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ELASTYCZNOŚĆ STRATEGII I STRUKTURY 
ORGANIZACYJNEJ W WARUNKACH 

WSPÓŁPRACY SIECIOWEJ1

Wprowadzenie

Sieci międzyorganizacyjne stanowią odpowiedź na rosnącą złożoność i dyna‑
mikę otoczenia i są coraz bardziej powszechną formą współdziałania przedsiębiorstw 
w praktyce zarządzania [12; 41]. Badania nad sieciami międzyorganizacyjnymi cechuje 
coraz szerszy zakres merytoryczny, obejmujący m.in.: przyczyny powstawania sieci, 
ich rodzaje, mechanizmy rozwoju sieci, następstwa i korzyści wykorzystywania tej 
formy itd., jak również coraz większa dojrzałość metodyczna. Sieci jako obiekt badań 
są jednak zjawiskiem bardzo złożonym i zróżnicowanym, wiele kwestii dotyczących 
współpracy sieciowej nadal pozostaje nierozpoznanych, wzbudzając przy tym rosnące 
zainteresowanie badaczy, ale również wątpliwości.

Sieci międzyorganizacyjne zwykle są utożsamiane z wysoką elastycznością działa‑
nia, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym (m.in. [16]). Argumen‑
tami przemawiającymi za zwiększoną elastycznością sieci międzyorganizacyjnych 
i podmiotów w nich funkcjonujących są m.in.: pełny i szybki przepływ informacji 
między wierzchołkami sieci [18], lepszy, aniżeli w przypadku pojedynczych organiza‑
cji, dostęp do rzadkich i cennych zasobów [11], występowanie efektu synergicznego 
w działaniach zbiorowych [3], korzyści wynikające z wymiany wiedzy i doświadczeń 
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między uczestnikami [23], a także ze wspólnego rozwoju i upowszechniania inno‑
wacji [1]. Przywołane badania dotyczą jednak głównie elastyczności sieci jako cało‑
ści (płaszczyzna interorganizacyjna), a znacznie rzadziej elastyczności uczestników 
sieci w obszarze strategii, zasobów czy struktury organizacyjnej (płaszczyzna intra‑
organizacyjna), co ujawnia istnienie luki badawczej. Zatem pojawia się następujące 
pytanie badawcze: czy uczestnictwo w sieci międzyorganizacyjnej jest związane ze 
wzrostem elastyczności organizacji węzłowej w perspektywie wymiarów kluczowych 
składników organizacji, tj. strategii i struktury organizacyjnej?

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań poświęconych identyfikacji współ‑
zależności między intensywnością powiązań sieciowych a elastycznością uczestników 
sieci w obszarze strategii i struktury organizacyjnej. Bazując na studiach literatury, 
przyjęto, że większej intensywności powiązań sieciowych powinien towarzyszyć 
większy poziom elastyczności strategii (H1) i wyższy poziom organiczności struk‑
tury organizacyjnej (H2).

Prezentowane badania empiryczne obejmowały badania ankietowe i pogłębione 
badania terenowe z wykorzystaniem przekrojowego studium przypadków (cross case 
study research design). Badania ankietowe przeprowadzono od października 2016 r. 
do marca 2017 r. na próbie badawczej 182 średnich i dużych przedsiębiorstw działa‑
jących na terenie Polski. Badania terenowe natomiast były prowadzone w okresie od 
maja 2016 r. do grudnia 2017 r. w sześciu przedsiębiorstwach aktywnie funkcjonu‑
jących w sieciach międzyorganizacyjnych i charakteryzujących się wysokim pozio‑
mem intensywności powiązań sieciowych.

1.  Intensywność powiązań sieciowych i elastyczność 
strategii i struktury organizacyjnej – operacjonalizacja 
konstruktów

W analizie sieci relacji międzyorganizacyjnych dość powszechnie wykorzystuje się 
koncepcję M. Granovettera [9], przeniesioną z poziomu jednostek i sieci społecznych 
na poziom organizacji i sieci gospodarczych (zob. m.in. [17]). Adaptacje te nie w pełni 
przystają jednak do specyfiki relacji międzyorganizacyjnych i cechują je pewne ogra‑
niczenia [12]. Więzi międzyorganizacyjne są bowiem inne w swojej naturze aniżeli 
więzi społeczne. Stanowi to przesłankę do poszukiwania nowych rozwiązań w zakre‑
sie badania siły relacji gospodarczych. Jedną z istotnych kwestii w badaniach nad 
sieciami międzyorganizacyjnymi jest odpowiedź na pytanie, jak silne są powiązania 
i współpraca sieciowa badanych organizacji oraz jak mocno organizacje te są zako‑
rzenione w układach sieciowych. Wobec braku powszechnie przyjętych sposobów 
badania intensywności relacji i zakorzenienia organizacji w sieci autorzy na pod‑
stawie studiów literatury dokonali konceptualizacji i operacjonalizacji konstruktu 
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nazwanego intensywnością powiązań sieciowych (intensity of network relationships). 
Odnosi się ona do tzw. zakorzenienia strukturalnego organizacji (structural embed-
dedness), które, jak podkreślają R. Gulati, D. Lavie i R. Madhavan [12], jest bardziej 
złożonym i wielowymiarowym zjawiskiem niż zakorzenienie relacyjne (relational 
embeddeness) [13].

Na podstawie studiów literatury, wstępnych badań własnych (case study) i kon‑
sultacji z ekspertami wyróżniono siedem wymiarów intensywności powiązań sie‑
ciowych (tabela 1), które łącznie współokreślają poziom zakorzenienia organizacji 
w strukturze relacji sieciowych – szerzej zob. m.in. [7].

Tabela 1. Wymiary intensywności powiązań sieciowych

W1 Liczba aktywnych powiązań z partnerami sieciowymi (m.in. [23]) 

W2 Częstotliwość interakcji z uczestnikami sieci (m.in. [11]) 

W3 Zakres i przedmiot współpracy sieciowej (m.in. [24]) 

W4 Wolumen wymiany z siecią / udział zasobów zaangażowanych we współpracę (m.in. [24]) 

W5 Rodzaj powiązań produkcyjnych (pionowy, poziomy, koncentryczny, konglomeratowy) (m.in. [15]) 

W6 Możliwość i łatwość zastępowania uczestników sieci (m.in. [20]) 

W7 Bariery wyjścia z sieci (m.in. [20]) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów literatury oraz m.in. [7].

Na obecnym etapie badań brak jest przesłanek do zróżnicowania siły wpływu 
poszczególnych wymiarów, co skłania ku ich równoważnemu traktowaniu. Dla każ‑
dego z siedmiu wyróżnionych wymiarów opracowano pytania z 5‑stopniowymi 
skalami typu Likerta. Intensywność powiązań stanowiła sumę punktów uzyskanych 
w ocenie natężenia poszczególnych jej wymiarów.

W dobie narastającej dynamiki otoczenia elastyczność stała się pożądanym 
atrybutem organizacji [14], a w nurcie zarządzania strategicznego wskazuje się nie 
tylko na potrzebę zwiększania czujności i potencjału dostosowawczego organizacji 
(sense and respond), lecz także na potrzebę rozwoju zdolności dynamicznych, zbli‑
żonych w swojej istocie do elastyczności strategicznej [13]. O ile istnieje zgoda, co 
do potrzeby „bycia elastycznym”, o tyle nie ma zgodności w kwestii szczegółowego 
pojmowania elastyczności oraz sposobów jej pomiaru, np. w odniesieniu do strate‑
gii i struktury organizacyjnej.

Bazując na studiach literatury przedmiotu, do badania elastyczności strategii orga‑
nizacji autorzy przyjęli kompilację pięciu wymiarów, wykorzystywanych w badaniach 
nad elastycznością strategii organizacji przez różnych autorów, takich jak: horyzont 
czasowy, alokacja zasobów, zgodność działań z planem, znaczenie indywidualnych 
dążeń i wartości menedżerów oraz szczegółowość i formalizacja strategii (tabela 2) 
– szerzej zob. m.in. [7].
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Tabela 2. Wymiary elastyczności strategii organizacji

W1 Horyzont czasowy (m.in. [14]) 

W2 Alokacja zasobów (m.in. [11]) 

W3 Zgodność działań z planem (m.in. [19]) 

W4 Znaczenie indywidualnych menedżerskich dążeń i wartości (m.in. [19]) 

W5 Szczegółowość i formalizacja (m.in. [2]) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury oraz m.in. [7].

W przypadku struktury organizacyjnej do badania poziomu jej organiczności 
(elastyczności) przyjęto wymiary zaczerpnięte z koncepcji opracowanej przez zespół 
badaczy z Aston [22] i wykorzystywane w kilku ostatnich dekadach przez wielu auto‑
rów (w niektórych badaniach z pewnymi modyfikacjami), takie jak: specjalizacja, 
konfiguracja, centralizacja, standaryzacja i formalizacja (tabela 3).

Tabela 3. Wymiary elastyczności struktury organizacyjnej

W1 Specjalizacja (m.in. [22]) 

W2 Konfiguracja (m.in. [22]) 

W3 Centralizacja (m.in. [22]) 

W4 Standaryzacja (m.in. [22]) 

W5 Formalizacja (m.in. [22]) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury oraz m.in. [7].

Natężenie wytypowanych wymiarów strategii i struktury organizacyjnej określa 
poziom elastyczności badanych konstruktów.

2.  Procedura badań empirycznych i charakterystyka 
próby badawczej

Pierwszym etapem badań było przeprowadzenie ankiet. Narzędzie badawcze 
stanowił kwestionariusz składający się z pytań zamkniętych z 5‑stopniową skalą 
typu Likerta do oceny poszczególnych zjawisk, a także wyjaśnień kluczowych pojęć 
i metryczki przedsiębiorstwa. Ponieważ przedmiotem badania była elastyczność 
strategii i struktury organizacyjnej, której poziom jest wysoki przy niskim natężeniu 
przyjętych wymiarów, dlatego skale dla wszystkich wymiarów strategii i struktury 
organizacyjnej zostały odwrócone, tj. im wyższy poziom natężenia danego wymiaru, 
tym mniejsza wartość punktowa na skali (jest to istotna informacja przy odczytywaniu 
wyników w prezentowanych w dalszej części tekstu tabelach). Zarówno w przypadku 
strategii, jak i struktury organizacyjnej opracowano pytania z 5‑stopniowymi skalami 
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typu Likerta. Elastyczność na poziomie całych konstruktów, tj. strategii i struktury 
organizacyjnej, była określana na podstawie sumy punktów wynikających z oceny 
natężenia poszczególnych wymiarów.

Po badaniach pilotażowych (n = 48) i modyfikacjach kwestionariusza ankiety, 
ukierunkowanych na zwiększenie jego przejrzystości i zrozumiałości pytań, został on 
rozdystrybuowany do średnich i dużych przedsiębiorstw za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej, przez kontakty osobiste i przy współpracy z Centrum Badań i Transferu 
Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – metoda PAPI. Uzyskano łącz‑
nie 182 poprawnie i kompletnie wypełnione kwestionariusze ankiety. Badania reali‑
zowane były od września 2016 r. do marca 2017 r. W tabeli 4 przedstawiono ogólną 
charakterystykę próby badawczej.

Tabela 4. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa ogółem N = 182

Wielkość Średnie, n = 93 (51,1%) Duże, n = 89 (48,9%) 

Kapitał Kapitał krajowy, n = 127 (69,8%) Kapitał zagraniczny, n = 54 (29,7%) 

Typ branży (według OECD) Nowoczesne, n = 52 
(28,6%) 

Tradycyjne, n = 122 
(67%) 

Schyłkowe, n = 8  
(4,4%) 

Dominujący profil działalności Produkcja, n = 99 
(54,4%) 

Usługi, n = 61  
(33,5%) 

Handel, n = 21  
(11,5%) 

Źródło: opracowanie własne.

Analizy statystyczne przeprowadzono z użyciem programu IBM SPSS (wersja  22) 
przy założonym poziomie istotności α=0,05. Ze względu na normalny rozkład więk‑
szości z analizowanych zmiennych (kurtoza > –0,6 i <.01; skośność > –0,24 i < 0,14 
nieistotny wynik testu Shapiro‑Wilka dla strategii i intensywności powiązań siecio‑
wych, p > .05; istotny dla strategii, p = 0,014) zdecydowano się na stosowanie staty‑
styk parametrycznych.

Drugi etap badań stanowią pogłębione badania terenowe z wykorzystaniem meto‑
dyki przekrojowych studiów przypadku (cross case study research design). Badania 
były prowadzone w okresie od maja 2016 r. do grudnia 2017 r. Technikami gromadze‑
nia danych były: analiza dokumentacji organizacyjnej (aktualnej i historycznej) oraz 
wywiady ustrukturyzowane z przedstawicielami naczelnego kierownictwa. Na tym 
etapie badań było możliwe nie tylko badanie współzależności, lecz także identyfika‑
cja związków przyczynowo‑skutkowych, a więc przesłanek nawiązywania i następstw 
rozwoju współpracy sieciowej. W badaniu udział wzięło sześć podmiotów aktywnie 
działających w sieciach międzyorganizacyjnych i charakteryzujących się wysokim 
poziomem intensywności powiązań sieciowych.
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3. Wyniki badań

Na poziomie powiązań między całymi konstruktami nie zaobserwowano istot‑
nych statystycznie współzależności. Większej intensywności powiązań sieciowych nie 
towarzyszył, jak założono w hipotezach badawczych, wyższy poziom elastyczności 
w obszarze strategii i struktury organizacyjnej badanych przedsiębiorstw (tabela 5)2.

Tabela 5.  Współzależności między intensywnością powiązań sieciowych 
a elastycznością strategii i struktury organizacyjnej

Intensywność
powiązań sieciowych

Strategia
(elastyczność) 

Struktura
(elastyczność) 

Intensywność powiązań 
sieciowych

Korelacja Pearsona 1 ,027 –,061

Istotność (dwustronna) ,716 ,414

Strategia
(elastyczność) 

Korelacja Pearsona ,027 1 ,422**

Istotność (dwustronna) ,716 ,000

Struktura (elastyczność) Korelacja Pearsona –,061 ,422** 1

Istotność (dwustronna) ,414 ,000

** Korelacja istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie). 

Źródło: badania własne

Pewne współzależności można natomiast dostrzec między intensywnością powia‑
zań sieciowych (jako całym konstruktem) a poszczególnymi wymiarami strategii 
organizacji (tabela 6) oraz struktury organizacyjnej (tabela 7)3.

Analiza powiązań intensywności relacji sieciowych z poszczególnymi wymiarami 
strategii pozwala wnioskować, iż większej intensywności powiązań towarzyszy dłuż‑
szy horyzont czasowy planowania, przewaga działań zgodnych z planem nad działa‑
niami ad hoc oraz większa szczegółowość i wyższy poziom sformalizowania strategii. 
Natężenie tych wymiarów wskazuje na usztywnienie strategii w warunkach więk‑
szej intensywności powiązań sieciowych (ujemne korelacje), przeciwnie niż przyjęto 
w hipotezie badawczej (H1).

2 Zidentyfikowano natomiast istotną statystycznie dodatnią korelację między elastycznością w obszarze 
strategii i struktury organizacyjnej. Jest to wynik zbieżny z badaniami innych autorów (por. [18]), co w pew‑
nym stopniu zdaje się potwierdzać poprawność wykorzystanego kwestionariusza i doboru próby badawczej. 
Stwierdzono również m.in. istotne statystycznie ujemne korelacje między wielkością przedsiębiorstwa a ela‑
stycznością struktury organizacyjnej, a także dodatnie korelacje między poszczególnymi wymiarami struktury 
organizacyjnej.

3 Skale wymiarów zostały odwrócone, tj. im niższy poziom natężenia danego wymiaru, tym większa 
wartość na skali (większy poziom elastyczności). 
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Tabela 6.  Współzależności między intensywnością powiązań sieciowych a wymiarami 
strategii organizacyjnej
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Intensywność 
powiązań sieciowych

Korelacja Pearsona 1 –,199** ,095 –,184* ,451** ,189* –,297**

Istotność (dwustronna) ,007 ,201 ,013 ,000 ,011 ,000

Horyzont czasowy Korelacja Pearsona –,199** 1 –,217** ,326** –,127 –,008 ,454**

Istotność (dwustronna) ,007 ,003 ,000 ,089 ,917 ,000

Wykorzystanie 
zasobów

Korelacja Pearsona ,095 –,217** 1 ,179* ,206** ,040 ,009

Istotność (dwustronna) ,201 ,003 ,015 ,005 ,595 ,909

Zgodność działań 
z planem

Korelacja Pearsona –,184* ,326** ,179* 1 ,014 ,139 ,302**

Istotność (dwustronna) ,013 ,000 ,015 ,848 ,062 ,000

Indywidualne 
dążenia menedżerów

Korelacja Pearsona ,189* –,008 ,040 ,139 ,277** 1 –,117

Istotność (dwustronna) ,011 ,917 ,595 ,062 ,000 ,115

Szczegółowość 
i formalizacja strategii

Korelacja Pearsona –,297** ,454** ,009 ,302** –,209** –,117 1

Istotność (dwustronna) ,000 ,000 ,909 ,000 ,005 ,115

** Korelacja istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie). 

* Korelacja istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie). 

Źródło: opracowanie własne.

W interpretacji uzyskanych wyników pomocne są wyniki pogłębionych badań 
terenowych, które ukazują nie tylko kierunki zmian w obszarze strategii i struktury 
organizacyjnej, implikowane uczestnictwem w sieci międzyorganizacyjną, lecz także 
mechanizmy tych zmian. Z badań tych wynika, że główną przyczyną usztywnienia 
strategii i przyjmowania podejścia planistycznego w zarządzaniu strategicznym jest 
fakt, że sieć daje swoim uczestnikom większe poczucie stabilności otoczenia i choć 
może być ona tylko pozorna, to wywołuje określone zmiany postaw i zachowań kadry 
zarządzającej. W warunkach intensywnej współpracy sieciowej menedżerowie prze‑
jawiają skłonność do wydłużania horyzontu czasowego planowania, uszczegóławia‑
nia i formalizowania strategii oraz większe dążenie do trzymania się planu. Wynik 
ten jest zbieżny z badaniami R. Krupskiego, z których wynika, że menedżerowie 
przejawiają skłonność do implementacji w przedsiębiorstwach klasycznej orientacji 
planistycznej, jeśli tylko postrzegają ku temu warunki. Wszelkiego rodzaju bardziej 
elastyczne strategie są wymuszane przez uwarunkowania zmiennego i niepew‑
nego otoczenia, a jeśli tylko uwarunkowania stabilizują się, pojawia się tendencja 
do usztywniania strategii i stosowania szkoły planistycznej (m.in. [30]). Stabilność 
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i przewidywalność otoczenia w warunkach współpracy sieciowej może być jednak 
pozorna lub krótkotrwała, co stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju, czy nawet 
przetrwania przedsiębiorstwa w dłuższym okresie. Zmniejsza się bowiem czujność 
i wrażliwość na sygnały z otoczenia.

Drugim badanym konstruktem była struktura organizacyjna i zmiany jej ela‑
styczności w warunkach współpracy sieciowej. Analiza współwystępowania bada‑
nych zmiennych na poziomie poszczególnych wymiarów struktury organizacyjnej 
wskazuje, że większej intensywności powiązań sieciowych towarzyszył niższy poziom 
standaryzacji działań i wyższy poziom formalizacji (tabela 7).

Tabela 7.  Współzależności między intensywnością powiązań sieciowych a wymiarami 
struktury organizacyjnej
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Intensywność 
powiązań sieciowych

Korelacja Pearsona 1 –,108 –,020 ,094 ,155* –,296**

Istotność (dwustronna) ,146 ,790 ,207 ,037 ,000

Konfiguracja Korelacja Pearsona –,108 1 ,665** ,423** –,413** ,534**

Istotność (dwustronna) ,146 ,000 ,000 ,000 ,000

Specjalizacja Korelacja Pearsona –,020 ,665** 1 ,444** –,297** ,348**

Istotność (dwustronna) ,790 ,000 ,000 ,000 ,000

Centralizacja Korelacja Pearsona ,094 ,423** ,444** 1 –,136 ,133

Istotność (dwustronna) ,207 ,000 ,000 ,067 ,074

Standaryzacja Korelacja Pearsona ,155* –,413** –,297** –,136 1 –,483**

Istotność (dwustronna) ,037 ,000 ,000 ,067 ,000

Formalizacja Korelacja Pearsona –,296** ,534** ,348** ,133 –,483** 1

Istotność (dwustronna) ,000 ,000 ,000 ,074 ,000

* Korelacja istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie). 

** Korelacja istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie). 

Źródło: opracowanie własne.

Wzrost formalizacji implikowany rozwojem relacji międzyorganizacyjnych zmniej‑
sza zdolności organizacji do adaptacji i szybkiego reagowania na bodźce z otocze‑
nia, co w warunkach znacznej dynamiki otoczenia również może być dla organizacji 
zagrożeniem. Interesujący jest fakt, że jednocześnie zaobserwowano zmniejsze‑
nie poziomu standaryzacji działań. Wynika to prawdopodobnie z przyjętego przez 
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badaczy z grupy astońskiej sposobu rozumienia standaryzacji, jako wykorzystywa‑
nia zwyczajowych, niezapisanych wzorców działania. W wyniku rozwoju współpracy 
zewnętrznej niepisane zasady i wzorce są zastępowane formalnie obowiązującymi 
regułami i wzorcami działania, co wyjaśnia zmniejszenie ich udziału. W przypadku 
pozostałych wymiarów strukturalnych, tj. konfiguracji, specjalizacji i centralizacji, 
nie zidentyfikowano istotnych statystycznie zależności.

Potwierdzeniem i uzupełnieniem przedstawionych analiz w zakresie zmian w struk‑
turze organizacyjnej są wyniki badań terenowych. W niektórych spośród badanych 
przedsiębiorstw, szczególnie mniejszych i o słabszej pozycji w sieci, wejście do układu 
sieciowego i rozwój współpracy międzyorganizacyjnej oznaczały rozbudowę struk‑
tury organizacyjnej i jej zmiany w kierunku modelu mechanistycznego (zmniejszenie 
poziomu elastyczności). Wzrastało przede wszystkim natężenie formalizacji działań, 
co wynikało z konieczności wprowadzania dodatkowych dokumentów organizacyj‑
nych, standardów i norm zapewnienia jakości, określonych sposobów komunikacji 
wewnętrznej itp., wymaganych przez integratora sieci lub kluczowych partnerów. 
Zwiększenie ilości i zakresu wykorzystywanych wytycznych i formalnie obowiązu‑
jących wzorców oznacza zmniejszenie się zdolności adaptacyjnych organizacji.

Podsumowanie

Uzyskane wyniki badań, zarówno na poziomie całych konstruktów, jak i poszcze‑
gólnych wymiarów, nie dają jednoznacznych podstaw do potwierdzenia lub odrzu‑
cenia postawionych hipotez badawczych. Trudno jest zatem udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie badawcze przedstawione we wprowadzeniu. Na podstawie 
uzyskanych wyników można natomiast wnioskować m.in., że współpraca sieciowa 
może prowadzić do zwiększenia elastyczności strategii i struktury organizacyjnej, jak 
wskazują na to przywołane pozycje literatury4, ale jedynie w pewnych warunkach 
i w odniesieniu do wybranych wymiarów. Jednocześnie, w określonych warunkach 
i w ramach innych wymiarów, występowało częściowe usztywnianie strategii i struk‑
tury, a więc zmniejszenie poziomu elastyczności organizacji.

4 Zmiany takie obserwowano przede wszystkim w podmiotach o silnej pozycji w sieci i pełniących role 
integratorów. Wzrost intensywności powiązań sieciowych oznaczał w takich przypadkach zwiększenie skali 
działalności i możliwości rozwoju na bazie zasobów zewnętrznych, co sprzyjało zwiększeniu elastyczności. 
Nasuwa się więc wniosek, że w wielu zagranicznych badaniach ich autorzy analizują poziom elastyczności, 
koncentrując się na sieciach jako całości lub na podmiotach o silnej pozycji, np. integratorach sieci (dodatkowo 
często o większych rozmiarach i wynikającym z tego mniejszym poziomie elastyczności strategii i struktury 
organizacyjnej przed wejściem do sieci). To wyjaśniałoby identyfikowane w tych badaniach zwiększenie ela‑
styczności. Rzadziej obiektem badań są podmioty o charakterze satelitarnym i słabej pozycji w sieci, a z uwagi 
na liczbę tego rodzaju przedsiębiorstw skupionych w sieciach międzyorganizacyjnych warto również ten typ 
organizacji wziąć pod uwagę.
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Zaprezentowane rozważania i wyniki badań empirycznych pokazują, że kie‑
runek i charakter zmian w obszarze strategii i struktury organizacyjnej przedsię‑
biorstw włączanych do sieci i rozwijających współpracę międzyorganizacyjną może 
być różny w zależności od analizowanego wymiaru czy aspektu. Warto podkreślić, 
że w dobie narastającej burzliwości otoczenia zaobserwowane usztywnienie strategii 
i struktury organizacyjnej, nawet jeśli jest odnoszone jedynie do wybranych wymia‑
rów badanych konstruktów, może stanowić realne zagrożenie dla przedsiębiorstwa. 
Uczestnictwo w sieci i wzrost zakorzenienia w niej mogą więc być rozpatrywane 
w kategoriach zjawisk negatywnych, co pozwala lokować przeprowadzone badania 
w słabo jak dotychczas spopularyzowanym nurcie tzw. ciemnych stron (dark sides) 
współpracy sieciowej5.

Autorzy opracowania mają świadomość ograniczeń prezentowanych badań, zwią‑
zanych m.in. z ankietowym charakterem badań korelacyjnych (N = 182) czy niewielką 
liczebnością próby w pogłębionych badaniach terenowych (n = 6). Ograniczenia 
te powodują, że autorzy bardzo ostrożnie podchodzą do interpretacji uzyskanych 
wyników i możliwości ich generalizowania. Ponieważ jednym z celów pobocznych 
niniejszego tekstu jest chęć zainicjowania szerszej dyskusji na temat elastyczności 
sieci i poszczególnych jej węzłów oraz zachęcenie innych badaczy do ujęcia tego 
aspektu w prowadzonych przez nich badaniach, w prezentowanym materiale skon‑
centrowano się w większym stopniu na zasygnalizowaniu i opisie zmian przeciwnych 
do zakładanych, związanych z usztywnieniem strategii i struktury organizacyjnej, 
czyli na poszukiwaniu popperowskich czarnych łabędzi. Zatem relatywnie mniej 
uwagi poświęcono zmianom zbieżnym z hipotezami badawczymi, które również 
były widoczne w badanych przedsiębiorstwach.

Konkluzje tu zawarte, zwłaszcza w odniesieniu do strategii, mogą być również 
przyczynkiem do rozpatrywania zagadnień funkcjonowania sieci międzyorganizacyj‑
nych przez pryzmat tzw. mikrofundamentów, czyli jednostkowych decyzji podejmo‑
wanych przez menedżerów lub ich grupę [21; 25]. O ile poczyniono próbę badania 
mikrofundamentów zjawisk na poziomie organizacji (np. [21]), o tyle problematyka 
mikrofundamentów współpracy międzyorganizacyjnej (poziom sieci), poza nielicz‑
nymi wyjątkami (np. [5; 25]), nie jest silnie eksplorowana. Powodem może być sze‑
reg trudności w uzyskaniu satysfakcjonującego materiału empirycznego. Niemniej 
jednak, jak konstatuje W. Czakon [6], niedługo może stać się ona jednym z ważnych 
nurtów badania sieci międzyorganizacyjnych, obok kosztów transakcyjnych, renty 
relacyjnej czy procesów uczenia się.

5 W większości publikacji w obszarze sieci międzyorganizacyjnych podnoszone są korzyści wynikające 
ze współpracy sieciowej, a tematyka ewentualnych słabości czy zagrożeń podejmowana jest bardzo rzadko.
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ELASTYCZNOŚĆ STRATEGII I STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 
W WARUNKACH WSPÓŁPRACY SIECIOWEJ

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań poświęconych identyfikacji współzależności 
między intensywnością powiązań sieciowych a elastycznością uczestników sieci w obszarze 
strategii i struktury organizacyjnej. Przyjęto, że większej intensywności powiązań sieciowych 
powinien towarzyszyć większy poziom elastyczności strategii (H1) i wyższy poziom organicz‑
ności struktury organizacyjnej (H2). Prezentowane badania empiryczne obejmują badania 
ankietowe i pogłębione badania terenowe z wykorzystaniem przekrojowego studium przypad‑
ków (cross case study research design). Na podstawie uzyskanych wyników poczyniono kon‑
statację, że współpraca sieciowa może prowadzić do częściowego zwiększenia elastyczności 
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strategii i struktury organizacyjnej (w ramach wybranych wymiarów). Jednocześnie w ramach 
innych wymiarów występuje usztywnianie strategii i struktury organizacyjnej.

Słowa kluczowe: sieć międzyorganizacyjna, relacje sieciowe, 
elastyczność, strategia, struktura organizacyjna

THE FLEXIBILITY OF ORGANIZATIONAL STRATEGY AND 
STRUCTURE: NETWORK COOPERATION PERSPECTIVE

Abstract

The aim of the paper is to present the research results with regard to associations between net‑
work relationships intensity and the flexibility of organizational strategy and structure of the 
entities embedded in the inter‑organizational network. It has been assumed that the higher 
intensity of inter‑organizational relationships, the higher flexibility of organizational strat‑
egy (H1) and structure (H2) of the entities encompassed in the networks. As for the research 
methods, the survey and cross case study research designs have been incorporated. On the 
basis of the research results it has been concluded that inter‑organizational cooperation may 
lead, on one hand, to partial flexibility of organizational strategy and structure (within some 
dimensions) and on the other hand to rigidify those core organizational elements.

Key words: inter-organizational networks, flexibility, 
organizational strategy, organizational structure
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