemy
zarządzania i organizacji pracy
Streszczenie
W artykule poruszona została problematyka zarządzania wolontariatem akcyjnym angażowanym podczas organizacji wielkich imprez kulturalnych i sportowych. Wnioski i opracowane
rekomendacje są wynikiem analizy materiału zebranego w ramach badań przeprowadzonych
w trzech miastach: Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. W artykule przedstawiono propozycję
odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany można by wprowadzić w procesie zarządzania pracą
wolontariuszy, aby praca ta była efektywna, a sami wolontariusze chętnie angażowali się
w powierzane im zadania i nie rezygnowali z aktywności wolontariackiej. Zawarte w tekście
propozycje rekomendacji dla organizatorów imprez mających zamiar korzystać z pomocy
wolontariuszy dotyczą najistotniejszych elementów procesu zarządzania, a mianowicie:
rekrutacji, podziału zadań pomiędzy wolontariuszami, komunikacji i motywowania do pracy.

Słowa kluczowe: zarządzanie, wolontariat, organizacja, praca

The Action Volunteering: problems
of management and work organization
Abstract
This article is about the problems of management and work organization of the action volunteering at big cultural and sporting events. Conclusions and recommendations are the result
of analysis of data collected in three cities: Gdansk, Poznan and Wroclaw. In this paper we
put a question about possibilities of changes in a process of management of volunteer work.
One of the most important issue is to do volunteers work more effective (among others the
volunteers will be very committed to these job and will not resign from volunteer activity as
well). Proposals of recommendations to event organizers who employ volunteers concern
the most important elements of management process: recruitment, division of tasks between
the volunteers, training, communication and motivation to work.

Key words: management, volunteering, organization, work
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Falowa koncepcja ewolucji
logistyki i łańcucha dostaw
Nawet najtrafniejsza metafora oddaje tylko część prawdy. Żadna metafora nie ujmuje niczego dostatecznie wszechstronnie i dlatego żadne przedstawienie teraźniejszości, a tym
bardziej przyszłości nie może być ani pełne, ani ostateczne.
Alvin Toffler „Trzecia Fala”

1. Wprowadzenie
Logistyka, rozumiana jako jedna z dyscyplin nauk o zarządzaniu, żyje i jako taka
ulega ciągłym przemianom i modyfikacjom, czyli podlega rozwojowi. Warto zastanowić się nad kierunkiem i charakterem tego rozwoju. Czy jest on ciągły, czy skokowy,
czy zmiany zachodzą nagle, czy też powoli i w końcu jakie czynniki mają wpływ na
charakter zmian? Czy można wyznaczyć w historii życia tej dyscypliny zarządzania
osadzone w czasie punkty przełomowe, decydujące o jej dalszym rozwoju? Czy na
podstawie dotychczasowego kierunku przemian można wnioskować o przyszłości logistyki? Warto też rozważania te osadzić w szerszym kontekście zachodzących zmian.
Teza niniejszego opracowania brzmi, że rozwój logistyki ma charakter ewolucyjny.
Oznacza to ciągłość rozwoju i budowanie na rozwiązaniach wcześniejszych. Rozwój
ten dokonuje się w tofflerowski „falowy” sposób. Pierwsza i druga fala w rozwoju logistyki już się dokonały, podczas gdy trzecia właśnie nadchodzi.

2. Punkty przełomowe w rozwoju
ludzkości według Alvina Tofflera
Alvin Toffler wyróżnia trzy punkty zwrotne w społecznym rozwoju człowieka,
a co za tym idzie ludzkości [21]. Autor zaznacza jednocześnie, że podejmując syntezę
* Dr Aleksandra Laskowska-Rutkowska – Katedra Zarządzania i Marketingu, Uczelnia Łazarskiego.
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na tak wielką skalę, trzeba uogólniać i upraszczać – stąd też podział na zaledwie trzy
fazy w historii ludzkości: fazę rolniczą, fazę przemysłową i fazę, w którą ludzkość zaczęła wkraczać pod koniec XX wieku zeszłego tysiąclecia.
Toffler nie stara się przedstawić narodzin rolnictwa i rewolucji przemysłowej
w formie jednorazowych zdarzeń. Przemiany te postrzega „jako fale przeobrażeń
o określonej prędkości ruchu” [21, s. 39]. Fale te nakładają się na siebie i nie ma potrzeby wyznaczać ostrych linii demarkacyjnych oddzielających je od siebie. Ich przebieg i stopień nasilenia jest różny w różnych punktach świata. W niektórych krajach
można więc spotkać się z równoczesnym naporem dwóch lub trzech fal, przy czym
reprezentują one każdorazowo inną siłę i inne tempo uderzenia.
Toffler przyjmuje następujący, i jak zaznaczono, uproszczony podział:
 początek pierwszej (rolniczej) fali datuje na ok.8000 rok p.n.e. do roku ok. 1650–
1750. Przed nadejściem fali rolniczej ludzie prowadzili zasadniczo koczowniczy
tryb życia. Ok. XVII–XVIII wieku fala rolnicza zaczęła stopniowo wygasać;
 w wieku XVII–XVIII rozpędu zaczęła nabierać tzw. druga fala, czyli rewolucja przemysłowa, która ogarnęła cały świat (z wyjątkiem odosobnionych miejsc na ziemi);
 zdumiewająco precyzyjnie, bo na rok „mniej więcej 1955” [21, s. 39], Toffler datuje początki tzw. trzeciej fali trwającej do dziś. Za punkt zwrotny uznaje moment,
gdy po raz pierwszy w historii USA pracownicy umysłowi i usługowi przewyższyli swą liczbą pracowników fizycznych. W tej samej dekadzie pojawiło się wiele
„brzemiennych w skutki” innowacji: m.in. szerokie zastosowanie komputerów,
rozwój lotnictwa pasażerskiego i wiele innych.
Fala ta rozpowszechniła się we wszystkich wysoko uprzemysłowionych krajach.
Skokowy rozwój technologii także jest jej efektem. „Dziś wszystkie państwa rozwinięte pod względem technologicznym dostają zawrotu głowy, starając się ujść cało
z tego zderzenia trzeciej fali z przestarzałymi, zeskorupiałymi systemami gospodarczymi i instytucjami należącymi do drugiej fali” [21, s. 40].

3. Fale w rozwoju logistyki
Koncepcję Tofflera można z powodzeniem przenieść na grunt logistyki. W rozwoju tej dyscypliny zarządzania, podobnie jak w koncepcji Tofflera, można wyróżnić kilka punktów zwrotnych. Podobnie jak w przypadku rozwoju ludzkości, tak
i w odniesieniu do logistyki sprawdza się analogia do fal, które z różną siłą i dynamiką pojawiają się w świecie.
Etap dynamicznego rozwoju logistyki otwiera ta sama dekada, która zapoczątkowała tofflerowską „trzecią falę”. Pierwszy moment przełomowy w historii logistyki
można umiejscowić w latach 50. XX wieku.
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3.1. Logistyka w sferze cywilnej – pierwsza logistyczna fala
Dramatycznym wydarzeniem nie tylko dla świata, ale i dla rozwoju logistyki
okazała się II wojna światowa. Paradoksalnie, wydarzenie o charakterze militarnym
przesądziło w dużej mierze o „demilitaryzacji” logistyki, rozumianej w tym kontekście jako przeniesienie dokonań w obszarze militarnym na grunt operacji gospodarczych. „Militarne operacje logistyczne zademonstrowały (bowiem), w jaki sposób
działania dystrybucyjne mogą być zintegrowane w jeden system” [14, s. 4]. Jak podają Johnson i Wood, świat biznesu zmieniał się zawsze, ale szczególnie stało się to
widoczne po II wojnie światowej. „Ze wszystkich dziedzin biznesu chyba marketing
był tą, która doświadczyła najszybszych i najgwałtowniejszych zmian. Ze wszystkich
zaś obszarów marketingu dotkniętych zmianą dystrybucja towarów (ang. physical distribution) obecnie – logistyka – była tą, której dotyczyły te najbardziej rewolucyjne.
Najprawdopodobniej stanowi też ona najbardziej przyjazne podłoże dla przyszłych
spektakularnych innowacji” [14, s. 4].
Skierowanie uwagi na możliwości wykorzystania militarnych doświadczeń logistycznych na gruncie cywilnym nie odbyło się zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Dopiero recesje lat 50., a szczególnie ta z roku 1958, zwróciły uwagę menedżerów w USA na możliwości usprawnienia dystrybucji [1, 14, 15]. Wcześniej, przez
lata trwania rewolucji przemysłowej, i po tym, jak już się ona dokonała, uwaga przedsiębiorców i naukowców koncentrowała się głównie na produkcji. Jeśli zaś chodzi
o logistykę, to jak to w roku 1929 ujął R. Borsodi: „w czasie 50 lat pomiędzy rokiem
1870 a 1920 koszty dystrybucji towarów niezbędnych i luksusowych uległy potrojeniu, podczas gdy koszty produkcji obniżono do jednej piątej… To, co udaje się zaoszczędzić na produkcji, tracimy na dystrybucji” [20, s. 10].
Do przyczyn wzrostu zainteresowania dystrybucją towarów w latach 50. można
zaliczyć:
 uwarunkowania makroekonomiczne, w tym amerykańską recesję w roku 1958,
które doprowadziły do spadku zysków i do wzrostu zainteresowania środowiska
biznesu bardziej efektywnymi systemami kontroli kosztów;
 gwałtowny wzrost kosztów transportu, skutkujący wzrostem kosztów dystrybucji i koniecznością zaangażowania w proces decyzyjny wyższych szczebli zarządzania;
 osiągnięcie szczytu wydajności systemu produkcji;
 fundamentalną zmianę w podejściu do zarządzania zapasami Wcześniejsze proporcje utrzymywanych zapasów przez sprzedawców oraz hurtowników producentów w relacji 50/50 w latach 50. uległy zmianie na 10/90;
 rosnący popyt i zwiększony asortyment produktów;
 rozwój technologii komputerowej i technik ilościowych;
 rozwój podejścia systemowego i koncepcji analizy kosztów całkowitych [14].
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Rozwój popularności dystrybucji towarów stanowi skumulowany efekt oddziaływania wielu czynników, takich jak: potrzeby ekonomiczne, możliwości technologiczne,
dojrzałość rozwiązań, zmiany w uwarunkowaniach zarządzania, których splot przyczynił się do uruchomienia mechanizmu zmiany na wielu polach. Musiało dojść do
powstania pewnej masy krytycznej, po której osiągnięciu zmiana mogła się dokonać.

3.2. Od fragmentarycznego do całościowego podejścia do logistyki
Logistyka, pojęcie początkowo stosowane wymiennie z pojęciem fizycznej dystrybucji (ang. physical distribution), narodziła się dla działań cywilnych w latach 50.
XX wieku. W początkach jej istnienia działań logistycznych nie postrzegano jako całości integrującej pewne poddziałania. Brakowało także programów i kursów edukacyjnych zajmujących się logistyką. Większość z oferowanych kursów koncentrowała
się na indywidualnych aktywnościach, takich jak np. transport lub zakupy [1, s. 334].
Cząstkowo postrzegano także możliwości zastosowania reguł logistyki w praktyce
gospodarczej. Skutkowało to suboptymalizacją podejmowanych decyzji oraz przyjmowaniem niewłaściwych, z perspektywy firmy jako całości, rozwiązań dotyczących
kosztów i obsługi klienta.
Około roku 1960 fizyczna dystrybucja, zarówno jako nauka, jak i praktyczna działalność, zaczęła zmierzać w kierunku integracji działań związanych z dostarczaniem
towaru na rynek. W latach 60. i 70. miał miejsce dalszy rozwój teorii i praktyki fizycznej dystrybucji. Koncentrację na aspekcie dystrybucji tłumaczy fakt, że ta część
kosztów logistycznych odpowiadała dwóm trzecim całkowitych kosztów logistycznych, a także to, że dystrybucję uznawano za jeden z czterech elementów tzw. marketingu mix (produkt, miejsce lub dystrybucja fizyczna, promocja i cena) [1, s. 334].
Wiele przedsiębiorstw na świecie skoncentrowało się na zwiększaniu efektywności
zarządzania przepływami wyrobów gotowych. Starano się zoptymalizować zarządzanie powiązanymi ze sobą działaniami, takimi jak: transport, dystrybucja, składowanie, przepływ wyrobów gotowych, poziom zapasów, pakowanie i operacje wyładunkowe i załadunkowe.
W roku 1964 miało miejsce kolejne istotne wydarzenie dla rozwoju logistyki jako
dyscypliny zarządzania. Wydano książkę autorstwa J. Hesketta i innych, w której
zakres fizycznej dystrybucji rozciągnięto także na przepływy zaopatrzeniowe, nadając temu podejściu miano logistyki biznesowej. Pojęcie to nie tylko akcentowało
odrębność tego typu logistyki od logistyki militarnej, lecz także odnosiło ten rodzaj
działań logistycznych do aktywności wewnątrz firmy. Nie obejmowało ono produkcji ani zakupów (ang. purchasing). Zakupy wiązano wówczas z aktywnością kupna.
Pojawiły się natomiast starania zmierzające do włączenia do pojęcia „logistyka biznesowa” wielu działań zbliżonych do dystrybucji fizycznej, ale związanych z zaopatrzeniową częścią działań firmy. Efektem tych starań było pojawienie się pojęć, takich
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jak zaopatrywanie i nabywanie (ang. procurement) i zarządzanie materiałami (ang.
materials management).
Jak zauważa R. Ballou, całościowe podejście do logistyki było zbieżne z późniejszą koncepcją łańcucha dostaw. Jednak „chociaż wczesne definicje sugerują szerokie
rozumienie pojęć fizyczna dystrybucja i logistyka, koncentrują się na koordynacji
aktywności w ramach funkcji, z niedużym uwzględnieniem koordynacji pomiędzy
innymi funkcjami firmy lub zewnętrznymi partnerami, wchodzącymi w skład kanału dystrybucji” [1, s. 335]. Prawdopodobnie to zawężenie zakresu fizycznej dystrybucji wiązało się technologicznymi ograniczeniami systemów informacyjnych
i trudnościami związanymi z zarządzaniem pomiędzy obszarami odpowiedzialności.
Po osiągnięciu lepszych wyników w tych obszarze dystrybucji, w latach 70. i 80.,
zaczęto uświadamiać sobie potencjalne korzyści płynące ze zintegrowania działań
zaopatrzeniowych z przepływami wyrobów gotowych. Wysiłki firm zaczęły zmierzać w kierunku synchronizacji tych dwóch aspektów logistycznej rzeczywistości.
Na przełomie XX i XXI wieku zrozumiano, że efektywne zarządzanie strumieniem materiałów i produktów od źródeł zaopatrzenia po finalnych konsumentów
jest możliwe tylko poprzez integrację działań wszystkich uczestników procesu logistycznego. Dało to początki całościowemu podejściu określanemu mianem łańcucha dostaw [6, s. 5–7].
3.2.1. Łańcuch dostaw – apogeum drugiej fali
Jak podają C. Cooper. M. Lambert i J.D. Pagh, pojęcie „zarządzanie łańcuchem
dostaw” (ang. supply chain management) pojawiło się po raz pierwszy w literaturze
przedmiotu w 1982 roku [5, s. 1]. Według M. Christophera jego twórcami są R. Olivier i M. Weber piszący wówczas o łańcuchu dostaw „w kontekście roli, jaką naczelne
kierownictwo firm międzynarodowych powinno odgrywać w rozpoznawaniu konfliktów celów różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, które powodują nieskoordynowany przepływ produktów, informacji i środków finansowych” [22, s. 63].
Do powszechnego obiegu wprowadził je A. Hamilton, używając go w wywiadzie dla
„Financial Times” w 1982 roku. W latach 90. wraz z falą artykułów i książek poświęconych temu zagadnieniu pojęcie to uległo popularyzacji, aby w późnych latach 90.
stać się modnym i często stosowanym [13, s. 1].
Pod pojęciem zintegrowanego łańcucha dostaw – zdefiniowanego w latach 80.
XX wieku – rozumiano grupy kooperujących ze sobą przedsiębiorstw tworzących
łańcuchy, sieci czy też pajęczyny firm. Ich celem była optymalizacja wartości w całym łańcuchu, z korzyścią dla wszystkich jego ogniw, poprzez efektywne zarządzanie
całą siecią przedsiębiorstw. Na przestrzeni kilkudziesięciu powojennych lat dokonała
się więc fundamentalna przemiana w postrzeganiu logistycznej rzeczywistości. Polegała ona na odejściu od fragmentarycznego i wąskiego pojmowania zjawisk procesu
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logistycznego i dostrzeżeniu całościowego obrazu, który można też określić mianem
megaprocesu, którym jest właśnie łańcuch dostaw.
Środowisko akademickie podjęło burzliwą dyskusję na temat tego, jak mają się do
siebie pojęcia „logistyka” i „łańcuch dostaw”. P.D. Larson i A. Halldorsson, autorzy
opracowania opublikowanego w 2004 roku, podjęli się trudu uporządkowania różnorodnych zapatrywań poszczególnych autorów na kwestię, jak mają się do siebie
pojęcia: „logistyka” oraz „łańcuch dostaw”. Efektem ich pracy był podział poglądów
autorów na cztery grupy.
 Tradycjonaliści (ang. traditionalist) gotowi są postrzegać łańcuch dostaw jako
niewielką część logistyki. W tym ujęciu logistyka jest pojęciem daleko wykraczającym poza pojęcie „łańcuch dostaw”.
 Zmieniający etykietkę (ang. re-labeling) stosują oba te pojęcia wymiennie. Właściwe dla tej grupy jest, podobnie jak dla takich autorów jak np. Simchi-Levi, niedostrzeganie różnicy pomiędzy logistyką a łańcuchem dostaw.
 Unioniści (ang. unionist) reprezentują pogląd odwrotny do tradycjonalistów. Ich
zdaniem pojęcie „łańcuch dostaw” zawiera w sobie pojęcie „logistyka”.
 Krzyżujący (ang. inter-sectionist) uważają, że pojęcie „łańcuch dostaw” obejmuje
aspekty strategiczne rozciągające się zarówno w firmie, jak i w łańcuchu dostaw.
Zawiera ono strategiczne, integrujące elementy z obszaru logistyki, marketingu,
zarządzania operacjami i innych obszarów funkcjonalnych. Obszar zainteresowań konsumowany przez pojęcie „łańcuch dostaw” leży zatem na skrzyżowaniu
powyższych obszarów.
Autorzy nie przesądzają o tym, które z podejść jest tym właściwym. Zwracają natomiast uwagę na konsekwencje opowiedzenia się za jednym z nich. Stanowisko tradycjonalistów i zmieniających etykietkę skutkuje wąskim podejściem do łańcucha
dostaw, podczas gdy podejście unionistów i krzyżujących implikuje szeroki zakres
definicji łańcucha dostaw.
Autorzy opracowania odwołują się w tym kontekście do tekstu autorstwa Mentzera i pozostałych [17, s. 1–25] przedstawiającego wskazówki odnoszące się do zakresu pojęcia „łańcuch dostaw” poprzez specyfikację różnych łańcuchów dostaw:
 łańcuch dostaw to pojęcie odnoszące się do „trzech lub więcej bezpośrednio połączonych firm”;
 podstawowy łańcuch dostaw (ang. basic) to „firma, bezpośredni dostawca i bezpośredni odbiorca”;
 „rozszerzony łańcuch dostaw jest definiowany jako dostawcy bezpośredniego dostawcy i klienci bezpośredniego klienta”;
 fundamentalny łańcuch dostaw (ang. ultimate) zawiera „wszystkie firmy zaangażowane w przepływy w górę i w dół łańcucha dostaw od początkowego dostawcy
do końcowego klienta”.
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3.2.2. Łańcuch dostaw – przeoczona innowacja zarządzania?
Dyskusja dotycząca relacji pomiędzy pojęciami „logistyka” i „łańcuch dostaw” na
tyle zajęła środowisko naukowe, że odwróciła ona uwagę od innego, niezwykle doniosłego w kontekście zarządzania zagadnienia. Oto dokonała się przełomowa zmiana
w postrzeganiu otaczającej rzeczywistości zarządzania. Oznaczała ona odejście od
wąskiego postrzegania zarządzania w kontekście przedsiębiorstwa do zrozumienia,
że zarządza się całą ich siecią. Jak podaje M. Christopher, „Wiodące przedsiębiorstwa
zrozumiały, że prawdziwe konkurowanie nie dotyczy poszczególnych firm, lecz całych łańcuchów dostaw” [3]. Taka zmiana paradygmatu zarządzania oznacza wręcz
rewolucyjną woltę w sposobie myślenia.
Po roku 1990 można zaobserwować fakt zauważalnego wzrostu zainteresowania i stosowania pojęcia „łańcuch dostaw”. W 2004 roku Giannakis, Groom
i Slack [10, s. 12] przeanalizowali internetowe bazy danych: Institute of Scientific
Information, EBSCO i ABI/Inform pod kątem liczby cytowań pojęcia „zarządzanie łańcuchem dostaw” za okres 1990–2001. We wszystkich bazach danych widać
wyraźny trend wzrostu cytowań, poczynając od końca lat 90. Trend ten ma charakter rosnący aż do roku 2000/2001, który stanowi rok graniczny dla przeprowadzonego badania.
10 lat później internetowe bazy danych, takie jak: Academic Serach i Emerald,
podają znacznie większą liczbę tytułów publikacji zamieszczonych w pismach naukowych oraz książkach zawierających pojęcie „łańcuch dostaw” od tych z pojęciem
„logistyka” w tytule.
Internetowa baza danych Emerald w marcu 2011 roku zawierała 14,931 tytułów
artykułów posiadających w tytule pojęcie „łańcuch dostaw” i 11,708 tych z pojęciem
„logistyka”. Jeśli chodzi o książki, to w bazie Emerald można było znaleźć 641 tytułów książek z pojęciem „łańcuch dostaw” i 317 z pojęciem „logistyka”. Baza Academic Serach wskazywała natomiast 7,983 publikacji z łańcuchem dostaw i 4,050 tych
z logistyką w tytule.
Ciekawym naukowym wydarzeniem jest publikacja z 2004 roku, wydana przez
Oxford University Press pod redakcją S. New i R. Westbrook, gromadząca publikacje wielu autorów, która jednoznacznie opowiada się za supremacją pojęcia „łańcuch
dostaw”. Piszący w ramach tej publikacji Giannakis, Groom i Slack [10, s. 16] wyróżniają cztery główne historyczne etapy w rozwoju łańcucha dostaw:
– erę powojenną – przypadającą na lata 1940–1960,
– erę komputeryzacji – zamykającą się w latach 1960–1975,
– erę globalizacji – zamykającą się w latach 1975– 990,
– erę Internetu – datowaną na lata 1900–2000.
Taki podział jednoznacznie wskazuje na to, że autorzy postrzegają fazę niezintegrowanej i zintegrowanej logistyki jako wcześniejsze fazy rozwoju łańcucha dostaw.
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3.2.3. Rozwój relacji i sieci dostaw – logistyczna trzecia fala?
Ronald Ballou, amerykański ekspert w dziedzinie logistyki, który współuczestniczył w tworzeniu teoretycznych podstaw tej dziedziny zarządzania, w swoim artykule
z 2007 roku postawił tezę dotyczącą jej przyszłości. Zdaniem autora w przyszłości
dokona się przełomowa zmiana w strategii łańcuchów dostaw. Dawniej w logistyce/
łańcuchu dostaw koncentrowano się na wydajności, co sprowadzało się do ograniczania kosztów. Obecnie zarządzanie łańcuchem dostaw postrzega się jako broń strategiczną wspomagającą pozyskiwanie dodatkowego popytu. Jak uważa autor, obydwie
te kwestie pozostaną istotne, ale w przyszłości uwaga skupi się na takim projektowaniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw, które przyczyni się do zwiększonego udziału
firmy w zyskach i do maksymalizacji zwrotu z aktywów zaangażowanych w łańcuch
dostaw. Takie podejście wymaga z kolei koncentracji na współpracy i koordynacji
działań pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw [1, s. 342].
Teoria zarządzania łańcuchami dostaw od lat podkreśla wagę kooperacji pomiędzy ogniwami łańcucha. Jeśli chodzi o zastosowania praktyczne, to badania SCMR
z 2004 roku, zatytułowane „How are we doing in Supply Chain Management?”, rozpropagowane przez amerykańskiego naukowca Thomasa W. Speeha, profesora z Ohio
University [23], przyniosły wyniki jednoznacznie świadczące o ogromnej rozbieżności pomiędzy postulatami teorii a realiami praktyki. Główny wniosek płynący z badania brzmi: większość korzyści związanych z posiadaniem rozwiniętych łańcuchów
dostaw pozostaje w znacznej mierze nie wykorzystana.
Zdaniem R. Ballou kluczową kwestią przyszłości dotyczącą zarządzania łańcuchami dostaw będzie znalezienie rozwiązań godzących niejednokrotnie sprzeczne
interesy partnerów z łańcucha dostaw. To zaś będzie wymagało zwiększonego zaufania i współpracy.
Kwestia zaufania i współpracy w naturalny sposób wplata się w wątek kooperacji sieciowej. Około dekady temu pojawiło się przekonanie, że miejscem kreowania
wartości jest łańcuch bądź sieć, a nie pojedyncza firma. Łańcuch dostaw uznaje się za
formę kooperacji sieciowej, ale jednocześnie obok pojęcia „łańcuch dostaw” funkcjonuje pojęcie „sieć dostaw”. Warto zatem wyjaśnić relacje pomiędzy tymi pojęciami.
W XXI wieku rozwojowi uległa koncepcja holistycznego podejścia do zarządzania. Wyrazem tego stanu rzeczy są pojęcia, takie jak: „sieci wartości”, „ekosystemy”,
„globalne struktury sieciowe” czy „sieci procesów” występujące w literaturze przedmiotu. Co bardziej istotne, ich fizyczne odpowiedniki funkcjonują w rzeczywistym
świecie. Wszystkie one mogą być umieszczone pod wspólnym parasolem pojęciowym „organizacja sieciowa”. „Organizacja sieciowa to względnie trwałe zgrupowanie
autonomicznych wyspecjalizowanych jednostek lub przedsiębiorstw, uczestniczących w systemie wzajemnych kooperacji według zasad rynkowych” [19]. Charakterystyczny dla wszystkich form kooperacji sieciowej jest dostęp jej uczestników do
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zasobów oferowanych przez wszystkich uczestników sieci. Definicja sieci procesów
potwierdza tę tezę. „Sieć procesów rozwija się w odpowiedzi na potrzebę uzyskania
bardziej elastycznego dostępu do specjalistycznego potencjału w skali globalnej. Sieci
procesów mają mobilizować wysoko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa na więcej
niż jednym poziomie rozszerzonego procesu biznesowego” [12, s. 116].
Odejście od postrzegania pojedynczych firm na rzecz całej ich sieci jest widoczne w zarządzaniu w ogóle, a nie tylko w przypadku zarządzania łańcuchem
dostaw. Łańcuch dostaw stanowi jedną z form kooperacji sieciowej. Jak podawał
M. Ciesielski w 2002 roku, „relacje między sieciami gospodarczymi a sieciami logistycznymi nie są w pełni usystematyzowane. Sieci logistyczne pełnią infrastrukturalną rolę w sieciach zorientowanych na różne cele. Zasoby logistyczne stwarzają
wówczas możliwości rozwoju sieci gospodarczych, a jednocześnie mogą ten rozwój
ograniczać” [4, s. 20].
Według J. Hagela III i J.S. Browna można wyróżnić następujące podstawowe procesy biznesowe firmy:
– zarządzanie łańcuchem dostaw,
– wprowadzanie innowacji w zakresie produktu i jego komercjalizację oraz
– sieci relacji z klientem [7].
Zgodnie z tym ujęciem łańcuch dostaw jest jednym z trzech podstawowych procesów operacyjnych firmy, a pojęcie „sieci procesów” zawiera w sobie termin „łańcuch dostaw”.
John Hagel III oraz John Seely Brown uważają, że formą organizacyjną przyszłości zapewniającą dostęp do potencjału w skali globalnej będą sieci firm.
G. Nassimbeni podaje cechy szczególne odróżniające pojęcie „sieć dostaw” od innych typów sieci. Autor rozumie sieci międzyorganizacyjne jako kompozycję trzech
głównych elementów: struktury, zawartości i zarządzania. Sieci tworzy dwóch lub
więcej uczestników, przynajmniej częściowo autonomicznych, którzy przyczyniają
się do rozwoju relacji wymiany zgodnie z pewnymi formami [18].
Sieci dostaw według Nassimbeni’ego różnią się od innych rodzajów sieci następującymi cechami:
 budują na więziach transakcyjnych, a nie „asocjacyjnych”, z definicji dotyczą kwestii dostaw, czyli wymiany dóbr lub usług;
 obiektem wymiany są dobra i usługi wykorzystywane do celów gospodarczych;
 z reguły posiadają hierarchiczny charakter i strukturę, główną rolę odgrywa
w nich firma wiodąca;
 są tworzone przez relacje wertykalne (kolejne fazy przetwarzania produktu), a nie
horyzontalne (zaangażowanie stron w podobne działania zlokalizowane na tym
samym poziomie łańcucha wartości) lub diagonalne (przedsiębiorstwa pracujące
w technologicznie różnych, ale potencjalnie synergicznych łańcuchach);
 zazwyczaj działają na przecięciu granic branżowych [18, s. 46].
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V.K. Fung, W.K. Fung i Y. Wind w publikacji z 2008 roku wyraźnie różnicują
pojęcia „łańcuch dostaw” i „sieć”. Rozróżnienie to wynika z praktycznych doświadczeń autorów tworzących strategię firmy Li & Fung, największej firmy zaopatrzeniowej na świecie działającej w branży tekstylnej i rosnącej od roku 1992 w tempie
23% rocznie.
Według autorów łańcuch dostaw jest stałą strukturą kooperujących ze sobą firm.
Sieć natomiast jest całą populacją dostawców, z której na potrzeby konkretnego zamówienia można wyodrębnić najlepszy zestaw dostawców, czyli łańcuch dostaw.
Sieć firmy Li & Fung obejmuje 8300 dostawców, z których każdorazowo powołuje się dostosowany do potrzeb konkretnego zamówienia łańcuch dostaw. Projektowanie i zarządzanie siecią należy do tzw. orkiestratora sieci. „Ruch od tradycyjnej
firmy w stronę orkiestracji sieci wymaga przejścia od skupiania uwagi na firmie do
skupiania jej na sieci, przejścia w zarządzaniu od sprawowania kontroli do upełnomocniania, przejścia w tworzeniu wartości od specjalizacji do integracji” [9, s. 36].
Orkiestracja sieci wymaga więc typowego dla teorii łańcucha dostaw holistycznego spojrzenia na kooperację pomiędzy ogniwami. Z tym że podejście to w przypadku większości tradycyjnych łańcuchów dostaw nie zostało zaadaptowane w praktyce. Orkiestracja sieci wymaga także perfekcyjnego wypracowania relacji pomiędzy
orkiestratorem a uczestnikami sieci. Orkiestracja sieci przypada w udziale niewielu
firmom na świecie. Jeśli podejście to wyprze tradycyjne zarządzanie łańcuchem dostaw, będzie to oznaczało dokonanie się kolejnej doniosłej zmiany w sferze logistyki/
łańcucha dostaw.

3.4. Sposób dokonywania się zmiany: kazein vs. innowacja
Wyróżnia się dwa zasadnicze podejścia do dokonywania się zmian: kazein i innowację. Kaizen oznacza w języku japońskim ciągłą poprawę. Kai oznacza zmianę,
Zen – dobro. Kaizen jest więc zmianą na lepsze przeprowadzaną w sposób ciągły
i nieskończony (ciągłe udoskonalanie). Kaizen dotyczy zarówno ludzi, jak i procesów [8, s. 338]. Idea ta koncentruje się na wprowadzaniu niewielkich, stopniowych
rozwiązań, w ciągły sposób w długim okresie [8, s. 338]. Ewolucyjność i subtelność
wprowadzania zmian odróżnia kaizen od innowacji – podejścia świata zachodniego.
Innowacja jest nieciągłą i drastyczną zmianą, wprowadzaną głównie dzięki zaawansowaniu technologii oraz inwestycjom pieniężnym. Po wprowadzeniu innowacji
następuje okres bez usprawnień, do momentu pojawienia się następnej innowacji.
[2, s. 68–69].
Kaizen zapewnia ciągłą i harmonijną poprawę dzięki budowaniu na rozwiązaniach wcześniejszych. Wszystkie kolejne usprawnienia czerpią z rozwiązań poprzedzających. Każde z nowych rozwiązań niesie pewne usprawnienia, w efekcie których powstaje „ulepszona wersja” poprzedzającej koncepcji [16, s. 84–85]. Nowsze
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podejście do innowacji uwzględnia różne jej rodzaje, wliczając innowacje stopniowe będące odpowiednikiem kazein. Innowacje „architektoniczne” odnoszą się
do rekonfiguracji istniejących elementów systemu. W ich wyniku powstaje nowe
rozwiązanie. Innowacje „radykalne” zmieniają sposób, w jaki postrzegamy produkt lub usługę. Innowacje transformacyjne są tak głębokie, że zmieniają sposób
funkcjonowania społeczeństwa. Przykład takiej innowacji stanowi wprowadzenie
silnika parowego.

4. Podsumowanie
Badając rozwój dyscypliny zarządzania, którą jest logistyka, na przestrzeni lat
1940–2011, można dostrzec pewne prawidłowości dokonywania się zmian. Zmiana
jest wpisana w każdy rodzaj rozwoju. Konieczność jej występowania odnosi się
w równej mierze do: jednostki, organizacji, dyscypliny zarządzania, ludzkości i świata.
Wszystko, co żyje podlega regule rozwoju. Reguła ta stanowi pewnik. Niewiadomą
jest natomiast moment, charakter i kierunek dokonania się zmiany.
Dokonanie się zmiany poprzedza zawsze kumulacja czynników, które po osiągnięciu pewnej masy krytycznej prowadzą do powstania nowego rozwiązania. Zarówno
kumulacja czynników aktywujących zmianę, jak i sama zmiana zachodzą stopniowo.
Z tego względu, podobnie jak w przypadku teorii fal Tofflera, nie ma ani potrzeby, ani
możliwości wyznaczania ostrych linii demarkacyjnych. Kolejne podobieństwo reguł
rozwoju logistyki do teorii fal Tofflera odnosi się do sposobu zachodzenia zmiany.
Toffler postrzega przemiany „jako fale przeobrażeń o określonej prędkości ruchu”
[21, s. 39]. Ich przebieg i stopień nasilenia jest różny w różnych punktach świata.
W niektórych krajach można więc spotkać się równoczesnym naporem dwóch lub
trzech fal, przy czym reprezentują one każdorazowo inną siłę uderzenia i inne tempo
uderzenia. W przypadku logistyki dzieje się podobnie. Powstanie logistyki jako cywilnej dyscypliny zarządzania czy też wyewoluowanie łańcucha dostaw również
miało charakter „falowy”. Fale te powstały w USA. Z pewnym opóźnieniem dotarły
najpierw do Europy Zachodniej, a potem Wschodniej.
Wszystko to pozwala na sformułowanie wniosku, że rozwój logistyki jako dyscypliny zarządzania dokonuje się stopniowo i zgodnie z zasadą kazein. Późniejsze
rozwiązania powstają na podwalinach wcześniejszych. Dla postronnego obserwatora przebieg tych zmian może mieć charakter nagły i nieciągły. Jednakże po
przeanalizowaniu sposobu dokonywania się zmian oczywisty staje się ciągły i stopniowy charakter zmiany. Zmiana dokonuje się ewolucyjnie, natomiast sposób jej
przejawiania się ma nieraz charakter rewolucyjny. Rysunek 1 stanowi propozycję
uproszczonej ilustracji historii i sposobu rozwoju logistyki, opisanego w niniejszym opracowaniu.
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Rysunek 1. „Fale” rozwoju logistyki
Rozwój relacji/
Tworzenie sieci dostaw
(3-ca fala logistyczna – prognoza)

Łańcuch dostaw
(2-ga fala logistyczna)
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Integracja dystrybucji
Logistyka (1-sza fala logistyczna)
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Źródło: opracowanie własne.

Koncepcja „falowego rozwoju logistyki” nawiązuje do teorii fal Tofflera i koncepcji kazein. Zmiany w logistyce dokonują się w sposób stopniowy i „falowy”. W niektórych firmach w pewnych miejscach na świecie może wciąż obowiązywać cząstkowe
podejście do logistyki, charakterystyczne dla logistycznej „pierwszej fali:. Dlatego
na rysunku 1 strzałka pierwszej fali logistycznej sięga daleko w przyszłość, podobnie jak przypadku pozostałych „fal”. Postępująca integracja dystrybucji i późniejsza
integracja zaopatrzenia stanowią „minifale”, których nałożenie się wywołuje „drugą
falę” rozwoju logistyki, czyli pojawienie się łańcucha dostaw. Z rysunku wynika, że
kolejne „fale” budują na poprzednich i że sięgają one w przyszłość, gdyż zasięg oddziaływania kolejnych fal różni się w zależności od firmy i regionu świata. Fale osiągają swoje apogeum w punktach czasowych, uznanych przez znawców przedmiotu
za moment „uprawomocnienia się” nowego etapu w rozwoju logistyki. Nie dotyczy
to „trzeciej fali”, która stanowi orientacyjną prognozę przyszłego rozwoju zdarzeń.

Bibliografia
[1] Ballou R.H., The evolution and future of logistics and supply chain management, “European Business Review” 2007, Vol. 19, No. 4.
[2] Bounds G., Yorks L., Adams M., Ranney G., Beyond total quality management, McGraw-Hill Inc., Minneapolis/St. Paul 1994.
[3] Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Pitman Publishing, London
1992.

64

SGH_140_2012_06_81 OiK1.indb 64

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2012 (150)

7/19/12 12:07 PM

Falowa koncepcja ewolucji logistyki i łańcucha dostaw

[4] Ciesielski M., Teoretyczne podstawy sieci logistycznych, [w:] Sieci logistyczne, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
[5] Cooper M.C., Lambert D.M., Pagh J., Supply chain management: more than a new name
of logistics, The International Journal of Logistics Management” 1997, Vol. 8, No. 1.
[6] Coyle J., Bardi E., Langley J. Jr., The management of business logistics, West Publishing
Company, Minneapolis 1996.
[7] Demystifying RFID in the Supply Chain. An overview of the promise and pitfalls, United
Parcel Service of America, 2005.
[8] Evans J., Lindsay W., The management and control of quality, West Publishing Company, USA 1996.
[9] Fung V.K., Fung W.K., Wind Y., Konkurowanie w płaskim świecie. Budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do płaskiego świata, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008.
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Falowa koncepcja ewolucji
logistyki i łańcucha dostaw
Streszczenie
Logistyka, rozumiana jako jedna z dyscyplin nauk o zarządzaniu, żyje i jako taka ulega
ciągłym przemianom i modyfikacjom, czyli podlega rozwojowi. Niniejsze opracowanie
stanowi refleksję nad kierunkiem i charakterem tego rozwoju. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania:
 czy rozwój logistyki jako dyscypliny zarządzania jest ciągły, czy skokowy?
 czy zmiany zachodzą nagle, czy też powoli i jakie czynniki mają wpływ na charakter
zmian?
 czy można wyznaczyć w historii życia tej dyscypliny zarządzania osadzone w czasie
punkty przełomowe, decydujące o jej dalszym rozwoju?
 czy na podstawie dotychczasowego kierunku przemian można wnioskować o przyszłości
logistyki?
Powyższe rozważania osadzono w szerszym kontekście zachodzących zmian. Teza niniejszego opracowania brzmi, że rozwój logistyki ma charakter ewolucyjny. Oznacza to ciągłość
rozwoju i budowanie na rozwiązaniach wcześniejszych. Zaprezentowana w artykule koncepcja
„falowego rozwoju logistyki” nawiązuje do teorii fal Tofflera i koncepcji kazein. Fale osiągają
swoje apogeum w punktach czasowych, uznanych przez znawców przedmiotu za moment
„uprawomocnienia się” nowego etapu w rozwoju logistyki. Nie dotyczy to „trzeciej fali”, która
stanowi orientacyjną prognozę przyszłego rozwoju zdarzeń. W opracowaniu uwzględniono
trzy „logistyczne fale”. Pierwszą z nich, inicjującą etap dynamicznego rozwoju logistyki,
otwiera ta sama dekada, która zapoczątkowała tofflerowską „trzecią falę” – przypada ona
na lata 50. XX wieku. Apogeum drugiej logistycznej fali, czyli etap zintegrowanej logistyki,
określanej mianem „łańcucha dostaw” przypada na przełom XX i XXI wieku. W artykule
postawiono także tezę, że kolejnym etapem w rozwoju logistyki będzie powstawanie sieci
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dostaw oraz rozwój relacji pomiędzy uczestnikami sieci. Etap ten określono mianem „trzeciej
logistycznej fali”. Przypada on na lata obecne i sięga w przyszłość.

Słowa kluczowe: logistyka, łańcuch dostaw, rozwój, zmiana

The wave concept of logistics
and supply chain evolution
Abstract
Logistics as one of management disciplines is alive. It means, that it is undergoing instant
changes and developments. This paper aims to find the answer for the following questions:
 What is the character of logistical developments: continuous or discontinuous one?,
 Is it possible to point at the breakthrough changes, that have strongly influenced the
discipline of logistics?,
 Is it possible to predict the future of logistics on the basis of hitherto developments?
The thesis of this paper states that the development of logistics has evolutional character.
It means continuity of changes and building on previous solutions. The “Wave concept of
logistics and supply chain evolution” refers to Alvin Toffler “waves theory” and to the Kaizen
idea. In this paper three logistical waves are defined. The first one begins in the 50-ies of
the XX-th century – it is the beginning of dynamic development of non military logistics
i.e. logistics as management discipline. The second wave takes place at the turn of XX and
XXI century – it is the era of integrated logistics and supply chains. The third logistical wave
means establishment of networks and the growing role of supply chains members cooperation. This wave is the most current one and we can observe how is it transforming the
up-to-date logistics.

Key words: logistics, supply chain, development, change
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Optymalizacja w zintegrowanych
modelach wielookresowych
oceny efektywności
przedsięwzięć inwestycyjnych

Wprowadzenie
Każde przedsiębiorstwo powstając ma wpisaną cechę organiczną, którą jest dążność do istnienia i działania, do przeżycia i ekspansji – bezustannie dąży ono do rozwoju i powiększania rozmiarów prowadzonej działalności. Rozwój przedsiębiorstwa
może być realizowany różnymi drogami: poprzez naturalny wzrost, integrację oraz
restrukturyzację. W tym względzie rozwój poprzez naturalny wzrost należy uznać
za klasyczną, ale i indywidualną drogę rozwoju wewnętrznego, która przejawia się
głównie stopniowym powiększaniem posiadanych zasobów i wzrostem efektywności
ich wykorzystania. Realizowane w tym względzie zmiany o charakterze ilościowym,
a zatem wiążące się ściśle z kategorią wzrostu (mierzonego wartością przedsiębiorstwa), powinny prowadzić do rozwoju przedsiębiorstwa, kategorii jakościowej związanej z wprowadzaniem szeroko rozumianych innowacji.
Będąca jednym z podsystemów sfera inwestycyjna pozostaje w silnym i różnokierunkowym związku z całym procesem gospodarczym, wywierając istotny wpływ na
jego efektywność oraz wartość przedsiębiorstwa. Przyjętym celem stosowanej analizy
i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych jest sprawdzenie,
który spośród wielu możliwych wariantów projektu inwestycyjnego przy spełnieniu
wymogów oceny bezwzględnej, zapewni najwyższą efektywność działań – inwestowanego kapitału. Szerzej ujmując, można zatem stwierdzić, że analiza i ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych stanowi narzędzie realokacji
* Dr Jarosław Kaczmarek – Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
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kapitału, a ukształtowana na rynku kapitałowym stopa procentowa jest przeciętną
normą efektywności – stopa ta wyznacza minimalną stopę zwrotu kapitału [szerzej:
4, 7, 8, 10].

1. Izolowane a zintegrowane modele oceny efektywności
Stosowana powszechnie ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych odnosi się najczęściej do obszaru budowania izolowanych modeli wielookresowych [12,
s. 128–129]. Przyjmuje się w nich założenie, że poszczególne projekty inwestycyjne
są niezależne od siebie w tym sensie, że wybór jednego nie powoduje, iż celowy jest
również wybór innego projektu. Znacznie bardziej istotne jest to, że w ogóle (bądź
w niewielkim zakresie) nie uwzględniają one oddziaływania występującego na skutek realizowania projektu inwestycyjnego na cały program inwestycyjny oraz działalność i wyniki przedsiębiorstwa realizującego zamierzenie inwestycyjne. Zależności te są przedmiotem zainteresowania metod zintegrowanych, a zatem tych, które
rozpatrują zależności występujące pomiędzy poszczególnymi projektami inwestycyjnymi, jak również między efektywnością inwestycji a efektywnością różnych sfer
działalności przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwem jako całością, aż do wpływu na
wartość przedsiębiorstwa. Chociaż powoływane w analizach metody zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu MIRR i skorygowanej wartości bieżącej APV w części ujmują takie związki (tj. między modelowymi rozwiązaniami w zakresie finansowania inwestycji a oceną jej efektywności), to jednak dopiero zintegrowane modele
wielookresowe dają w tym względzie szersze wyjaśnienie i opisanie istoty poruszanego problemu [13, s. 113–114].
Dla ustalenia zakresu programu inwestycyjnego wykorzystuje się często model
(tzw. model Deana), w którym możliwy jest wybór (także preliminowanie) zakresu
inwestycji z punktu widzenia maksymalizacji wartości oczekiwanego zysku z inwestycji, zatem przy przyjęciu jako kryterium oceny efektywności metody wartości bieżącej netto NPV. W tym względzie istotnej uwagi wymaga problem ryzyka i jego poziomu dla różnych projektów oraz kosztu kapitału wykorzystywanego do aktualizacji
wartości nadwyżki finansowej. Rozwiązanie problemu następuje poprzez wykreślenie krzywej kosztów krańcowych (podaży środków finansowych) i krzywej możliwości inwestycyjnych (atrakcyjności poszczególnych projektów, mierzonej wartością wewnętrznej stopy zwrotu IRR), która reprezentuje oczekiwaną stopę dochodu
z każdej możliwej inwestycji. Punkt przecięcia się tych krzywych (krzywa oczekiwanej stopy dochodu wykreślana jest według kolejności malejącego poziomu oczekiwanego dochodu dla kolejnych projektów, natomiast krzywa kosztów krańcowych
według kosztów ustalanych względem rosnącego zapotrzebowania na kapitał) wyznacza średni ważony koszt kapitału, jaki powinien być przyjęty do oceny projektów
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inwestycyjnych o przeciętnym poziomie ryzyka [9, s. 180–188]. Często ten właśnie
punkt określany jest mianem kosztu kapitału przedsiębiorstwa, który przeważnie jest
wyższy od średniego kosztu kapitału, jednak jego przyjęcie zapewnia dokonywanie
wyboru programu inwestycyjnego i jego finansowania jako optymalnego1.
Model Deana przyjmuje szereg założeń, a jego konstrukcja zakłada, że inwestor
w pierwszej kolejności będzie wybierać te projekty, które charakteryzuje najwyższa
wartość IRR. W praktyce lepiej są jednak oceniane projekty wymagające mniejszych
nakładów kapitału wyżej oprocentowanego, bowiem mogą prowadzić do wyższych
zysków, pomimo charakteryzowania się niższą wewnętrzną stopą zwrotu. Model ten
przyjmuje także szereg innych założeń, których spełnienie łącznie w praktyce jest
w zasadzie niemożliwe, a ponadto jest uznawany zasadniczo jako ocena statyczna
programu inwestycyjnego. Rozpatrywane projekty ocenia się bowiem na podstawie
aktualnych warunków w danym momencie czasu, przyjmując, że dalszy proces inwestowania podlega tylko ogólnym założeniom reinwestycyjnym [13, s. 115–116;
8, s. 85–89].
Do ustalenia optymalnego programu inwestycyjnego wykorzystywane są także
metody programowania liniowego, które dzieli się na modele teorii produkcji (jako
zmienny ujmowany jest nich program produkcyjny i inwestycyjny, a ograniczeniem
jest zakres finansowania) oraz modele teorii kapitału (zmienny jest w nich program
finansowania oraz program inwestycyjny i przyjmują one istnienie programu inwestowania optymalnego), w których wyróżnia się modele zmierzające do maksymalizacji wartości kapitału (jednookresowe) oraz zmierzające do maksymalizacji dochodów i majątku przedsiębiorstwa (wielookresowe).
W pierwszej grupie wymienić można model (tzw. model Albacha), w którym
prawidłowy jest wybór takiego programu, który daje w efekcie maksymalną wartość majątku początkowego, jako zaktualizowanego majątku końcowego w różnych
momentach czasu, wynikającego z nadwyżki efektów i nakładów w poszczególnych
projektach. Jako warunek finansowania przyjmowana jest zasada równowagi, polegająca na tym, że nadwyżki finansowe właściwe projektom inwestycyjnym lub możliwościom finansowania do określonego momentu czasu nie mogą przekroczyć sumy
uzyskanych do tego momentu środków płynnych [12, s. 168–169]. Model Albacha
oraz wcześniej wskazany model Deana powinny być traktowane jako modele statycznej oceny efektywności inwestycji.

1 Wyjątkiem w przyjętej regule jest sytuacja, w której ostatni uwzględniany w ramach programu inwestycyjnego projekt wymagałby zaangażowania kapitału o różnych kosztach (niezbędne jest wówczas wyliczenie
średniego kosztu w ramach tego projektu).
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2. Zintegrowane modele wielookresowe
Dalszym rozwinięciem jednookresowego modelu maksymalizacji wartości kapitału jest model eliminujący problemy związane z przyszłą stopą procentową (tzw.
model Haxa), który jest modelem wielookresowym. Zakłada się w nim, że istnieją
inwestycje rzeczowe o opłacalności wyższej od opłacalności inwestycji kapitałowych,
zatem wpływy z inwestycji w ramach definiowanego programu nie są oprocentowane według stopy (przyszłej) kalkulowanej przez przedsiębiorstwo. Równowagę
finansową w tym modelu spełnia przewyższanie efektów (wpływów) przez nakłady
(wydatki) lub ich równość, natomiast dodatkowo model ten orientuje projekty według zasady preferencji czasowej, czyli wyżej ocenia rozwiązania charakteryzujące
się wcześniejszymi wpływami i późniejszymi wydatkami. Funkcją celu jest uzyskanie na koniec okresu planowania jak najwyższego majątku, a koniec zakresu programu inwestycyjnego oraz finansowania wyznacza koniec okresu, w którym majątek przedsiębiorstwa identyfikowany jest poprzez przewagę efektów (wpływów) nad
nakładami (wydatkami) [13, s. 118–121]. Funkcją celu w tym modelu jest maksymalizacja dochodu rocznego, co wiąże się jednak ze zmianą warunków równowagi
finansowej. Model ten, poprzez lepsze odwzorowanie warunków właściwych rzeczywistym, staje się trudny w praktycznym wykorzystaniu, a ponadto – podobnie jak
poprzednio omówione – przyjmuje założenie o izolowaniu relacji efektów i nakładów
związanych z pojedynczym projektem, zatem odnoszeniem jej do danego projektu,
natomiast faktycznie relacja ta jest kształtowana pod wpływem zmian w obrębie całego programu inwestycyjnego.
Warto ponadto zwrócić uwagę na zagadnienia oceny efektywności rozpatrywane
ze zdecydowanie szerszej perspektywy, tzn. w kontekście oceny możliwości inwestycyjnych całego przedsiębiorstwa, widzianej poprzez rynkową wycenę wszystkich
aktualnie realizowanych projektów, jak i projektów, które będą realizowane w przyszłości zgodnie z oczekiwaniami inwestorów (właścicieli). Jest to zatem odwołanie
się do sformułowanych koncepcji ekonomicznej wartości dodanej EVA i rynkowej
wartości dodanej MVA. Konstrukcja EVA zasadniczo nawiązuje do koncepcji dochodu rezydualnego, czyli różnicy pomiędzy zyskiem operacyjnym a kosztem kapitału. Odwołanie się do tej koncepcji może być tłumaczone tym, że w związku
z ograniczonością zastosowań formuł dynamicznych, które są izolowanymi modelami wielookresowymi, niezbędne na pewnym etapie rozwoju narzędzi analizy finansowej było znalezienie takiej formuły, która uwzględniałaby pomiar wyników
całego przedsiębiorstwa, realizującego określony program inwestycyjny. Zatem formuła taka powinna uwzględniać nie tylko zależności występujące pomiędzy poszczególnymi projektami inwestycyjnymi, lecz również między efektywnością inwestycji
a efektywnością całej działalności przedsiębiorstwa, zatem aż do wpływu na wartość
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przedsiębiorstwa. Formuły EVA i NPV są ze sobą powiązane, bowiem obliczona wartość zaktualizowana EVA poprzez odniesienie do stopy średniego ważonego kosztu
kapitału WACC wyznacza NPV. Rynkowa wartość dodana MVA2 odpowiada „bogactwu”, jakie przedsiębiorstwo zyskało lub straciło w czasie swojego istnienia, a zatem odpowiada wartości NPV przedsiębiorstwa. Jeżeli zatem przedsiębiorstwo rozumiane jest jako zbiór projektów inwestycyjnych, to MVA jest oszacowaną przez
rynek syntetyczną wartością zaktualizowaną netto wszystkich realizowanych projektów, jak również projektów, które zgodnie z oczekiwaniami inwestorów będą realizowane w przyszłości [9, s. 179].
Można zatem zgodzić się ze stwierdzeniem, że EVA – mierząc wartości przepływów w kolejnych okresach, przekłada wartość NPV konkretnego projektu (czy też
programu) inwestycyjnego na wartość MVA przedsiębiorstwa – stanowi ocenę możliwości inwestycyjnych całego przedsiębiorstwa. Każda dodatnia wartość NPV projektu powoduje równocześnie wzrost EVA z okresu na okres, co w dłuższym horyzoncie prowadzi również do wzrostu MVA.

3. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych
Z wyborem przedsięwzięcia inwestycyjnego związane są określone sytuacje decyzyjne, a zatem wskazanie przewidzianego do realizacji projektu (programu) jest
możliwe, gdy podjęta w tym względzie decyzja jest zgodna z określonymi warunkami ograniczającymi, a zatem jest decyzją dopuszczalną. Praktyka ocen efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych wskazuje, że częstym przypadkiem jest sytuacja
możliwego występowania wielu decyzji dopuszczalnych, zatem pozostaje pytanie,
która z nich, ale z punktu widzenia zdefiniowanego kryterium decyzyjnego (kryterium wyboru), jest najwłaściwsza, bowiem wtedy właśnie decyzję taką będzie można
określić jako optymalną. Nie wchodząc w szczegółowe rozważania, można wskazać,
że przyjęte kryterium wyboru jest funkcją zmiennych decyzyjnych i parametrów
oceny (funkcją celu), poprzez którą następuje pomiar osiągnięcia założonego celu.
Zdefiniowane zadanie jest zadaniem programowania matematycznego, które może
mieć różnoraką postać zadań programowania liniowego i nieliniowego, jednokryterialnego i wielokryterialnego, ciągłego, dyskretnego i mieszanego [9, s. 263–264].
Ze względu na złożoność problemu oceny inwestycji decyzje inwestycyjne są
obecnie najczęściej przypadkami, w których można wyróżnić wiele kryteriów, zatem
rozwiązywać je należy jako zadania programowania wielokryterialnego. Przykładem
takiej sytuacji jest chociażby bardzo często występujący problem wyboru programu
2 Obliczana jako różnica pomiędzy rynkową wartością kapitału własnego i oprocentowanego długu (tzn.
wartością rynkową przedsiębiorstwa – MV) a wartością zainwestowanego kapitału (K).

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2012 (150)

SGH_140_2012_06_81 OiK1.indb 73

73

7/19/12 12:07 PM

Jarosław Kaczmarek

inwestycyjnego (lub tylko jednego projektu), przy równoczesnej ocenie poszczególnych projektów za pomocą klasycznych miar w postaci kryterium NPV i IRR. Aby
rozwiązać postawiony problem należy najpierw dokonać porządkowania zbioru elementów zadania, wskazać możliwie najmniejszy podzbiór stanowiący podstawę dokonywania wyborów, a następnie wyznaczyć decyzję optymalną przy uwzględnieniu
wielokryterialności zadania. Do porządkowania zbioru wykorzystuje się najczęściej
metody progowe, podejście paretowskie czy też diagram Hassego. Diagram ten
umożliwia porównanie elementów w zbiorze według zasady „lepszy od”, co oczywiście może dać rozwiązanie problemu (pytanie tylko: czy właściwe?), ale ze względu
na to, że stosowane kryteria oceny efektywności są wyrażone w odmiennych miarach,
zatem najpierw należy jeszcze dokonać normalizacji kryteriów, a zatem usunięcia
ich miar. Kolejna kwestia to wskazanie rozwiązania optymalnego. W tym względzie
można stosować metodę zawierającą zdefiniowaną funkcję metakryterium, zastępując nim wiele kryteriów, a zadanie rozwiązuje się zasadniczo jako jeden z typów
optymalizacji jednokryterialnej. Takim metakryterium może być średnia ważona
kryteriów znormalizowanych lub minimalizacja odchyleń funkcji kryteriów.
W zakresie optymalizacji należałoby skierować rozważania jeszcze dalej, w kierunku rozpatrywania decyzji inwestycyjnych jako zadania teorii gier, czy też w warunkach, kiedy powstają problemy z określeniem wariantów optymalnych. Wówczas
możliwe jest sięgnięcie do metod heurystycznych, które nie dążą do powtarzalnego
uzyskiwania jednakowych rozwiązań, lecz pozwalają otrzymać rozwiązania zadawalające, a proces rozwiązywania problemu nie jest zdeterminowany (determinowane są ograniczenia i założenia zadań). Można także sięgnąć po metody należące
do grupy algorytmów genetycznych.

4. Względne miary użyteczności kryteriów oceny
efektywności
Problemem, który nie jest podnoszony w rozważaniach dotyczących optymalizacji
decyzji inwestycyjnych, jest porównywalność miar stosowanych do oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Przytaczany już przykład najczęściej stosowanych
kryteriów w postaci NPV i IRR może być wykorzystany do analizy tego problemu3.
W przypadku podejmowania decyzji i jej optymalizacji porównywać trzeba ze sobą
projekty o różnej skali inwestowania, rozciągłości w czasie czy też wielkości zaangażowanego kapitału. Stąd też pierwszoplanowe zadanie musi dotyczyć wskazania
miar użyteczności kryteriów NPV i IRR, ustalenia stanu równowagi między nimi,
3 Miara NPV opisuje absolutny przyrost wartości projektu inwestycyjnego, natomiast miara IRR opisuje
stopę zwrotu kapitałów zainwestowanych w projekt inwestycyjny.
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a dalej porównania projektów i rozwiązania zadania decyzyjnego przy wykorzystaniu jednej z przywołanych wcześniej metod.
Zdefiniowanie względnej miary użyteczności NPV i IRR możliwe jest dla większości, ale typowych projektów przedsięwzięć inwestycyjnych, tzn. w przypadku wykorzystywania dodatnich wartości stopy procentowej w rachunku dyskonta, realności
wystąpienia IRR oraz jej jednokrotności, dodatnich wartości nakładów inwestycyjnych oraz rozpatrywania konwencjonalnych przepływów pieniężnych.
Jako względną miarę użyteczności kryterium NPV (efektywność nakładu inwestycyjnego) można zapisać związek pomiędzy wartością bieżącą (PV), nakładami inwestycyjnymi (N – ujmowanymi jako nakład początkowy) i miarą NPV, przy czym
miara NPV może zmieniać się od zera do wartości równej PV:
NPV
N
= 1–
PV
PV

Relacja NPV do PV zawiera się w przedziale obustronnie zamkniętym od 0 do
1, natomiast relacja N do PV w przedziale lewostronnie otwartym. Odwołując się
do interpretacji zależności pomiędzy NPV, PV i N, przyjmujących postać związków
geometrycznych, można zapisać:
 
2 2N 2
N N NNNN N N
N 2N N
==
sinα,
N PNVN
PV
=
P
NVP
=V=
P–N,
V
=
P –N,
VPN
–N,
VPN
–N,
VN
PV
=
P
NVP
=V=
P ·V
=
P(1–
V·P(1–
V
· (1–
· (1–
), ), ), =
), sinα,
=
sinα,
sinα,
1– 1–1–21–=
cosα
==
cosα
=
cosα
cosα
P VP VP P
VPVP
V VP VP V
P VP VP 2VP2V 2

W tym ujęciu PV interpretowane jest jako promień wodzący na płaszczyźnie
<PV* – N*>, a zależność między trzema omawianymi kategoriami zależy od kąta α,
zakreślanego przez ten promień [szczegółowe omówienie: 6, s. 61–77].
Podobne zależności geometryczne można przedstawić dla kryterium IRR: dla
wartości NPV równej zeru promień wodzący zakreśla kąt 90o (π/2 w mierze łukowej), a stopa procentowa w rachunku dyskonta osiąga wartość r=IRR, czyli r/IRR=1.
Z drugiej strony, dla NPV równego PV, r/IRR=0 (kąt α=0o). Zatem, zakładając liniowy rozkład relacji r/IRR, można przedstawić dowolny kąt α zakreślany w przedziale (0o, 90o) przez promień wodzący PV. Relacja r/IRR4 przedstawia miarę kąta
α, co pozwala na sformułowanie wyrażenia będącego względną miarą użyteczności
kryterium IRR (efektywność stopy zwrotu):
π
πr
π
r
πr N
r P VN P V
·
·)
)
α = α ·= · ,
, = 1–sin(
= 1–sin(
2 IRR
P
V
P
V
2
IRR
2
IRR
2 IRR
  
4 Relacja r/IRR może w tym wyrażeniu przyjmować wartości większe od zera i mniejsze lub równe jeden,
natomiast IRR musi być większe od zera.
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względną miarą użyteczności kryterium IRR (efektywność stopy zwrotu):
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przy uwzględnieniu wielokryterialności zadania. Zagadnienie porównywalności
rozwiązania zadania optymalizacji, zgodnie z przyjętym celem.
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OPTYMALIZACJA W ZINTEGROWANYCH MODELACH
WIELOOKRESOWYCH OCENY EFEKTYWNOŚCI
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
Streszczenie
Modele zintegrowane stosowane są do oceny zależności występujących między efektywnością
projektów inwestycyjnych, jak również między ich efektywnością a efektywnością innych
sfer działalności oraz przedsiębiorstwem jako całością. W szerokim ujęciu zależności te są
tworzone, analizowane i oceniane z punktu widzenia wpływu efektywności inwestycji na
wartość przedsiębiorstwa.
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Z wyborem przedsięwzięcia inwestycyjnego związane jest możliwe występowanie wielu
decyzji dopuszczalnych, zatem należy określić decyzję optymalną z punktu widzenia zdefiniowanego kryterium wyboru. Zagadnieniem mającym w tym względzie istotne znaczenie
jest porównywalność miar stosowanych do oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Można ją osiągnąć poprzez wskazanie względnych miar użyteczności kryteriów stosowanych do oceny efektywności, ustalenie stanu równowagi między nimi, a dalej porównanie
projektów inwestycyjnych i rozwiązanie zadania decyzyjnego.
W analizowanym przypadku miar wartości bieżącej netto (NPV) oraz wewnętrznej stopy
zwrotu (IRR) zaprezentowano wykorzystanie w tym celu zależności geometrycznych oraz
metod programowania matematycznego.

Słowa kluczowe: efektywność inwestycji, zintegrowane modele
wielookresowe

OPTimiSation IN The Integrated Multi–
period Models of investment efficiency
Abstract
Most frequently encountered issues concerning dynamic methods are associated with the
question which efficiency evaluation criterion to choose for the assessment of an investment
project. Available literature focuses on the area of constructing isolated multi–period models,
yet it is more important to turn attention to integrated models, which consider relationships
occurring among different investment projects, as well as between investment efficiency
and the efficiency of various operational areas of the company and a company as the whole,
including the influence on company value.

Key words: investment efficiency, integrated multi-period models
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Ocena trudności podczas
wdrażania systemu zarządzania
środowiskowego ISO 14001
w ocenie niezależnych ekspertów

Wstęp
Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2004 wiąże się z poprawą wizerunku przedsiębiorstwa, jest
potwierdzeniem, że prowadzona w organizacji działalność odbywa się w zgodzie
z zasadami ochrony środowiska. Pośrednio może przyczynić się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, wyróżnienia podmiotu na tle konkurencji, pozyskania
nowych odbiorców czy utrzymania dotychczasowych klientów. Implementacja systemu może wymagać przeprojektowania realizowanych procesów tak, aby „u źródła”
zużywać mniej surowców, prowadząc do poprawy efektywności działalności przedsiębiorstw. Dzięki stosowanemu SZŚ przedsiębiorstwa doskonalą skuteczność działań na rzecz środowiska, co przejawia się w minimalizacji negatywnego wpływu na
otoczenie [13]. Co więcej, system zarządzania ISO 14001 jest traktowany jako jedno
z narzędzi zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, którego zastosowanie
sprzyja osiąganiu korzyści ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Pozytywny
wpływ rozwoju zarządzania środowiskowego dostrzega się zarówno w organizacji,
jak i jej bliższym i dalszym otoczeniu.
O ile w literaturze przedmiotu dostępnych jest wiele publikacji na temat korzyści wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa związanych z wdrożeniem systemu ISO 14001, o tyle rzadziej pisze się o trudnościach [9, 11] pojawiających się od
* Dr Barbara Fura – Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski.

** Dr hab. Mieczysław Król, prof. UR – kierownik Zakładu Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii,
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momentu podjęcia przez najwyższe kierownictwo decyzji o wdrożeniu systemu, aż
po jego certyfikację [13]. Niniejszy artykuł jest próbą wypełnienia tej luki – dostarczając analizy badań empirycznych w zakresie oceny trudności, z którymi borykają
się organizacje podczas wdrażania systemu ISO 14001. Prezentowane wyniki badań
mogą stanowić cenną informację dla praktyków zarządzania środowiskowego, gdyż
wskazanie problematycznych elementów systemu może ułatwić proces podejmowania decyzji ukierunkowanych na minimalizację kosztów wdrożenia i funkcjonowania tego systemu zarządzania. Ocena trudności została dokonana przez niezależnych ekspertów – pełnomocników ds. systemów zarządzania – reprezentujących
opinie badanych przedsiębiorstw dotyczące stopnia nasilenia potencjalnych problemów. Analizie poddano zróżnicowanie ocen ekspertów w zależności od wielkości
przedsiębiorstw. Zbadano również powiązania między oceną trudności a zmiennymi
charakteryzującymi badane podmioty. Badania oparto na subiektywnych ocenach
ekspertów odnośnie do trudności związanych z wdrażaniem systemu zarządzania
środowiskowego ISO 14001. W celu uwierzytelnienia prezentowanych wyników ocenie poddano również zgodność opinii niezależnych ekspertów.

Metody i narzędzia badawcze
Analizę trudności przeprowadzono w oparciu o dane empiryczne zgromadzone
drogą ankiety pocztowej skierowanej do przedsiębiorstw województwa podkarpackiego posiadających certyfikowany system zarządzania środowiskowego ISO 14001.
Kwestionariusz ankiety wysłano do wszystkich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, które na koniec września 2009 roku potwierdziły fakt wdrożenia systemu ISO 14001:2004. W efekcie analizie poddano 36 kwestionariuszy, co stanowiło
ponad 70% wysłanych ankiet.
Jednym z celów badawczych było wyodrębnienie głównych problemów, z którymi zetknęły się przedsiębiorstwa podczas wdrażania systemu ISO 14001. Analizie poddano zróżnicowanie ocen badanych trudności w zależności od wielkości przedsiębiorstw (mierzonej liczbą zatrudnionych). Do analizy ewentualnego
zróżnicowania ocen względem wymienionej zmiennej grupującej wykorzystano
test Kruskala-Wallisa [16]. Ponadto istnienie zależności pomiędzy oceną trudności a zmiennymi charakteryzującymi badane przedsiębiorstwa, tj.: wielkość przedsiębiorstwa, przestrzenna skala działalności oraz wielkość eksportu w sprzedaży
przedsiębiorstw, zbadano przy pomocy współczynnika korelacji rang Kendalla [10].
Zgodność ocen niezależnych sędziów zmierzono przy pomocy współczynnika konkordancji Kendalla [1] – narzędzia służącego do analizy zbieżności ocen w rozważanej grupie obserwatorów [7]. Prezentowane wyniki badań, poprzez wskazanie najbardziej problematycznych elementów systemu, mogą stanowić cenną informację
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dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO
14001, przyczyniając się do minimalizacji kosztów wdrożenia systemu w organizacji.

Ocena trudności podczas wdrażania
SZŚ w przedsiębiorstwach
W celu określenia trudności, na które napotkały badane przedsiębiorstwa, jak
i stopnia ich nasilenia zwrócono się do podmiotów z prośbą o ocenę potencjalnych,
możliwych trudności w skali od 0 – trudność nie wystąpiła, do 5 – bardzo duża trudność. Średnią ocenę ekspertów odnośnie do badanych trudności przedstawiono w tabeli 3. Za najdotkliwszą trudność badane przedsiębiorstwa uznały niewystarczającą
świadomość pracowników o znaczeniu systemu (2,89). Następnymi trudnościami
były: wysokie opłaty związane z certyfikacją systemu (2,50), dodatkowe wydatki na
wyposażenie, aparaturę czy nowoczesne technologie (2,47) oraz czasochłonność
wdrażania normy (2,39). W przedsiębiorstwach wdrażających system ISO 14001
pojawiły się ponadto problemy z opracowaniem dokumentacji systemowej (2,19),
barierą okazał się także opór pracowników przed wprowadzaniem zmian (2,19).
Pozostałe trudności zostały uznane za mniej istotne.

Zróżnicowanie ocen niezależnych sędziów
względem wielkości przedsiębiorstw
Średnia ocena trudności skłoniła do postawienia hipotezy o istnieniu zależności pomiędzy ocenami ekspertów a wielkością przedsiębiorstw. Wyniki nieparametrycznego testu Kruskala-Wallisa pozwoliły zweryfikować hipotezę dotyczącą istnienia zróżnicowania rozkładów ocen [5] względem wielkości przedsiębiorstw. Wyniki
testu zamieszczono w tabeli 1.
Ocena trudności różniła się na poziomie istotności 0,05 względem wielkości
przedsiębiorstw w przypadku zmiennych: brak wstępnego przeglądu środowiskowego, ograniczone zasoby personalne oraz wysokie opłaty certyfikacyjne. Dodatkowo
na poziomie istotności 0,1 zróżnicowanie zaobserwowano w przypadku zmiennych:
czasochłonności wdrażania normy, dodatkowe wydatki oraz obawa przed oceną.
Zastosowanie testu porównań wielokrotnych post hoc umożliwiło doprecyzowanie
wyników badań. Metoda porównań wielokrotnych polega na testowaniu hipotez zakładających równość średnich rang w grupach. Wielokrotne porównania średnich
[17] wykonano dla wszystkich par wyróżnionych grup względem zmiennej wielkość
przedsiębiorstwa. Dla każdego porównania podano poziom prawdopodobieństwa
post hoc (skorygowany ze względu na liczbę porównań) dla dwustronnych testów
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istotności. W nagłówkach kolumn symbolem R zaznaczono średnie rangi wariantu
zmiennej grupującej (por. tabela 2).
Tabela 1. T
 est Kruskala-Wallisa: zróżnicowanie rozkładów ocen trudności podczas
wdrażania SZŚ względem wielkości przedsiębiorstw

Trudności podczas wdrażania systemu
ISO 14001

Brak informacji o SZŚ

Test Kruskala-Wallisa; Zmienna grupująca: wielkość
przedsiębiorstw (małe {1}, średnie {2}, duże {3});
N ważnych: {1} – 2, {2} – 13, {3} – 21; df = 2; N=36.
Suma rang
{1}

{2}

{3}

43,5

223,0

399,5

N

H

p

36

0,4794

0,7868

Brak systemowego podejścia

49,0

268,5

348,5

36

1,9194

0,3774

Brak świadomości o znaczeniu SZŚ

49,5

226,0

390,5

36

0,9144

0,6330

Brak wstępnego przeglądu środowiskowego

58,5

292,5

315,0

36

8,9541

0,0114a

Czasochłonność wdrażania normy

70,0

224,5

371,5

36

5,4509

0,0656b

Dodatkowe wydatki

61,0

272,0

333,0

36

4,8001

0,0907b

Obawa przed oceną

69,0

247,0

350,0

36

5,6594

0,0590b

Ograniczone zasoby personalne

70,5

275,5

320,0

36

8,4628

0,0145a

Opór przed zmianami

53,5

245,5

367,0

36

1,5159

0,4686

Problemy z opracowaniem dokumentacji

41,0

208,5

416,5

36

1,1989

0,5491

Sporna interpretacja wymagań normy

48,5

213,0

404,5

36

1,2909

0,5244

Stan techniczny urządzeń

46,0

255,0

365,0

36

0,8005

0,6701

Identyfikacja aspektów środowiskowych

39,5

286,5

340,0

36

2,6324

0,2682

Sformułowanie zadań

39,5

285,0

341,5

36

2,5277

0,2826

Wysokie opłaty certyfikacyjne

68,0

284,0

314,0

36

8,3144

0,0157a

Identyfikacja sytuacji awaryjnych

36,0

262,0

368,0

36

0,5375

0,7643

Znalezienie doradcy

58,0

267,5

340,5

36

4,0816

0,1299

a na poziomie 0,05; b na poziomie 0,1.

Źródło: opracowanie własne.

Do odrzucenia hipotezy o jednorodności rozkładów ocen w przypadku zmiennej „czasochłonność wdrażania normy” przyczyniły się różnice pomiędzy pierwszą
i drugą oraz pierwszą i trzecią kategorią przyjętej zmiennej grupującej. Na czasochłonność wdrażania normy w większym stopniu wskazały przedsiębiorstwa małe
niż średnie i duże. W przypadku trudności „obawa przed oceną” różnice odnotowano
pomiędzy między opiniami ekspertów z przedsiębiorstw małych i dużych. Przedsiębiorstwa małe w większym stopniu obawiały się oceny niż duże. Istotne różnice
pomiędzy ocenami ekspertów z przedsiębiorstw małych i dużych zaobserwowano
w przypadku dwóch kolejnych zmiennych, tj. ograniczone zasoby personalne oraz
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wysokie opłaty certyfikacyjne. Trudności te były w większym zakresie odczuwalne
w przedsiębiorstwach małych, niż dużych.
W celu zilustrowania wartości ocen wskazanych trudności wykorzystano wykresy typy ramka-wąsy, które pozwoliły zobrazować wartości mediany dokonanych
ocen (por. rysunek 1).
Tabela 2. P
 oziom istotności różnic średnich rang wybranych trudności względem
wielkości przedsiębiorstw
Brak wstępnego przeglądu środowiskowego
małe {1}

{1} R: 29,25

{2} R: 22,50

{3} R: 15,00

-

1,0000

0,2028

średnie {2}

1,0000

-

0,1310

duże {3}

0,2028

0,1310

-

{1} R: 35,00

{2} R: 17,27

{3} R: 17,69

-

0,0801b

0,0792b

średnie {2}

0,0801b

-

1,0000

duże {3}

0,0792b

1,0000

-

{1} R: 30,50

{2} R: 20,92

{3} R: 15,86

-

0,6942

0,1811

0,6942

-

0,5191

Czasochłonność wdrażania normy
małe {1}

Dodatkowe wydatki
małe {1}
średnie {2}
duże {3}

0,1811

0,5191

-

{1} R: 34,50

{2} R: 19,00

{3} R: 16,67

-

0,1583

0,0666b

średnie {2}

0,1583

-

1,0000

duże {3}

0,0665b

1,0000

-

{1} R: 35,25

{2} R: 21,19

{3} R: 15,24

-

0,2369

0,0308a

Obawa przed oceną
małe {1}

Ograniczone zasoby personalne
małe {1}
średnie {2}

0,2369

-

0,3279

duże {3}

0,0308a

0,3279

-

{1} R: 34,00

{2} R: 21,85

{3} R: 14,95

-

0,3865

0,0437a

Wysokie opłaty certyfikacyjne
małe {1}
średnie {2}

0,3864

-

0,1912

duże {3}

0,0437a

0,1912

-

a na poziomie 0,05; b na poziomie 0,1.

Źródło: opracowanie własne.

Ilustracja graficzna potwierdziła istnienie zróżnicowania ocen następujących
trudności: czasochłonność wdrażania normy, obawa przed oceną, ograniczone zasoby personalne oraz wysokie opłaty względem wielkości przedsiębiorstw.
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Rysunek 1. Ocena wybranych trudności według wielkości przedsiębiorstw
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Źródło: opracowanie własne.

Trudności podczas wdrażania systemu
ISO 14001 a cechy przedsiębiorstw
W celu zidentyfikowania zmiennych decydujących o nasileniu badanych trudności w zależności od cech przedsiębiorstw wykorzystano analizę korelacji. Analizie
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poddano ocenę trudności względem zmiennych jakościowych charakteryzujących
badane podmioty, tj. wielkość przedsiębiorstwa, przestrzenna skala działalności oraz
udział eksportu w sprzedaży przedsiębiorstw. Do zbadania zależności użyto współczynnika korelacji rangowej τ-Kendalla [18]. Wartości współczynnika wraz z poziomem prawdopodobieństwa testowego przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Analiza korelacji τ-Kendalla pomiędzy oceną trudności związanych z wdrożeniem
systemu ISO 14001 a wybranymi charakterystykami przedsiębiorstw
Korelacja τ-Kendalla
Trudności podczas
wdrażania systemu
ISO 14001

Średnia
ocena

Wielkość
przedsiębiorstwa

Przestrzenna skala
działalności

Udział eksportu
w sprzedaży

τKendalla

p

τKendalla

p

τKendalla

p

Brak informacji o SZŚ

1,64

–0,0089

0,9388

–0,1968

0,0912

–0,0899

0,4622

Brak systemowego
podejścia

1,64

–0,2449

0,0356a

–0,0321

0,7831

–0,0591

0,6288

Brak świadomości
o znaczeniu SZŚ

2,89

–0,0388

0,7392

–0,1571

0,1777

–0,0922

0,4508

Brak wstępnego przeglądu
środowiskowego

0,81

–0,3957

0,0007b

–0,0246

0,8326

0,0847

0,4883

Czasochłonność
wdrażania normy

2,39

–0,1722

0,1394

0,0249

0,8307

0,1391

0,2551

Dodatkowe wydatki

2,47

–0,3362

0,0039a

–0,1240

0,2874

–0,0571

0,6401

–0,1503

0,2188

Obawa przed oceną

1,50

–0,2193

0,0598

–0,3419

0,0034a

Ograniczone zasoby
personalne

1,89

–0,3576

0,0022a

–0,2809

0,0159a

0,0000

1,0000

Opór przed zmianami

2,19

–0,1353

0,2455

–0,1277

0,2732

–0,0092

0,9398

Problemy z opracowaniem
dokumentacji

2,19

0,0859

0,4610

–0,0077

0,9476

0,1480

0,2260

Sporna interpretacja
wymagań normy

1,75

0,0356

0,7597

–0,1634

0,1609

0,0667

0,5854

Stan techniczny urządzeń

1,78

–0,1563

0,1798

–0,1074

0,3569

–0,0070

0,9541

Identyfikacja aspektów
środowiskowych

1,83

–0,2381

0,0410a

–0,0201

0,8631

–0,0528

0,6660

Sformułowanie zadań

1,89

–0,2641

0,0234a

–0,0206

0,8600

–0,0520

0,6705

Wysokie opłaty
certyfikacyjne

2,50

–0,3820

0,0010a

0,0911

0,4342

0,0364

0,7658

Identyfikacja sytuacji
awaryjnych

2,08

–0,0924

0,4277

–0,0789

0,4986

0,1828

0,1348

Znalezienie doradcy

1,03

–0,2559

0,0281a

0,0578

0,6201

0,0025

0,9839

a na poziomie 0,05, b na poziomie 0,001.

Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawione w tabeli 3 wartości pozwoliły wyciągnąć wnioski na temat istnienia
zależności pomiędzy oceną trudności a wybranymi zmiennymi charakteryzującymi
organizacje. Istotne statystycznie były współczynniki korelacji pomiędzy zmiennymi:
brak systemowego podejścia, brak wstępnego przeglądu środowiskowego, dodatkowe
wydatki, ograniczone zasoby personalne, trudności w identyfikacji aspektów środowiskowych, trudności w sformułowaniu zadań, wysokie opłaty związane z certyfikacją systemu i znalezienie doradcy a zmienną wielkością przedsiębiorstwa. Wartości wymienionych współczynników korelacji były mniejsze od zera, co oznacza, że
przedsiębiorstwa duże odczuwały wymienione trudności w mniejszym stopniu niż
przedsiębiorstwa małe czy średnie.
Ponadto istotne statystycznie były współczynniki korelacji pomiędzy trudnościami: obawa przed oceną i ograniczone zasoby personalne a przestrzenną skalą
działalności przedsiębiorstw. Ich wartości wyniosły odpowiednio (–0,34) i (–0,28)
i wskazują, że zwiększającej się skali przestrzennej działalności przedsiębiorstw towarzyszyło zmniejszanie się ich obawy przed oceną oraz zmniejszanie się trudności związanej z ograniczonymi zasobami personalnymi. Nie wykazano natomiast
istotnych statystycznie zależności pomiędzy oceną trudności a poziomem eksportu
w sprzedaży przedsiębiorstw.

Zróżnicowanie i zbieżność ocen niezależnych ekspertów
Istnienie różnic w ocenach 36 ekspertów zbadano przy użyciu testu Friedmana
[15]. Za jego pomocą zweryfikowano hipotezę zerową, że kolumny danych zawierające próby są pobrane z tej samej populacji, a dokładnie z populacji o równych medianach [17]. Analiza rang Friedmana może być stosowana do badania zróżnicowania zmiennych w sytuacji, w której naruszenie założeń o jednorodności wariancji
czy normalności rozkładów zmiennych uniemożliwia zastosowanie analizy wariancji [2]. Wyniki testu Friedmana, jak i wartość współczynnika zgodności Kendalla
przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Test Friedmana, wartość współczynnika konkordancji

Oceny

Test Friedmana; Współczynnik zgodności Kendalla (konkordancji)
Chi-kwadrat ANOVA = 204,5600 (N=17, df=35); p=0,0000
Współczynnik zgodności W = 0,3438.
Średnia ranga

Suma rang

Średnia

Odchylenie
standardowe

Ocena_1

15,3824

261,5

1,5294

0,6243

Ocena_2

21,4706

365,0

2,2941

1,3117

Ocena_3

28,7059

488,0

3,3529

0,7859
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Test Friedmana; Współczynnik zgodności Kendalla (konkordancji)
Chi-kwadrat ANOVA = 204,5600 (N=17, df=35); p=0,0000
Współczynnik zgodności W = 0,3438.

Oceny

Średnia ranga

Suma rang

Średnia

Odchylenie
standardowe

Ocena_4

25,7059

437,0

2,8824

0,9275

Ocena_5

9,2647

157,5

0,7647

1,3933

Ocena_6

18,2941

311,0

1,9412

1,5601

Ocena_7

17,0294

289,5

1,8824

1,4527

Ocena_8

18,0588

307,0

2,0000

1,9685

Ocena_9

23,4118

398,0

2,6471

1,7657

Ocena_10

16,9706

288,5

1,7647

1,4374

Ocena_11

17,1176

291,0

1,8235

1,5506

Ocena_12

7,0882

120,5

0,4706

1,0676

Ocena_13

17,1176

291,0

1,7059

1,6869

Ocena_14

20,5000

348,5

2,1765

1,4678

Ocena_15

14,8235

252,0

1,4706

1,1789

Ocena_16

22,3529

380,0

2,4118

0,7952

Ocena_17

5,1471

87,5

0,1765

0,3930

Ocena_18

14,5882

248,0

1,4706

0,9432

Ocena_19

18,5588

315,5

2,0000

1,3229

Ocena_20

15,9706

271,5

1,5882

0,5073

Ocena_21

19,4706

331,0

2,0000

1,3229

Ocena_22

13,4412

228,5

1,3529

1,3666

Ocena_23

20,4706

348,0

2,2353

1,5624

Ocena_24

14,9706

254,5

1,5294

1,6247

Ocena_25

12,1471

206,5

1,1176

0,9275

Ocena_26

27,6471

470,0

3,1765

1,1851

Ocena_27

17,2647

293,5

1,7059

1,2127

Ocena_28

23,8529

405,5

2,7647

1,5624

Ocena_29

10,2941

175,0

0,8824

0,9926

Ocena_30

16,5294

281,0

1,6471

1,2719

Ocena_31

16,9412

288,0

1,6471

1,2217

Ocena_32

29,5882

503,0

3,7059

1,1600

Ocena_33

18,7647

319,0

1,9412

1,0290

Ocena_34

21,5000

365,5

2,2353

1,2515

Ocena_35

29,5000

501,5

3,5882

0,9393

Ocena_36

26,0588

443,0

3,0588

1,3449

Źródło: opracowanie własne.
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Zastosowanie testu Friedmana potwierdziło występowanie wysoce istotnych różnic w postrzeganiu wyróżnionych w badaniu trudności (p=0,0000). Zarówno analizę
korelacji, jak i nieparametryczną ANOVA (test Kruskala-Wallisa) oparto na ocenach
trudności dokonywanych przez niezależnych sędziów. W celu oceny zgodności ocen
eksperckich, a tym samym dla potwierdzenia wiarygodności uzyskanych wyników
badań, posłużono się współczynnikiem konkordancji Kendalla. Współczynnik jest
stosowany w celu scharakteryzowania przeciętnego stopnia zgodności poglądów
ekspertów, których opinie przedstawiono na skali porządkowej [8]. Wartość współczynnika ma postać [4]:
W =

12S
,
n2 (k 3 –k)

gdzie n – liczba ekspertów, k – liczba wariantów, a S wyrażone jest wzorem:
S=

k 
n

(
xij –x̄)2 ,
j=1 i=1

przy czym x–  jest średnią wartością sumy rang dla wszystkich wariantów:
x̄ =

n
k
1 
xij ,.
k
j=1
i=l

Współczynnik konkordancji przyjmuje wartości z przedziału [0,1]. Jego wartość
bliska jedności wskazuje na dużą zgodność n zbiorów rang, natomiast wartość W bliska zera – na brak jakiejkolwiek zgodności [12]. Testowanie istotności statystycznej
współczynnika konkordancji polega na weryfikacji hipotezy H0, która głosi, że badane szeregi rangowe nie są ze sobą powiązane. Hipotezę zerową odrzucamy, jeżeli
obliczona wartość statystyki chi-kwadrat jest równa lub większa od wartości odczytanej z tablic rozkładu chi-kwadrat. Oznacza to, że zbieżność opinii ekspertów nie
jest przypadkowa. Pozwala to uznać zespół specjalistów za kompetentny [3].
Wyznaczona na podstawie zgromadzonych danych empirycznych wartość współczynnika konkordancji (0,34) wskazała, że eksperci dokonujący oceny wykazali przeciętną zgodność w ocenach analizowanych 17 trudności, a zgodność ocen nie była
przypadkowa. Na tej podstawie oceniający zespół 36 ekspertów uznano za kompetentny, a prezentowane wyniki badań za wiarygodne.

Zakończenie
Przedsiębiorstwa wdrażające system zarządzania środowiskowego muszą pokonać
szereg trudności. Wśród nich są te o charakterze ekonomicznym dotyczące kosztów
podejmowanego przedsięwzięcia, ale oprócz nich do pokonania są również bariery
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mentalne, które mogą wynikać z braku dostatecznej wiedzy na temat ogólnej idei systemów zarządzania. W ocenie badanych przedsiębiorstw największą trudnością przy
wdrażaniu systemu ISO 14001 była niewystarczająca świadomość załogi o znaczeniu
tego systemu zarządzania, ale również dodatkowe wydatki związane z jego certyfikacją, czy konieczność ponoszenia kosztów związanych ze zmianami technologicznymi,
zakupem dodatkowej aparatury i sprzętu. Ponadto badane podmioty za stosunkowo
dużą trudność uznały czasochłonność wdrożenia normy ISO 14001 i problemy formalne związane z koniecznością przygotowywania dodatkowej dokumentacji systemowej. Ocena trudności była uzależniona od wielkości badanych przedsiębiorstw,
jak i ich przestrzennej skali działalności. Wykazano, że w przedsiębiorstwach większych i działających na szerszą skalę trudności były łatwiej pokonywane. Wynikało
to prawdopodobnie z faktu, iż podmioty te dysponują większymi zasobami finansowymi i kadrowymi. Ułatwieniem mogła być również większa otwartość dużych
organizacji na współpracę międzynarodową mogąca sprzyjać pokonywaniu ewentualnych barier mentalnych. W oparciu o przeprowadzoną analizę korelacji zaobserwowano również, że wśród przedsiębiorstw województwa podkarpackiego podmioty
o szerszej przestrzennej skali działalności w mniejszym stopniu obawiały się oceny
swojego oddziaływania na środowisko naturalne. Stwierdzenie to może świadczyć
o rosnącej świadomości ekologicznej podkarpackich organizacji, szczególnie dużych.
Należy podkreślić, że sukces przedsięwzięcia, jakim jest wdrożenie systemu
ISO 14001, a w efekcie czerpanie korzyści z jego wdrożenia, w dużej mierze zależy
od zaangażowania wszystkich pracowników w proces wdrażania. Do tego zaś potrzeba przekonania załogi, że decyzja kierownictwa o wdrożeniu systemu była właściwa. Dlatego ważne jest poszerzanie wiedzy na temat systemów zarządzania w organizacji przez system szkoleń. Jest to również możliwe przez obserwację innych
przedsiębiorstw, które stosują system i osiągają z tego tytułu korzyści. Znaczenia nabierają więc teoretyczne i praktyczne wskazówki [6] mówiące o tym, jak wykorzystywać system zarządzania do poprawy wyników przedsiębiorstw.
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Ocena trudności podczas wdrażania
systemu zarządzania środowiskowego
ISO 14001 w ocenie niezależnych ekspertów
Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące opinii niezależnych ekspertów – pełnomocników ds. systemu zarządzania środowiskowego odnośnie do trudności, z którymi borykały
się przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, wdrażając system zarządzania środowiskowego ISO 14001. Analizie poddano zróżnicowanie opinii eksperckich w zależności
od wielkości przedsiębiorstw, co więcej, badaniu poddano istnienie zależności pomiędzy
opiniami dotyczącymi trudności a zmiennymi charakteryzującymi badane przedsiębiorstwa.
Ponieważ badania oparto na subiektywnych opiniach ekspertów, to w celu potwierdzenie ich
wiarygodności ocenie poddano zgodność opinii ekspertów.

Słowa kluczowe: system zarządzania środowiskowego iso 14001,
analiza korelacji τ-kendalla, anova nieparametryczna,
współczynnik konkordancji

DIFFICULTIES WHILE IMPLEMENTING ISO 14001
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
IN THE ASSESSMENT OF INDEPENDENT EXPERTS
Abstract
The article presents empirical investigations relating to the opinions of the accomplished
difficulty by independent experts – the proxies of the ISO management systems in the enterprises of the Podkarpacie province. The differentiation of the experts opinions was subjected
the investigation in dependence from the size of enterprises, moreover examines the existence
of dependence among the opinion of the difficulty in dependence from changing characterizing the enterprises. Because investigations were leaning on experts subjective opinions to
difficulties connected from initiation of the environmental management system regarding,
then the agreement of experts opinion was also subjected in the aim of the authentication of
the presented results of investigations the opinion.

Keywords: iso 14001 environmental management system, τ-kendall’s
corelation anaysis, nonparametric anova, coefficient of concordance
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Możliwości integracji
systemów zarządzania
jakością ISO 9001, ISO/IEC 17025
i ISO/IEC 17020 w jednostkach
inspekcyjnych nadzorujących
bezpieczeństwo żywności

Wstęp
Główną przyczyną wdrażania systemów zarządzania jakością jest dążenie do
wprowadzenia zharmonizowanego trybu postępowania podczas wykonywania czynności produkcyjnych, usługowych czy kontrolnych, co w efekcie może przyczynić się
do zapewnienia jakości wyrobów i usług.
Liczba dostępnych znormalizowanych systemów zarządzania, które są wdrażane w organizacjach, jest bardzo duża. Popularność standardów związanych z zarządzaniem rozpoczęła się od wydania norm ISO serii 9001, a następnie norm ISO
serii 14000. Są to najczęściej wdrażane systemy zarządzania jakością w organizacjach. Innymi znormalizowanymi obszarami są: projektowanie i innowacje (BS 7000:
2008), zarządzanie przedsięwzięciem (ISO 10006:2003), zarządzanie konfiguracją
(ISO 10007:2003), przemysł motoryzacyjny (ISO 16949:2009), bezpieczeństwo żywności (ISO 22000:2005), zarządzanie bezpieczeństwem w obrocie portowo-morskim (ISPS), zarządzanie bezpieczeństwem antyterrorystycznym w obrocie towarów
(ISO 9000 i WSK) czy zarządzanie jakością w laboratoriach (ISO/IEC 17025:2005)

* Dr inż. Dorota Jendza – Katedra Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2012 (150)

SGH_140_2012_06_81 OiK1.indb 95

95

7/19/12 12:07 PM

Dorota Jendza

i jednostkach inspekcyjnych (ISO/IEC 17020:2005) itp. Tak duża liczba systemów
powoduje coraz to większe przenikanie się wyżej wymienionych systemów.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie systemów zarządzania jakością
wdrażanych w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności
– ISO 9001, ISO/IEC 17025 oraz ISO/IEC 17020 opracowanego specjalnie dla tych
jednostek. Z uwagi na to, że wdrożenie i utrzymanie równolegle kilku systemów zarządzania jest trudne (pracochłonne i kosztowne) – przedstawiono również możliwości integracji tych systemów zarówno na poziomie realizowanych procesów, jak
i dokumentacji.

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami
normy ISO/IEC 17020 dla jednostek inspekcyjnych
Główną przyczyną podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością
w jednostkach inspekcyjnych jest dążenie do wprowadzenia zharmonizowanego
trybu postępowania podczas wykonywania czynności kontrolnych oraz jednolitej –
eliminującej subiektywną ocenę – interpretacji wyników kontroli. Ponadto system
zarządzania jakością pozwala na usystematyzowanie i uporządkowanie działań wykonywanych w ramach procesu kontroli, co w efekcie przyczynia się do zapewnienia
jakości i wiarygodności wyników kontroli.
Jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności przeprowadzają
ocenę produktów żywnościowych, realizowanych procesów lub ich wyników na każdym etapie łańcucha żywnościowego z wymaganiami prawa żywnościowego. Ocena
ta może dotyczyć: właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych żywności, jak również technologii produkcji, opakowania, sposobu oznakowania i prezentacji oraz zgodności z wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi
i fitosanitarnymi.
W celu zwiększenia zaufania klientów i innych stron zainteresowanych do czynności wykonywanych przez jednostki inspekcyjne opracowano normę ISO/IEC
17020 zawierającą ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych.
Norma dotyczy jednostek, których zakres działalności obejmuje sprawdzanie
oraz ustalanie zgodności z wymaganiami: materiałów, wyrobów, instalacji, urządzeń,
procesów, procedur roboczych lub usług, a następnie przekazywanie wyników tych
działań właściwym podmiotom oraz jednostkom administracji publicznej.
Wymagania normy są podstawą do zaprojektowania systemu zarządzania przydatnego w jednostce inspekcyjnej; pomagają w sposób uporządkowany udokumentować stan faktyczny jednostki inspekcyjnej jako systemu. Dają również możliwość
skonstruowania narzędzia skutecznego i efektywnego zarządzania [4, s. 59–78].
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Wymaganiami normy ISO 17020 objęte są wszystkie elementy systemu zarządzania jakością, tj:
– struktura organizacyjna określająca podział odpowiedzialności, uprawnień i powiązań między ludźmi (służbowe, funkcjonalne, informacyjne, techniczne);
– procesy realizowane w jednostce;
– stosowane procedury określające sposób wykonania czynności lub procesu, odpowiedzialność za poszczególne działania oraz dokumenty związane z wykonywanymi zadaniami;
– wykorzystywane zasoby umożliwiające zarządzanie jakością, a w szczególności:
kwalifikacje, praktyka i umiejętności, wyposażenie kontrolno-pomiarowe wraz
z oprogramowaniem urządzeń i komputerów oraz warunki, w jakich wykonywane są czynności (rysunek 1).
Rysunek 1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006
Wymagania
administracyjne
(p. 3*)

Organizacja
i zarządzanie
(p. 6)

Niezależność, bezstronność
i rzetelność (p. 4)

Ogólne kryteria dzia
Metody i procedury
inspekcji (p. 10)

Postępowanie z próbkami
obiektami inspekcji (p. 11)

ania ró

Środki
i wyposażenie (p. 9)

System jakości
(p. 7)

Poufność (p. 5)

Personel
(p. 8)

WYMAGANIA
NORMY
PN -EN ISO/IEC
17020:2006

nych rodzajów jednostek inspekcyjnych

Zapisy
(p. 12)

Podwykonawstwo
(p. 14)

Sprawozdania z inspekcji
świadectwa inspekcji (p. 13)

Skargi
i odwołania
(p. 15)

Współpraca
(p. 16)

*Numerami oznaczono poszczególne punkty normy ISO 170201.
Źródło: opracowanie własne.

Wymagania normy ISO/IEC 17020 mogą być wdrażane przez jednostki inspekcyjne, akredytujące jednostki inspekcyjne oraz inne jednostki zainteresowane uznawaniem kompetencji jednostek inspekcyjnych. Norma ta nie jest przeznaczona dla
laboratoriów badawczych, jednostek certyfikujących ani dostawców wydających deklaracje zgodności [6, s. 25–31].

1 Warto dodać, że p. 1 i p. 2 normy ISO 17020 dotyczy zakresu normy i definicji stosowanych w normie
(omówionych w rozdziale 1 pracy), dlatego pominięto je w dalszych badaniach.
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System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami
normy ISO 9001 i ISO/IEC 17025
Kolejnym systemem zarządzania wdrażanym w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności jest system zgodny z wymaganiami normy ISO
9001. Wymagania zawarte w tej normie przeznaczone są dla organizacji pragnących
wykazać swoją zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów lub usług spełniających
wymagania klientów oraz dążących do stałego zwiększania zadowolenia klientów
[3, s. 17–18].
Wymagania tej normy mają zastosowanie we wszystkich rodzajach organizacji,
niezależnie od ich wielkości i statusu prawnego, rodzaju produkowanych wyrobów
czy świadczonych usług – również w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności. Wymagania te są wymaganiami uzupełniającymi do obowiązujących wymagań zawartych w przepisach prawnych dotyczących jednostek inspekcyjnych i w żaden sposób nie określają ani nie zastępują tych wymagań.
Wymagania zawarte w normie ISO 9001 określono w trzech rozdziałach wprowadzających (1÷3) i w pięciu rozdziałach zawierających wymagania systemu zarządzania jakością (4÷8) – każdy z nich dotyczy odrębnego obszaru działalności jednostki inspekcyjnej (rysunek 2).
Rysunek 2. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
Wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009

4. System zarządzania jakością
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Wymagania dotyczące
dokumentacji
5. Odpowiedzialność kierownictwa
5.1. Zaangażowanie kierownictwa
5.2. Orientacja na klienta
5.3. Polityka jakości
5.4. Planowanie
5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia
i komunikacja
5.6. Przegląd zarządzania

7. Realizacja wyrobu
7.1. Planowanie realizacji wyrobu
7.2. Procesy związane z klientem
7.3. Projektowanie i rozwój
7.4. Zakupy
7.5. Produkcja i dostarczanie usługi
7.6. Nadzorowanie wyposażenia
do monitorowania i pomiarów

6. Zarządzanie zasobami
6.1. Zapewnienie zasobów
6.2. Zasoby ludzkie
6.3. Infrastruktura
6.4. środowisko pracy

8. Pomiary, analiza i doskonalenie
8.1. Postanowienia ogólne
8.2. Monitorowanie i pomiary
8.3. Nadzór nad wyrobem
niezgodnym
8.4. Analiza danych
8.5. Doskonalenie

Źródło: opracowanie własne na podst. PN-EN ISO 9001:2009.
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W procesie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności mogą korzystać z wytycznych zawartych w normie ISO 9004:2000 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. Norma ta tworzy spójną parę z normą ISO 9001 w zakresie
systemu zarządzania jakością.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności jednostki inspekcyjne współpracują
z akredytowanymi laboratoriami, które dostarczają dane i informacje niezbędne w procesie interpretacji wyników kontroli i wydawania decyzji administracyjnych. Dlatego
też uzyskiwane przez laboratorium wyniki badań powinny być miarodajne i wiarygodne, gdyż są one potwierdzeniem bezpieczeństwa produktów żywnościowych.
Na poprawność realizowanych procesów i jakość wyników badań uzyskiwanych
w laboratorium wpływ ma wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 17025, zawierający wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Norma ISO/IEC 17025 zawiera ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, jest podstawą akredytacji tych laboratoriów, czyli
procesu, w wyniku którego laboratorium zostaje formalnie uznane przez Polskie Centrum Akredytacji za kompetentne do wykonywania badań. Kompetencje laboratorium
weryfikowane są pod względem organizacji i zarządzania laboratorium oraz pod względem spełnienia wymagań technicznych w zakresie wykonywanych badań (rysunek 3).
Rysunek 3. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dla laboratoriów
Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dla laboratoriów współpracujących z jednostkami inspekcyjnymi

4. Wymagania dotyczące zarządzania

4.1. Organizacja
4.2. System zarządzania
4.3. Nadzór nad dokumentami
4.4. Przegląd zapytań, ofert i umów
4.5. Podwykonawstwo badań i wzorcowań
4.6. Zakupy usług i dostaw
4.7. Obsługa klienta
4.8. Skargi
4.9. Nadzorowanie niezgodnych
z wymaganiami badań i/lub wzorcowań
4.10. Doskonalenie
4.11. Działania korygujące
4.12. Działania zapobiegawcze
4.13. Nadzór nad zapisami
4.14. Audity wewnętrzne
4.15. Przeglądy zarządzania

5. Wymagania techniczne

5.1. Postanowienia ogólne
5.2. Personel
5.3. Warunki lokalowe i środowiskowe
5.4. Metody badań i wzorcowań oraz
ich walidacja
5.5. Wyposażenie
5.6. Spójność pomiarowa
5.7. Pobieranie próbek
5.8. Postępowanie z obiektami do badań
i wzorcowań
5.9. Zapewnienie jakości wyników badania
i wzorcowania
5.10. Przedstawienie wyników

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
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Funkcjonowanie jednostki inspekcyjnej zgodnie z wymaganiami systemów zarządzania jakością przyczynia się do lepszego zorganizowania procesów realizowanych przez jednostkę oraz do wprowadzenia standaryzacji wykonywanych czynności
w ramach procesu inspekcji. W ten sposób rozwiązania systemowe zapewniają powtarzalność i odtwarzalność działań, eliminują anonimowość w procesie inspekcji,
jak również wpływają na lepsze przygotowanie formalno-prawne jednostek inspekcyjnych do wykonywania zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Przyczyny integracji systemów zarządzania
jakością w jednostkach inspekcyjnych
nadzorujących bezpieczeństwo żywności
Z przeprowadzonej analizy dotyczącej liczby wdrożonych i certyfikowanych systemów zarządzania jakością w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności wynika, że niewiele jednostek zdecydowało się na wdrożenie
i certyfikację systemów zarządzania jakością (tabela 1). Z danych wynika, że najwięcej jednostek inspekcyjnych wdrożyło system zarządzania jakością w swoich laboratoriach zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025, bowiem zgodnie z ustawą
o bezpieczeństwie żywności i żywienia badania laboratoryjne dla celów urzędowych
kontroli żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywności powinny wykonywać akredytowane laboratoria właściwych jednostek inspekcyjnych. Podstawą akredytacji laboratoriów jest wdrożenie właśnie wymagań systemu zarządzania jakością
zgodnie z normą ISO/IEC 17025.
Natomiast akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą
PN-EN ISO/IEC 17020:2006 posiadają trzy (na 1099) jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności (w 2010 r. było ich 7). Brak zainteresowania jednostek
inspekcyjnych wdrażaniem systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami
normy ISO/IEC 17020 wynika z tego, iż koszt akredytacji – formalnego uznania przez
Polskie Centrum Akredytacji, że dana jednostka inspekcyjna jest kompetentna do
wykonywania określonych działań – jest wysoki. Akredytacja dotyczy tylko określonej jednostki, dlatego też przeprowadzenie procesu akredytacji w jednostkach inspekcyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania (graniczne, powiatowe, wojewódzkie,
centralne) byłoby kosztowne – jest to zasadniczy czynnik hamujący ten proces. Niekiedy jednostki inspekcyjne podejmują decyzję jedynie o wdrożeniu systemu zarządzania, nie poddając formalnej ocenie systemu przez Polskie Centrum Akredytacji.
Mniej kosztownym systemem zarządzania jakością dla jednostek inspekcyjnych
nadzorujących bezpieczeństwo żywności jest ISO 9001, gdyż certyfikat potwierdzający
zgodność systemu z wymaganiami dotyczy całej Inspekcji (jako organizacji) i zakresem swym obejmuje inspektoraty funkcjonujące na różnych szczeblach zarządzania.

100

SGH_140_2012_06_81 OiK1.indb 100

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2012 (150)

7/19/12 12:07 PM

Możliwości integracji systemów zarządzania jakością ISO 9001…

Tabela 1. S tan wdrożeń systemu zarządzania jakością zgodnego z normą
ISO/IEC 17020, ISO 9001 i ISO/IEC 17025 w jednostkach inspekcyjnych
nadzorujących bezpieczeństwo żywności

Lp.

1.

2.

Państwowa
Inspekcja
Sanitarna

Inspekcja
Weterynaryjna

3.

4.

Państwowa
Inspekcja
Ochrony
Roślin i Nasiennictwa

6.

Wojewódzkie
stacje

16

2

1

Powiatowe
stacje

318

0

0

Graniczne
stacje

14

0

0

Wojewódzkie
inspektoraty

16

1

1

Powiatowe
inspektoraty

304

0

0

Graniczne
inspektoraty

14

0

0

ZHW

33

0

0

Wojewódzkie
inspektoraty

16

0

16

Wojewódzkie
inspektoraty

16

0

1

Jednostki inspekcyjne

Inspekcja
Jakości
Handlowej
Art. RolnoSpoż.

5.

Liczba
jednostek

Liczba jednostek
Liczba
inspekcyjnych
jednostek
z certyfikowanym z wdrożonym
systemem
systemem
ISO 17020
ISO 9001

Inspekcja
Handlowa

Razem

Delegatury

28

0

0

Oddziały terenowe

243

0

0

Graniczne
inspektoraty

31

0

0

Wojewódzkie
inspektoraty

16

0

0

Delegatury

34

0

0

1099

3

19

Liczba
akredytowanych
laboratoriów
z ISO/IEC 17025/
wszystkie
laboratoria

119/brak danych

26/35

7/9

2/17

6/6
160
akredytowanych
laboratoriów

Źródło: opracowanie własne, stan na 20.10.2011 r.

Dzięki temu, że decyzja o wdrożeniu i certyfikacji systemu zarządzania jakością podejmowana jest na najwyższym szczeblu zarządzania proces przygotowania
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dokumentacji jest krótszy, ponieważ uczestniczą w nim wszystkie jednostki inspekcyjne, jak również koszty tego procesu są niższe niż w przypadku akredytacji. Jednak jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności posiadających certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001
jest zaledwie 18.
Z przeprowadzonej analizy wynika również, że istnieją jednostki inspekcyjne,
które posiadają kilka wdrożonych systemów zarządzania jakością (tabela 1). W przypadku funkcjonowania różnych systemów zarządzania w jednej jednostce inspekcyjnej powstaje problem z nieujednoliconymi dokumentami, które dotyczą często
podobnych zagadnień [7, s. 98–106]. Dlatego celowe okazało się przeanalizowanie
podobieństw w wymaganiach wdrażanych systemów i ewentualnych możliwości ich
integracji. W przeprowadzonych badaniach porównawczych za punkt wyjścia przyjęto wymagania normy ISO/IEC 17020, gdyż jest to dokument zawierający ogólne
kryteria funkcjonowania jednostek inspekcyjnych i został on opracowany specjalnie
dla tych jednostek. Wysoki koszt akredytacji jednostek inspekcyjnych na zgodność
z wymaganiami ISO/IEC 17020 również uzasadnia wskazanie ewentualnych kierunków integracji tego systemu z innymi systemami wdrażanymi w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności (ISO 9001 i ISO/IEC 17025).

Możliwości integracji systemów zarządzania
wdrażanych w jednostkach inspekcyjnych
nadzorujących bezpieczeństwo żywności
Integracja systemów zarządzania to proces łączący wszystkie możliwe elementy
systemów zarządzania w celu wyeliminowania powtarzających się czynności, środków, odpowiedzialności i dokumentacji. Integrując systemy zarządzania, jednostka
inspekcyjna powinna przede wszystkim zwrócić uwagę na podobieństwa systemów
zarządzania. Podobieństwo to przejawia się w występowaniu w każdym z tych systemów identycznych elementów, takich jak:
 deklaracja najwyższego kierownictwa w formie polityki,
 określenie realizacji celów i zadań,
 udokumentowane procedury i inne dokumenty systemowe,
 prowadzenie zapisów,
 wykonywanie zadań przez wykwalifikowaną kadrę stale podnoszącą swoje umiejętności,
 pomiary i monitorowanie oraz analizowanie danych niezbędnych dla funkcjonowania systemu zarządzania,
 przeprowadzanie audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania [9, 12, 13].
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Integracja powyższych systemów zarządzania może dotyczyć wszystkich elementów systemu zarządzania, stąd wyróżniono:
 integrację środków – wymagania systemów brane są pod uwagę przy planowaniu i wdrażaniu odpowiednich środków realizacji, tj. zasoby ludzkie, finansowe,
materialne, informacyjne;
 integrację dokumentacji poprzez wyłączenie dokumentów, które mogą się powtarzać. W tym celu zostaje utworzona zintegrowana księga i procedury systemowe,
w których wykorzystuje się różne tabele podające powiązania pomiędzy różnymi
elementami systemów oraz osoby odpowiedzialne za działania;
 integrację procesów poprzez ustanowienie:
 wspólnych celów i planów ich osiągania,
 sposobów zbierania informacji, dokumentowania, komunikowania się,
 metod oceny (porównywanie rezultatów procesów z założonymi celami i wymaganiami, wykorzystanie sprzężeń zwrotnych do weryfikacji działań),
 metod doskonalenia procesów,
 systemu motywacyjnego (motywowanie i wspieranie pracowników, szkolenia
i podnoszenie kwalifikacji, przydzielenie zasobów, zadań i odpowiedzialności,
nadzór nad zasobami) [1, s. 305–306; 5, s. 128; 8, s. 8–10].
W celu ustalenia możliwości integracji systemów zarządzania wdrażanych w jednostkach inspekcyjnych zidentyfikowano podstawowe wymagania i określono podobieństwa między systemami (tabela 2).
Z porównania wymagań tych norm wynika, że w wielu obszarach wymagania
normy ISO/IEC 17020, ISO 9001 oraz ISO/IEC 17025 pokrywają się. Dotyczy to: bezstronności, niezależności i zachowania poufności, organizacji i zarządzania, systemu
zarządzania jakością, personelu, środków i wyposażenia, metod i procedur kontroli/
badań, postępowania z próbkami badań, nadzoru nad zapisami, dokumentowania
wyników z kontroli/badań, podwykonawstwa oraz zasad przyjmowania i postępowania z reklamacjami.
Niewiele wymagań pozostaje jedynie właściwością jednostek inspekcyjnych. Są
to wymagania dotyczące:
 przyjęcia zobowiązania przez jednostki inspekcyjne do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności;
 opracowania dokumentacji określającej zasady prowadzenia przez nią działalności oraz badania księgowości przez niezależne instytucje księgowe [6, s. 25–31].
W systemach zarządzania zgodnych z normą ISO 9001 i ISO/IEC 17025 nie zawarto też wymagań dotyczących przekazywania pracownikom wytycznych dotyczących ich postępowania na stanowiskach pracy oraz wymagań dotyczących uniezależnienia wynagrodzenia osób prowadzących działalność inspekcyjną od liczby
wykonywanych inspekcji i od wyników tych inspekcji.
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Tabela 2. P
 orównanie wymagań systemów zarządzania wdrażanych w jednostkach
inspekcyjnych
ISO/IEC 17020 (dla jednostek inspekcyjnych)

ISO 9001

ISO 17025 (dla laboratoriów)

1. Zakres normy

1. Zakres normy
2. Powołania

1. Zakres normy
2. Powołania normatywne

2. Definicje

3. Terminy
i definicje

3. Terminy i definicje

3.1. Status prawny

---------

4.1.1

3.2. Powiązania z organizacją macierzystą

---------

4.1.5

3.3. Zakres działalności kontrolnej
i kompetencje techniczne

---------

4.1

3.4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności

---------

---------

3.5. Zasady działania

---------

---------

3.6. Sprawozdawczość finansowa

---------

---------

---------

4.1.5

4.2. Niezależność

---------

4.1.5

5. Poufność

---------

4.1.5

6.1. Organizacja

4.1

4.2

6.2. Struktura organizacyjna

5.1, 5.5.1

4.1.5

6.3. Zarządzanie techniczne

---------

4.1.5

6.4. Nadzór bieżący

---------

4.1.5

6.5. Zastępstwa

---------

4.1.5

6.6. Opis stanowisk pracy

---------

5.2.4

7. System zarządzania jakością

---------

7.1. Cele i polityka jakości

5.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.2

4.2.2

7.2. Zgodność systemu zarządzania jakością
z zakresem działania jednostki

4.1

---------

7.3. Dokumentowanie systemu zarządzania
jakością

4.2.1, 4.2.2

4.2.1, 4.2.4

7.4. Kierownik jakości

5.1, 5.5.1, 5.5.2

4.1.5

7.5. Zadania kierownika jakości

5.5.1, 5.5.2

4.1.5

7.6. Nadzór nad dokumentacją

4.2.3

4.3

7.7. Audyty wewnętrzne

8.2.2

4.14

7.8. Działania korygujące

8.5.2

4.9, 4.11

7.9. Przegląd kierownictwa

5.1, 5.6.1, 5.6.2,
5.6.3

4.15

3. Wymagania administracyjne

4. Bezstronność, niezależność i rzetelność
4.1. Wymagania ogólne

6. Organizacja i zarządzanie

8. Personel
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ISO/IEC 17020 (dla jednostek inspekcyjnych)

ISO 9001

ISO 17025 (dla laboratoriów)

8.1. Stan osobowy

6.1, 6.2.1

5.2.3

8.2. Kwalifikacje

6.2.2

4.1.5, 5.2.1

8.3. Wykształcenie i szkolenie

6.2.2

5.2.2

8.4. Odpowiedzialność i uprawnienia

6.2.2

4.1.4, 4.1.5

8.5. Wytyczne postępowania dla
pracowników

---------

---------

8.6. Wynagrodzenie

---------

---------

9.1. Zaplecze techniczne

6.1, 6.3,7.5.1, 7.6

5.5.1

9.2. Dostęp do środków technicznych

---------

5.5.3

9.3. Gotowość środków technicznych
i wyposażenia do stosowania

7.5.1, 7.6

5.5.2

9.4. Oznakowanie

7.6

5.5.8

9.5. Konserwacja

7.6

5.5.6

9.6. Zasady wzorcowania

7.6

5.5.2, 5.6.1

9.7. Spójność systemu wzorcowania

7.6

5.6.1

9.8. Wzorce odniesienia

7.6

5.6.3

9.9. Okresowa weryfikacja urządzeń
i wyposażenia

7.6

5.5.10

9.10. Powiązania materiałów odniesienia
z państwowymi i międzynarodowymi
wzorcowymi materiałami odniesienia

7.6

5.6.2

9.11. Zakupy i magazynowanie materiałów

7.4

4.6

9.12. Warunki przechowywania i okresowa
kontrola

7.4, 7.5.5, 8.2.4

4.6

9.13. Wymagania dotyczące testowania
oprogramowania komputerowego używanego
do przeprowadzania prac kontrolnych

7.6

5.4.7

9.13. Wymagania dotyczące ustanowienia
i wdrożenia procedur ochrony integralności
danych

---------

5.4.7

9.13. Wymaganie dotyczące konserwacji
komputerów i sprzętu zautomatyzowanego

---------

5.4.7

9.13. Wymagania dotyczące ustanowienia
i wdrożenia zabezpieczania danych

---------

5.4.7

9.14. Postępowanie z wyposażeniem
wadliwym

7.6

5.5.7

9.15. Zapisy dot. wyposażenia

4.2.3, 4.2.4, 7.6

5.5.5

---------

5.4.1

9. Środki i wyposażenie

10. Metody i procedury kontroli
10.1. Metody kontroli
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ISO/IEC 17020 (dla jednostek inspekcyjnych)

ISO 9001

ISO 17025 (dla laboratoriów)

10.2. Znormalizowane metody kontroli

---------

5.4.2

10.3. Nieznormalizowane metody kontroli

---------

5.4.4

10.4. Instrukcje i procedury robocze

4.2.1,7.5.1

---------

10.5. Nadzór nad umowami i zleceniami

4.2.3, 4.2.4, 7.2.2

---------

10.6. Zapisy spostrzeżeń

---------

---------

10.7. Kontrola przenoszenia danych
i obliczeń

---------

5.4.7

10.8. Instrukcje bezpieczeństwa

---------

---------

11.1. Identyfikacja próbek i kontrolowanych
obiektów

---------

5.8.2

11.2. Przydatność kontrolowanego obiektu
do kontroli

---------

5.8.3

11.2. Wymaganie dotyczące zapisywania
przed kontrolą wszystkich zauważonych lub
zgłoszonych nieprawidłowości

---------

5.8.3

11.3. Przygotowanie obiektu do kontroli

---------

5.4.1

11.4. Wymaganie dotyczące posiadania
udokumentowanych procedur i środków
zapobiegających uszkodzeniu lub
pogorszeniu stanu kontrolowanych obiektów

---------

5.8.4

12.1. System zapisów

4.2.4

4.13

12.2. Kompletność zapisów

4.2.4

4.13

12.3. Przechowywanie zapisów

4.2.4

4.13

13.1. Dokumentowanie wyników kontroli

---------

5.10.1

13.2. Treść sprawozdań i/lub świadectw
kontroli

---------

5.10.2

13.3. Zatwierdzanie i podpisywanie
świadectw

---------

5.10.2

13.4. Poprawki i uzupełnienia w sprawozdaniach
i/lub świadectwach

---------

5.10.9

14.1. Udział podwykonawców w działaniach
jednostki

---------

4.5

14.2. Dobór podwykonawców

---------

4.5

14.3. Monitorowanie kompetencji
podwykonawcy

---------

4.5

14.4. Nadzorowanie podwykonawstwa

---------

4.5

11. Postępowanie z próbkami i obiektami
do kontroli

12. Zapisy

13. Sprawozdania i świadectwa z kontroli

14. Podwykonawstwo
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ISO/IEC 17020 (dla jednostek inspekcyjnych)

ISO 9001

ISO 17025 (dla laboratoriów)

15. Reklamacje i odwołania
15.1. Postępowanie z reklamacjami

8.3, 8.5.2

4.8

15.2. Postępowanie z odwołaniami

---------

---------

15.3. Zapisy o odwołaniach i reklamacjach

4.2.4

4.8

16. Współpraca

---------

4.7.1

Źródło: opracowanie własne.

Systemy zarządzania ISO 9001 i ISO/IEC 17025 nie uwzględniają również takich
wymagań, jak:
 zapisywanie spostrzeżeń w trakcie wykonywania czynności inspekcyjnych;
 zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie ich wykonywania;
 przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od wyników inspekcji/badań;
 zasad współpracy z innymi jednostkami (w normie ISO/IEC 17025 znajdują się
wymagania dotyczące współpracy jedynie laboratoriów z klientem podczas realizacji badań).
W wyniku porównania tych wymagań stwierdzono również, że występują nie
tylko podobieństwa, lecz także różnice między systemami zarządzania wdrażanymi
w jednostkach inspekcyjnych. Z jednej strony nie wszystkie wymagania normy
ISO/IEC 17020 uwzględnione są w normach ISO 9001 i ISO/IEC 17025, z drugiej
zaś niektóre wymagania norm ISO 9001 i ISO/IEC 17025 warto byłoby dodać do
wymagań dla jednostek inspekcyjnych (ISO/IEC 17020). Należy tutaj wymienić wymagania dotyczące:
 podejmowania działań zapobiegawczych,
 współpracy z podmiotem kontrolowanym w trakcie przeprowadzania kontroli,
 zapewnienia wewnętrznej jakości wykonywanych działań.
Z porównania wymagań systemów zarządzania ISO/IEC 17020, ISO 9001 ISO/
IEC 17025 wynika również, że istnieją także możliwości integracji tych systemów na
poziomie dokumentacji (tabela 3).
Tabela 3. Porównanie dokumentów wymaganych w systemach zarządzania
Dokumenty w ISO/IEC 17020

Dokumenty w ISO 9001

Dokumenty w ISO/IEC 17025

Procedury

Procedury gwarantujące
niezależność i bezstronność
personelu (p. 4.1)

-------

Zapewnienie bezstronności
personelu (p. 4.1.5)

Nadzór nad dokumentacją (p. 7.6)

Nadzór nad dokumentami (p.
4.2.3)

Nadzór nad dokumentacją
(p.4.3)

Audit wewnętrzny (p. 7.7)

Audity wewnętrzne (p. 8.2.2)

Audity wewnętrzne (p. 4.14)
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Dokumenty w ISO/IEC 17020

Dokumenty w ISO 9001

Dokumenty w ISO/IEC 17025

Sprzężenia zwrotne i działania
korygujące (p. 7.8)

Działania korygujące
(p. 8.5.2)

Działania korygujące (p. 4.11)

Przegląd systemu zarządzania jakością
(p. 7.9)

-------

Przegląd zarządzania (p. 4.15)

Konserwacja wyposażenia
wykorzystywanego do
przeprowadzania kontroli (p. 9.5)

-------

Nadzór nad wyposażeniem
pomiarowo-badawczym
(p. 5.5)

Postępowanie z wadliwym
wyposażeniem (p. 9.14)

-------

Nadzór nad wyposażeniem
pomiarowo-badawczym
(p. 5.5)

Zasady stosowania
nieznormalizowanych metod (p. 10.3)

-------

-------

Zabezpieczenie próbek pobranych
do kontroli w czasie, gdy jednostka
jest za nie odpowiedzialna (p. 11.4)

-------

Postępowanie z obiektami
do badań (p. 5.8)

Postępowanie z reklamacjami (p. 15.1)

-------

Rozpatrywanie skarg (p. 4.8)

Rozpatrywanie i rozstrzyganie
odwołań od wyników kontroli (p. 15.2)

-------

Rozpatrywanie skarg (p. 4.8)
Instrukcje

Konserwacja wyposażenia
wykorzystywanego do
przeprowadzania kontroli (p. 9.5)

-------

Nadzór nad wyposażeniem
pomiarowo-badawczym
(p. 5.5)

Planowanie kontroli (p. 10.2)

-------

Metodyka badawcza
(p. 5.4.2)

Znormalizowane zasady pobierania
próbek (p. 10.2)

-------

Pobieranie próbek (p. 5.7)

Stosowane techniki kontrolne (p. 10.2)

-------

Metodyka badawcza
(p. 5.4.2)

Zasady stosowania
nieznormalizowanych metod (p. 10.3)

-------

Stosowanie metod
nieznormalizowanych
(p. 5.4.4)

Bezpieczeństwo wykonywania kontroli
(p. 10.8)

-------

-------

Wyniki z przeglądów kierownictwa
(p. 7.9)

Zapisy z przeglądu
zarządzania (5.6.1)

-------

Szkolenia pracowników (8.3)

Zapisy dot. wykształcenia,
szkolenia, umiejętności
i doświadczenia (6.2.2)

Identyfikacja potrzeb
szkoleniowych (p. 5.2)

Zapisy dot. wykształcenia i praktyki
pracowników (8.4)

Zapisy dot. wykształcenia,
szkolenia, umiejętności
(6.2.2)

Identyfikacja potrzeb
szkoleniowych (p. 5.2)

Zapisy
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Dokumenty w ISO/IEC 17020

Dokumenty w ISO 9001

Dokumenty w ISO/IEC 17025

Zapisy dotyczące wyposażenia:
oznaczanie, wzorcowanie
i konserwacja (p. 9.15)

Nadzorowanie wyposażenia
do monitorowania
i pomiarów (7.6) Wyniki
wzorcowania i sprawdzania
wyposażenia pomiarowego
(7.6)

Nadzór nad wyposażeniem
pomiarowo-badawczym
(p. 5.5)

Zapisy dot. nie znormalizowanych
metod kontroli
(p. 10.3)

-------

-------

Zapisy z kontroli (p. 10.6)

-------

-------

Zapisy dot. próbek (p. 11.2)

Jednoznaczna identyfikacja
wyrobu, gdy wymagana jest
identyfikowalność (7.5.3)

-------

Sprawozdanie lub świadectwo
kontroli (p. 13.1)

-------

Przedstawianie wyników
(p. 5.10)

Dane potwierdzające kompetencje
podwykonawców, rejestr
podwykonawców (p. 14.3)

Wyniki ocen dostawców
i wszelkich niezbędnych
działań wynikających z oceny
(7.4.1)

Wybór dostawców
i dokonywanie zakupów
(p. 4.6)

Zapisy dot. odwołań i reklamacji
(p. 15.3)

-------

-------

Źródło: opracowanie własne.

Z porównania wynika, że niektóre dokumenty wymagane w systemie zarządzania jakością ISO/IEC 17020 mogłyby być dokumentami wspólnymi w systemach
zarządzania jakością wdrażanych w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności (ISO 9001 i ISO/IEC 17025).
Więcej podobieństw pod względem wymaganych procedur, instrukcji i formularzy do zapisów zidentyfikowano między wymaganiami normy ISO/IEC 17020 i ISO/
IEC 17025. Porównanie to wskazuje, że możliwe jest opracowywanie dokumentów
spełniających wymagania tych systemów, tworząc zintegrowany system zarządzania
jakością w jednostce inspekcyjnej.
Integracja systemów zarządzania może dotyczyć polityki jakości, księgi jakości
(w której muszą być zawarte odwołania do dokumentacji dotyczącej poszczególnych
systemów zarządzania), a także opracowania wspólnej dokumentacji systemowej.
Tworząc procedury systemowe, np. nadzorowanie dokumentacji i zapisów, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, nadzorowanie niezgodności, należy jednak
pamiętać o uwzględnieniu wszystkich wymagań wdrażanych systemów zarządzania
w jednostce inspekcyjnej.
Możliwość integracji systemów zarządzania wykorzystały nieliczne jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności (tabela 4).

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2012 (150)

SGH_140_2012_06_81 OiK1.indb 109

109

7/19/12 12:07 PM

Dorota Jendza

Tabela. 4. Jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności z wdrożonym
zintegrowanym systemem zarządzania jakością
Lp.

1.

Liczba
jednostek

ISO 9001 + ISO 9001+
ISO 17020 ISO 17025

Wojewódzkie stacje

16

1

1

Powiatowe stacje

318

0

0

Graniczne stacje

14

0

0

Wojewódzkie inspektoraty

16

1

0

Powiatowe inspektoraty

304

0

0

Graniczne inspektoraty

14

0

0

ZHW

33

0

0

Wojewódzkie inspektoraty

16

0

0

Wojewódzkie inspektoraty

16

0

1

Delegatury

28

0

0

Oddziały terenowe

243

0

0

Graniczne inspektoraty

31

0

0

Wojewódzkie inspektoraty

16

0

0

Delegatury

34

0

0

1099

2

2

Jednostki inspekcyjne

Państwowa Inspekcja
Sanitarna

2.

Inspekcja Weterynaryjna

3.

Inspekcja Jakości
Handlowej Art. Rolno-Spoż.

4.

Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa

5.

Inspekcja Handlowa

6.

Razem

Źródło: opracowanie własne, stan na 20.12.2010 r.

Należy jednak mieć na uwadze to, że pomimo wielu wspólnych wymagań tych systemów istnieją też takie wymagania normy ISO/IEC 17020, które należy potraktować szczególnie, np. wymagania związane z bezpieczeństwem wykonywania inspekcji i z przeprowadzaniem inspekcji (wraz z opracowywaniem koniecznych zapisów), jak również zasady
postępowania z reklamacjami i odwołaniami od wyników inspekcji, czy też współpracy
z innymi jednostkami inspekcyjnymi – wyniki przedstawiono w tabeli 2 i 3.
Korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania mogą być związane z:
 ujednoliceniem procedur, instrukcji i formularzy do zapisów;
 zastosowaniem tej samej metody wdrażania, weryfikowania i nadzorowania dokumentów;
 zmniejszeniem liczby dokumentów przez jednoczesne uwzględnienie w nich różnych aspektów wdrażanych systemów;
 wprowadzeniem ujednoliconego postępowania w wybranych obszarach, np. nadzór nad wyposażeniem, planowanie i realizacja zakupów, planowanie i realizacja
szkoleń, rozpatrywanie skarg i podejmowanie działań korygujących;
 niższymi kosztami wdrażania, certyfikacji oraz utrzymania systemów zarządzania jakością.
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Wyniki badań jednak pokazują, że dla jednostek inspekcyjnych nadzorujących
bezpieczeństwo żywności wdrażanie systemów zarządzania nie jest sprawą priorytetową. Główną barierą w podnoszeniu jakości usług w tych jednostkach jest:
 brak konkurencji – w jednostkach inspekcyjnych realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej i tzw. zadania własne, które wynikają z podziału
kompetencji między poszczególnymi szczeblami zarządzania – w związku z tym
trudno doszukiwać się konkurencyjności w przypadku tych jednostek – klient
zewnętrzny nie ma wyboru;
 nadmierna biurokratyzacja spowodowana istnieniem zbyt dużej ilości przepisów
prawnych dotyczących ich organizacji i funkcjonowania;
 hierarchiczna struktura organizacyjna – typową strukturą występującą w jednostkach administracji jest struktura funkcjonalna z wieloma szczeblami zarządzania;
często zadania jednostek wydzielane są w sposób specjalistyczny, co w efekcie daje
efekt rozdrobnienia struktury i zadań;
 kadencyjność sprawowania władzy – wraz ze zmianą władzy zmieniają się osoby
odpowiedzialne za zarządzanie jednostkami, to niestety powoduje brak ciągłości
w realizacji zadań z zakresu zarządzania [2].
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Możliwości integracji systemów
zarządzania jakością ISO 9001, ISO/IEC 17025
i ISO/IEC 17020 w jednostkach inspekcyjnych
nadzorujących bezpieczeństwo żywności
Streszczenie
W Polsce za nadzór nad bezpieczeństwem żywności odpowiedzialnych jest sześć typów
jednostek inspekcyjnych – łącznie 1099 jednostek inspekcyjnych na różnych szczeblach.
W celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia konsumentów jednostki inspekcyjne powinny
być właściwie zorganizowane. W tym celu jednostki te coraz częściej podejmują decyzję
o wdrożeniu systemów zarządzania jakością (ISO 9001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025).
W artykule tym przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wdrożeń systemów zarządzania
w jednostkach inspekcyjnych w Polsce. Z uwagi na to, że wdrożenie i utrzymanie systemów
zarządzania jest czasochłonne i kosztowne – przedstawiono również możliwości integracji
tych systemów. Omówiono także inne koncepcje zarządzania możliwe do wdrożenia
w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności na rzecz poprawy
jakości wykonywanych działań.

Słowa kluczowe: jakość, jednostki inspekcyjne, system zarządzania
jakością, ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025, integracja systemów
zarządzania jakością
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The possibilities of integration of quality
management systems ISO 9001, ISO/IEC 17020
and ISO/IEC 17025 in inspection bodies
supervising the safety of the food
Abstract
In Poland there are six types of inspection bodies responsible for the supervision of the food
safety. In our country there are totally 1099 such bodies on various levels of management.
In order to ensure the protection of human health and life, the inspection bodies mentioned
above should be properly organized. To obtain the goal these bodies more and more often
decide on the implementation of the quality management systems (ISO 9001, ISO 17020,
ISO 17025).
In this article it is the analysis of the state of the quality management systems implementation
in Poland is presented. Since the implementation as well as the coordination of the system
mentioned above is both time and money consuming the article also presents the opportunities of integrating the systems. The author also describes other management conceptions
that are possible to be implemented in the food inspection bodies in order to improve the
quality of the duties realized by them.

Key words: quality, inspection dobies, quality management system,
ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025, integration of the quality management
systems
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Antykryzysowe zarządzanie
produktywnością pracy

Wprowadzenie
Obecny rozwój technologii pozwala mniemać, że zdecydowana większość krajów
ma wszelkie przesłanki zrównoważonego rozwoju w nieograniczonym horyzoncie
czasu. Oznacza to, że gospodarki tych krajów mogą zapewniać swoim obywatelom
wystarczające środki egzystencji z poszanowaniem, a nawet wzbogacaniem naturalnego środowiska. To z kolei oznacza, że siły przyrody, współdziałając z pracą ludzką
i technologią, zapewniają przyrosty kapitału przewyższające jego naturalne ubytki.
Jednak warunkiem koniecznym utrzymania pomyślności jest niedopuszczenie do
zniekształcenia naturalnej struktury kapitału, przy której gospodarka spełnia społeczne oczekiwania. Tego rodzaju zniekształcenie może się zdarzyć przy na przykład nadmiernym wzroście kapitału w zasobach ludzkich kosztem innych zasobów
lub przy zaniku kapitału intelektualno-instytucjonalnego. Miernikiem, który ma
zdolność komunikowania stanu ekonomii i ewentualnych zagrożeń, jest wskaźnik
produktywności pracy, który charakteryzuje się dużą bezwładnością, a przyrosty są
oznaką rzeczywistego polepszania się stanu gospodarki.

1. Syntetyczny miernik stanu i rozwoju gospodarki
Gospodarkę na przestrzeni roku można postrzegać jako ustawicznie restrukturyzujący się kapitał ulokowany w czterech rodzajach zasobów: naturalnych, fizycznych,
ludzkich i intelektualno-instytucjonalnych. Jeśli struktura tych zasobów jest daleka
od stanu optymalnego, przy kryterium utrzymywania zrównoważonego wzrostu,
to mogą rozwijać się niekorzystne tendencje. Po roku nadal istnieją cztery rodzaje
* Prof. dr hab. Mieczysław Dobija – Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
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zasobów, ale dzięki pracy zasoby restrukturyzują się, osiągając inną strukturę. Rzecz
w tym, że ta nowa struktura powinna być bardziej zbliżona do optymalnej, czyli pozwalającej na utrzymanie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że praca wywołująca zmiany powinna być produktywna.
Kapitał jest zdolnością do wykonywania pracy, a zatem do zmiany warunków
na bardziej odpowiednie dla istnienia i trwania. Kapitał intelektualno-instytucjonalny jest zdolnością do wykonywania pracy intelektualnej, do tworzenia instytucji i sytemu prawa, które dostosowują organizmy społeczno-gospodarcze do zmieniających się warunków bytowania. Jest to kapitał, który w największym stopniu
przyczynia się do utrzymania równowagi i przetrwania systemu autonomicznego.
Wpływ instytucji zajmująco i wyczerpująco przedstawił G. Kołodko (2008, rozdz.
VIII), więc zmienne stosowane w modelach są jakościowo wyjaśnione. Zmienne,
za pomocą których mierzy się kapitał intelektualny i instytucjonalny, to wskaźnik
produktywności pracy Q i zmienna zarządzania F. Ta ostatnia nawiązuje do kategorii total factor productivity.
Czynnikiem sprawczym przemian są siły natury oraz praca. Praca jako transfer
kapitału może prowadzić do lokowania się kapitału w różnych zasobach. Mogą to
być nadmiernie wzrastające zasoby ludzkie w stosunku do pozostałych, co może prowadzić do deprecjacji innych zasobów, a w szczególności utraty stanu zrównoważonego rozwoju. Niedowład intelektualny i instytucjonalny może prowadzić do deprecjacji kapitału zawartego w pozostałych zasobach, co skutkuje utratą równowagi. Na
przykład utrzymywanie sztywnego kursu waluty, wbrew istocie rynku, który określa
prawidłową wartość jednostki pieniądza, doprowadziło do kryzysu gospodarkę już
niejednego państwa, jak na przykład Argentyny, a obecnie (2009 rok): Litwy, Łotwy
i Estonii. Rynek może działać mniej lub bardziej efektywnie, ale w przypadku waluty zapewnia niczym niezastąpioną wycenę krajowej jednostki pracy, która powinna
być punktem wyjścia do różnych decyzji ekonomicznych. Wyznaczanie tej wartości
administracyjnie jest przejawem niedorozwoju intelektualnego i instytucjonalnego.
Nie można też wykluczyć, że działają świadome siły zorientowane na destrukcję gospodarki, ale ten stan rzeczy należy przezwyciężać instytucjonalnie, w szczególności
odpowiednim systemem prawnym.
Bezpośrednią przyczyną krwawych rewolt w Ruandzie, które miały miejsce
w XX wieku, był niedostatek zasobów naturalnych (ziemi uprawianej przez plemię Hutu) przy nadmiarze innych zasobów naturalnych (krów należących do plemienia Tutsi), a przede wszystkim feudalna struktura instytucjonalna niedostosowana do problemów współczesnego państwa1. Dla porównania w Japonii struktura
zasobów jest wysoce optymalna, więc mimo dużych zasobów kapitału ludzkiego
kraj podąża drogą mniej lub bardziej zrównoważonego rozwoju. Problemy w tym
1 R. Kapuściński, Wykład o Ruandzie, Klub HEBAN, www.klubheban.pl, 2009.
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kraju rozwiązuje się za pośrednictwem adekwatnego kapitału intelektualnego i instytucjonalnego.
Przykłady Japonii, Chin, Indii lub Indonezji ukazują, że zagrożenia stojące przed
ludzkością w jej rozwoju społeczno-ekonomicznym, przekazane w teoriach R. Malthusa, mogą być pozytywnie rozwiązywane, jeśli odpowiednio rozwija się kapitał intelektualny i instytucjonalny. Ostrzeżenia przekazane przez R. Malthusa niejednokrotnie okazały się trafne, co potwierdzają analizy (Buchholz, 2007: 43–69), ale nie
w odniesieniu do całej ludzkości, lecz krain i narodów, które nie potrafiły dostosować
sfery intelektualnej i instytucjonalnej tak, aby służyły zrównoważonemu rozwojowi.
Kategoria zrównoważonego rozwoju na wszystkich płaszczyznach społeczno-ekonomicznych jest bardziej odpowiednia jako kierunek i cel niż sam wzrost ekonomiczny, chociaż nie są to kwestie rozłączne. Wzrost mierzy się zwykle wielkością
PKB na osobę lub PKB na zatrudnionego. O ile sam pomiar ma dobrze określone
procedury, to międzynarodowe porównywanie wyników stwarza nie do końca rozwiązane problemy. Wynikają one z potrzeby przedstawienia mierników w jednolitej
jednostce, na przykład euro lub dolar, co oparte jest na, jak dotychczas, słabych teoriach. Liczby przedstawiające wartość PKB zwykle tracą sporo zaufania po zastosowaniu translacji za pośrednictwem kursu lub jego przybliżeń w rodzaju jednostki
standardowej PPS. Zajmująco przedstawia to C.Y. Horioka (1998: 3–10), który uzmysłowił trudności powstające przy porównywaniu PKB na osobę w odniesieniu do
USA i Japonii. Jak wyjaśnia się w pracy M. Dobija (2008), niezależnie od zasadnych
uwag C.Y. Horioki, przeliczenie PKB kursem walutowym prowadzi do dodatkowych
błędów. Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w niejednakowej produktywności pracy.
Im większa rozbieżność produktywności pracy mierzonej przez Q, tym mniejsze zaufanie do porównań. Faktycznie, porównywanie przy użyciu kursu walutowego PKB
dla krajów o niskiej produktywności pracy jak Rumunia z USA lub Szwajcarią prowadzi do dezorientacji i nieporozumień. Opinie, że pracownik w jakimś kraju zarabia dolara dziennie (mające niewiele wspólnego z rzeczywistością2) powstają na tle
olbrzymich różnic w produktywności pracy i mechanicznego przeliczania wielkości
ekonomicznych przy zastosowaniu kursu walutowego, mimo że ten ostatni wyraża
relację między jednostkami pracy (Dobija, 2008).
Stosowanie miernika, jakim jest wzrost realnego PKB w odniesieniu do poprzedniego roku, jest bardzo ograniczone poznawczo. Uzmysławia to porównanie z miernikami stosowanymi w ocenie przedsiębiorstwa. W tym przypadku byłby to procentowy
wskaźnik wzrostu sprzedaży. Wiadomo jednak, że posługując się tylko procentem
wzrostu sprzedaży, mielibyśmy zbyt ubogie informacje o przedsiębiorstwie, bowiem
2 Pod koniec lat 80. XX wieku większość zatrudnionych w Polsce twierdziła, że zarabia około $30 miesięcznie. Jednak prosta wycena ich konsumpcji wskazywała, ze czteroosobowa rodzina osiągała spożycie na
poziomie przynajmniej $900 miesięcznie. Propagandyści na całym świecie chętnie przekazują tego rodzaju
dezinformacje.
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koszty wytworzenia produkcji sprzedanej mogłyby być zbyt wysokie (brak zysku),
struktura kapitałowa powodująca nadmierne ryzyko, zagrożenie bankructwem itp.
Przedsiębiorstwo mogłoby nawet wejść w stan bankructwa mimo wzrostu sprzedaży. Podobnie jest ze wzrostem PKB. Jest to miernik wygodny dla polityków, tym
bardziej, że pokaźne wzrosty łatwo osiąga się po poprzednio dużych spadkach, więc
politycy, którzy doprowadzili do spadku, wmawiają obywatelom, jakie wprowadzili
korzystne reformy, które generują obecne wzrosty.
Inaczej jest w przypadku miernika Q. Produktywność pracy mierzona niemianowanym wskaźnikiem Q = PKB/W, gdzie PKB jest w wartości realnej, a W oznacza
sumę wynagrodzeń wypłacanych w sektorach prywatnym i publicznym, odznacza
się natomiast niczym nieograniczoną porównywalnością, o ile dane są poprawnie
zebrane. Z określenia wskaźnika Q wynika, że powinien być niewiele większy od
jedności, gdy w biednym kraju prawie cały realny produkt stanowi płace. Natomiast
Q powinno być znacząco większe od jedności dla krajów uznawanych za bogate, ale
nie ma w obecnym świecie przypadku przekroczenia cyfry 5. USA osiąga poziom
3,5, natomiast Luksemburg i Norwegia osiągają poziom Q = 4. Już te przykłady ukazują dużą komunikatywność wskaźnika Q, wyrażającego ile realnego PKB przypada
na jednostkę kosztów pracy wykonywanej w danej gospodarce poza nierejestrowaną
pracą wykonywaną w gospodarstwach domowych.
Wskaźnik produktywności pracy jest określony jako iloraz realnego PKB do rocznej sumy wynagrodzeń W wypłaconych w sektorze prywatnym i publicznym. Jak
wiadomo, w obecnym systemie płace sektora publicznego są finansowane z podatków, co z teoretycznego punktu widzenia jest błędne3. Dla prawidłowego ustalenia
wartości wskaźnika Q konieczna jest modyfikacja polegająca na pomniejszeniu wynagrodzeń o tę część zapłaconych podatków od wynagrodzeń, która jest przeznaczana na finansowanie pracy w sektorze publicznym. Skorygowaną wartość wynagrodzeń nazywam wartością dyspozycyjną. Zatem wskaźnik Q określa wartość realnego
PKB przypadającego na złotówkę dyspozycyjnych wynagrodzeń.
Szczegółowe kryteria zrównoważonego rozwoju dedukuje się z wzoru PKB = W ∙ Q.
Dzieląc równanie przez liczbę zatrudnionych, otrzymujemy PKBE = E ∙ Q, gdzie
E oznacza średnie wynagrodzenie, a PKBE – realny PKB przypadający na zatrudnionego. Z tego wzoru wynika, że utrzymanie rozwoju wymaga niezmniejszania realnej siły nabywczej średniej płacy i utrzymania osiągniętej produktywności. Z tego
wynika także, że prawidłowy wzrost płac może mieć miejsce przy wzroście produktywności Q. Dzieląc równanie przez liczbę mieszkańców, otrzymuje się PKBC = E ∙
Q ∙ d, gdzie d stanowi stosunek liczby zatrudnionych do liczby mieszkańców, PKBC
oznacza realny PKB na mieszkańca. Współczynnik d jest także znaczący dla osiągnięcia stanu zrównoważonego rozwoju przy kryterium niezmniejszania się PKBC. Jak
3 Praca jest transferem kapitału ludzkiego pracującego, zatem sama się finansuje M. Dobija (2004b, 2009).
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widać, według tego kryterium stan pozytywny utrzymuje się, jeśli średnia płaca zachowuje realną siłę nabywczą, produktywność pracy się nie zmniejsza i udział liczby
pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców się nie zmniejsza. PKBC jest głównym
miernikiem wzrostu gospodarczego, jak podkreśla W. Pacho (2009: 15), a jego wzrost
świadczy o podążaniu gospodarki ścieżką zrównoważonego wzrostu.
Z wcześniejszych prac (Dobija, 2004a, 2009) wiadomo, że wskaźnik Q pojawia
się naturalnie w rozważaniach naturalnej, nieliniowej funkcji produkcji, skąd otrzymuje się formułę określającą Q jako funkcję wielu zmiennych.
Q=

P
A z–s
)
= er+I (1 +
W
H u

gdzie Q – niemianowana wielkość wyznaczająca produktywność pracy, P – produkcja roczna w cenie sprzedaży, K – koszt wytworzenia tej produkcji, r – przeciętna
stopa zyskowności kosztów; r = P/K – 1, I – ponadprzeciętna stopa zyskowności.
Gdy występuje dodatnia stopa I, to w organizacji istnieje nieujęty w bilansach kapitał
intelektualny. Pozostałe zmienne wynikają z nakładów, które obejmują: W – koszty
pracy, KP – pozostałe koszty zdeterminowane technologią i procesem zarządzania,
KR – losowe, ponadprzeciętne koszty ryzyka, więc K = W + KP – KR. Stąd pojawia
się formuła:
P = (W + z·A – s·A) (1 + r) (1 + I),
bowiem (W + KP – KR) = (W + z·A – s·A), gdzie: A – średnia wartość aktywów
w cenach historycznych, bilansowych, z = KP/A – wskaźnik rocznej obrotowości
aktywów względem kosztów pozostałych, s = KR/A – stratność aktywów w procesach wytwórczych. Ponieważ koszty pracy W są pochodną kapitału ludzkiego (Cieślak, Dobija, 2007), więc W = u · H, gdzie: u jest stopą opłacenia kapitału ludzkiego,
a H oznacza całkowitą wartość kapitału ludzkiego zatrudnionych. Po podstawieniu
otrzymuje się wzór:
P = W · [1 + A/H · (z – s)/u] (1 + r) (1 + I)
Wielkości r, I są małe, bliskie zero, zatem stosując przybliżoną równość: 1 + x ≈ ex,
możemy funkcję produkcji wyrazić formułami:
P = W er + I [1 + A/H · [(z – s)/u] ] = W · Q
Dodajmy, że zyskowność kosztów (Z/K) jest także wskaźnikiem syntetyzującym
ważne zmienne, bowiem r = Z/K = Z/wA = ROA/w, gdzie: Z – okresowy zysk, w –
rotacja aktywów A względem kosztów całkowitych. W powyższej funkcji produkcji
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aktywa i kapitał ludzki stanowią argumenty mierzalne w pieniądzu. Korzystając
z teorii kapitału ludzkiego (Dobija, 2007: 89–114), stosuje się oszacowanie kapitału ludzkiego na podstawie zależności L = p ∙ H, gdzie L stanowi płace zasadnicze,
a p = 0,08 jest stałą potencjalnego wzrostu. Stosując tę funkcję produkcji, omija się
znane problemy identyfikacji kategorii kapitału, o których piszą autorzy, na przykład
C. E. Ferguson (1972: 160–175).
Po tej identyfikacji zmiennych wprowadza się model produkcji:
P = We

AF
H

= We

AF p
L

= W eT F , Q = e T F

W powyższej formule wykorzystano istotne zależności, jak L = p ∙ H, gdzie L
– płace stałe, p – oznacza stałą potencjalnego wzrostu, p = 0,08. Zatem T – oznacza
techniczne wyposażenie pracy (urządzenia, surowce i technologię), zaś F = F(z, s, r,
I, u) określa zmienną zarządzania. Jest to zmienna rezydualna (odpowiednik Total
Factor Productivity). Stała potencjalnego wzrostu kwantyfikuje wpływ sił natury na
wzrost gospodarczy. Jest to wpływ istotny i niezbywalny, ale potencjalny; czynnikiem
sprawczym jest produktywna praca. Wielkość Q jest zatem funkcją sześciu ważnych
zmiennych, dobrze znanych w teorii zarządzania wytwórczością.
Produktywność pracy określona wskaźnikiem Q ma istotny udział we wzroście
kapitału. Jak wiadomo (Dobija, 2007: 89), model wzrostu kapitału przedstawia się
następująco:
Ct = C0 ept e-st emt,

p = E(s)

gdzie: Ct – kapitał po upływie czasu t od momentu 0, C0 – kapitał początkowy,
ept – określa naturalny potencjał wzrostu kapitału będący właściwością natury, stała
ekonomiczna p = 0,08, e-st – kwantyfikuje spontaniczną dyfuzję kapitału, czyli działanie termodynamicznej strzałki czasu (druga zasada termodynamiki), emt – wskazuje na oddziaływania osłabiające wpływy termodynamicznej strzałki czasu, zatem
prowzrostowe, dzięki pracy i zarządzaniu.
Jeśli gospodarka rośnie głównie dzięki zwiększającej się liczbie ludności i zatrudnionych, czyli przez wzrost kapitału ludzkiego, to pojawia się niebezpieczeństwo
utraty optymalnej struktury zasobów, co może wywołać gwałtowną destrukcję wszelkiego kapitału w rezultacie napięć społecznych. Jeśli gospodarka wzrasta głównie
dzięki aktywom materialnym, to z kolei maleje ich krańcowa efektywność. Rozwój
zrównoważony wymaga utrzymywania się charakterystycznych wielkości opisywanych przez funkcję produkcji we właściwej strukturze.
Zgodnie z modelem kapitału (i naturalnym postrzeganiem zwanym rozsądkiem)
praca człowieka ma na celu przeciwstawienie się wpływom określonym przez drugą
zasadę termodynamiki. Buduje się domy i mieszkania po to, aby człowiek mógł żyć
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dłużej, niż by to miało miejsce bez schronienia w mieszkaniu. Z kolei te domy się
remontuje, aby nie straciły swoich właściwości. Buduje się drogi, mosty oraz środki
transportu i komunikacji. Do tego potrzebne są narzędzia i technologie, więc dzięki
innowacjom powstają produkty lepiej służące człowiekowi. Wykonuje się konieczne
prace w zakresie administracji, służby zdrowia itp. Wszelka praca ma na celu powstrzymanie destrukcji, która jednak niechybnie, ale losowo działa na kapitał zawarty we wszelkich zasobach. Rozwój jest zatem związany z coraz doskonalszym
(ale z góry przegranym w bardzo długim horyzoncie czasu) procesem kontrdziałania w stosunku do natury rzeczywistości, której właściwości opisuje druga zasada
termodynamiki. Wskaźnik Q można postrzegać jako jeden z mierników doskonalenia tego procesu.
Zatem stopę m, która kwantyfikuje wpływy pracy i zarządzania, na niwelowanie
czynnika destrukcji można przedstawić jako funkcję f(A, H, Q): aktywów A, kapitału
ludzkiego H i produktywności Q. Więc model wzrostu kapitału przedstawia się jako:
Ct = C0 e [p - s + f(A, H, Q)]t
W tym modelu czas kalendarzowy pojawia sie jako naturalny czynnik wzrostu,
co sugeruje, że prawidłowa ocena osiągnięć rozwojowych wynika z analizy długookresowego wzrostu.
Wielu autorów stara się zidentyfikować głębokie determinanty wzrostu w odróżnieniu od determinant płytkich, które reprezentują tradycyjnie kapitał i pracę plus
TFP. Według tych autorów (Brodzicki i Ciołek, 2007) do głębokich determinant należą: położenie geograficzne, procesy integracji i jakość instytucji. Jest to reakcja na
niepełność wyjaśnień wzrostu za pośrednictwem TFP. W szczególności M. Garbicz
(2009) wskazuje m.in. na czynnik ilości promieniowania słonecznego dochodzącego do Ziemi.
Z przedstawionego ogólnego modelu wynika, że poszukiwana przyczyna sprawcza wzrostu tkwi w siłach natury (fizjokratyzm), co kwantyfikuje stała ekonomiczna
p. Wzrost ma zatem egzogeniczne źródło, jednak w naturze działa także siła destrukcji (i zarazem postępu), co określa stopa s ze znakiem minus. Te dwie siły niwelują
się wzajemnie, dopiero praca ludzka może tę równowagę zamienić na nierównowagę prowadząca do zrównoważonego rozwoju. Nie uwzględniając tego dwojakiego
wpływu natury, czyli stałej potencjalnego wzrostu, model przyjmuje kształt:
Ct = C0 e p - s e f(A, H, Q)∙t = C0 N(1,ε) e f(A, H, Q)∙t
gdzie N(1,ε) oznacza losową jedynkę przedstawiającą wpływ niepewności. Modele
należące do tej klasy rozpatrują szkoły ekonometryczne wywodzące się od R. Solowa
(1957) i wcześniej od C. Cobba i P. Douglasa (1928).
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2. Źródła danych makroekonomicznych i obliczenia Q
Mimo względnej prostoty wskaźnika Q przy jego obliczaniu pojawiają się trudności. Uzmysławia je pytanie: jaka jest łączna kwota wynagrodzeń w Polsce, w polskiej
gospodarce? Tego rodzaju informacji brak. Lepsza sytuacja jest w USA, gdzie istnieje
instytucja American Bureau of Labour Statistic (BLS) udostępniająca informacje płacowe w różnych przekrojach. Dlatego możliwe jest bezpośrednie oszacowanie tego
wskaźnika na podstawie danych z BLS i innych, jak np. EconStat. Dla kolejnych lat
otrzymujemy poniższe wartości.
Q A 2006 =

PKB A PKB A
$ 13152, 71 . 10 9
=
=
= 3, 458
W
Nabc 132 , 60498 . 10 6 . $ 18,84 . 0,85 . 1791

Q A 2007 =

PKB A PKB A
$ 13843,83 . 10 9
=
=
= 3, 470
W
Nabc 134,35425 . 10 6 . $ 19 ,56 . 0,85 . 1785

Q A2008 =

$ 14195 . 271 .10 9
PKB A PKB A
=
=
= 3 . 560
W
Nabc 134 .35425 . 10 6 . $ 19 . 56 . 0 . 85 . 1785

Q A2009 =

PKB A PKB A
$14137000 . 10 6
=
=
= 3.500
W
Nabc 141.786 . 10 6 . $18.80 . 0.85 . 1785

gdzie: QA jest wskaźnikiem produktywności pracy dla USA, N – oznacza liczbę zatrudnionych, a – średnia płaca godzinowa, b –parametr doprowadzający płace do
wartości dyspozycyjnej, c – liczba godzin pracy w roku.
Druga kwestia związana z obliczaniem Q wiąże się z finansowaniem płac w sferze
budżetowej z podatków, co powoduje, że część zarobków pracowników sfery prywatnej jest przekazywana na rzecz pracowników sfery budżetowej. Dlatego wynagrodzenia musza być skorygowane do wielkości płac dyspozycyjnych4, jakby to zjawisko nie występowało. W przypadku USA przyjmuje się 85% kwoty otrzymywanych
wynagrodzeń. Zakłada się także istnienie parytetu w tym zakresie w gospodarkach
należących do czołówki światowej, z wyjątkiem gospodarki chińskiej.
Bezpośrednie obliczenie wskaźnika Q dla Polski jest mało wiarygodne ze względu
na brak wiarygodnych danych o płacach. W mianowniku należy ująć sumę płac w całej gospodarce, a więc także płace rolników, płace w szarej strefie itp. Zaufanie do
obliczeń wskaźnika Q jest funkcją rozmiaru szarej strefy i rzetelności prowadzonych
ewidencji. Sprzyjającą okolicznością jest jednak możliwość teoretycznego szacowania
4 Praca z natury sama się finansuje. Ta tematyka jest rozwinięta w osobnych pracach, np. M. Dobija
(2004b, 2005).
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wskaźnika produktywności przy zastosowaniu kursu walutowego i wzorcowego Q
obliczonego dla wybranego państwa, stosując teorię przedstawioną w artykule (Dobija, 2008).
W celu obliczenia wskaźnika Q dla wybranego kraju potrzebne są dane o średniej wartości kursu w danym roku i wartości realnego PKB przypadającej na jednego
zatrudnionego (PKBE). Wtedy, mając obliczony wskaźnik dla USA, można zastosować poniższą formułę:

QC = Q A ER

$ . 1 + i A . PKBE C [cu]
cu
1 + iC PKBE A [$]

gdzie: ER – oznacza średni rynkowy kurs waluty w danym roku, i – oznacza deflator PKB, PKBE – oznacza PKB na zatrudnionego, cu – oznacza jednostkę pieniądza,
C – dany kraj, A – Ameryka.
Tabela 1. Obliczenia wskaźnika Q dla wybranych państw
Kraj

2006

2007

2008

2009

USA

3.458

3,470

3,560

3,500

Japonia

3,069

3,093

3,186

3,433

UK

3,204

3,517

3,444

3,082

Szwajcaria

3,534

3,645

3,748

3,650

Niemcy

2,498

3,380

3,389

3,276

Czechy

1,873

2,204

2,355

2,210

Polska

1,881

1,992

1,854

1,869

Chiny

1,415

1,512

1,685

1,762

Dane przedstawione w tabeli 1 stwarzają możliwości oceny stanu ekonomii w porównaniu do innych krajów. Stan określony wskaźnikiem produktywności pracy jest
trwały ze względu na dużą stabilność Q. Wiadomo, że przy dobrych wynikach ekonomicznych (wzrost licznika) zatrudnieni zdecydowanie domagają się podwyżek
(wzrost mianownika), co powoduje, że trudno osiągnąć znaczący wzrost. Odwrotność wskaźnika Q jest kategorią podobną do udziału pracy w PKB (labour share).
Różni się modyfikacją wynagrodzeń do ich wielkości dyspozycyjnej. Jak wiadomo
(McConnell, Brue, 1986: 82), ten udział jest wielkością, która charakteryzuje się
stałością, a zatem Q jest także mało podatne na zmiany. Można napisać tożsamości uwzględniające Q, które rzucają nowe światło na kwestie udziału płacy w PKB.
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P KB = P KB

1=

1
Q–1
+ P KB
= W + P KB A
Q
Q

1
Q–1
W
P KB A
+
=
+
Q
Q
P KB
P KB

gdzie W określa wynagrodzenia, a PKBA oznacza część PKB przypadającą na aktywa. Jest to podział rozłączny i zupełny. Aktywa zawsze mają właściciela, czy to
osoby prywatne, czy gminy. Jak widać, im wyższy udział płac w PKB, tym kraj jest
biedniejszy, ponieważ finansowanie przypadające na istniejące aktywa jest zbyt małe.
W USA udział płacy dyspozycyjnej w PKB jest na poziomie 0,29, a zatem udział PKB
przypadający na aktywa jest 0,71. Biorąc pod uwagę, że płace w USA mają godziwy
wymiar, czyli kapitał ludzki jest dobrze opłacany, można uznać część przypadającą
na aktywa jako pokaźną.
Jak można wnioskować na podstawie struktury wskaźnika Q, jego przyspieszony
wzrost osiągają kraje, które jak Irlandia w okresie dobrej koniunktury absorbują z zewnątrz siłę roboczą, przy efektywnym zarządzaniu. Natomiast bez czynników zewnętrznych wzrost produktywności jest zwykle niwelowany podwyżkami płac i niewiele się zmienia. Wyjątkiem jest gospodarka Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie
duże wzrosty PKB systematycznie windują wskaźnik. Widocznie działają tam głębokie determinanty wzrostu, o których piszą T. Brodzicki i D. Ciołek (2007). Można
przewidywać, że w produktywności pracy ChRL doścignie Polskę za dwa lata, a Republikę Czeską po upływie pięciu lat.
Możemy pogłębić porównywalność stanu ekonomicznego, uwzględniając dodatkowe kwestie, takie jak: procent niezgodności płacy minimalnej z wartością wynikającą z rachunku kapitału ludzkiego (a) i procent zatrudnionych zarabiających minimum (b). Wtedy mamy miernik:
M = Q(1 – a)(1 – b)
Dla Polski M będzie znacznie niższe niż Q, bowiem a ≥ 0,1, zaś procent b jest
około 5%. Dla USA, a = 0, a b jest 1,4% , więc M będzie na poziomie Q. Zatem M2009
dla Polski = 1,869 ∙ 0,9 ∙ 0,95 = 1,60. Ta liczba obrazuje dystans do poziomu osiągniętego w USA, czyli 3,50. Dodajmy, że pokonywanie tego dystansu jest sprawą trudną.
Wzorcem może być Irlandia, ale powtórzenie tego skoku nie wydaje się w Polsce możliwe. Wymagałoby to pojawienia się olbrzymiego kapitału społecznego; wspólnoty,
zjednoczenia, zaufania, przywództwa, mądrości; byłby to cud gospodarczy.
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3. Mikro- i makroekonomiczne
zastosowania wskaźnika Q
Zastosowanie wskaźnika Q w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest naturalne i łatwo wykonalne, ze względu na ewidencję księgową, która dostarcza niezbędnych
danych o produkcji wytworzonej i sprzedanej, o wartości aktywów i o wynagrodzeniach z wyodrębnieniem płac zasadniczych. W odniesieniu do przedsiębiorstw rozwinięto już skuteczne algorytmy zarządzania (Dyląg, 2004), (Kozioł, 2007), (Dobija,
Jędrzejczyk, 2007), (Barburski, Dobija, 2007). Pozwalają one na wyznaczanie wynagrodzeń tak, aby zachowany został osiągnięty już poziom produktywności lub poziom zarządzania (zmienna F). Ten sposób sterowania ekonomiką przedsiębiorstwa
charakteryzuje spójność wynagradzania z zyskownością i rentownością, bowiem w Q
syntetyzują się te wielkości wraz ze wskaźnikami rotacji aktywów.
W zastosowaniach mikroekonomicznych Q nie służy do porównań między przedsiębiorstwami. Inaczej jest w zastosowaniach makroekonomicznych, gdzie wskaźnik
charakteryzuje pełna porównywalność; jest dobrym miernikiem rozwoju ekonomicznego. Oprócz tego wskaźnik produktywności pracy może być stosowany w algorytmach sterowania makroekonomicznego, ponieważ zasadniczy postulat z nim
związany wymaga, aby ten wskaźnik nie malał. Dziedziny zastosowania Q obejmują:
teorię kursu walutowego, kontrolę inflacji, rozmiar płac w sektorze publicznym oraz
rozmiar kredytu w określonych uwarunkowaniach makroekonomicznych.
W zakresie kursu walutowego został wyprowadzony wzór (Dobija, 2008) wskazujący, że średnia wartość kursu jest funkcją kwadratu parytetu Q.
ER

[ ] [ ].
cu
$

=

QA
QC

2

GDPEC (cu) . 1 + i C
GDPE A ($) 1 + i A

. 1–dC
1 – dA

W tym wzorze ER oznacza średnią wartość kursu, Q stanowi wskaźnik produktywności pracy, GDPE oznacza PKB na jednego zatrudnionego, i – delator PKB, d –
wskaźnik dyspozycyjności płac, A – amerykański, C – danego kraju, cu – jednostka
waluty danego kraju.
Ze struktury Q wynika jednoznacznie, że jego zmniejszanie pociąga za sobą
wzrost inflacji. Zatem planowana wartość wskaźnika na kolejny rok (Qp) powinna
spełniać warunek: Qp ≥ Qa, gdzie Qa, – to wykonanie w poprzednim roku. Zatem
sporządzając budżet na następny rok, zakłada się określoną liczbową wartość Qp
nie mniejszą niż wykonanie w roku poprzednim. Na tej podstawie wyznacza się dopuszczalne płace w roku planowanym: Wp = PKBp/Qp, gdzie Wp –wynagrodzenia
w roku planowanym, PKBp – planowany realny PKB. Płace dla sektora publicznego
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Wpubl wyznacza wtedy różnica Wpubl = Wp – Wpryw , gdzie Wpryw – płace w sektorze
prywatnym. Formuła budżetowa jest następująca:

Wpubl =

P KBp
–Wpryw
Qp

i

Qp ≥ Qa

Wielkość płac w sektorze publicznym ogranicza rozmiar tego sektora i wpływa
także na poziom indywidualnych wynagrodzeń. Te ostatnie powinny być, jak wiadomo (Cieślak, Dobija, 2007), zgodne z wartością pracy, do czego istnieją dobrze
już rozwinięte i sprawdzone teorie. Przy tej polityce zapewniona jest ochrona wartości pieniędzy.
Wskaźnik Q jest także użyteczny w kontrolowaniu rozmiaru dopuszczalnego kredytu w gospodarce. Intuicyjnie jest jasne, że akcja kredytowa i suma kredytu może
być większa w gospodarce z większą produktywnością. Można dojść do kwantytatywnej formuły wyznaczającej rozmiar dopuszczalnego kredytu na podstawie osiągniętego bądź planowanego Q. Jak wiadomo, praca zatrudnionych uruchamia dwa
strumienie; pierwszy to strumień rzeczowy (P = W ∙ Q). Drugi równoległy strumień
jest równie realny, mimo że abstrakcyjny. W nim płyną należności z tytułu pracy (W),
których część trafia do systemu banków komercyjnych, a pozostała część bezpośrednio uczestniczy w wymianie rynkowej produktów na pieniądze. Od czego zależy natężenie mniejszego strumienia wpływającego do systemu bankowego? Ekonomiści
stosują nazwę skłonność do oszczędzania, ale nie jest ona adekwatna w odniesieniu
do rodzin żyjących na granicy minimum bytowego, znacznie poniżej minimum socjalnego, a tych jest najwięcej. W każdym razie strumień wynagrodzeń W dzieli się
na dwa mniejsze strumienie: pierwszy (aW) omija system bankowy, a drugi (1 – a)
W wpływa do systemu bankowego, czyli (1 – a)W określa rozmiar depozytów (a –
wskaźnik procentowy). Ten drugi strumień powiększa się w systemie bankowym do
rozmiaru (1 – a)W/(1 – k), gdzie 1/(1 – k), przy k < 1 określa konwersję depozytów
w kredyty. W Polsce średni wskaźnik kredytów do depozytów kształtuje się powyżej
112% (KNF), więc k ≥ 0,11.
Strumień pieniądza W ∙ K, który konfrontuje się z produktem na rynku, jest sumą
dwóch składników, czyli W ∙ K = aW + (1 – a)W/(1 – k). Stąd K = (1 – ak)/(1 – k).
Z płacowego równania wymiany (Dobija, 2005) (P = W ∙ Q = W ∙ K) wiadomo, że
przy braku inflacji K = Q, więc współczynnik k jest określony formułą k = (Q – 1)/
(Q – a). Zatem współczynnik (1 – a)/(1 – k) = Q – a, więc kwoty kredyty dostępnego dla danego roku określa wielkość W(Q – a). Stąd wynika, że rozmiar kredytu,
który nie wywołuje inflacji, wyznacza stan produktywności pracy (Q) oraz poziom
bogactwa lub ubóstwa (a), określający procent wynagrodzeń stających się depozytami bankowymi.
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Na podstawie powyższych rozważań można oszacować dopuszczalny rozmiar
kredytu w gospodarce polskiej, znając poziom produktywności pracy Q. Przyjmując dla roku 2010 poziom Q = 1,9 i korzystając z oszacowania wskaźnika kredytów do depozytów około 1,12, można napisać równość Q – a = 1,12, więc a = 0,78,
czyli 22% wynagrodzeń staje się depozytami. Z kolei szacując realne PKB w 2010
roku kwotą 1300 mld zł, otrzymujemy przybliżona kwotę wynagrodzeń 1300/1,9
= 684,2 mld zł. Zatem kredyty w roku 2010 w gospodarce polskiej mogą osiągnąć
rozmiar 684,2(1,9 – 0,78) = 766 mld zł. W latach 2008 i 2009 roku wartość kredytów bankowych w Polsce osiągnęła odpowiednio 611 i 645 mld zł (GUS, 2009;
KNF 2009). Obywatele nabywają także obligacje rządowe, co także należy doliczyć
do sumy kredytu.

4. Podsumowanie i wnioski
W artykule przedstawiono teorię wskaźnika produktywności pracy, ukazując jego
duże znaczenie w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwami i gospodarką. Jak
produktywna praca wpływa dodatnio na poprawę dobrobytu, tak teoria produktywności pracy uzupełnia teorię ekonomii, oferując proste i skuteczne narzędzia kontroli
inflacji, stopnia opłacania pracy, stabilności kursu waluty i rozmiaru kredytu oraz
narzędzie porównywalności stanu gospodarki w skali międzynarodowej. Zwięźle
mówiąc, sterowanie za pośrednictwem wskaźnika Q chroni gospodarkę przed kryzysami finansowymi, o ile działalność banku centralnego będzie także nakierowana
na wzrost produktywności pracy.
Gospodarki, w których to narzędzie zostanie zastosowane, będą miały możliwość
ograniczania deficytu budżetowego, przy równoczesnym zmniejszaniu podatków od
wynagrodzeń, dzięki wykorzystaniu zjawiska samofinansowania się pracy (Dobija,
2004b, 2005). Nie dopuszczając do zmniejszania produktywności pracy, gospodarki
znajdą się na drodze stabilnego, zrównoważonego rozwoju; bezrobocie będzie systematycznie malało dzięki zrozumieniu, że to wykonana, produktywna praca jest
źródłem pieniędzy, czyli należności z tytułu pracy. W obecnym stanie rzeczy nawet
stosunkowo dobrze zarządzane gospodarki cechuje rosnący deficyt budżetowy. Jest
to naturalne, ze względu na fakt, że większa produktywność pozwala (i wymaga) na
większy rozmiar sektora budżetowego. To z kolei wymaga (w obecnej praktyce gospodarczej) większych wpływów podatkowych, na co wyborcy raczej nie pozwalają.
Dopiero reformy wynikające ze zrozumienia, że to praca jest źródłem pieniędzy, więc
nie potrzeba podatków dla finansowania pracy w sektorze publicznym, doprowadzą
do zrównoważenia i zanikania deficytu budżetowego.
Jednak systematyczne stosowanie tych naturalnych i stosunkowo prostych teorii
wymaga dostępu do elementarnych danych o płacach. Obecnie nie ma naturalnych
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możliwości określenia wielkości płac w gospodarce i jej podmiotach z podziałem na
wynagrodzenia stałe i premiowe oraz innych potrzebnych przekrojach. Ta kwestia
wymaga konkretnych działań w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw
i GUS, które powinny na mocy prawa systematycznie publikować odpowiednie raporty zawierające wiarygodne informacje.
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Antykryzysowe zarządzanie
produktywnością pracy
Streszczenie
Kryzysy ujawniają się w rezultacie zablokowania rozwoju sił wytwórczych przez nieadekwatną
strukturę zasobów, na przykład niedostatek zasobów naturalnych i intelektualno-instytucjonalnych przy nadmiarze zasobów ludzkich, lub też na wskutek błędnych polityk,
czego przykładem jest kreacja pieniądza bez związku z pracą. Kluczową wielkością, za
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pośrednictwem której można wywierać wpływ na zrównoważenie prowadzące do stabilnego
stanu gospodarki i realnego wzrostu, jest wskaźnik produktywności pracy określony jako
iloraz realnego PKB do kosztów pracy. Przedmiotem rozważań jest teoria tego wskaźnika,
a zarazem miernika stanu gospodarki w kontekście międzynarodowym. Wskaźnik ma także
zastosowanie do sterowania ekonomicznego przedsiębiorstwem, gdzie umożliwia zachowanie
spójności wyników ekonomicznych i wynagrodzeń. Artykuł jest skoncentrowany na zagadnieniach makroekonomicznych.

Słowa kluczowe: kapitał, praca, funkcja produkcji, produktywność
pracy

Labor Productivity Control for Crises Prevention
Abstract
Crises discloses as a result of blocking of productive forces caused by inadequate structure
of resources. For example lack of natural and institutional resources at too high level of
human resources can originate crises situation. Key ratio useful for control of economic
balance is the labor productivity. This ratio is the quotient of the real GDP to cost of labor.
Theory of this ratio is the main subject of the considerations presented in this paper. Labor
productivity ratio is useful in micro level for moderating level of earning with profitability
of business. In international context the labor productivity ratio is a comparable measure of
economic development.

Key words: capital, labor, production function, labor productivity
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Dylematy metodologiczne
i praktyczne problemy badania
zarządzania zasobami ludzkimi
w administracji publicznej

Wprowadzenie
Celem artykułu jest wskazanie i wyjaśnienie dylematów metodologicznych
i przeszkód praktycznych występujących przy badaniu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w administracji publicznej. Wśród przesłanek, które muszą być brane
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu konkretnej strategii badawczej,
znaczące miejsce odgrywa czas, gdyż ZZL w administracji publicznej stoi obecnie
u progu znaczących wyzwań modernizacyjnych. Próby opracowania i wdrożenia
długookresowej wizji rozwoju państwa, mające swój wyraz w opracowywaniu oficjalnych dokumentów rządowych [10, 11, 12] i ustawowego uregulowania problematyki zasad prowadzenia polityki rozwoju, nie mogą zakończyć się sukcesem bez
uwzględnienia rozwoju praktyk zarządzania zasobami ludzkimi stosowanych w administracji publicznej. Tworzone obecnie dla wybranych grup pracowników administracji publicznej (np. członków korpusu służby cywilnej [13]) strategie zarządzania
zasobami ludzkimi wydają się być pierwszymi oznakami trendu wprowadzającego
długookresowe podejście do problematyki ZZL w administracji publicznej w Polsce.
W teorii zarządzania zasobami ludzkimi jak dotąd problemom administracji
publicznej poświęcano mało uwagi, co tworzy lukę umożliwiającą rozwój teorii,
a w konsekwencji także praktyki. Prowadzone badania zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej powinny zatem dostarczyć wiedzy niezbędnej do
określenia stanu obecnego, opisując ten stan i wyjaśniając przyczyny, które ukształtowały aktualną sytuację ZZL w administracji publicznej. Kolejnym krokiem może
* Dr Tomasz Rostkowski – Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
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być określenie postulowanego stanu docelowego, co w porównaniu z sytuacją obecną
może stanowić podstawę do określania głównych wyzwań i formułowania celów.
Sprostanie takim wyzwaniom wymaga rozwiązania szeregu dylematów metodologicznych i problemów praktycznych dotyczących: ustalenia podmiotu badania, wyboru obszarów badania i wyboru metod badawczych, i na tej podstawie zaproponowania skutecznych rozwiązań.

Dylemty ustalania podmiotu badania
Z punktu widzenia celów państwa wszelkie działania administracji publicznej
powinny być skoordynowane w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie efektu synergii, tj. dodatkowych korzyści dla obywateli z działań różnych podmiotów – organizacji w ramach systemu administracji publicznej. Jak się wydaje, postulat ten
jest bardzo trudny do zrealizowania i już pierwsi krytycy wzrostu znaczenia administracji publicznej wskazywali raczej na nieskuteczność i marnotrawstwo zasobów
przez administrację publiczną [6, s. 19] niż na możliwość uzyskania dodatkowych
pozytywnych efektów.
Problemy z koordynacją stają się tym większe, im szersze są: zakres działania administracji publicznej, wielkość zatrudnienia, rozdrobnienie organizacji i zróżnicowanie statusów poszczególnych grup pracowników zatrudnianych w administracji
publicznej. Problemem jest także praktyka zatrudniania w administracji publicznej
innych niż urzędnicy pracowników państwa (np. sędziów, prokuratorów, żołnierzy,
policjantów, nauczycieli itp.). Wobec takiego stanu rzeczy problemem jest ustalenie
liczby pracowników administracji publicznej. Na podstawie badań można wskazać,
że przeciętne zatrudnienie w administracji publicznej w 2009 roku to 985 126 osób,
ale jednocześnie inne badania wykazują, że liczba pracowników administracji publicznej na koniec 2009 roku to 630 996 [14]. Na marginesie warto wskazać, że jedną
z cech administracji publicznej jest świadome tworzenie różnorodnych kast pracowników, o zróżnicowanych przywilejach i obowiązkach unormowanych w odrębny
sposób i utrwalony w formie prawa. Utrudnia to badanie administracji publicznej,
a na poziomie poszczególnych organizacji wymaga uwzględnienia specyfiki różnych
grup zatrudnionych, które mogą mieć, i często mają, własne interesy nie w pełni
wspólne z interesami innych grup zatrudnionych.
Pierwszy istotny dylemat badawczy dotyczy określenia podmiotu badania. Z jednej strony możliwe jest pogłębione badanie poszczególnych organizacji (np. NIK) czy
ich grup (np. administracja skarbowa, administracja samorządowa) lub grup pracowników (np. członkowie korpusu służby cywilnej) albo rezygnacja ze szczegółowości i kompleksowości prowadzonych badań na rzecz próby identyfikacji problemów ZZL administracji publicznej jako całości. W tym drugim przypadku konieczne
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jest jednak takie opracowanie procedury badawczej, aby możliwe było uzyskanie,
z jednej strony, ogólnych informacji o problemach administracji publicznej w ZZL,
a z drugiej zaś, aby pozyskana wiedza była wystarczająco szczegółowa zarówno dla
celów nauki, jak i praktyki. Zaprojektowanie zakrojonych na szeroką skalę, wieloaspektowych i obejmujących całość administracji publicznej badań problematyki
ZZL jest z pewnością ciekawym intelektualnie wyzwaniem. Podstawowym problemem w takim przypadku jest niezbędny do przeprowadzenia badań czas i związane
z tym zagrożenie, że wyniki przeprowadzonych badań będą dotyczyć okresu przed
wprowadzeniem koniecznych zmian. W takim przypadku prowadzone badania nie
sprostają oczekiwaniom praktyki i konieczności szybkiego wprowadzania zmian.
Koncentrując uwagę na konkretnej organizacji lub wąskiej grupie organizacji, istnieje
łatwość przeprowadzenia kompleksowych i szczegółowych badań, jednak wykorzystanie wniosków z nich w praktyce może pogłębić problemy z koordynacją działań
administracji publicznej.

Problemy wyboru badania obszarów mających
wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi
Strategia ZZL w administracji publicznej może pozostawać w stosunku reaktywnym, interaktywnym lub aktywnym wobec strategii organizacji. W pierwszym przypadku działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi są zdeterminowane celami
ustalonymi w strategii organizacji, która ma charakter nadrzędny. Inaczej mówiąc,
strategia organizacji jest nadrzędna wobec strategii ZZL. W przypadku relacji aktywnej zakłada się, że pracownicy, których kompetencje są podstawowym źródłem
sukcesu organizacji, mogą wyznaczać zasadnicze kierunki jej rozwoju, i dlatego
strategia obejmująca zagadnienia pozyskiwania czy motywowania pracowników
jest nadrzędna wobec strategii organizacji. Relacja interaktywna zakłada przenikanie się i ścisłą integrację strategii organizacji i strategii ZZL [8, s. 56]. Rozwiązania
modelowe rzadko występują w praktyce w czystej formie. W szczególności nadrzędna rola strategii ZZL wobec strategii organizacji może w praktyce występować
stosunkowo rzadko. Wydaje się, że z racji specyfiki administracji publicznej jest ona
zmuszona do stosowania relacji strategii ZZL do strategii organizacji bardzo bliskiej
skrajnemu rozwiązaniu reaktywnemu. Wykorzystanie innego rozwiązania groziłoby narzucaniem przez urzędników zastadniczych celów państwu w sposób niedający się pogodzić z przyjętymi zasadami państwa demokratycznego. Dla uzyskania
kompleksowego obrazu problemów zarządzania zasobami ludzkimi konieczne jest
uwzględnienie szerszego kontekstu problemów metodologicznych zarządzania w administracji publicznej. Biorąc pod uwagę podrzędne znaczenie problematyki ZZL
wobec strategii organizacji, najistotniejszym problemem wydaje się być słabość teorii
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zarządzania strategicznego w zbyt małym stopniu uwzględniająca możliwość zastosowania jej dorobku do rozwiązywania problemów strategicznego zarządzania państwem i jego elementami regionalnymi (np. strategie rozwoju województw, powiatów itp.) czy funkcjonalnymi (np. strategie rozwoju edukacji, rynku pracy itp.). Jak
się wydaje, w tej grupie problemów najistotniejsze jest zagadnienie koordynowania
różnorodnych strategicznych działań państwa, a obecnie prowadzone próby stworzenia strategii państwa [10, 11, 12, 13] nie mają wystarczającego oparcia w dobrze
ugruntowanej teorii zarządzania strategicznego.
Konieczny do rozstrzygnięcia dylemat związany jest ze szczegółowością i zakresem prowadzonych analiz decyzji strategicznych, dotyczących administracji publicznej, mających wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi, ale pozostających poza
głównym obszarem ZZL. Dotychczasowe efekty prób wprowadzenia strategicznej
perspektywy do problemów zarządzania państwem były odwrotnie proporcjonalne
do liczby podjętych działań. Jak wskazują analizy, po roku 1989 liczba dokumentów o charakterze strategicznym przyjętych przez Radę Ministrów przekroczyła 400
[11]. Stosunkowo łatwym zadaniem jest analizowanie rozstrzygnięć strategicznych
dotyczących konkretnej organizacji lub grupy organizacji w ramach administracji
publicznej, lecz tego rodzaju działanie dla całości administracji publicznej wydaje
się być bardzo trudne i nieuzasadnione wobec konieczności koncentracji uwagi na
problemach ZZL. Ponadto trwające obecnie prace nad uporządkowaniem strategii
na poziomie państwa jako całości bez wątpienia spowodują dezaktualizację wielu
poprzednio opracowanych strategii.
Obecnie mamy zatem do czynienia z okresem przejściowym, co stanowi problem
dla strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej potrzebującego silnego zakotwiczenia w kluczowych rozstrzygnięciach strategicznych dla
administracji publicznej jako całości i poszczególnych jej części. Wobec zachodzących zmian wyzwaniem jest odnalezienie względnie stałego punktu odniesienia dla
strategii ZZL w administracji publicznej.

Dylematy wyboru metody badania
zarządzania w administracji publicznej
W zarządzaniu, jako stosunkowo „młodej” dyscyplinie naukowej, dopuszcza się
stosowanie wielu metod badawczych. Wszystkie te metody są zapożyczone z innych
nauk i ich narzędzia zostały „uszlachetnione” na potrzeby zarządzania, w tym analiza przypadku (case study), jako metoda badawcza „wymykająca się ścisłym rygorom metodologicznym”, która jest metodą zapożyczoną, wykorzystywaną wcześniej
w sądownictwie [4, s. 245]. Ważnym wyzwaniem jest zrównoważenie badań o charakterze ilościowym i jakościowym, a w przypadku osób zaangażowanych osobiście
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w działania na rzecz badanych podmiotów także ograniczone zaufanie do własnych
spostrzeżeń.

Analiza prawa i „prawa wewnętrznego” w administracji publicznej
Specyfiką administracji publicznej jest konieczność działania na podstawie i w granicach prawa. Od funkcjonowania innych organizacji różni administrację publiczną
w tym zakresie fakt, że musi ona działać zgodnie z zasadą „co nie jest dozwolone, jest
zabronione”, podczas gdy pozostałe organizacje definiują zasadę legalizmu jako: „co
nie jest zabronione, jest dozwolone”. Dlatego praktyka zarządzania zasobami ludzkimi
w administracji publicznej jest w większym stopniu niż w przypadku innych organizacji
regulowana przy pomocy prawa. Wymusza to wykorzystanie dorobku analizy prawa.
Stosunkowo młoda dziedzina nauk z pogranicza prawa i ekonomii, tj. ekonomiczna
analiza prawa, dostarcza teorii naukowej pozwalającej przewidzieć, jaki wpływ na zachowanie ludzi będą miały sankcje prawne, traktując te sankcje jak ceny [1, s. 4]. Wykorzystanie ekonomicznej analizy prawa pozwala na określenie rzeczywistych skutków
wprowadzania prawa regulującego problematykę zaradządzania zasobami ludzkimi.
Podstawowym „produktem” pracowników administracji publicznej jest dokument, a działania wewnątrz administracji publicznej są zazwyczaj precyzyjnie opisywane. Dlatego konieczne jest dokonywanie analizy dokumentacji organizacyjnej.
Regulacje dotyczące ZZL w organizacjach będących częścią administracji publicznej
często nazywane są „prawem wewnętrznym” i mają formę zbliżoną do aktów prawnych, np. problem oceny okresowej może regulować zarządzenie osoby kierującej
urzędem. Ważnym atutem stosowania tych metod badawczych jest, przynajmniej
w założeniach, łatwość pozyskiwania niezbędnych materiałów źródłowych.
Wydaje się, że analiza obowiązującego prawa oraz regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi może dostarczać wiedzy pewnej, tj. opisywać rzeczywisty stan rzeczy. Jednak, jak wskazuje praktyka, analiza zamysłów czy
idei prawodawców jest dalece niewystarczającym zabiegiem, rozbieżność pomiędzy
formalno-prawnym a rzeczywistym stanem rzeczy może być znacząca. Inaczej mówiąc, istotniejsza dla nauki i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej jest odpowiedź na pytanie: „do czego doprowadziła regulacja prawna
lub do czego może doprowadzić proponowana regulacja prawna?” niż odpowiedź
na pytanie: „do czego próbowano doprowadzić lub jakie jest zamierzenie osób proponujących konkretną regulację prawną?”.
Obowiązujące prawo musi pozostawiać pewien zakres swobody [5, s. 21], co jest
odpowiedzią na trudne do przewidzenia problemy, z jakimi mogą się spotkać organizacje administracji publicznej. Swoboda działania administracji publicznej w rozwiązywaniu problemów ZZL może w znaczący sposób modyfikować zamierzenia
twórców prawa.
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Teoretyczne osiągnięcia w zakresie pomiaru efektywności czy skuteczności, pomimo że zostały pozytywnie zweryfikowane zarówno w teorii, jak w praktyce, nie
doczekały się jak dotąd powszechnego zastosowania w administracji publicznej. Brak
odpowiednich zasad pomiaru skuteczności działań jest jednym z powodów, dla których pracownicy administracji publicznej koncentrują swoją uwagę na właściwym
udokumentowaniu prowadzonych działań i potwierdzaniu ich zgodności z obowiązującym prawem. Badanie prawa i dokumentacji potwierdzającej jego stosowanie
może wskazywać na wysoki poziom dbałości o jakość i przestrzeganie przepisów,
ale w rzeczywistości tworzenie dokumentów może być jedynym bądź głównym podejmowanym działaniem.
Wynikającym stąd dylematem metodologicznym jest sposób wykorzystania wyników badania prawa i dokumentacji wewnętrznej administracji publicznej. Problem
praktyczny w przypadku zastosowania wielu metod dających zróżnicowane wyniki
dotyczy tego, które wyniki w większym stopniu odzwierciedlają rzeczywistość i jak
należy interpretować te różnice.

Badania ankietowe, wywiady i wywiady grupowe
Badania ankietowe są często stosowanym narzędziem do pozyskiwania wiedzy
na temat osób i organizacji w administracji publicznej. Mogą one dostarczać interesujących informacji na temat opinii pracowników administracji publicznej i ich
oceny obecnej sytuacji organizacji, które ich zatrudniają. Konieczne jest jednocześnie
wskazanie, że opinie te są opiniami subiektywnymi, a wykorzystanie wyników tego
rodzaju badań może być źródłem problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Przykładowo, badania opinii pracowników na temat ich potrzeb szkoleniowych
mogą wskazywać konieczność rozwoju kompetencji, które nie mogą być wykorzystane w pełni w administracji publicznej, jednak mają dużą wartość na rynku pracy.
Inaczej mówiąc, osobiste potrzeby pracowników mogą, ale nie muszą być zgodne
z potrzebami ich pracodawców.
Innym problemem jest różne niż w przypadku organizacji komercyjnych definiowanie kluczowych cech pracowników. Przykładem może być określenie „kreatywność”, które musi znaczyć co innego w organizacjach, w których „wszystko co nie
jest zakazane, jest dozwolone”, i w organizacjach administracji publicznej, w których
„jedynie to co jest dozwolone, może lub musi być wykonane” [9, s. 212–221]. Proces
przygotowywania narzędzi badawczych musi zatem uwzględniać szczegółową weryfikację ich jakości obejmującą problem specyficznego dla administracji publicznej
definiowania niektórych pojęć powszechnie wykorzystywanych w ZZL. Wnioskowanie przy badaniach porównawczych obejmujących administrację publiczną i inne
organizacje musi być prowadzone z uwzględnieniem tych różnic.
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Ważnym problemem badawczym jest dobór próby i pozyskanie respondentów.
Organizacje w ramach administracji publicznej powinny być z racji swej funkcji bardziej otwarte i transparentne, jednak w praktyce są organizacjami często niechętnymi
do udostępniania swych zasobów i dzielenia się opiniami. W przypadku badań praktyk ZZL należy oczekiwać, że możliwe będzie pozyskanie informacji wyłącznie od
organizacji, w których praktyki te reprezentują wysoki poziom w opinii respondentów. W ten sposób łatwo może dojść do sformułowania wniosków znacząco odbiegających od sytuacji rzeczywistej.
Problemy występują także w przypadku prowadzenia wywiadów, w tym wywiadów grupowych (focus group interview – FGI). Komercyjne firmy badawcze często
stosują zachęty dla respondentów w postaci drobnych prezentów czy gratyfikacji finansowej, co ułatwia prowadzenie badań. W przypadku pracowników administracji publicznej ten sposób zachęcania respondentów do udziału w badaniach budzi
poważne wątpliwości etyczne, a ich stosowanie może być naruszeniem etosu pracy
urzędnika.
Oczywistym sposobem przełamania problemu doboru próby jest badanie pełnych zbiorowości, co jednak jest utrudnione lub niemożliwe w przypadku podjęcia
decyzji o badaniu administracji publicznej jako całości. Niechęć do przekazywania
informacji i dzielenia się opiniami może być łatwo przełamana poprzez pozyskanie
współpracy organizacji nadrzędnych, tj. wykorzystując funkcjonującą w administracji publicznej zasadę hierarchiczności stanowisk i urzędów. Innym skutecznym sposobem pozyskania otwartości pracowników administracji publicznej jest wskazanie
aplikacyjnych celów prowadzonych badań w postaci wprowadzania nowych regulacji, usuwania barier rozwoju organizacji w administracji publicznej lub dzielenia
się dobrymi praktykami.
Rozstrzygnięcie dylematu dotyczącego wyboru próby i pozyskania zaangażowania respondentów jest uzależnione od rozstrzygnięcia dylematu dotyczącego podmiotu badania.

Badania porównawcze (benchmarkowe)
i analizy przypadków (case study)
Wobec znaczących różnic w celach działania badania porównawcze pomiędzy
organizacjami sektora przedsiębiorstw i administracją publiczną mają ograniczoną
wartość poznawczą bez dodatkowych analiz. Odmienność przyjętych metod działania pomiędzy organizacjami komercyjnymi a administracją publiczną w Polsce jest
tak duża, że tego rodzaju porównania mogą być jedynie źródłem inspiracji dla administracji publicznej, która w większości obszarów jest wyraźnie zapóźniona w stosowaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania.
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Prowadzenie badań porównawczych wewnątrz administracji publicznej prowadzi do wskazania organizacji o wyraźnie wyższej skuteczności działania. Stanowi to
podstawę do pogłębionych analiz przypadków w celu poszukiwania i wyjaśnienia
przyczyn wyższej skuteczności działania organizacji w obszarze ZZL. O ile wartość
dydaktyczna analiz przypadków nie budzi zastrzeżeń i łatwo jest wskazać ich atut
w postaci większej szybkości pozyskiwania wiedzy [7, s. 16], o tyle wartość analiz
przypadków jako źródła naukowego poznania rzeczywistości rodzi wątpliwości.
W przypadku administracji publicznej, której pracownicy często wątpią w możliwość skutecznego wdrażania nowoczesnych rozwiązań ZZL, analizy przypadków
mają także dodatkową wartość w postaci wykazania, że tego rodzaju transfer praktyk
jest możliwy. Dlatego analizy przypadków, podobnie jak obserwacje, w tym w szczególności w sytuacji, gdy badacz przyjmował rolę inną niż totalny obserwator (tj. rolę
obserwatora jako uczestnika, uczestnika jako obserwatora lub totalnego uczestnika)
[2, s. 143], mogą być wykorzystywane jako uzupełniające metody badawcze.
Poważnym utrudnieniem w praktyce prowadzenia badań porównawczych i analiz
przypadków w obszarze ZZL w administracji publicznej jest dostęp do niezbędnych
informacji. Jednym z ważnych źródeł problemów jest konieczność ochrony danych
osobowych pracowników, co utrudnia proces pozyskiwania kluczowych dla badań
danych, np. dotyczących wynagrodzeń pracowników.
Dylemat dotyczy zatem większego lub mniejszego nastawienia na aplikacyjną
wartość prowadzonych badań. W przypadku uznania za najistotniejsze zadanie nauki o zarządzaniu służbę praktyce konieczne jest rozszerzanie instrumentarium badawczego o analizy przypadków. W przypadku, gdy możliwości wdrażania w życie
postulatów będących wynikiem badań są mniej istotne, badania przypadków, podobnie jak obserwacje i inne metody badawcze, których rzetelność budzi największe
wątpliwości, mogą służyć jako ilustracja wyników badań prowadzonych przy użyciu
innych metod.

Propozycja rozwiązania problemów badawczych
ZZL w administracji publicznej
Jednym z kluczowych problemów administracji publicznej w Polsce jest problem
koordynacji działań różnych organizacji i grup pracowników. Występowanie zróżnicowanych pragmatyk w poszczególnych częściach administracji publicznej nie przeczy faktowi, że wszystkie one mają wspólne podstawy prawne, etyczne i ostateczne
cele. Identyfikacja wspólnych dla całej administracji publicznej problemów wydaje
się być istotna dla skuteczności wprowadzania rozwiązań zarządzania strategicznego
do kierowania państwem. Przeprowadzenie wiarygodnego badania wszystkich części administracji publicznej, nawet pomijając problem jej nieostrej definicji, byłby
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niezwykle czasochłonny, a efekty byłyby znacząco spóźnione wobec potrzeb praktyki. Jak się wydaje, skutecznym rozwiązaniem tego problemu może być stworzenie
wielowymiarowej macierzy problemów badawczych obejmującej: podmioty – organizacje, obowiązujące prawo, elementy zarządzania strategicznego wpływające na
problemy ZZL, analizy strategii (programów) ZZL, kluczowe problemy ZZL, stosowane metody i techniki badawcze. Konieczne jest przyjęcie perspektywy badawczej
obejmującej zarówno cele w postaci uzyskania obrazu administracji publicznej maksymalnie zgodnego z rzeczywistością, jak i cele aplikacyjne w postaci wykorzystania
wyników badań do modernizacji ZZL administracji publicznej.
Identyfikacja organizacji będących częścią administracji publicznej jest trudna
wobec ogromu stosowanych definicji i niespójności prowadzonych w tym obszarze badań. Innym problemem jest znaczące rozdrobnienie administracji publicznej
i dużej liczby normujących jej funkcjonowanie aktów prawnych dotyczących także
problemów ZZL. Dlatego należy rozważyć ograniczenie podmiotów badania do największych grup organizacji i pracowników, których przynależność do administracji
publicznej nie budzi wątpliwości i poszukiwać ogólnych prawidłowości w najliczniejszych grupach organizacji i pracowników administracji publicznej. W Polsce,
z punktu widzenia wielkości zatrudnienia, największe grupy pracowników administracji publicznej to: pracownicy administracji samorządowej (220 000 osób), korpus
służby cywilnej (122 000 osób) oraz pracownicy administracji wymiaru sprawiedliwości (50 000 osób) [15, s. 4]. Ograniczając zakres badania do tych grup pracowników, jest ułatwiony proces prowadzenia badań i ograniczane jest ryzyko zaliczenia
do administracji publicznej pracowników i organizacji o niejednoznacznym statusie. Ograniczenie podmiotów podlegających badaniu nie rozwiązuje problemu dużego zróżnicowania funkcjonalnego organizacji w ramach administracji publicznej,
tj. różnych celów stawianych przed poszczególnymi organizacjami oraz ich specyfiki
branżowej, a z drugiej strony rodzi zagrożenie, że uogólnione wnioski z badań mogą
nie opisywać w pełni sytuacji organizacji i pracowników pominiętych w badaniach.
ZZL w administracji publicznej nie może lub raczej nie powinno być realizowane
w oderwaniu od kluczowych rozstrzygnięć strategicznych państwa i poszczególnych
organizacji. Jednym z powodów zwiększonego zainteresowania problematyką ZZL
w administracji publicznej jest właśnie połączenie długookresowych zamierzeń państwa z praktyką zarządzania w administracji publicznej. Dlatego konieczne jest dokonanie analizy prawa regulującego strategiczne zarządzanie państwem [16] i innych
dokumentów o charakterze strategicznym (np. „Polska 2030”). Analizy te mogą dostarczyć przesłanek do określenia trwałości trendu wprowadzającego nowoczesne
narzędzia zarządzania do administracji publicznej oraz wskazać główne założenia
dotyczące sposobu tworzenia strategii państwa oraz celów jej wdrażania.
Kolejnym, koniecznym obszarem są analizy obowiązującego prawa w zakresie ZZL w poszczególnych grupach pracowników administracji publicznej. Wybór
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podmiotów badania determinuje wybór aktów prawnych poddawanych analizom.
Łatwy dostęp do tych materiałów tworzy możliwość stosunkowo sprawnego przeprowadzenia nie tylko ekonomicznej czy prakseologicznej analizy zapisów prawa,
lecz także umożliwia przeprowadzenie analizy porównawczej rozwiązań stosowanych wobec różnych grup pracowników.
Wobec obecnego, wczesnego etapu wprowadzania zarządzania strategicznego
państwem do praktyki i częstych zmian prawa mającego wpływ na ZZL w administracji publicznej korzystne jest zidentyfikowanie innego, względnie trwałego
„punktu orientacyjnego” dla zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie poszczególnych organizacji i/lub ich grup w administracji publicznej. Jak się wydaje, analiza
misji, wizji i wartości w organizacji w administracji publicznej, których popularność
wyraźnie rośnie, może dostarczyć dodatkowych informacji i wytycznych dla opracowywania rozwiązań, w tym długookresowych rozwiązań ZZL na poziomie organizacji, czy grup pracowników.
Stosunkowo niewielka grupa organizacji w ramach administracji publicznej wprowadziła strategie ZZL. Przyjmując założenie, że wymóg prawny jest skuteczną zachętą dla organizacji do wprowadzania strategicznego podejścia do ZZL, można
zidentyfikować grupy organizacji, w których popularność nastawionego na długi
okres zarządzania zasobami ludzkimi powinna być największa. Największe korzyści
ze strategicznego podejścia do ZZL uzyskują organizacje największe, więc można
przypuszczać, że badanie strategii ZZL (zgodnie z obowiązującym prawem nazywanych „programami”) jest szczególnie uzasadnione w największych organizacjach
administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne czy urzędy wojewódzkie).
Badanie strategii/programów ZZL może dostarczyć wiedzy na temat kluczowych
wyzwań w poszczególnych obszarach ZZL.
Analiza zapisów prawa i „prawa wewnętrznego” może nie dostarczyć rzeczywistego obrazu stanu ZZL w administracji publicznej. Dlatego koniecznym uzupełnieniem jest pozyskanie opinii osób odpowiedzialnych za kierowanie poszczególnymi
organizacjami na temat dostrzeganych przez nich problemów w danych obszarach
ZZL. Pozawala to na ujawnienie najbardziej istotnych problemów, które mogą wynikać zarówno z braku odpowiednich kompetencji pracowników, jak też być wynikiem błędnych założeń przyjętych przy tworzeniu systemu ZZL poprzez ustanawianie prawa lub też jego nieprawidłowej, antyefektywnościowej interpretacji.
Stosowane metody i techniki badawcze są pochodną dokonanych wyborów i obejmują: analizy ekonomiczne i prakseologiczne prawa oraz „prawa wewnętrznego”, analizy dokumentacji, badanie opinii w formie ankiet, wywiadów indywidualnych i grupowych oraz uzupełniających metod, takich jak: obserwacje i analizy przypadków.
Dzięki zastosowaniu opisanego powyżej podejścia część obszarów badawczych
dotyka wszystkich organizacji w ramach administracji publicznej (np. analizy
prawa regulującego strategiczne zarządzanie państwem), część obszarów dotyczy
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poszczególnych grup organizacji i pracowników administracji, a wyniki badań mogą
być porównywane (np. analizy prawa regulującego problemy ZZL dla poszczególnych grup pracowników administracji publicznej), natomiast ostatnia grupa badań
dotyczy wyodrębnionych problemów ZZL w wybranych celowo grupach organizacji
i pracowników administracji publicznej. W ten sposób badania strategii/programów
ZZL mogą być skoncentrowane na tych organizacjach, w których istnieje największe
prawdopodobieństwo ich wystąpienia (duże urzędy zatrudniające członków korpusu
służby cywilnej), zaś badanie opinii kierujących organizacjami może być ukierunkowane na identyfikację problemów w tym obszarze administracji publicznej, który
wymaga najpilniejszej modernizacji (administracja wymiaru sprawiedliwości).
Przy tak prowadzonych badaniach ważnym problemem jest możliwość uogólniania wyników na całość administracji publicznej, dlatego konieczne są dodatkowe
działania badawcze polegające między innymi na organizacji paneli eksperckich
i dyskusji z ekspertami – teoretykami i praktykami posiadającymi wiedzę o problemach pominiętych w badanych grupach organizacji i pracowników administracji
publicznej, które pozwalają wskazać, które spośród zidentyfikowanych problemów
i szans występują powszechnie także w innych, nieuwzględnionych w badaniach częściach administracji publicznej.
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Dylematy metodologiczne i praktyczne
problemy badania zarządzania zasobami
ludzkimi w administracji publicznej
Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie i syntetyczne wyjaśnienie dylematów metodologicznych
i praktycznych problemów występujących przy badaniu zarządzania zasobami ludzkimi
(ZZL) w administracji publicznej, która obecnie potrzebuje pilnej modernizacji tego obszaru
swego działania. Dylematy badawcze dotyczą takich podstawowych zagadnień jak: wyodrębnienie i zdefiniowanie podmiotu badania (grupy organizacji i pracowników tworzących
administrację publiczną), wpływu elementów zarządzania strategicznego państwem na ZZL
w administracji publicznej, przyjętych metod badania administracji publicznej. W ramach
ostatniego dylematu omówione zostały atuty i wady wykorzystania ekonomicznej analizy
prawa i „prawa wewnętrznego” w administracji publicznej, możliwość stosowania badań
ankietowych, wywiadów i wywiadów grupowych oraz badań porównawczych i analiz
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przypadków (case study). Ostatnia część artykułu prezentuje propozycję rozwiązania przedstawionych wcześnie dylematów i problemów praktycznych poprzez zastosowanie macierzowego
podejścia do identyfikacji stanu obecnego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji
publicznej jako całości. Część propozycji umożliwia badania dotyczące całości administracji
publicznej, a pozostała część to propozycja badania celowo wyodrębnionych grup organizacji
i pracowników administracji publicznej. Wymiary macierzy obejmują: obowiązujące prawo,
elementy zarządzania strategicznego wpływające w największym stopniu na problemy ZZL,
kluczowe obszary ZZL wyodrębniane w ramach istniejących strategii (programów) zarządzania zasobami ludzkimi oraz dostrzegane przez osoby kierujące organizacjami w ramach
administracji publicznej. Dobór metod i technik badawczych jest rezultatem przyjętych
założeń i specyfiki wyodrębnionych problemów badawczych.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja
publiczna, metodologia badań

Methodological dilemmas and practical
problems of human resource management
research in public administration
Abstract
The article aim is to identify the methodological dilemmas and practical problems associated
with research of human resource management (HRM) in public administration, which
now needs urgent modernization of this area of its operation. Identified dilemmas of public
administration research including: isolation and definition the public administration as
the subject of the study (group of organizations and employees forming the public administration), the impact of elements of strategic management of the state of HRM in the public
administration, methods of research appropriate for the study of the public administration
problems. In the last dilemma the advantages and weaknesses of different methods and tools
were discussed including: economic and praxeological analysis of law and „inside law” in
public administration, the possibility of using surveys, in-depth interviews and focus group
interviews, comparative studies and case studies. The last part of the article presents a proposal
for resolution of the previously mentioned methodological dilemmas and practical problems
by using a matrix approach to identify the current status of human resource management
in public administration as a whole. Part of the proposal allows the study of public administration as a whole, and the rest of this proposal concerns the study of purposely-selected
groups of organizations and pubic administration employees. The dimensions of the matrix
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include: existing law, the most important elements strategic management of the state, key
areas of HRM described in the existing human resource management strategies (programs)
in public administration and recognized by managers of organizations within the public
administration. Selection of research methods and techniques is a result of the assumptions
and characteristics of isolated research problems.

Key words: human resource management, public administration,
research methodology
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Zarządzanie talentami
w polskich przedsiębiorstwach
w czasie kryzysu1
Zarządzanie talentami (ZT) nie jest już w polskich przedsiębiorstwach traktowane
jak nowość i modny trend, lecz coraz częściej staje się znaną i cenioną praktyką2.
Procesy wyróżniania z grona pracowników osób najlepszych, o wysokich kwalifikacjach i potencjale oraz prowadzenie dla nich specjalnych programów rozwojowych
zyskują coraz większą liczbę zwolenników.
Początki zainteresowania tą tematyką datuje się na lata 80., kiedy to w USA zauważono braki w zasobach doświadczonych pracowników mogących zastąpić odchodzących na emerytury menedżerów i zapewnić ciągłość sukcesji najwyższych stanowisk.
Pod koniec lat 90. specjaliści firmy McKinsey opublikowali wyniki badań wskazujące
na problemy przedsiębiorstw w USA z pozyskiwaniem pracowników i wypromowali
hasło „walki o talenty” [1, s. 200]. Nazwano tak obserwowane w tym czasie zjawisko
charakteryzujące się tym, że liczba bardzo zdolnych osób jest ograniczona, brak jest dobrze wyszkolonych pracowników, którzy mogliby zastąpić kadrę menedżerską, a sukcesem firmy jest przezwyciężenie konkurentów w pozyskiwaniu wybitnych kandydatów.
Analiza literatury wykazuje dużą różnorodność w zakresie definiowania procesu
zarządzania talentami. Według R.E. Lewisa i R.J. Heckmana można wyróżnić trzy
główne nurty postrzegania tego obszaru [13, s. 139–154]. Pierwszy z nich definiuje
zarządzanie talentami jako zestaw typowych praktyk, funkcji i działań zarządzania
kadrami, takich jak: rekrutacja, selekcja, rozwój, jednak wykonywanych szybciej i/lub
* Dr Joanna Antonina Tabor – Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie.
1 Badania prowadzono w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej. Praca naukowa współfinansowana
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, projektu własnego województwa mazowieckiego Mazowieckie Stypendium Doktoranckie.
2 Świadczą o tym m.in.: coraz częstsze prezentowanie praktyk ZT na konferencjach branżowych, zwiększająca się liczba przedsiębiorstw, które na stronach internetowych zamieszczają informacje o prowadzonych
programach ZT.
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w zakresie całego przedsiębiorstwa (a nie np. departamentu), dlatego też jego przedstawiciele próbują zamiennie stosować określenia „zarządzanie kadrami” i „zarządzanie
talentami”. Druga perspektywa skupia się głównie na tzw. talent pools, a więc zasobach
talentów i napływie pracowników oraz przyporządkowaniu ich do odpowiednich stanowisk w organizacji. Jest ona zbliżona do planowania sukcesji, zasobów ludzkich,
włączając w nie rekrutację i selekcję, a także zarządzanie pracownikami i stanowiskami
(przewidywanie potrzeb, wakatów, podaży i popytu, ścieżki kariery), dlatego też jest
to podejście bardziej skupione na wewnętrznych zasobach organizacji. W trzecim
nurcie, którego ośrodkiem jest sam talent, można wyróżnić dwa podejścia. Według
pierwszego talenty to osoby o najwyższym potencjale, których należy poszukiwać,
zatrudniać, nagradzać, głównie ze względu na ich wyniki (mniej – potrzeby konkretnych stanowisk, jak w przypadku poprzedniej perspektywy). W drugim podejściu
traktuje się talent jako krytyczny zasób, a rolą funkcji HR jest zarządzanie wszystkimi
talentami (pracownikami) w celu osiągnięcia przez nich jak najlepszych wyników.
W Polsce wciąż jeszcze niewiele pozycji naukowych poświęcono w całości zagadnieniu zarządzania talentami. Pierwsza publikacja zwarta wprowadzająca do tej
tematyki i omawiająca podstawowe procesy ZT oraz doświadczenia wybranych organizacji została wydana pod redakcją S. Borkowskiej w 2005 roku [3]. Z procesami
realizowanymi w polskich przedsiębiorstwach można zapoznać się m.in. dzięki badaniom prowadzonym pod kierownictwem A. Pocztowskiego [20] oraz przez Ł. Sienkiewicza [24]. Należy również wspomnieć o pracach m.in.: T. Listwana [m.in. 15],
A. Miś [m.in. 18], Cz. Schmidta [m.in. 27], T. Kawki [12], H. Bienioka [2] czy T. Ingrama [11]. W opinii autorki wciąż jednak istnieje niezagospodarowane pole badawcze obejmujące wiele aspektów związanych zarówno z teorią zarządzania talentami,
jak również praktykami wdrażanymi przez polskie przedsiębiorstwa.
W sytuacji istnienia wielu „białych pól badawczych” autorka podjęła próbę rozpoznania zależności pomiędzy różnymi aspektami kryzysu gospodarczego a procesem zarządzania talentami. Wstępne badania w zakresie określenia możliwego pozytywnego wpływu okresu dekoniunktury gospodarczej na procesy ZT zrealizowano
w 2010 roku [28, s. 124–134]. Autorka badała także zmiany, jakie pod wpływem kryzysu zaistniały w obszarze kształcenia pracowników, szczególnie tych o największym
potencjale [29, s. 60–65]. Zaprojektowała również i przeprowadziła w 2011 r. własne
badanie empiryczne obejmujące m.in. zachowania przedsiębiorstw w stosunku do
talentów w warunkach kryzysu, które jest omawiane w niniejszej pracy.

Problem badawczy
Talenty stanowią szczególną wartość dla przedsiębiorstwa, dlatego też w ramach
dedykowanych im programów organizacje chronią i rozwijają swoje najcenniejsze
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zasoby. Nie jest jednak pewne, czy ów „parasol ochronny” jest otwarty również w sytuacjach dekoniunktury, gdy firma musi walczyć o przetrwanie i ciąć koszty. Weryfikacja postaw i ewentualnych zmian w zachowaniach organizacji w trudniejszych
gospodarczo okresach może prowadzić do interesujących badawczo wniosków na
temat ogólnego postrzegania przez przedsiębiorstwa idei zarządzania talentami. Jeśli bowiem zachowania są niezależne od koniunktury gospodarczej, można wysnuć
wniosek, że jest to spowodowane rzeczywistym zaangażowaniem przedsiębiorstw
w rozwój talentów, a więc istnieniem i rozpowszechnianiem w kulturze organizacyjnej tzw. talent mindset [17, s. 22] – przekonania o znaczeniu talentów oraz wiary,
że dla osiągania celów biznesowych niezbędne jest posiadanie wybitnych jednostek.
Z kolei zdecydowana zmiana zachowań organizacji w czasie kryzysu, np. likwidacja
programów zarządzania talentami przez wzgląd na oszczędności i cięcie kosztów,
mogłaby prowadzić do stwierdzenia, że przedsiębiorstwa traktują zarządzanie talentami jedynie jako swoistą premię, nagrodę, dodatek dla najlepszych pracowników
(„rozdawany” w czasach koniunktury, a „zabierany” w czasie kryzysu), pełniący rolę
elementu wizerunku pracodawcy.

Grupa badawcza
Badania prowadzono w organizacjach dobranych celowo, metodą kwestionariuszową. Poproszono respondentów o analizę działań podejmowanych wobec talentów
w latach 2008–2010, gdy odczuwalne były skutki globalnego kryzysu gospodarczego.
Ankietę wypełniły 43 organizacje, z czego do ostatecznego badania zakwalifikowano 34 firmy (w pozostałych nie były realizowane działania w zakresie zarządzania talentami). Były to w zarówno spółki o przeważającym kapitale zagranicznym
(56 proc.), jak również polskim (35 proc.). Większość respondentów pełniła funkcję
dyrektora lub kierownika działu personalnego. Najsilniej reprezentowane były organizacje duże, zatrudniające ponad 1000 pracowników (jedna trzecia badanych),
ok. 20 proc. respondentów reprezentowało organizacje zatrudniające odpowiednio:
501–1000 osób, 251–500 osób, 100–250 osób. Ok. 12 proc. respondentów to organizacje zatrudniające poniżej 100 pracowników. Reprezentowane branże to m.in.:
produkcja (16 proc.), finanse i ubezpieczenia (22 proc.), handel (16 proc.), budownictwo (13 proc.), informatyka (13 proc.).

Wyniki badań
Kryzys subprime, zapoczątkowany w 2007 r. w USA, dotknął poprzez efekt zarażania [16, s. 27] gospodarki innych krajów, przy czym skutki te odczuwalne były
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w polskiej gospodarce z dużym opóźnieniem. Kryzys był więc dla badanych organizacji uwarunkowaniem zewnętrznym, kryzysem odczuwalnym na poziomie makro.
W niektórych sytuacjach przełożył się on na kryzys w przedsiębiorstwie w postaci
różnych rodzajów: kryzysu płynności, gdy odczuwalne były problemy z zachowaniem
płynności; kryzysu wyników, gdy odnotowano stratę finansową oraz kryzysu strategicznego, gdy odczuwano znaczne ograniczenie możliwości realizacji zaplanowanych. Różnie mogły być także odczuwalne fazy kryzysu (od potencjalnej do ostrej).
Na rysunku 1 zostały przedstawione odpowiedzi na pytanie o wpływ, jaki wywarł na badane organizacje kryzys finansowy w podziale na dwie grupy: organizacji nieposiadających i posiadających programy zarządzania talentami. W pierwszej
grupie aż 88 proc. respondentów odczuło negatywny wpływ kryzysu, w tym 22 proc.
respondentów miało problemy z płynnością, 33 proc. ankietowanych odnotowało
stratę w wyniku finansowym w jednym roku lub kilku latach, zaś kolejne 33 proc.
stwierdziło, że kryzys ograniczył ich możliwości rozwoju, mimo że nie odnotowali
strat. Na 11 proc. kryzys raczej nie miał wpływu. Żadna z organizacji nie zaznaczyła
opcji „zdecydowanie nie miał wpływu”, ani też „miał wpływ pozytywny”. Wyniki
w drugiej grupie różnią się znacząco. Łącznie 71 proc. badanych organizacji w jakiś
sposób odczuło negatywny wpływ kryzysu, jednak jedynie 6 proc. uznało, że kryzys
miał wpływ zdecydowanie negatywny i że doświadczono problemów z płynnością,
24 proc. odnotowało stratę w wyniku finansowym, a 41 proc. stwierdziło, że kryzys
ograniczył ich możliwości rozwoju. Dodatkowo w aż 18 proc. przypadków nie zauważono wpływu kryzysu (15 proc. zaznaczyło „raczej nie miał wpływu”, a 3 proc.
„zdecydowanie nie miał wpływu”), a 12 proc. odczuło pozytywny wpływ kryzysu,
w tym wzrost zysków w czasie kryzysu.
Rysunek 1. Wpływ kryzysu na ogólne wyniki badanych organizacji
w latach 2008–2010
miał wpływ pozytywny (zyski wzrosły)
zdecydowanie nie miał wpływu
raczej nie miał wpływu
kryzys ograniczył nasze możliwości…

firmy nie posiadają ZT
firmy posiadają ZT

miał wpływ raczej negatywny (strata)
miał wpływ zdecydowanie negatywny…

Źródło: badania własne.

Grupa badawcza jest zdecydowanie zbyt mała, aby wyciągnąć jednoznaczne wnioski na jej podstawie, należy więc jedynie stwierdzić, że ogólna sytuacja ekonomiczna
badanych organizacji, które posiadały programy ZT, była w tych latach lepsza niż
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tych, które programów ZT nie posiadały. Może to prowadzić do postawienia hipotezy o współzależności pomiędzy posiadaniem takich programów oraz ogólnie lepszej sytuacji organizacji i lepszego radzenia sobie z trudnościami gospodarczymi,
być może też dzięki posiadaniu talentów, natomiast teza ta oraz jej kierunek (który
czynnik zależy od którego) powinny być sprawdzane na dużo większej grupie badawczej i za pomocą bardziej pogłębionych badań.

Obszary zarządzania talentami
Działania dla talentów realizowane w badanych organizacjach obejmują wiele
różnorakich procesów. Pozwala to wnioskować o stosunkowo dużej dojrzałości badanych organizacji, które starają się proponować najlepszym pracownikom bogatą
ofertę zawierającą zarówno elementy rozwoju, jak również motywacji czy budowania ścieżki kariery.
Najpopularniejsze obszary to rozwój talentów (88 proc. respondentów) oraz zatrzymywanie talentów (82 proc.). Ponad 60 proc. organizacji realizuje działania z obszaru polityki sukcesji, motywowania talentów oraz pozyskiwania talentów. 44 proc.
zaznaczyło także odpowiedź „działania dla studentów/absolwentów”, które zdecydowano się wyróżnić w ankiecie jako odrębny proces pozyskiwania młodych talentów
i na bazie współpracy z uczelniami. Mniej niż połowa (40 proc.) podejmuje działania dotyczące zarządzania wiedzą talentów.
Opcje najpopularniejsze, a więc rozwój i zatrzymywanie, wydają się być słusznie
wybrane przez organizacje. Z badań dostępnych w literaturze wynika, że są to jedne
z najważniejszych aspektów zarządzania talentami. Stawianie wyzwań, a jednocześnie
zapewnianie ciągłego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń
jest dla talentów niezwykle atrakcyjne. W połączeniu z dobrą atmosferą pracy, sprzyjającą zdrowej rywalizacji, tworzą kulturę, która ułatwia budowanie zaangażowania
i zatrzymywanie ich u pracodawcy.
Wyzwaniem pozostaje wciąż zarządzanie wiedzą talentów. Obszar ten staje się
coraz istotniejszy z wielu względów (wymiana informacji pomiędzy ekspertami, zatrzymanie wiedzy w organizacji po odejściu talentu etc.), jednak nie jest łatwy do
realizacji zarówno z powodów formalnych, jak i kulturowych (tendencja do zatrzymywania wiedzy dla siebie jako cennego zasobu wyróżniającego spośród innych
pracowników).

Talenty a pozostali pracownicy
Ponad połowa badanych organizacji wskazała, że kryzys miał wpływ na prowadzoną politykę personalną. Nie do przecenienia jest wówczas rola bezpośrednich menedżerów, ale również działu kadr podejmującego działania antykryzysowe, często
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dotkliwe dla wszystkich pracowników [8, s. 43], np. wstrzymanie zatrudnienia, redukcje, ograniczenie dodatków, szybsze kierowanie na emeryturę [7, s. 42]. W badaniach analizowano, czy restrykcje te dotyczą w tym samym stopniu wszystkich
pracowników, czy też utrzymują się różnice pomiędzy talentami a pozostałymi pracownikami.
Rysunek 2. R
 óżnice w działaniach podejmowane w badanych firmach w czasie
kryzysu wobec talentów oraz pozostałych pracowników
redukcji motywacji pozapłacowej (benefity)
redukcja bonusów, premii
redukcja wynagrodzenia
zmniejszenie budżetu szkoleniowego

wobec pozostałych
pracowników
wobec talentów

redukcja zatrudnienia
wstrzymanie rekrutacji

Źródło: badania własne.

Wyraźnie widać różnicę w podejściu do talentów w porównaniu z pozostałymi
pracownikami. W czasie kryzysu to głównie wobec innych pracowników stosowano restrykcje, takie jak: wstrzymanie rekrutacji (47 proc.), redukcje zatrudnienia
(47 proc.) czy zmniejszenie budżetu szkoleniowego (56 proc.). Pokazuje to tendencję do utrzymywania statusu „gwiazd organizacyjnych” bez względu na otoczenie
gospodarcze i problemy, które dotykają firmę.
Jest to pierwszy argument na rzecz uznania, że w badanych organizacjach nie traktuje się zarządzania talentami jedynie wizerunkowo, jako koszt, który w razie trudności należy zmniejszyć bądź zlikwidować, lecz jako inwestycję w najlepszych, którą
w trudnych czasach należy utrzymać. Stan ten potwierdzają odpowiedzi na kolejne
pytanie, o działania podjęte w czasie kryzysu wobec programów ZT.
Według M. Sidor-Rządkowskiej kryzys i związane z nim cięcia kosztów spowodowały, że przedsiębiorstwa rezygnują z wprowadzania programów zarządzania
talentami. Co więcej, rezygnuje się także z kontynuowania tych już wdrożonych
[23, s. 184]. Działanie takie M. Sidor-Rządkowska ocenia jako krótkowzroczne
i uznaje za zaprzeczenie strategii personalnej z założenia zakładającej długi horyzont czasowy. W badanej grupie 47 proc. organizacji utrzymało istniejące programy, mimo bieżących trudności. 34 proc. zdecydowało się na zmniejszenie ich
zakresu, a 19 proc. – na czasowe ich wstrzymanie. Z kolei 6 proc. organizacji zwiększyło zakres programów i zaobserwowało zwiększenie poparcia dla nich w kryzysie.
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U 9 proc. respondentów zastosowano inne działania, wśród nich: zwiększenie rekrutacji talentów wg bardziej wyśrubowanych kryteriów; zwiększenie wymagalności. Jedna z osób stwierdziła, że program dla talentów jest prowadzony siłami wewnętrznymi, więc kryzys nie wpłynął na ich zmianę, wręcz wzmocnił zasadność
prowadzanie takich inicjatyw.

Pozyskiwanie talentów
Pierwszy etap procesu zarządzania talentami obejmuje ich pozyskiwanie do organizacji: zarówno z rynku pracy, jak również poprzez identyfikację z grona pracowników (np. w ramach oceny okresowej). W badaniach starano się znaleźć odpowiedź
na pytanie, jak wygląda proces pozyskiwania talentów w czasie kryzysu: czy przedsiębiorstwa rezygnują z rekrutacji, bo wprowadzają oszczędności w tym zakresie, czy
też korzystają z okazji do przejęcia najlepszych pracowników od osłabionych konkurentów? Jak wygląda identyfikacja talentów wewnętrznych, gdy prowadzona jest
restrukturyzacja zatrudnienia?
Według P. Cheese’a kryzys spowodował wejście firm w kolejną fazę walki o talenty [5, s. 3–5]. Poprzez wzrastającą mobilność kadr, zwiększającą się jej różnorodność, rozwój wirtualizacji pracy pozyskanie i utrzymanie talentów będzie wymagać
nowego podejścia. W jego opinii należy wzmocnić praktykę zarządzania talentami
i oprzeć ją jeszcze mocniej na strategicznych obszarach rozwoju firmy, odchodząc
od podejścia operacyjnego czy taktycznego. Z kolei w szóstej edycji badania European HR Barometer niedobór talentów znalazł się na pierwszym miejscu w zakresie
kluczowych czynników wpływających na politykę HR [26].
W odpowiedzi na pytanie ogólne o wpływ kryzysu na pozyskiwanie talentów do
organizacji (w rozumieniu: pozyskiwanie ze źródeł zewnętrznych) 44 proc. ankietowanych uznało, że kryzys nie wpłynął na pozyskiwanie przez nich talentów. 34 proc.
stwierdziło, że w niewielkim stopniu ograniczyło działania mające na celu pozyskiwanie talentów, zaś 13 proc. zwiększyło działania. Pojawiła się również odpowiedź,
że w kryzysie byliśmy w stanie przyjąć do pracy osoby bardziej utalentowane, mieliśmy lepszy i większy wybór.
Organizacje nie zdecydowały się więc na znaczące cięcia w rekrutacji talentów.
Jedna trzecia zastosowała politykę ostrożnościową, w niewielkim stopniu ograniczając nabór.
Część organizacji zdecydowała się na zwiększenie tej puli pracowników, korzystając z osłabienia gospodarczego. Jest to zgodne z poglądem A. Lipki [14, s. 163–164],
która uznaje, że nawet w okresie dekoniunktury warto rozpoczynać inwestycje w talenty, gdyż stanowią one dobro rzadkie. Wśród tych i pozostałych respondentów pozyskiwano talenty przede wszystkim z rynku pracy (69 proc. organizacji), ale równie
chętnie z uczelni (62 proc.) oraz od konkurencji (56 proc.).
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Rysunek 3. Wpływ kryzysu na pozyskiwanie talentów do badanych organizacji
zdecydowanie zwiększyliśmy pozyskiwanie…
w niewielkim stopniu zwiększyliśmy…
w niewielkim stopniu ograniczyliśmy…
zdecydowanie ograniczyliśmy…
kryzys nie miał wpływu na pozyskiwanie…
miał inny wpływ

Źródło: badania własne.

Kolejny obszar badawczy to analiza różnic istniejących pomiędzy pozyskiwaniem talentów nowych z rynku zewnętrznego oraz identyfikowaniu talentów wewnętrznych. W czasie kryzysu organizacje miały tendencję do skupiania się na bieżących zasobach – aż 80 proc. organizacji nie zmieniło swoich działań (62 proc.)
lub zwiększyło działania w tym zakresie (19 proc.). Jedynie 10 proc. firm w niewielkim stopniu ograniczyło działania w obszarze identyfikowania talentów wewnętrznych (w stosunku do niemal 40 proc., które ograniczyło pozyskiwanie talentów zewnętrznych).

Rozwój talentów
Drugim etapem w procesie zarządzania talentami jest ich rozwój, tzw. „szlifowanie diamentu”. Dotychczasowe badania rynkowe wykazały negatywny wpływ kryzysu
na działania szkoleniowe organizacji [29, s. 60–65]. Przedsiębiorstwa w dekoniunkturze znacząco redukowały budżety szkoleniowe i decydowały się na oszczędności
w tym obszarze, co z kolei spowodowało wyraźne obniżenie popytu na usługi szkoleniowe. Rok 2009 uznawany był za jeden z najtrudniejszych dla branży od kilku lat
– według Polskiej Izby Firm Szkoleniowych obroty, w porównaniu z rokiem 2008,
spadły średnio o 30 proc., a w najbardziej dotkniętych kryzysem firmach – do
60 proc. [9]. Wsparcie rozwoju zawodowego pracowników, mimo redukcji budżetów przeznaczonych na szkolenia, zostało uznane przez pracowników działów
personalnych za największe wyzwanie, jakie stanęło przed nimi w 2010 roku [21].
Talenty zaliczane są zazwyczaj do grona pracowników wiedzy, dla których niezwykle istotnym elementem motywacyjnym są procesy rozwojowe [30, s. 58–64].
Jak stwierdza M. Morawski, Inwestowanie dużych i zróżnicowanych środków w najlepszych, najbardziej utalentowanych, dysponujących cenną wiedzą i doświadczeniem
pracowników musi być priorytetem polityki personalnej współczesnego przedsiębiorstwa
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[19, s. 9]. Warto wspomnieć, że według badań jedną z głównych przyczyn, dla których talenty odchodzą z organizacji, jest poczucie, że ich rozwój został zahamowany
[22, s. 53]. Z kolei tworzenie odpowiedniego klimatu nauki i pracy może skłaniać ich
do pozostania w organizacji [10, s. 35–55].
W badanych organizacjach ponad 40 proc. ograniczyło nakłady na działania rozwojowe dla talentów (w tym tylko 6 proc. w dużym stopniu, a 34 proc. w niewielkim
stopniu). Podobna liczba firm nie odczuła wpływu kryzysu na programy rozwojowe
dla talentów. Co ciekawe, 16 proc. ankietowych zwiększyło budżety rozwojowe dla
talentów, w tym 9 proc. w dużym stopniu.
Rysunek 4. Wpływ kryzysu na programy rozwojowe dla talentów realizowane
w badanych organizacjach
zdecydowanie zwiększyliśmy nakłady
w niewielkim stopniu zwiększyliśmy nakłady
w niewielkim stopniu ograniczyliśmy nakłady
zdecydowanie ograniczyliśmy nakłady
kryzys nie miał wpływu na programy rozwojowe talentów

Źródło: badania własne.

Oprócz informacji o zmianie budżetów rozwojowych dla talentów w czasie kryzysu podjęto w badaniach również próbę analizy poszczególnych elementów programów rozwojowych. Zakładano, że struktura programów rozwojowych zmienia
się w czasie kryzysu tak, aby zastosować oszczędności, nie likwidując jednak działań
skierowanych na rozwój kompetencji. Uściślając: zakładano, że organizacje zmniejszają zakres działań kosztowniejszych (szkoleń zewnętrznych, studiów podyplomowych czy staży zagranicznych), kierując większy nacisk na działania, które można
zrealizować na bazie kosztów własnych (np. szkolenia wewnętrzne, działania praktyczne, udział w projektach strategicznych czy też rotacja stanowisk).
Hipoteza została wstępnie potwierdzona w badaniach: organizacje wskazywały na
ograniczenie form kosztowniejszych oraz na zwiększenie mniej kosztownych. Ograniczenie zastosowano głównie w przypadku szkoleń zewnętrznych (–38 proc.) oraz
studiów podyplomowych i MBA (–22 proc.), natomiast zwiększeniu uległy działania wewnętrzne: szkolenia wewnętrzne (+25 proc.), rotacja stanowisk (+25 proc.),
coaching i/lub mentoring (+22 proc.), uczenie się w praktyce (+22 proc.). Zdecydowanie wzrósł też udział w projektach strategicznych (+38 proc.).
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Rysunek 5. W
 pływ kryzysu na poszczególne elementy programów rozwojowych
dla talentów realizowanych w badanych organizacjach
zdecydowanie zwiększyliśmy nakłady
w niewielkim stopniu zwiększyliśmy nakłady
w niewielkim stopniu ograniczyliśmy nakłady
zdecydowanie ograniczyliśmy nakłady
kryzys nie miał wpływu na programy rozwojowe talentów

Źródło: badania własne.

Warto zatrzymać się nad tymi wynikami i rozważyć kilka kwestii. Po pierwsze,
w większości przypadków ankietowani sugerowali brak wpływu kryzysu na poszczególne formy rozwojowe, co pokrywa się z ich poprzednimi wypowiedziami o utrzymaniu bieżących działań dla talentów, mimo spowolnienia gospodarczego. Po drugie,
kosztowność działań nie musi być jedynym argumentem. Kolejnym może być większy nacisk na praktyczny aspekt pozyskiwanej wiedzy podczas sytuacji kryzysowych.
Wiedza czerpana ze studiów czy nawet szkoleń zewnętrznych nie jest tak praktyczna
i możliwa do natychmiastowego wykorzystania jak ta przekazywana przez trenerów
wewnętrznych, którzy znają organizację, coachów czy mentorów wspierających przy
bieżących działaniach. Po trzecie wreszcie, należy zwrócić uwagę na niemal 40 proc.
respondentów, którzy oznaczyli zwiększenie działań w zakresie udziału talentów w projektach strategicznych. Wykorzystanie kompetencji osób o największym potencjale
w czasach kryzysu i w sytuacji kryzysowej jest sensem i treścią ich bytności w organizacji. To właśnie w takich momentach organizacje bazują na najlepszych, a oni mają
możliwość wykazania się, sprawdzenia i przekazania swojej wiedzy i umiejętności.
Ostatnie pytanie poświęcone programom rozwojowym dotyczyło celów programów. Z analiz rynkowych wynika, że w czasie kryzysu większym popytem wśród
firm szkoleniowych cieszyły się szkolenia nastawione na zwiększanie kompetencji „kryzysowych”, w tym m.in. zarządzania ryzykiem czy zarządzania w kryzysie,
a także szkolenia wspierające kompetencje menedżerów, którzy musieli odnaleźć się
z sukcesem w nowej i trudnej sytuacji zarządzania zespołem, komunikowania zmian,
przeprowadzania redukcji czy zatrzymywania najlepszych.
W badanych firmach również zauważono zmiany – 44 proc. respondentów
przyznało, że zwiększono nastawienie na budowanie kompetencji menedżerskich
i przywódczych. Jedna trzecia skupiła się na większym budowaniu kompetencji
sprzedawców (warto przypomnieć, że kryzys subprime to kryzys popytowy; kryzys
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przychodów i kosztów, w rezultacie którego wielkości sprzedaży i przychodów załamały się na dużą skalę [25, s. 15]), a jedynie u 16 proc. zwiększono nastawienie na
zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie w kryzysie. 41 proc. ankietowanych nie zmieniło charakteru programów rozwojowych.
Rysunek 6. Zmiany w celach programów rozwojowych dla talentów realizowanych
w badanych organizacjach
zwiększono nastawienie na kompetencje
menedżerskie/przywódcze
zwiększono nastawienie na kompetencje
w zakresie sprzedaży
zwiększono nastawienie na zarządzanie
ryzykiem/zarządzanie w kryzysie
nic się nie zmieniło, kryzys nie miał wpływu
na cele programów rozwojowych
inne

Źródło: badania własne.

Zatrzymywanie talentów
Organizacje, które traktują talenty bardzo wartościowy zasób, dużo wysiłku i nakładów poświęcają zarówno na pozyskanie najlepszych kandydatów, jak również na
inwestowanie w ich rozwój. Istotnym etapem jest też ich zatrzymywanie w organizacjach. Na konieczność kontynuacji działań w tym zakresie, także w czasie recesji,
zwracają uwagę m.in. H. Brundage i M. Koziel [4, s. 4–9]. Podkreślają, że zastępowanie
pracownika innym jest dużo droższe niż pozostawienie go na stanowisku, a polepszenie się koniunktury może doprowadzić do walki o talenty. Dodatkowo, w cięższych
czasach najlepsi pracownicy mogą być potrzebni do wdrażania programów naprawczych bądź innych działań strategicznych, które pomogą firmie przetrwać [6, s. 58].
Ponad 60 proc. badanych organizacji stwierdziło, że kryzys nie miał wpływu na
zatrzymywanie talentów. Należy więc zakładać, że firmy te realizowały bieżące działania zmierzające do zatrzymania najlepszych, ale nie czuły potrzeby zwiększenia zaangażowania w tym zakresie. Natomiast co piąty respondent obawiał się „ucieczki”
talentów do konkurencji i zdecydował o silnym zwiększeniu działań w tym obszarze.
Jakie działania podejmują organizacje, aby zatrzymać utalentowanych pracowników? Ponad 70 proc. wykorzystuje do tego awans lub zwiększenie zakresu odpowiedzialności. 65 proc. oferuje talentom dodatkowe działania rozwojowe. Dopiero na
trzecim miejscu znalazła się motywacja finansowa, a więc wynagrodzenie, premie,
opcje – odpowiedź tę zaznaczyło 41 proc. respondentów.
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Rysunek 7. Wpływ kryzysu na zatrzymywanie talentów w badanych organizacjach
zdecydowanie zwiększyliśmy działania
w niewielkim stopniu zwiększyliśmy działania
w niewielkim stopniu ograniczyliśmy działania
kryzys miał inny wpływ
kryzys nie miał wpływu na zatrzymywanie…

Źródło: badania własne.

Co trzecia organizacja stosowała również opcję „lojalnościową” – zastosowanie
aneksu szkoleniowego, w którym pracownik zobowiązywał się przepracować określony okres czasu w zamian za dofinansowanie działań rozwojowych. Podejmowano
również inne działania, tj. zapewnianie programów rozwijających potrzebne kompetencje oraz pomocy w realizacji indywidualnych potrzeb.
Rysunek 8. D
 ziałania podejmowane w badanych organizacjach, aby zatrzymać
utalentowanych pracowników
awans lub zwiększenie zakresu…
oferowanie dodatkowych działań…
motywacja finansowa
zastosowanie aneksu szkoleniowego
inne działania

Źródło: badania własne.

Ewaluacja talentów
Czwartym badanym procesem w zarządzaniu talentami była ewaluacja. W rozumieniu autorki dotyczy ona dwóch obszarów. Z jednej strony niezbędne jest dokonanie ewaluacji talentów, a więc oceny ich pracy w stosunku do poniesionych nakładów. Z drugiej strony organizacje powinny oceniać prowadzony proces zarządzania
talentami i jego efekty, a następnie adaptować go do stale zmieniającego się otoczenia i realizowanej strategii.
Ponad 60 proc. uznało, że ewaluacja jest tak samo ważna w kryzysie, zaś 16 proc.
twierdziło, że ewaluacja jest ważniejsza w kryzysie. Aż 22 proc. respondentów nie
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miało zdania w tej kwestii. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi: ewaluacja jest mniej
ważna w kryzysie.
Rysunek 9. Narzędzia ewaluacji programów zarządzania talentami stosowane
w badanych organizacjach
sprawdzenie wyników pracownika–talentu
(ocena pracownicza, talent review process)
sprawdzenie realizacji planów rozwojowych
pracownika–talentu (wzrost kompetencji)
mierzenie wskaźnika rotacji/odpływu talentów
sprawdzanie jakości programów

sprawdzenie realizacji planów strategicznych
sprawdzenie opinii klientów zewnętrznych
mierzenie trudności obsadzania
kluczowych stanowisk
mierzenie ROI

Źródło: badania własne.

Podstawowe formy ewaluacji stosowane w badanych firmach to:
 sprawdzenie wyników pracownika–talentu, np. poprzez ocenę pracowniczą czy
też talent review process (metodę tę stosuje 72 proc. respondentów);
 sprawdzenie realizacji planów rozwojowych pracownika–talentu, np. poprzez
mierzenie wzrostu kompetencji (69 proc. respondentów).
Cennym wskaźnikiem jest również rotacja/odpływ talentów. Ewaluacji w ten
sposób dokonuje 56 proc. respondentów. Ponad 40 proc. stara się badać jakość prowadzonych programów, 37 proc. sprawdza realizację planów strategicznych. Prawie 20 proc. pyta o zdanie klientów zewnętrznych, a ok. 16 proc. bierze pod uwagę
trudność obsadzania kluczowych stanowisk. Jedynie co dziesiąty respondent mierzy
ROI – return on investment.
Respondentów zapytano również o rezultaty ewaluacji prowadzonej w czasie kryzysu. Wynika z nich, że efektywność programów ZT nie zmieniła się znacząco. Prawie 60 proc. organizacji nie zauważyło zmian. Jedna trzecia respondentów zauważyła
wzrost efektywności (w 22 proc. w niewielkim stopniu, zaś w 10 proc. zdecydowanie
wzrosła). W co dziesiątej firmie efektywność nieco spadła.
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Podsumowanie i wnioski
Badane organizacje również w kryzysie wyróżniają talenty spośród pozostałych
pracowników. Jedynie nieznacznie ograniczają pozyskiwanie talentów z rynku pracy
i kontynuują identyfikowanie talentów wewnętrznych. Zapewniają ciągłość istotnych
działań rozwojowych, jednocześnie zamieniając formy kosztowniejsze na te, które
można zrealizować siłami wewnętrznymi. Dbają o zatrzymywanie talentów, czasami
wzmacniając działania w tym zakresie. Analizują prowadzone programy ZT i z analiz
tych wynika, że ich efektywność utrzymuje się również w kryzysie.
Podsumowując, postawy badanych organizacji wobec talentów w okresie kryzysu
wskazują, że organizacje te w zdecydowanym stopniu pojmują ideę zarządzania talentami strategicznie, uznając talenty za swoje najważniejsze zasoby i nie rezygnując
z inwestycji w nie również w okresach trudniejszych gospodarczo.
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Zarządzanie talentami w polskich
przedsiębiorstwach w czasie kryzysu
Streszczenie
Artykuł jest poświęcony działaniom, jakie podejmują polskie przedsiębiorstwa wobec najbardziej cenionych pracowników (talentów) w czasie kryzysu gospodarczego. W pierwszej części
zaprezentowano genezę zarządzania talentami (ZT) oraz definicje literaturowe. Następnie
przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących czterech obszarów: pozyskiwania,
rozwoju i zatrzymywania talentów oraz ewaluacji programów zarządzania talentami w czasie
kryzysu subprime.

Słowa kluczowe: talent, zarządzanie talentami, kryzys

Talent management in Polish enterprises
during economic crisis
Abstract
The aim of the paper is to analyse attitudes and actions taken by Polish enterprises
towards high potential employees (talents) during economic crisis. In the first part,
the author characterizes origins and definitions of talent management. Then, she presents results of her research carried out in Polish companies on four processes: acquisition, development, retention and evaluation of talents during the subprime crises.
Key words: talent, talent management, talent mindset, subprime
crisis
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Wspomnienie Tomasza Baty

W dniu 12 lipca 2012 r. mija osiemdziesiąta rocznica śmierci Tomasza Baty, którego praktyczny dorobek badawczy wśród przedstawicieli nurtu humanizacyjnego
na stałe wpisał się do historii myśli organizatorskiej. Nazwisko Tomasza Baty i logo
jego firmy do dzisiaj funkcjonuje w światowym przemyśle obuwniczym. Podstawową zasadą obowiązującą w jego firmie, od powstania do dzisiaj, był i jest slogan
„Klient nasz pan”. Jego firma stała się oryginalnym przykładem wdrożenia do praktyki nowatorskich rozwiązań, które połączone z geniuszem przedsiębiorczości właściciela i sprawnym systemem organizacji i zarządzania w konsekwencji przyniosły
spektakularne rezultaty. Pod koniec lat 20. XX wieku dzięki firmie Bata nowo powstała wówczas Czechosłowacja była największym eksporterem obuwia na świecie.
Współcześnie w firmie zatrudnionych jest ponad 50 000 osób w 68 krajach na całym świecie. Klientom oferuje się nadal wysokiej jakości wyroby branży obuwniczej
i galanterii skórzanej.
Pomimo iż zasady zarządzania, misja czy wizja firmy „Baty” nie zostały w ówczesnym czasie nigdzie zapisane, aktualność rozwiązań z dziedziny organizacji i zarządzania stosowanych w systemie Baty można dostrzec w wielu obszarach. Współcześnie rozwiązania wprowadzane przez T. Batę są domeną nowoczesnych koncepcji
zarządzania. Nowatorski system opracowany przez zlińskiego producenta obuwia zawierał w sobie zalążki aktualnych rozwiązań organizatorskich, takich jak: koncepcja
grup autonomicznych; praca grupowa; japoński system just in time uwidoczniony
w eliminowaniu zapasów poprzez sieć sprzedaży detalicznej bez pośrednictwa hurtowni; reengineering zakładający, że szkolenie powinno być w przedsiębiorstwach zastąpione edukacją czy TQM zauważalny w ogromnej dbałości o klienta, szczegóły wyrobów, kultura pracowników, porządek i dobra opinia firmy [3, s. 1]. Ponadto firmę
Baty już w latach 20. XX stulecia bez wątpienia można nazwać organizacją uczącą się,
gdyż znakomite wyczucie rynku i natychmiastowe reakcje na zmiany pozwalają zauważyć, iż wiedza i jej umiejętne wykorzystanie były jej największym atutem. System
* Dr Angelika Wodecka-Hyjek – Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie.
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organizacji i zarządzania firmą opracowany przez Tomasza Batę obecnie uważany
jest również za prekursorskie wdrożenie koncepcji samodzielnych jednostek biznesowych, która często utożsamiana jest z japońską egzemplifikacją „systemu ameby”
zapoczątkowaną w firmie Japanese Kyocera Corporation [7, s. 59; 9].
Tomasz Bata reprezentujący demokratyczny styl zarządzania postrzegany jest do
dzisiaj jako człowiek nowej epoki przemysłowej, zafascynowany nowoczesnością,
która ma służyć rozwojowi człowieka. Ten szczególny akcent podkreślenia wartości
człowieka i zorientowanie na potrzeby robotników pozwala nazywać Tomasza Batę
przedsiębiorcą społecznym.
Tomasz Bata urodził się 3 marca 1876 r. w Zlinie, na czeskich Morawach, jako
trzecie dziecko Antoniego Baty, szewca od siedmiu pokoleń. Od najmłodszych lat Tomasz wychowywał się w warsztacie ojca, a kiedy miał sześć lat, własnoręcznie wykonał pierwszą parę butów [7, s. 56]. Zwiastuny niezwykłej przedsiębiorczości Tomasza
zauważalne były już we wczesnym dzieciństwie, kiedy to z odpadków szewskich wyrabiał obuwie dla lalek, które sprzedawał po 10, 20 helerzy za parę [5, s. 18]. Pierwsze
próby szewskiego fachu, początkowo traktowane jako zabawa, wprowadziły Tomasza
w rytm ciężkiej, obowiązkowej pracy w zakładzie ojca, w którym był uczniem do piętnastego roku życia. W wieku 15 lat po raz pierwszy podjął próbę usamodzielnienia się
i wraz z pomocą siostry Anny wyjechał do Wiednia, gdzie zaczął pracować na własny
rachunek, wyrabiając pantofle domowe, które sprzedawał na targach i jarmarkach.
Pomimo iż próba ta zakończyła się niepomyślnie, po powrocie do domu ojca Tomasz
wzbogacił się o doświadczenia, które w późniejszym okresie stały się podstawową
zasadą powodzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa. W 1894 roku osiemnastoletni
Tomasz wraz z siostrą Anną i starszym bratem Antonim zażądali od ojca spadku po
zmarłej matce. Z majątkiem 800 guldenów wyjechali do Zlina i otworzyli firmę rzemieślniczą na nazwisko Antoniego Baty. Po roku działalności okazało się, że stracili
zainwestowaną gotówkę, a długi były dziesięciokrotnie wyższe. Dzięki pracowitości
i uporowi Tomasza w niedługim czasie zakład intensywnie się rozwinął, a na rynku
europejskim pojawił się kluczowy produkt firmy – tanie, płócienne półbuty na skórzanych spodach, zwane „batówkami”, zaprojektowane osobiście przez Tomasza Batę.
Od 1919 r. (po śmierci brata i zamążpójściu siostry Anny) Tomasz zaczął samodzielnie kierować firmą. Wzorując się na nowoczesnych, amerykańskich rozwiązaniach,
które twórczo rozwijał i modyfikował [3, s. 221], bardzo szybko przekształcił swój
zakład szewski w Zlinie w wielki koncern przemysłu skórzanego. W trakcie I wojny
światowej udało mu się pozyskać intratne zamówienie na obuwie wojskowe, dzięki
któremu znacznie się wzbogacił. Po wojnie, w nowo powstałej Czechosłowacji, przedsiębiorstwo T. Baty było największym w całym kraju, zatrudniając już prawie 5 000
pracowników produkujących dziennie 10 000 par butów [6, s. 4].
W kolejnych latach w firmie wprowadzono innowacyjny system organizacji i zarządzania, nazwany systemem Baty. System ten, opracowany na bazie doświadczeń
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amerykańskich, zawierał również szereg elementów stanowiących oryginalne rozwiązania wdrażane na bieżąco przez samego Tomasza. Wśród nich decydujące znaczenie
miało organizowanie przedsiębiorstwa na zasadzie decentralizacji, przejawiającej się
w tworzeniu semiautonomicznych pod względem ekonomiczno-finansowym komórek organizacyjnych [3, s. 222]. Komórkami tymi były oddziały (oddziały o charakterze produkcyjnym nazywano warsztatami) zorganizowane według następujących
zasad [1, s. 55–56]:
 każdy oddział był zarządzany przez dyrektora odpowiedzialnego za produkcję,
zyski i straty;
 niezależne budżety oddziałów rozliczane były w okresach tygodniowych;
 każdy pracownik partycypował w zyskach swojego oddziału. Wysokość udziału
w zyskach każdego oddziału uzależniona była od handlowego rezultatu pracy
oddziału, od ilości i jakości produkcji, od punktualności dostaw oraz oszczędnej
organizacji. System płacowy przewidywał wypłatę 50% udziału w zyskach w gotówce, a pozostałe 50% pozostawiane było na rachunku rozliczeniowym fabryki,
która płaciła od indywidualnie skumulowanej sumy 10% rocznie [2, s. 65];
 wspólne wysiłki przekładały się na zakres realizowanych zadań.
Podstawowymi okresami w planowaniu produkcji były okresy półroczne, odpowiadające sezonom handlowym (obuwie lenie i zimowe). Plany sezonowe dzielono na
plany tygodniowe zarówno całego przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych oddziałów.
Dla oddziałów podstawowe znaczenie miał plan tygodniowy. Określał on nie tylko
ilość i asortyment produkcji, lecz także przewidywał zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych, energii itd. Podział zadań dochodził aż do poziomu indywidualnego wykonawcy. Dla każdego wykonawcy w systemie Baty określono ilość pracy
pozostającą do wykonania każdego dnia i równocześnie wysokość wynagrodzenia, jakie można w ciągu dnia roboczego uzyskać. Szczegółowe plany dzienne rozwieszane
były na specjalnych tablicach dostępnych dla pracowników, którzy po zakończeniu
pracy obok kwoty planowanego zarobku wpisywali faktyczny, ustalony według własnych obliczeń. W toku ustalania planów tygodniowych ważną rolę odgrywała ich
akceptacja, połączona z przyjęciem odpowiedzialności za wykonanie, zarówno ze
strony oddziału będącego głównym podmiotem planu, jak i oddziałów współdziałających. Potwierdzenie planu przez złożenie podpisów kierowników oddziałów czyniło
z tego dokumentu swego rodzaju kontrakt handlowy, w którym strony zobowiązały
się do określonych wzajemnie świadczeń. Takie rozwiązanie czyniło z oddziałów samodzielne pod względem ekonomiczno-finansowym jednostki, które „kupowały”
od oddziałów zaopatrujących materiały, półfabrykaty, energię itd. i „sprzedawały”
swój produkt (lub usługę) oddziałom odbierającym. Poszczególne oddziały powiązane były między sobą aktami kupna i sprzedaży. Wskazane założenia polityki motywacji T. Baty pozwalały przekształcić psychikę pracownika najemnego w psychikę
przedsiębiorcy [2, s. 66]. System Baty przewidywał nie tylko udział załóg w zyskach,
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lecz także bezpośredni wpływ ewentualnych strat zawinionych przez dany oddział
na poziom wynagrodzeń. W swoim systemie T. Bata podzielił pracowników na trzy
grupy: kierowników oraz robotników bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych. Im
większy wpływ pracowników na efektywność produkcji, tym płaca całkowita ulegała
większym wahaniom ze względu na udział premii, a pozycja w hierarchii zakładowej
była wyższa [3, s. 222–224].
Szczególną sławę w systemie zyskały też sklepy z obuwiem i akcesoriami, cechujące się doskonałą organizacją wewnętrzną, które połączone sprawnym systemem
komunikacji między magazynami gotowego obuwia i sklepami pozwalały wyeliminować kosztowne utrzymywanie hurtowni. Sklepy fabryczne były tylko jedną z form
organizacji satelitarnej w zakresie służb pomocniczych. Na tej samej zasadzie zorganizowany był transport samochodowy i stołówki pracownicze.
T. Bata przywiązywał też wielką wagę do rozwoju służb socjalnych. Przy zakładach w Zlinie funkcjonowała świetnie wyposażona poliklinika, w której skrupulatnie badano kandydatów do pracy. W 1925 r. powstało też zakładowe laboratorium
psychotechniczne, zajmujące się doborem kadr [3, s. 222–224]. Na uwagę zasługuje
sprawność systemu komunikacji wspierana ówczesnymi wynalazkami. Podstawowym narzędziem przekazywania informacji był telefon, ponadto na halach produkcyjnych kierownicy porozumiewali się i wywoływani byli sygnałami alfabetu Morse’a [6, s. 8].
Tomasz Bata reprezentował model „nowoczesnego szefa”. W miejscu pracy nie
posługiwano się oficjalnymi nazwami stanowisk ani tytułami, na drzwiach gabinetu
samego Baty widniał napis: Szef. Do gabinetu można było wchodzić bez pukania,
ale obok drzwi wisiała tabliczka z następującymi wskazówkami dla potencjalnego
petenta [3, s. 226]:
1. Zastanów się dobrze nad tym, co chcesz powiedzieć.
2. Zaczekaj, aż twój poprzednik wyjdzie.
3. Mów jasno, o co chodzi.
4. Po wyrażeniu swej myśli przestań mówić.
5. Przedstaw swój wniosek do podpisu.
W latach 1928–1929 przypadających na wielki światowy kryzys ekonomiczny,
nie znajdując warunków do dalszego rozwoju we własnym kraju, T. Bata uruchomił
siostrzane zakłady za granicą w: Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, Holandii, Indiach, USA i Polsce – w Chełmku, gdzie zakłady Baty przetrwały do 1947 r. W 1930 r.
we wszystkich zakładach Baty na całym świecie wprowadzono 40-godzinny tydzień
pracy [7, s. 57; 8, s. 2]. W 1931 r. zmieniono status firmy na spółkę akcyjną „Bata”,
której posiadaczem wszystkich akcji był Tomasz Bata.
Współcześnie społeczne zaangażowanie Tomasza Baty i jego dbałość o rozwój
pracownika pozwalałaby nazwać go przedsiębiorcą społecznie odpowiedzialnym,
niektórzy autorzy widzą w systemie Baty typowy przykład paternalizmu [3, s. 228].
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Wraz z intensywnym wzrostem zatrudnienia w swoich fabrykach T. Bata zauważył
potrzebę wybudowania nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. W Zlinie oraz okolicznych miasteczkach, w których znajdowały się jego fabryki, wybudował nowoczesne (na ówczesne warunki) osiedla robotnicze. Przyczynił się również do rozbudowy
budynków o charakterze użyteczności publicznej, w tym m.in. nowoczesnego kina
dla 2 tysięcy widzów1, domu handlowego, hotelu, instytutu naukowego, szpitala, lotniska i pływalni [8, s. 4].
W 1925 r. Tomasz Bata założył swoją pierwszą szkołę, którą nazwał Szkołą Młodych Mężczyzn. Uczniów szkoły nazywano „batamanami”. Jak podaje M. Szczygieł,
wychowankiem szkoły był najlepszy sportowiec świata w 1952 r. Emil Zapotek oraz
wybitny przedstawiciel czeskiej nowej fali kina w latach 60. XX wieku – reżyser Karel
Kachynia [6, s. 7]. Rok później powstała także Akademia Handlowa Baty.
Po 1923 r. Tomasz Bata, pełniąc funkcję burmistrza Zlina, przeprowadził telefonizację miasta, samodzielnie ucząc robotników obsługi aparatów telefonicznych,
udało mu się również zbudować sieć gazociągową na terenie miasta [1, s. 7]. W tym
czasie Bata zafascynowany lotnictwem zakupił też cztery samoloty, którymi odbywał
światowe podróże oraz zbudował prywatne lotnisko.
W szczytowym okresie swojej kariery, 12 lipca 1932 r., Tomasz Bata zginął w katastrofie lotniczej w swoim samolocie, w trakcie podróży służbowej do Szwajcarii,
uderzając w komin własnej fabryki w Otrokovicach [6, s.10]. Po jego śmierci zarządzanie firmą przejął jego przyrodni brat Jan Antoni. Po II wojnie światowej czechosłowacka fabryka Baty w Zlinie została znacjonalizowana, a samo miasto zmieniło nazwę na Gottwaldow. W 1960 r. w Kanadzie w Toronto powstała firma „Bata
Shoe Organisation” zarządzana przez długie lata przez Tomasza Batę juniora (zm.
w 2008 r.), a obecnie przez wnuka Tomasza Georga.
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1 M. Szczygieł podaje, iż kino to było największym w ówczesnej Europie Środkowej i liczyło 3 tysiące
miejsc [6, s. 8].
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Walter Isaacson

Steve Jobs
Insignis Media, Kraków 2011
Recenzowana publikacja jest biografią założyciela i prezesa firmy Apple – Steve’a Jobsa. Wyszła spod pióra Waltera Isaacsona – znanego oraz cenionego pisarza
i biografa, który napisał m.in. biografie Alberta Einsteina, Benjamina Franklina oraz
Henry’ego Kissingera.
Do napisania swojej biografii Isaacsona namówił sam Steve Jobs uznając, że jego
życie i praca będzie ciekawym tematem i nauką dla innych oraz, jak się potem przyznał, również z powodów czysto osobistych. Po pierwsze, chciał, aby jego dzieci lepiej go poznały dzięki tej książce, ponieważ na co dzień nie miał dla nich zbyt wiele
czasu. Po drugie, obawiał się, że po jego śmierci ktoś, kto w ogóle go nie znał, będzie
pisał o nim rzeczy, które nie do końca będą zgodne z prawdą.
Walter Isaacson napisał opowieść o Steve’ie Jobsie takim, jakim naprawdę był bez
zbędnego upiększania i idealizowania jego skomplikowanej natury i osobowości. Jest
to książka o wielkim i twórczym przedsiębiorcy, którego wizja i zapał zrewolucjonizowały rynek komputerów osobistych i który stał się „ikoną pomysłowości, wyobraźni i ciągłego nowatorstwa”.
Książka podzielona jest na 42 rozdziały – większość z nich dotyczy życia zawodowego Steve’a Jobsa, ale są też takie rozdziały, które w całości opowiadają o życiu
prywatnym, o walce z chorobą nowotworową, z którą Jobs zmagał się od 2004 roku
i z powodu której zmarł w październiku 2011 roku.
W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Dzieciństwo” Czytelnik odnajduje wiele
informacji, które miały ogromny wpływ na życie Steve’a Jobsa. Fakt, że został on porzucony przez swoich biologicznych rodziców i oddany do adopcji, przewija się przez
kolejne strony książki i sugeruje, że ukształtowały one takie cechy jego charakteru,
jak: nieustępliwość w dążeniu do celu, kreatywność oraz niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad. Kolejne trzy rozdziały opisują ewolucję osobowości Jobsa oraz
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historię założenia firmy Apple i przyjaźni Jobsa z genialnym inżynierem i współzałożycielem Apple – Steve’em Wozniakiem.
Rozdział siódmy zatytułowany „Chrisann i Lisa” opowiada o związku Jobsa
z Chrisann Brennan oraz o ich nieślubnej córce – Lisie, którą Jobs próbował odrzucić tak, jak kiedyś jego odrzucili biologiczni rodzice. Kontakt z córką przez całe jego
życie był bardzo trudny.
Kolejne sześć rozdziałów dotyczy historii Apple – od budowy komputera o imieniu Lisa(!), poprzez wejście na giełdę, budowanie Maca, aż po rozdział o tzw. „polu
zniekształcania rzeczywistości” Steve’a Jobsa. Rozdziały od 14 do 17 to opowieść
o trudnej współpracy Jobsa z szefem PepsiCo – Johnem Sculley’em oraz o tym, jak
Jobs został przez niego usunięty z Apple.
Rozdziały od 18 do 21 opowiadają o tym, czym zajmował się Steve Jobs po zakończeniu współpracy z Apple, czyli o założeniu formy NeXT mającej być przeciwwagą
rynkową dla Apple oraz studia Pixar, które na początku produkowało specjalistyczne
komputery do obróbki cyfrowej filmów, a potem zaczęło we współpracy z wytwórnią
Disneya samo robić filmy i jest współtwórcą takich hitów, jak: Toy Story czy Potwory
i spółka. W tej części Autor opowiada też historię związku Jobsa z Laurene Powell,
jego żoną i największą miłością.
W kolejnych rozdziałach Autor opisuje powrót Steve’a Jobsa do Apple w momencie, kiedy firma znajdowała się na granicy bankructwa oraz podjęcie karkołomnej
pracy mającej doprowadzić do przetrwania spółki. Autor relacjonuje skrupulatnie,
jak doszło do stworzenia trzech urządzeń: iPoda, iPhone’a oraz iPada, które zrewolucjonizowały kolejno rynek muzyczny, telefonii komórkowej oraz branżę mediów cyfrowych. Ostatni rozdział zatytułowany „Dziedzictwo” to podsumowanie całości oraz
ostatnie słowo, które nietypowo dla biografii należy do jej bohatera – Steve’a Jobsa.
Jak wspomniałam na wstępie, recenzowana książka powstała z inicjatywy i na
prośbę samego Steve’a Jobsa. Autor przeprowadził z nim około 40 rozmów. Ale, co
moim zdaniem równie ważne, przeprowadził też wywiady z ponad setką osób –
współpracowników, przyjaciół, członków rodziny, a także oponentów i konkurentów
Jobsa. Autor nie narzuca Czytelnikowi swojej opinii, pokazuje różne punkty widzenia, często również cytuje fragmenty artykułów prasowych dotyczących Steve’a Jobsa
i Apple, co znacznie wzbogaca całą publikację.
Z drugiej jednak strony odbiór książki czasami jest trudny, często na kilku stronach padają nazwiska tak dużej liczby osób: współpracowników Jobsa, jego konkurentów, oponentów i dziennikarzy, że nie sposób zapamiętać, kto jest kim i można
się łatwo pogubić. Autor sprytnie jednak wybrnął z tego problemu i na zakończenie
książki, jeszcze przed bibliografią i przypisami, umieścił opis postaci, których opinie
są przytaczane, co powoduje, że Czytelnik czuje się mniej zagubiony.
Czytelnikowi nieobeznanemu z techniką odbiór recenzowanej publikacji może
też czasami utrudniać fachowe słownictwo technologiczne. Należy jednak mieć na
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uwadze fakt, że jest to biografia człowieka, który działał w branży wysokich technologii i trudno uciec tutaj od używania fachowego języka.
Walter Isaacson kilkakrotnie w swojej książce podkreśla, że pomimo iż książka
powstała z inspiracji Steve’a Jobsa, który był znany z niepohamowanej żądzy kontrolowania wszystkiego, w tym przypadku w żaden sposób nie próbował wpływać na
kształt tego dzieła. Co więcej, bardzo istotne jest również to, że autor w żaden sposób
nie idealizuje Steve’a Jobsa, stara się być jak najbardziej obiektywny i pokazywać dwie
strony jego osobowości, zarówno genialnego przedsiębiorcy, artysty, wielkiego wizjonera, człowieka, który zmienił nasze wyobrażenie o komputerach, muzyce, branży
wydawniczej, ale także zwyczajnego człowieka, pełnego sprzecznych namiętności,
borykającego się z nieustannym poczuciem odrzucenia wywołanego oddaniem go
do adopcji przez biologicznych rodziców i nieustannie walczącego z demonami, obsesyjnie wręcz skupionego na kontrolowaniu wszystkiego i wszystkich, począwszy
od tego co zjada, poprzez swoich współpracowników, aż po filozofię Apple – czyli
całościowe, zintegrowane podejście do produktu.
Ksiażka Waltera Isaacsona jest nie tylko dobrze skonstruowaną i napisaną biografią geniusza zarządzania, lecz także jest historią firmy założonej przez dwóch hobbystów, która dzięki wybiegającej w przyszłość wizji oraz geniuszowi jednego człowieka
stała się jedną z najbardziej innowatorskich i rozpoznawalnych marek na świecie. To
także pasjonująca i pouczająca historia powstania i rozwoju branży komputerowej.
Myślę, że książka ta może być dobrą lekturą zarówno dla hobbystów i fanów Steve’a Jobsa, jak i menedżerów, doktorantów i studentów zarządzania.
Katarzyna Waksmundzka
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Marek Szymański, Bogdan Nogalski

Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes
Oficyna a Wolter business, Warszawa 2011
Problematyka fuzji i przejęć pasjonuje nie tylko specjalistów od bankowości inwestycyjnej, lecz także menedżerów, z których większość już zetknęła się z tymi problemami w swojej działalności biznesowej. Sztuka planowania i prowadzenia transakcji
fuzji i przejęć w krajach o dojrzałym rynku kapitałowym jest rozwinięta na wysokim poziomie zarówno w zakresie teorii, rozwiązań prawno-instytucjonalnych, jak
też kształcenia menedżerów i wiedzy praktycznej. Polscy menedżerowie i przedsiębiorcy zetknęli się z tym problemem dopiero po 1989 roku, początkowo występując w roli „zwierzyny łownej”, potem byli obiektem przejęć przez firmy zagraniczne
i szybko rozrastające się polskie grupy kapitałowe. Po ponad 20 latach funkcjonowania w gospodarce rynkowej Polacy zebrali sporo doświadczeń, mają potrzebną
do tego typu transakcji infrastrukturę prawną, dobrze rozwinięty rynek kapitałowy
i są jednym z większych podmiotów przejmujących inne firmy w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
Tematem wciąż jeszcze nowym i atrakcyjnym dla polskich czytelników są wrogie
przejęcia ze względu na niewielkie doświadczenia polskich przedsiębiorstw w tym
zakresie i uporczywie utrzymującą się negatywną opinię o takich transakcjach. Widowiskowa transakcja wrogiego przejęcia firmy W. Kruk S.A. przez Wistulę & Wólczankę S.A. i niespodziewana riposta przejętej firmy wzbudziły wielkie zainteresowanie i poszerzyły wiedzę Polaków na ten temat dzięki licznym artykułom prasowym
i dyskusjom specjalistów. Wciąż jednak wiedza, w jaki sposób wykorzystywać wrogie
przejęcia w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa i w jaki sposób bronić się przed
niechcianym przejęciem, nie jest wystarczająca i każda książka, która pozwoli zrozumieć te zagadnienia jest bardzo potrzebna na rynku wydawniczym. Książka Marka
Szymańskiego i Bogdana Nogalskiego w doskonały sposób wypełnia tę lukę.
Autorzy skupili się w książce na analizowaniu różnych technik obrony przedsiębiorstwa przed wrogim przejęciem, w mniejszym stopniu na wykorzystywaniu tego
narzędzia w stosunku do innych podmiotów. Główna teza książki mówi o tym, że
rodzaj zastosowanej obrony ma wpływ na wynik przejęcia. Za cel główny pracy Autorzy postawili sobie zweryfikowanie następujących hipotez:
1. Zastosowanie różnorodnych technik obrony zwiększa skuteczność działań
obronnych.
2. Dobór technik obronnych wynika ze specyfiki sytuacji.
3. Podjęcie obrony zwiększa okresowo kapitalizację spółki.
W rozdziale 1 Autorzy wprowadzają Czytelnika w podstawowe pojęcia rynku
kapitałowego, fuzji i przejęć, definiują i opisują specyficzny rynek, na którym
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przedmiotem obrotu są akcje i udziały przedsiębiorstw, nazywany rynkiem kontroli przedsiębiorstw. Z funkcjonowaniem tego rynku związane jest pojęcie kontroli korporacyjnej, narzędzia gwarantującego właścicielom wpływ na kierowanie
przedsiębiorstwem. Postępujący proces oddzielenia funkcji właścicielskiej od funkcji zarządzania przedsiębiorstwem był impulsem do poszukiwania takiego modelu
zarządzania spółką, który będzie chronił interesy właścicieli, ale nie będzie równocześnie hamował procesów rozwojowych. Autorzy omawiają rodzaje transakcji na
rynku kontroli przedsiębiorstw, ich uwarunkowania prawne i instytucjonalne, motywy kupującego i sprzedającego. Charakteryzując wrogie przejęcia, omawiają jego
cechy, czynniki sprzyjające wrogim przyjęciom związane z cechami przejmowanego
przedsiębiorstwa (małe rozmiary spółki, rozproszony akcjonariat, niska wycena aktywów, zaawansowany wiek, nieefektywne zarządzanie), a także sposób postępowania spółki giełdowej realizującej wrogie przejęcie.
W rozdziale 2 zostały scharakteryzowane przesłanki obrony przed wrogim przejęciem w podziale na przesłanki fundamentalne, taktyczne i osobiste, a także różne
strategie, taktyki i działania obronne. Dużo miejsca w tym rozdziale poświęcono barierom wrogiego przejęcia: strukturalnym, kulturowym i technicznym, wskazując na
specyfikę polskiego rynku kontroli i polskich spółek. Na podstawie analizy statutów
250 polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
zarejestrowano częstotliwość występowania barier technicznych chroniących przed
wrogim przejęciem. W większości badanych spółek występowały w statutach zabezpieczenia przed wrogimi przejęciami, średnio 1,4 na spółkę. Częściej występowały
utrudnienia uzyskania wpływu na zarządzanie spółką niż utrudnienia nabycia akcji.
W rozdziale 3 autorzy książki wykorzystali opisy przypadków wrogich przejęć
na GPW w Warszawie opisanych szczegółowo w Dodatku B do weryfikacji hipotez
postawionych we Wstępie. W Dodatku B 11 przypadków wrogiego przejęcia zaprezentowano w porządku chronologicznym w podziale na przejęcia skuteczne i nieskuteczne. Wśród przejęć skutecznych znalazły się następujące transakcje: BIG versus Bank Gdański, Kalon versus Polifarb Cieszyn–Wrocław i Yawal versus Paged.
W kategorii przejęcia nieskuteczne znalazły się transakcje: Bank Handlowy versus
Pekao, Exbud versus Budimex, Kredyt Bank versus BOŚ, Deutsche Bank versus BIG
BG, Michał Sołowow versus Exbud, Agora versus Art. Marketing Syndicate oraz Vistula &W ólczanka versus W. Kruk. Każdy z tych opisów odtwarza proces przygotowania wrogiego przejęcia i ripostę ze strony spółki przejmowanej i same stanowią
bardzo wartościowy materiał, szczególnie przydatny do wykorzystania w dydaktyce
jako case study.
W rozdziale 3 na podstawie analizy przypadków zbadano częstotliwość występowania różnych technik obrony pochodzących z następujących grup technik: odpowiedź finansowa, restrukturyzacja oraz posunięcia prawne i polityczne oraz biały rycerz. Techniki finansowe zastosowało 8 z 11 badanych spółek, najczęściej stosowaną
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techniką finansową było dyskredytowanie oferty firmy przejmującej. Techniki restrukturyzacyjne zastosowały 4 spółki, każda inną technikę (wykup własnych akcji, emisja nowych akcji, sprzedaż akcji należących do spółek zależnych, zakup akcji
nabywcy). Obronne posunięcia prawne i polityczne zastosowało 6 spółek. Były to
następujące techniki: odwołanie do instytucji nadzoru finansowego (3 przypadki),
odwołanie do sądu (3 przypadki), odmowa, przekładanie lub zawieszenie walnego
zgromadzenia (3 przypadki), posunięcia polityczne (2 przypadki). Technika „Białego
rycerza” została zastosowana w 5 przypadkach. Autorzy zbadali też bariery chroniące
przed wrogimi przejęciami w grupie badanych przypadków i ich związek ze skutecznością technik obronnych, a także problem doboru technik obronnych do specyfiki
sytuacji wrogiego przejęcia.
Przyjmując z zainteresowaniem proces weryfikacji hipotez, należy pamiętać, że
ze względu na małą liczbę opisywanych przypadków wiarygodność analiz statystycznych jest ograniczona i należy z ostrożnością podchodzić do wyników. Dla mnie niewątpliwa wartość badań 11 przypadków wrogich przejęć polskich spółek giełdowych
polega na tym, że pokazano, w jaki sposób można zoperacjonalizować determinanty
skuteczności wrogich przejęć oraz techniki obrony i w jaki sposób dowodzić siły
związku między tymi zmiennymi a skutecznością wrogiego przejęcia.
Nie jest dla mnie zrozumiałe umieszczenie w książce rozdziału 4, który jest skrótem Dodatku B zawierającego szczegółowe analizy przypadków. Należało, moim
zdaniem, włączyć ten dodatek do pracy zamiast rozdziału 4 i to przed obecnym rozdziałem 3, czyli najpierw analiza materiału empirycznego, a potem wnioski z niego
wynikające. Bardzo dużą wartość dla Czytelnika ma Dodatek A zawierający opis badań empirycznych, indeks pojęć oraz bardzo obszerny spis literatury polskiej i zagranicznej.
Bardzo wysoko oceniam książkę Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić
swój biznes. To książka w dużym stopniu pionierska. Jest udaną próbą przeniesienia
wiedzy o procesie przejęć na teren młodego polskiego rynku kapitałowego. Autorzy
odpowiedzieli na ważne pytanie: w jakim stopniu polskie spółki publiczne wykorzystują instytucję wrogiego przejęcia w procesie rozwoju i w jaki sposób są przygotowane do obrony przed tą formą przejęcia. Bardzo interesująco Autorzy pokazali
specyfikę barier chroniących polskie spółki związanych z rozwiązaniami prawnym,
doświadczeniami i gospodarką Polski. Za istotne uważam również zwrócenie uwagi
na odrębność pojęcia barier obronnych i technik obrony przez przejęciem, co powszechnie jest mylone.
Wartość książki polega również na oryginalnym i przemyślanym podejściu metodologicznym do badania wrogich przejęć. Poza przytoczeniem badań zagranicznych
i sposobu definiowania przez ich autorów podstawowych pojęć Szymański i Nogalski przeprowadzili samodzielne badania na dwóch zbiorach spółek publicznych: na
zbiorze 250 spółek, gdzie uchwycili skalę i strukturę problemu barier chroniących
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przed przejęciem polskie spółki publiczne i na próbie 11 przypadków wrogich przejęć, gdzie skupili uwagę na przebiegu procesów wrogich przejęć i ich uwarunkowaniach, a w szczególności na stosowanych technikach obronnych, ich skuteczności
i związkach z barierami ochronnymi. Metoda badań szczegółowo opisana w Dodatku A i sposób analizy oraz prezentacji wyników są ważną wskazówką dla badaczy podejmujących ten temat.
Dla praktyków zarządzania, a także dla studentów kierunków ekonomicznych
książka Marka Szymańskiego i Bogdana Nogalskiego jest kopalnią wiedzy o rynku
kapitałowym i rozwoju za pomocą przejęć. Pokazuje też możliwości wykorzystywania wrogich przejęć w procesie rozwoju spółek, a przede wszystkim dostarcza każdemu menedżerowi narzędzi do analizowania zagrożenia spółki wrogim przejęciem
i sposobów, w jaki może tworzyć bariery chroniące spółkę przed atakiem inwestorów, a w przypadku podjęcia działań zmierzających do przejęcia, w jaki sposób skutecznie ten atak odeprzeć.
Maria Romanowska
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Charles Wankel, Agata Stachowicz-Stanusch

Management Education for Integrity: Ethically Educating
Tomorrow’s Business Leaders
Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK 2011
Even though the pace and the scale of business scandals continue to grow, business education is slow in its response. Business Schools in particular have been slow
in addressing Business Ethics in a comprehensive and strategic way. The role of business ethics and integrity has many times been regarded as a secondary concern
and not a central one. Consequence of a not always correctly interpreted demand
side supposing that many students and especially MBA students want to learn how
to make money (and only that). But consequence as well of instructors not feeling
comfortable with the way Business Ethics is traditionally taught (and apparently in
many cases quickly and happily forgotten by students), and program directors not
knowing how and where to introduce the issue best into their programs. Fortunately, different scholars and practitioners now have undertaken the task of thinking
new ways through which to advocate for a more central role of integrity in business
education. The book “Management Education for Integrity: Ethically Educating Tomorrow’s Business Leaders” edited and co-authored by Charles Wankel and Agata
Stachowicz-Stanusch is a good example, presenting the variety and richness of several approaches that have been developed lately.
The main virtue of this book is its practice-orientation. It offers advice and tools for management educators and ways to better introduce issues of business ethics
into currently existing curricula. The book covers its subject from three main angles:
curriculum design, values as pathways to ethical action, and the role of a liberal approach to management education. Amongst the contributions, the article of Charles
Wankel and Agata Stachowicz-Stanusch describes arguments in favor of the necessity
to construct a moral framework of business education. Joseph Petrick in his chapter
offers the innovative concept of “integrity capacity” defined as a management skill
and strategic asset that can be dissected through specific practical pedagogical tests.
Of similar importance is the contribution of Adkins, Gentile et al. It offers practical
applications for undergraduate and MBA students from the successful “Giving Voice to Values” action-oriented program that provides students with possible courses
of action when faced with dilemmas, helping inner values to translate into practical
solutions in problematic situations. The authors advocate for open discussions between educators and students by way of researching ethical dilemmas and rehearsing
and enacting concrete, real world-like situations.
Louis Gasper’s contribution on encouraging moral development offers interesting avenues to explore the role and aspects of “moral imagination” and how it can
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be creatively used to address integrity dilemmas. The Tony Simmons et al piece aims
at establishing how ethical leadership capabilities can be explored and taught in the
classroom, examining the manner in which decisions are taken by leaders and to
what degree they embody the values they seek to promote.
An effort to address how to best adapt the design of responsible management education according to different cultural and social contexts is presented in the chapter written by Heh Jason Huang. The author shows how a scenario-based approach
can help in designing such a program for Chinese universities and to what extent
assumptions about categories such as the individual, leadership, and group must be
analyzed and conceptually adjusted according to local cultures.
All in all the book represents an interesting and comprehensive effort to introduce a number of practical tools designed to address integrity in business education
and ways to measure their effectiveness. It is an interesting and helpful read for all
those who teach business ethics.
Matthias Kleinhempel
Professor of Business Policy at IAE Business School, Argentina
Head of the Center for Governance and Transparency at IAE Business School,
Argentina
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Szkoła Letnia Zarządzania 2012
„Teoria i praktyka zarządzania.
Rozwój, bariery, wyzwania”

Fot. Piotr Gęca

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk we współpracy
z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce co dwa lata organizuje Szkołę Letnią Zarządzania – ogólnopolską konferencję naukową. Dwa lata temu współorganizatorem
Szkoły Letniej Zarządzania 2010 była Katedra Zarządzania działająca na Wydziale
Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W 2012 roku zaszczytny obowiązek
organizacji Szkoły Letniej Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN powierzył
Katedrze Zarządzania w Gospodarce z Kolegium Finansów i Zarządzania Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
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Szkoła Letnia Zarządzania 2012 pt. „Teoria i praktyka zarządzania. Rozwój, bariery, wyzwania” odbyła się w dniach 14–16 maja 2012 r. w Ośrodku „Warszawianka”
w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim. W Konferencji uczestniczyło 260 osób, pracowników naukowych i przedstawicieli praktyki ze wszystkich regionów w Polsce.
Uczestniczy przygotowali 197 artykułów, które po pozytywnych recenzjach zostały
opublikowane w następującej formie:
 Monografia pt. „Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka”, pod red.
Agnieszki Sopińskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012;
 Monografia pt. „Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka”, pod red. Piotra Wachowiaka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012;
 Monografia pt. ”Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka”, pod red. Eleonory
Kuczmery-Ludwiczyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012;
 „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A (149), rok 2012;
 „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 115;
 „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 116.
Gospodarzami Szkoły Letniej 2012 byli: przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski, kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce prof. dr hab. Maria Romanowska oraz szef Komitetu Organizacyjnego dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska. Gośćmi honorowymi Konferencji
byli zasłużeni przedstawiciele nauk o zarządzaniu: prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk,
prof. dr hab. Stanisław Sudoł i prof. dr hab. Marian Strużycki.
Konferencję zaszczycili swoją obecnością rektorzy: Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Adam Budnikowski i Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia.
W czasie Konferencji odbyło się sześć sesji o różnym charakterze. Trzy sesje miały
charakter dyskusji panelowej i nawiązywały do wiodących tematów poruszanych
w artykułach, dwie sesje miały charakter informacyjny i dotyczyły spraw środowiska nauk o zarządzaniu, jedna sesja miała charakter metodyczny, warsztatowy.
Sesja pierwsza pt. „Kierunki ewolucji współczesnych przedsiębiorstw” była sesją
otwierającą obrady Szkoły Letniej Zarządzania i dotyczyła kluczowych zagadnień
związanych z perspektywami zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw postrzeganych
jako podstawowe ogniwa procesu gospodarczego. W panelu uczestniczyli profesorowie: Cezary Suszyński (przewodniczący), Kazimierz Jaremczuk, Rafał Krupski
i Kazimierz Krzakiewicz. Na wstępie zostały sformułowane dwa wyjściowe problemy
ukierunkowujące dalsze obrady:
1. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie w warunkach współczesnych zmian
– za i przeciw – doświadczenia praktyczne, wnioski z badań.
2. Ewolucja modelu biznesowego – nowy model zarządzania czy nowy paradygmat
przedsiębiorstw?
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W ramach przedstawionych zagadnień wyjściowych uczestnicy panelu rozwinęli
takie szczegółowe problemy, jak: granice organizacji i zarządzanie nimi, elastyczność
organizacji w turbulentnym otoczeniu, wykorzystanie okazji i rozwój orientacji zasobowej w przedsiębiorstwie, pojęcie i właściwości modelu biznesu, orientacja celowościowa a orientacja przyczynowa w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Dyskutanci poszerzyli problematykę obrad o takie zagadnienia, jak m.in.: ryzyko
i niepewność w działalności przedsiębiorstw, związki w układzie: model biznesowy
– strategia rozwoju, „wrażliwość społeczna” i unikalne źródła konkurencyjności, epistemologiczne i aksjologiczne elementy działalności przedsiębiorstw. Zagadnieniami,
które wzbudziły najwięcej zainteresowania i polemicznych uwag ze strony uczestników sesji, były kwestie dotyczące granic organizacji oraz możliwości zarządzania
nimi w warunkach rozwoju współczesnych form komunikacji masowej, postępującej
dezagregacji łańcucha wartości, udziału szerokiego grona interesariuszy w funkcjach
i procesach w przedsiębiorstwach. Za inspirujące i wskazane uznano dalsze studia
nad zmianami paradygmatu przedsiębiorstwa oraz potrzebę włączenia nowych treści z tym związanych do procesu dydaktycznego.
W sesji drugiej odbyła się dyskusja panelowa pt. „Człowiek w organizacji”. W panelu wystąpili profesorowie: Aleksy Pocztowski (przewodniczący), Małgorzata Czerska, Marta Juchnowicz, Wanda Kopertyńska i Janusz Strużyna. Paneliści oraz dyskutanci udzielali odpowiedzi na trzy pytania:
1. Jak kreować innowacyjność w zarządzaniu kapitałem ludzkim?
2. Społecznie odpowiedzialne zarządzanie kapitałem ludzkim – mity czy interesująca perspektywa?
3. Czy zarządzanie różnorodnością kulturową wpływa na rozwój przedsiębiorstwa?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, stwierdzono, że zarządzanie kapitałem ludzkim jest samo w sobie innowacyjne. Powinno być również źródłem innowacji dla
całej organizacji. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnych organizacji, które
dążą do pozyskania kompetentnych pracowników oraz utrzymania ich jak najdłużej
w organizacji. Kluczem do sukcesu w innowacyjnym zarządzaniu kapitałem ludzkim
jest postawa menedżerów, którzy powinni być kreatywni i przedsiębiorczy oraz doceniać pracowników. Źródłem innowacyjności powinien być również pomiar wartości kapitału ludzkiego i pomiar jego efektywności. Na drugie pytanie dyskutanci
nie udzielili jednoznacznej odpowiedzi. Zauważono, że z jednej strony organizacje
deklarują, że postępują odpowiedzialnie wobec swoich pracowników, jednak z drugiej strony badania dotyczące tego zagadnienia nie potwierdzają tych deklaracji.
Przedsiębiorstwa przede wszystkim koncentrują się na wynikach finansowych, walce
konkurencyjnej, a nie na pracownikach, którzy, jak podkreślali dyskutanci, mają kluczowe znaczenie w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Problem ten szczególnie się
uwidacznia w sytuacji kryzysu gospodarczego. Dyskutanci zwrócili uwagę na to, że
obecnie na rynek pracy wchodzi pokolenie Y, którego oczekiwania są o wiele większe
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niż dotychczasowych pracowników, co spowoduje, że pracodawcy będą musieli być
wobec nich bardziej odpowiedzialni. Omawiając zagadnienie wpływu zarządzania
różnorodnością kulturową na rozwój przedsiębiorstwa, zwrócono uwagę na problemy w zarządzaniu zespołem międzykulturowym wynikające przede wszystkim
ze strategii kulturowej, którą stosuje centrala wobec podporządkowanych organizacji. Może ona polegać na nakazie bezwzględnego podporządkowania się kulturze
panującej w centrali lub wspólnym wypracowaniu norm i wartości albo pozostawieniu swobody w tym zakresie organizacji podporządkowanej centrali. Ważną kwestią jest rozumienie różnic kulturowych i przezwyciężanie związanych z nimi barier.
Szczególnie istotne jest tworzenie zespołów o dużej tolerancji kulturowej, przeprowadzanie szkoleń dotyczących sposobów efektywnej komunikacji w zespołach międzykulturowych.
Sesja trzecia pt. „Innowacje i zarządzanie zmianą – dyskusja panelowa” w całości
była poświęcona zagadnieniom rozwoju innowacji i zarządzania zmianą we współczesnej organizacji. Uczestnikami panelu byli profesorowie: Marek Jacek Stankiewicz
(przewodniczący), Mariusz Bratnicki, Ryszard Rutka, Stefan Lachiewicz i Krystyna
Poznańska. Przedmiotem szczegółowych rozważań sesji trzeciej były zagadnienia
dotyczące roli innowacji w budowaniu konkurencyjności współczesnej organizacji,
identyfikacja determinant innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz kwestia
podejścia organizacji do zmian przy jednoczesnym imperatywie realizacji strategii
zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy sesji próbowali odpowiedzieć na trzy pytania: Czy i w jakim zakresie innowacje mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej?,
Co stymuluje, a co hamuje działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw?, Czy
możliwe jest pogodzenie wprowadzania zmian ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa? Dyskusja ujawniła, iż zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw istnieje wiele podejść do kwestii innowacji
i innowacyjności. Mimo to większość uznała, że określone rodzaje i strategie innowacji nie tylko mogą, ale są istotnym źródłem budowania przewag konkurencyjnych
współczesnego przedsiębiorstwa. Sesja trzecia pozwoliła też wyłonić trzy kategorie
determinant innowacyjności przedsiębiorstw. Są to: uwarunkowania zewnętrzne (poziom gospodarczy, infrastruktura, rozwój instytucjonalny, nakłady na B&R), uwarunkowania wewnętrzne (realizowana strategia, poziom zasobów, postawy i motywacja pracowników i przełożonych, klimat organizacyjny, struktura i powiązania
z uczelniami) oraz sam rodzaj innowacji (o charakterze inkrementalnym, innowacje
radykalne). Wszyscy dyskutanci byli zgodni, iż głównymi barierami rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw są: brak środków finansowych, wysokie koszty
i ryzyko wdrożeniowe oraz brak zaangażowania i niechęć do zmian ze strony pracowników i ich przełożonych. Natomiast pewne kontrowersje wśród uczestników
sesji wzbudziła kwesta zmienności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dla jednych są to pojęcia sprzeczne, dla innych zmiana może być sposobem na osiągnięcie
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Szkoła Letnia Zarządzania 2012 „Teoria i praktyka zarządzania. Rozwój, bariery, wyzwania”

zrównoważonego rozwoju (np. innowacje ekologiczne poprawiające jakość życia).
Reasumując, można stwierdzić, że wszystkie poruszane w trakcie sesji trzeciej wątki,
nawet jeśli nie zostały ostatecznie rozstrzygnięte, stanowiły inspirujący przyczynek
do dalszych rozważań intelektualnych.
W sesji czwartej pt. „Badania naukowe w Polsce – stan obecny i możliwości rozwoju”, prowadzonej przez profesora Michała Trockiego, zaprezentowano przygotowany przez profesora M. Trockiego i mgr Witalija Metelskiego „Raport z badań na
temat popularności internetowej problemów zarządzania”. W Raporcie wskazano
na zmianę zainteresowań badaczy i ranking problemów, które najczęściej są obecnie
przedmiotem badań naukowych. Profesor Zbigniew Dworzecki oraz mgr Albert Tomaszewski omówili możliwości finansowania badań naukowych w Polsce, zwracając
uwagę na różnorodność źródeł finansowania badań naukowych w Polsce i konieczność śledzenia ofert w tym zakresie przez zainteresowanych naukowców i instytucje.
Sesja piąta pt. „Pierwsze doświadczenia ze stosowania znowelizowanej ustawy
prawo o szkolnictwie wyższym”, prowadzona przez profesora Jana Lichtarskiego,
poświęcona była dwóm zagadnieniom: nowym zasadom awansów naukowych oraz
zmianom w dydaktyce. Profesor Bogdan Nogalski omówił najważniejsze zmiany
w trybie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz wymagania związane z uzyskaniem tytułu profesora oraz odpowiedział
na szereg pytań i wątpliwości zgłoszonych przez uczestników dyskusji. Swoje opinie
na temat zmian ustawy wyrazili też obecni i byli członkowie Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytułu obecni na Konferencji. Profesor Maria Romanowska oraz dr Wioletta Jakubowska w prezentacji pt. „Nowe możliwości kształcenia studentów na kierunku zarządzanie i ich wykorzystanie przez uczelnie” pokazały wyniki badań pilotażowych dotyczących zaawansowania wprowadzenia tzw. kierunków autorskich
i praktycznych w uczelniach mających pełne uprawnienia akademickie w zakresie
nauk o zarządzaniu.
Sesja szósta miała formę warsztatów doktorskich i habilitacyjnych. Polegała na
prezentacji w małych zespołach złożonych z samodzielnych i niesamodzielnych pracowników nauki tematów prac na stopień i dyskusji nad problemami metodologicznymi związanymi z przygotowaniem prac oraz na indywidualnych konsultacjach
w sprawie prac z wybranymi profesorami.
Wszystkie prezentacje, sprawozdanie z przebiegu Konferencji, a również zdjęcia i lista uczestników są zawieszone na stronie Katedry Zarządzania w Gospodarce
SGH (www.kzwg.pl).
Maria Romanowska
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Oficyna Wydawnicza
SGH poleca

Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
pod redakcją Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej
Cel badawczy, jaki postawiły sobie autorki, jest tyleż ambitny, co dobrze sformułowany: naszkicować złożoną, wielopoziomową mapę głównych zjawisk w dzisiejszym zarządzaniu, a następnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób – w erze
turbulencji – prowadzić biznes. Towarzyszy temu świetna hipoteza, że rozwiązanie
wielu obecnych problemów firm leży w budowie sprawnego i dostosowanego do
otoczenia modelu biznesowego.
z recenzji prof. nadz. dr. hab. Piotra Płoszajskiego
Pojęcie modelu biznesu funkcjonuje w literaturze światowej od wielu lat, jednak
ciągle niewiele jest polskich książek poświęconych temu zagadnieniu. Dlatego Model biznesu… jest propozycją, która ze względu na swoje walory merytoryczne oraz
istotę poruszanej problematyki w pełni zasługuje na publikację.
z recenzji dr. hab. Stanisława Łobejko

Harnessing globalization, czyli ujarzmianie globalizacji.
Globalizacja jako motor na rzecz rozwoju
pod redakcją Katarzyny Żukrowskiej
„Harnessing globalization” oznacza podejmowanie działań mających na celu ujarzmienie globalizacji, czyli wykorzystanie jej potencjału do rozwoju i tworzenia warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Inaczej mówiąc, z jednej strony proces
ten ukierunkowany jest na pokonanie luki rozwojowej między Południem i Północą,
z drugiej zaś chodzi o to, aby proces ten nie zakłócał procesów rozwojowych w krajach wysoko rozwiniętych. Pojęcie ujarzmiania globalizacji nie jest w naszej literaturze
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ekonomicznej znane powszechnie. Używa się go w kontekście rozwoju gospodarczego
krajów Azji i Pacyfiku, posługuje się nim Światowa Organizacja Handlu, używa się go
także do określenia procesów w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, takich
jak: zdrowie, edukacja, komunikacja czy tworzenie sieci współpracy.
Książka traktuje o tych procesach, przybliżając je polskiemu czytelnikowi. I chociaż w pamięci mamy na świeżo kryzys finansowy 2008+, który spotęgował trudności
w strefie euro, to jednak sam proces ujarzmiania globalizacji nie traci na znaczeniu,
a wręcz zyskuje. Celem jego jest bowiem stymulowanie rozwoju przy zwiększonej
międzynarodowej harmonizacji podejmowanych działań. Tym samym można traktować obecne trudności gospodarcze jako etap przygotowujący do bliższej współpracy
międzynarodowej, szerszego otwarcia gospodarczego, ściślejszej instytucjonalizacji
powiązań. Procesom tym towarzyszy eliminowanie źródeł napięć we wzajemnych
stosunkach i podnoszenie znaczenia działań, które tworzą współzależności między
państwami i mobilizują do współdziałania.
Książka jest zbiorem esejów, w których proces ujarzmiania globalizacji traktuje
się instrumentalnie jako warunek umożliwiający osiągnięcie długookresowych celów
rozwojowych i stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju. Autorzy mają
nadzieję, że pojęcie „harnessing globalization” wejdzie do polskiego słownika ekonomicznego, podobnie jak pojęcie „fair trade” czy „terms of trade”. Na marginesie
warto dodać, że publikacja pokazuje, w jaki sposób zmiany w terms of trade służą
procesom ujarzmiania globalizacji, czyli wykorzystania jej siły sprawczej do rozwoju.
Kogo może ta książka zainteresować? Adresowana jest przede wszystkim do specjalistów zajmujących się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i politycznymi, rozwojem, ale mogą po nią sięgnąć handlowcy, pracownicy sfery administracji
gospodarczej, dziennikarze, politycy i rzecz jasna studenci. Polecamy tę publikację
wszystkim wymienionym grupom zawodowym, ale nie chcemy ograniczać listy czytelników tylko do nich. Zapraszamy do lektury wszystkich, których interesują problemy rozwoju i zrównoważonej gospodarki.

Zmiany w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia
z rynków niskokosztowych
Barbara Ocicka
Książkę dr Barbary Ocickiej chciałbym polecić jako lekturę szczególną, unikatową
na polskim rynku wydawniczym. Wyróżnia ją nie tylko głęboka wiedza Autorki nt.
zakupów i zarządzania łańcuchami dostaw w globalnej przestrzeni gospodarczej, lecz
również oryginalne, inspirujące i często krytyczne spojrzenie nt. realiów współczesnego biznesu, w którym zakupy z rynków niskokosztowych są często bezkrytycznie
postrzegane jako cudowna broń firm i menedżerów XXI w. Czytelnicy – zarówno
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akademiccy, jak i przede wszystkim menedżerowie zakupów i zarządzania łańcuchem
dostaw – znajdą w tej publikacji kopalnię argumentów do przemyśleń oraz wskazówek do przewartościowania swej wiedzy, a niekiedy nawet do radykalnej zmiany
swoich dotychczasowych poglądów.
prof. SGH dr hab. Krzysztof Rutkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Na szczególną uwagę w książce zasługuje kompleksowe podejście Autorki do
trendów rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych i zmian, jakie wywierają
one na globalne łańcuchy dostaw. Rozważania mają interdyscyplinarny charakter
i są głęboko osadzone w podstawach innych dyscyplin zarządzania. Autorka nie
podsuwa Czytelnikom gotowych recept, lecz pobudza ich do myślenia i dyskretnie
podpowiada, co można zrobić, aby przetrwać i wygrać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku globalnym. Nie lada zasługą Autorki jest przy tym opisanie skomplikowanych problemów zarządzania zakupami i łańcuchami dostaw w bardzo przejrzysty i przystępny sposób.
Monika Kiełtyka-Michna, Dyrektor ds. Strategicznych Zakupów Grupowych,
Sandoz
Analizując publikację dr Barbary Ocickiej, pragnę przede wszystkim wyrazić zadowolenie z naszej długoletniej współpracy, która obu stronom przyniosła wiele korzyści i znalazła także odzwierciedlenie w tej książce. Ogromnym walorem książki
jest zaprezentowanie w niej, obok rozważań teoretycznych, szerokiej palety studiów
przypadków, w tym również dotyczących IKEA, które osadzone są w realiach współczesnego biznesu, ilustrują trendy zmian zachodzące w globalnych zakupach i łańcuchach dostaw XXI w. oraz odzwierciedlają najlepsze praktyki biznesowe liderów
współczesnego biznesu. Książkę warto zarekomendować jako obowiązkową lekturę
wszystkim menedżerom zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw w Polsce.
Sławomir Peter, Logistic Manager Trading Area Central Europe, IKEA

Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura
Jacek Grzywacz
W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania jego struktury.
Szczególną uwagę poświęcono strukturze kapitału, ona bowiem w decydującym stopniu wpływa na efekty prowadzonej działalności.
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Problematyka kształtowania optymalnej struktury kapitału ma złożony charakter,
i pomimo znacznego dorobku zarówno teoretycznego, jak też związanego z wynikami
badań empirycznych, nadal jest przedmiotem szeregu dyskusji i polemik.
Wszystko praktycznie zaczęło się od opublikowania w 1958 roku przez Franco
Modiglianiego i Mertona Millera modelu, który opisywał podstawowe uwa
runkowania struktury kapitału. Pomimo wielu uproszczeń i założeń znacznie odbiegających od rzeczywistości gospodarczej model ten zapoczątkował dalsze prace
nad tą problematyką, w efekcie których pojawiły się następne interesujące teorie.
Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na teorię substytucji i teorię hierarchii źródeł finansowania.
Wielu autorów próbuje dowodzić istnienia ścisłej zależności pomiędzy strukturą
kapitału a wartością przedsiębiorstwa. Nie udało się jednak, jak dotąd, jednoznacznie
osądzić wielkości tego wpływu, pomimo istnienia wielu modeli, a także doświadczeń z praktyki gospodarczej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że struktura ta ma
duży wpływ na koszty działalności jednostki oraz uzyskiwane korzyści finansowe.
Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury
kapitału na działalność przedsiębiorstwa.
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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
ul. Rakowiecka 28, paw. 2, bud. SGGH
05-528 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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Skład Komitetu Nauk Organizacji
i Zarządzania PAN
Kadencja 2011–2014
Prezydium: prof. prof. Bogdan Nogalski – przewodniczący, Ryszard Borowiecki
– wiceprzewodniczący, Michał Trocki – sekretarz; członkowie prezydium: prof. prof.
Wiesław M. Grudzewski, Jan Jeżak, Andrzej K. Koźmiński, Kazimierz Krzakiewicz,
Tadeusz Listwan, Janusz Strużyna, Maria Romanowska; sekretarz organizacyjny –
dr Sylwester Gregorczyk
Ponadto w skład KNOiZ PAN wchodzą:
Ośrodek gdański: Uniwersytet Gdański – prof. prof. Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka
Ośrodek katowicki: Uniwersytet Ekonomiczny – prof. prof. Mariusz Bratnicki,
Jerzy Rokita, prof. UEK: Wojciech Czakon, Wojciech Dyduch, Jan Pyka; Politechnika Śląska – prof. Jan Stachowicz
Ośrodek krakowski: Uniwersytet Ekonomiczny – prof. prof. Aleksy Pocztowski,
Adam Stabryła, Janusz Teczke, Jan Wiktor, prof. UEK Jan Czekaj; Uniwersytet Jagieloński – prof. prof. Małgorzata Bednarczyk, Barbara Kożuch
Ośrodek lubelski: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – prof. Elżbieta Skrzypek, prof. UMCS Agnieszka Sitko-Lutek
Ośrodek poznański: Uniwersytet Ekonomiczny – prof. Henryk Mruk, prof. UEP
Szymon Cyfert
Ośrodek toruński: Uniwersytet Mikołaja Kopernika – prof. Jacek M. Stankiewicz
Ośrodek warszawski: Szkoła Główna Handlowa – prof. I. Hejduk, prof. SGH:
Maria Aluchna, Zbigniew Dworzecki, Agnieszka Sopińska; Uniwersytet Warszawski – prof. Jerzy Kisielnicki
Ośrodek wrocławski: Uniwersytet Ekonomiczny – prof. prof. Małgorzata Gableta, Rafał Krupski, Jan Lichtarski, Kazimierz Perechuda, prof. UEW Jerzy Niemczyk
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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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Organizacja
i Kierowanie
Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel. 22 564 94 86, 22 564 95 34
fax 22 564 86 86
e-mail: oik@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/oik/
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