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Od Rady Naukowej

Przekazujemy w Państwa ręce 162. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania
i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce zarządzania. Autorzy poruszyli w nim m.in.
tematy dotyczące kreatywności, kultury organizacyjnej, funkcjonowania przedsiębiorstwa
opartego na wiedzy czy też uwarunkowania procesów inwestycyjnych w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Artykuły w nim zawarte zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie
stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
W pierwszym artykule Rafał Kasprzak przedstawił i scharakteryzował dynamikę liczby
podmiotów sektora kreatywnego zarejestrowanych w ramach Bazy Regon w latach 2009–
2016. Autor w artykule stwierdza, że liczba podmiotów sektora kreatywnego w badanych
obszarach i w analizowanym okresie zmienia się w podobnym tempie jak cała populacja
podmiotów gospodarki narodowej.
Kolejny artykułu Letycja Sołoducho-Pelc napisała w celu określenia kierunków badań
w obszarze kreatywności w naukach o zarządzaniu. Zdaniem Autorki można zauważyć, że
kreatywność jawi się jako umiejętność, którą cechują zarówno ograniczenia, jak i brak przeszkód dla jej rozwoju.
W następnym artykule Ewa Sońta-Drączkowska i Paweł Wyrozębski omawiają problematykę kreatywności w kontekście zarządzania projektami. Artykuł poszukuje m.in. odpowiedzi
na pytania: Co to oznacza kreatywność w zarządzaniu projektami i czy jest ona potrzebna?
Izabela Krawczyk-Sokołowska w kolejnym artykule także porusza kwestie kreatywności. Autorka koncentruje się na uwarunkowaniach dotyczących stymulowania proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwie.

8
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W następnym artykule Katarzyna Szymańska zabiera głos w dyskusji na temat kultury
organizacyjnej w przedsiębiorstwach z sektora kreatywnego. Bazując na wynikach źródeł
wtórnych, jak i własnych doświadczeniach badawczych wskazuje, że funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora kreatywnego pozostaje w integralnej zależności z ich kulturą organizacyjną.
Ryszard Knosala, Kamila Tomczak-Horyń i Barbara Wasilewska przedstawiają wyniki
badań w zakresie oceny predyspozycji do kreatywnego myślenia pracowników. Wyniki uzyskane w analizowanym przedsiębiorstwie pozwoliły, zdaniem Autorów, na zaobserwowanie pewnej zależności. Innowacja, która uzyskała wysoką ocenę, została wytworzona przez
innowatora charakteryzującego się wysokim poziomem postawy twórczej i bardzo wysoką
oceną z próbki pracy.
Artykułu Ilona Pawełoszek został napisany w celu wskazania możliwości i obszarów działań kreatywnych w procesie analizy danych. Autorka swoje rozważania oparła na standardowym modelu procesu analizy danych CRISP-DM, a wnioski poparła swoimi obserwacjami
i doświadczeniem nabytym podczas realizacji projektu eksploracji danych marketingowych
sieci sklepów sprzedaży detalicznej w Polsce.
W kolejnym artykule Anna Wróblewska za cel wyznacza pokazanie wyzwań, jakie stawia
przed przedsiębiorstwami konkurowanie w sektorze kreatywnym. Na przykładzie sieci kin
Helios Autorka zaprezentowała sposób, w jaki przedsiębiorstwo radzi sobie z tymi wyzwaniami.
Artykuł Grażyny Leśniak Łebkowskiej i Zbigniewa Dworzeckiego zawiera prezentację
wyników badań nt. wyobraźni strategicznej w biznesie. Polegały one na przeprowadzeniu
wywiadów z uczestnikami dwóch podyplomowych studiów menedżerskich przy wykorzystaniu kwestionariusza oraz analizy źródeł wtórnych, tj. raportów firm konsultingowych
i artykułów prasowych – wywiadów z prezesami spółek – nt. ich wizji rozwoju przedsiębiorstw, którymi kierują, pożądanych kompetencji kierowniczych niezbędnych w zarządzaniu i kształtowaniu przyszłości biznesu.
W kolejnym artykule autorstwa Hanny Włodarkiewicz-Klimek zaprezentowano ewolucję koncepcji organizacji opartych na wiedzy w kierunku kreowania organizacji zwinnej.
Wskazano warunki jej rozwoju, a także przedstawiono model zwinnego przedsiębiorstwa
opartego na wiedzy.
Halina Czubasiewicz i Piotr Grajewski w artykule zaprezentowali koncepcje empowermentu i możliwość wykorzystania jej w zarządzaniu organizacjami. Sformułowana została
w nim istota empowermentu w fazie rozwiniętej oraz zidentyfikowano warunki funkcjonowania organizacji, związane z wdrożeniem tej koncepcji do praktyki zarządzania. Zaproponowano także identyfikację poziomu empowermentu w organizacji, co jest podstawą działań
zmierzających do jego wykorzystania w zarządzaniu organizacjami.
Adam Jabłoński w kolejnym artykule przedstawił kluczowych założenia dotyczące konstruowania i operacjonalizacji twórczych modeli biznesu osadzonych w koncepcji gospodarki
sieciowej. Postawił tezę, iż źródłem osiągania przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności
jest odpowiednie zaprojektowanie i dynamiczna implementacja twórczych modeli biznesu
przedsiębiorstw zakorzenionych w sieci.
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Anna Skowronek Mielczarek w artykule skoncentrowała uwagę na uwarunkowaniach
prowadzenia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zaprezentowała wybrane
wyniki badań empirycznych dotyczących czynników warunkujących podejmowanie inwestycji
przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz identyfikacji barier, występujących w tym zakresie.
W przedostatnim artykule Urszula Kobylińska dokonała analizy stanu badań nad zagadnieniem koprodukcji oraz zidentyfikowała główne obszary badawcze związane z tą tematyką.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż koprodukcja innowacyjnych usług publicznych
jest zagadnieniem wciąż nowym, słabo rozpoznanym w literaturze przedmiotu, bez solidnej podbudowy metodologicznej i mogącym stanowić aktualny i ciekawy obszar badawczy.
W ostatnim artykule Piotr Kordel podjął próbę odpowiedzi na pytanie o charakterystykę
przywództwa menedżerskiego jako mechanizmu sprawczego procesu przedsiębiorczości
technologicznej. Wyniki badań empirycznych wskazują na istotną rolę wielowymiarowego,
uwzględniającego wszystkie podstawy i mechanizmy władzy, przywództwa menedżerskiego
w procesie przedsiębiorczości technologicznej.
Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz
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Rozwój sektora kreatywnego w Polsce
w latach 2009–2016

Streszczenie
W artykule przedstawiono dynamikę liczby podmiotów sektora kreatywnego zarejestrowanych w ramach Bazy Regon w latach 2009–2016. W okresie objętym badaniem to powiat Miasta Warszawy jest
obszarem o największej łącznej liczbie zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w porównaniu z analizowanymi powiatami. Jest ich prawie czterokrotnie więcej w porównaniu z miastem Krakowem oraz kilkukrotnie więcej w porównaniu z pozostałymi powiatami. Można zatem powiedzieć, że
Warszawa jest dominującym ośrodkiem przemysłów kreatywnych w porównaniu z pozostałymi ośrodkami metropolitarnymi w Polsce. W wyniku porównania średniego tempa zmian liczby podmiotów
sektora kreatywnego ze średnim tempem zmian liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych
do rejestru REGON stwierdzono, że były one do siebie relatywnie zbliżone. Można zatem powiedzieć,
że liczba podmiotów sektora kreatywnego w badanych obszarach i w analizowanym okresie zmienia
się w podobnym tempie jak cała populacja podmiotów gospodarki narodowej.
Słowa kluczowe: sektor kreatywny, rozwój regionalny
Kod klasyfikacji JEL: D02
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1. Wprowadzenie
Sektor kreatywny jest w realiach Polski jednocześnie „nowym” i „starym” elementem
systemu społeczno-ekonomicznego. Owa starość oznacza, że aktywność gospodarcza związana z wykorzystaniem kreatywnego potencjału człowieka jest obecna w gospodarce od
wielu lat. Lata gospodarki centralnie planowanej często sprzyjały tworzeniu trwałych i efektywnych powiązań pomiędzy sektorem kreatywnym a pozostałymi gałęziami gospodarki.
W latach transformacji systemowej i masowej prywatyzacji, a następnie sprzedaży przedsiębiorstw zagranicznym inwestorom owe powiązania w znacznym stopniu uległy erozji.
To oraz zmiany w strukturze finansowania sektora kreatywnego w znaczący sposób wpłynęło na jego osłabienie. Jednak od kilku lat w polityce gospodarczej Polski dostrzega się
nową i spójną wizję obecności sektora kreatywnego w systemie społeczno-ekonomicznym.
Można zatem powiedzieć, że od kilku lat zarówno władze krajowe, jak i regionalne zaczynają dostrzegać na nowo potencjał tego sektora, który poza oddziaływaniem ekonomicznym także ściśle wpływa na poprawę subiektywnego odczucia dobrostanu mieszkańców.
Sektor kreatywny ponadto w coraz większym stopniu staje się nowym pomysłem na wypracowanie polityki rozwojowej, co znajduje odzwierciedlenie w coraz częstszym dostrzeganiu
tego obszaru aktywności zarówno w krajowych, jak i w regionalnych strategiach rozwoju.
Sektor kreatywny zaczyna być przez nie postrzegany jako interesujący obszar aktywności
gospodarczej pozwalającej nie tylko budować trwały wzrost gospodarczy, ale także wpływać
na poziom i jakość życia mieszkańców.
Artykuł ma na celu przedstawienie dynamiki zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego zarejestrowanych w ramach Bazy Regon w latach 2009–2016 w wybranych metropoliach w Polsce. Zakres czasowy danych wybrany do analizy wynika z wdrożenia w ramach
bazy REGON systemu kodów PKD 2007, który pozwolił na porównanie tylko tego okresu.
Metropolie, dla których przedstawiono informację na temat sektora kreatywnego, zostały
dobrane w wyniku analiz liczebności podmiotów sektora kreatywnego w ośrodkach miejskich. W artykule przedstawiono metropolie o dużej liczebności sektora kreatywnego.

2. Definicja sektora kreatywnego
Sektor kreatywny jest obszarem gospodarki o trudnych do określenia granicach. Dla
dalszych analiz niezbędne wydaje się zatem chociaż skrótowe omówienie desygnatu tego
określenia, które będzie stanowić podstawę zarówno do analiz zróżnicowania geograficznego. W literaturze przedmiotu istnieją dwie zasadnicze metody wyodrębnienia organizacji
należących do sektora kreatywnego. Pierwszą metodą jest przyjęcie kryterium, że wytwarzany produkt jest objęty ochroną przez prawo autorskie. W drugiej metodzie jako kryterium przyjmuje się charakter procesów produkcji zachodzących w organizacji, przyjmując, że
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muszą one mieć charakter kreatywny, polegać na tworzeniu, dostarczaniu określonych przeżyć czy też wytwarzaniu określonego elementu kultury symbolicznej. W tym ujęciu najczęściej wyodrębnia się określoną grupę aktywności gospodarczej, przyjmując często w sposób
arbitralny, że właśnie te obszary mają charakter kreatywny. Przedstawione powyżej zasady
kategoryzacji pozwoliły na wyodrębnienie kilku określeń sektora przemysłów kreatywnych.
Jedną z najpowszechniej stosowanych jest definicja zaproponowana przez DCMS1, w której za przemysły kreatywne przyjmuje się te obszary działalności gospodarczej, w których
indywidualna kreatywność stanowi główny wkład w proces produkcji, a własność intelektualna jest cechą charakterystyczną produktu będącego jej wynikiem. Definicja określa także
poszczególne obszary aktywności wpisujące się w ów obszar, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie analiz badających oddziaływanie tego sektora na gospodarkę oraz studiów porównawczych pomiędzy regionami i państwami.
Można zatem zauważyć, że przemysły kreatywne to nie tylko aktywność związana z kreacją nowych symboli, lecz także działalność polegająca na wprowadzaniu ich do obiegu
gospodarczego. Oznacza to, że zadaniem przemysłów kreatywnych jest po pierwsze tworzenie i komercjalizacja produktów kultury, a po drugie wprowadzanie ich do obiegu gospodarczego. Takie ujęcie kierunku aktywności przemysłów kreatywnych wymaga doprecyzowania
dwóch zagadnień. Pierwszym jest cel komercjalizacji. Z pewnością, komercjalizacja ma na
celu przede wszystkim maksymalizację zysku. W takim rozumieniu sektor kreatywny można
określić jako zespół przedsiębiorstw prowadzących działalność w określonych branżach, które
wytwarzają i wprowadzają do obiegu gospodarczego produkty kultury i dążą do generowania zysku. Takie ujęcie jednak nie oddaje specyfiki tego sektora. Producent dóbr kultury
może mieć inne cele niż maksymalizacja zysku, może to być na przykład maksymalizacja
wartości kulturowej. Wydaje się zatem zasadne rozszerzenie populacji sektora kreatywnego
o te podmioty, które prowadzą działalność ukierunkowaną na inne niż maksymalizacja
zysku obszary, czyli o szeroką grupę podmiotów niedziałających dla zysku. Mogą one mieć
różnorodną formę organizacyjną, taką jak stowarzyszenie, fundacje czy instytucje kultury.
Sektor przemysłów kreatywnych jest zatem zbiorem podmiotów o różnych formach organizacyjnych, różnych celach prowadzenia aktywności gospodarczej, mających jeden wspólny
mianownik, którym jest ukierunkowanie na tworzenie i wprowadzanie do obrotu gospodarczego produktów kultury.
Drugim zagadnieniem wymagającym doprecyzowania jest zakres aktywności sektora
kreatywnego. Ponieważ sektor kreatywny określono uprzednio jako ten rodzaj aktywności
gospodarczej, którego zadaniem jest wprowadzanie do obrotu gospodarczego produktów kultury, można powiedzieć, że aktywność tych organizacji, które wytwarzają nośniki fizyczne
produktów kultury oraz rozwiązania technologiczne umożliwiające ich dostarczenie, można
zakwalifikować do sektora przemysłów kreatywnych. Z kolei wytwarzanie produktów, które

1

Creative Industries Mapping Document, Department for Culture, Media and Sport, Londyn 2001.
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służą tylko i wyłącznie konsumpcji produktów kultury, stanowi już obszar wspierający aktywność sektora przemysłów kreatywnych.
Próbując zatem zdefiniować ten sektor, można spróbować go określić jako sferę usług
społecznych obejmującą obszary aktywności gospodarczej ukierunkowanej na tworzenie
i komercjalizację produktów kultury, która obejmuje różne formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w następujących podsektorach:
• sztuk i rzemiosł, obejmującym: sztuki wizualne, sztuki performatywne oraz dziedzictwo
narodowe, biblioteki i archiwa;
• produkcji kreatywnej, obejmującym: programowanie, działalność wydawniczą, produkcję filmową i telewizyjną oraz produkcję radiową i muzyczną;
• usług kreatywnych, obejmującym: modę i wzornictwo, reklamę i działalność pokrewną
oraz architekturę i projektowanie wnętrz.
W ramach tak rozumianego sektora kreatywnego można wyodrębnić kilka obszarów
aktywności przyporządkowanych do właściwych kodów klasyfikacji działalności gospodarczej (tab. 1).
Tabela 1. Przemysły kreatywne – podział i klasyfikacja według kodów PKD 2007

Sektor przemysłów kreatywnych

Podsektor sztuk i rzemiosł

Sztuki wizualne (74.20.Z; 90.03. Z; 47.78.Z)
Sztuki performatywne (90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z)
Dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa (91.01.A; 91.01.B; 91.02.Z)

Podsektor produkcji
kreatywnej

Programowanie (58.21.Z)
Działalność wydawnicza (58.11.Z, 58.13.Z; 58.14.Z; 58.19.Z)
Produkcja filmowa i telewizyjna (59.11.Z; 59.13.Z; 59.14.Z)
Produkcja radiowa i muzyczna (59.20.Z; 60.10.Z; 60.20.Z)

Podsektor usług
kreatywnych

Moda i wzornictwo (74.10.Z)
Reklama i działalność pokrewna (73.11.Z; 73.12.A; 73.12.B; 73.12.C; 73.12.D)
Architektura i projektowanie wnętrz (71.11.Z)

Źródło: R. Kasprzak, Creative Industries in the Polish Economy: Growth and Operating Conditions, w: Creative Industries
in Europe, red. C. Chapain, T. Stryjakiewicz, Springer International Publishing, 2017, s. 151–176, DOI 10.1007/978–3-31956497–5. ISBN 978–3-319-56495–1.

Tak rozumiany sektor kreatywny łączy w sobie wiele różnorodnych obszarów aktywności i celów działania, a jedną z jego podstawowych cech charakterystycznych jest silne
wewnętrzne zróżnicowanie pod względem stosowanych form organizacyjnych, celów działania oraz lokalizacji siedziby.
Analizując problematykę zróżnicowania form organizacyjnych i celów działania można
zauważyć, że w ramach poszczególnych podsektorów przemysłów kreatywnych pojawiają
się różne formy organizacyjne, do których można zaliczyć:
• przedsiębiorstwa (m.in. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością),
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jednostki publiczne (m.in. państwowe, wojewódzkie, powiatowe jednostki organizacyjne),
organizacje pozarządowe (m.in. fundacje, stowarzyszenia, samorząd gospodarczy).
Tak silne zróżnicowanie form organizacyjnych przekłada się bezpośrednio na zróżnicowanie ich celów działania. Sektor kreatywny wydaje się unikatowym w skali współczesnej
gospodarki sektorem, w którym jednocześnie funkcjonują i współpracują ze sobą podmioty
ukierunkowane na maksymalizację zysku oraz podmioty ukierunkowane na maksymalizację innych niż zysk wskaźników (np. zapewnianie dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego). Zróżnicowanie celów działania tworzy w ramach tego sektora oryginalną mozaikę
form aktywności i kierunków działania. Z tego punktu widzenia sektor ten wydaje się być
interesującym miejscem dla aktywności zarówno dla zysku, jak i nie dla zysku oraz pozwala
na absorbowanie różnorodnej aktywności człowieka.

3. Charakterystyka rejestru REGON
Rejestr REGON został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej2. Szczegółowe zasady prowadzenia i aktualizacji
rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu
i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym
wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej3. Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym
zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. Do jego głównych funkcji należy dążenie do4:
• osiągnięcia spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych
do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej;
• jednolitości opisów stosowanych w nomenklaturze pojęciowej i klasyfikacyjnej we wszystkich urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej;
• dostarczenia ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów
w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, form prawnych itp.
Rejestr REGON umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów,
może być podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej
oraz stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.
Warto jednak zauważyć, że pomimo szerokiego zakresu danych oraz faktu, iż obejmuje on

2
3
4

DzU 2012, poz. 591, z późn. zm.
DzU 1999, nr 69, poz. 763, z późn. zm.
Na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl (22.08.2014).
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wszystkie podmioty gospodarki narodowej bez względu na ich formę organizacyjną, rejestr
ten ma kilka słabych punktów.
Przede wszystkim jest nim moment wpisywania danych do rejestru – w większości przypadków dla przedsiębiorstw prowadzących działalność jest to etap rejestrowania podmiotu,
natomiast ewentualna aktualizacja odbywa się, niestety, relatywnie rzadko. Kolejnym mankamentem rejestru jest objęcie rejestracją podmiotu, który może figurować w bazie danych,
ale może nie prowadzić aktywnej działalności gospodarczej. Rejestr REGON nie odpowiada
także na pytania związane z faktycznym obszarem prowadzenia działalności gospodarczej,
ponieważ bierze pod uwagę deklarowany (najczęściej na etapie rejestracji) adres głównej siedziby podmiotu lub jego zakładów. Zestawienie podmiotów zarejestrowanych w tym rejestrze
według ich kodu PKD nie oznacza także, iż faktycznie prowadzą one działalność objętą tym
kodem. Pomimo tych słabych stron jest to jednak jedyna ogólnopolska baza danych, która
umożliwia wstępną identyfikację liczebności określonych sektorów gospodarki.
Istotnym czynnikiem zawężającym zakres czasowy przeprowadzonej analizy jest zmiana
klasyfikacji podmiotów wpisanych do rejestru REGON. Przedstawiona w artykule analiza sektora kreatywnego została przeprowadzona na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w roku 20075.
Aktualizacja bazy danych GSU odbywała się dwutorowo. Od dnia 1 stycznia 2008 r. każdy
nowo rejestrowany podmiot podlegał wpisowi z nowo obowiązującym kodem PKD, z kolei
podmioty zarejestrowane przed wejściem w życie tej zmiany podlegały przeklasyfikowaniu
przez GUS. Zmiana klasyfikacji PKD z obowiązującej od 2004 r. na obowiązującą od 2007 r.
w kontekście analizy liczebności sektora przemysłów kreatywnych praktycznie uniemożliwia przeprowadzenie analiz porównawczych dla stanów rejestru przed i po wprowadzeniu
aktualizacji. Wynika to ze zmian w strukturze kodów PKD definiujących sektor kreatywny
w tych dwóch klasyfikacjach. Analizy liczebności podmiotów sektora kreatywnego w latach
2009–2016 przeprowadzono na podstawie danych rejestru REGON prowadzonego przez
Główny Urząd Statystyczny oraz stanu podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do
tego rejestru na dzień: 31.12.2009 r., 30.06.2010 r., 31.12.2010 r., 30.06.2011 r., 31.12.2011 r.,
30.06.2012 r., 31.12.2012 r., 30.06.2013 r., 31.12.2013 r., 30.06.2014 r., 31.12.2014 r., 30.06.2015 r.,
31.12.2015 r., 30.06.2016 r. i 31.12.2016 r.

4. Sektor przemysłów kreatywnych w latach 2009–2016
Zmianę liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, których zadeklarowany główny obszar działalności pokrywa się z przedstawioną powyżej definicją przemysłów kreatywnych przedstawiono w tabeli 2.

5

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (DzU, nr 251, poz. 1885).
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Tabela 2. Liczebność podmiotów sektora przemysłów kreatywnych w latach 2009–2016
Obszar\okres

12.2009

06.2010

12.2010

06.2011

12.2011

06.2012

12.2012

Powiat m. Gdańsk

2587

2677

2694

2702

2689

2716

2728

2741

Powiat m. Katowice

1753

1833

1898

1905

1918

1937

1934

1964

Powiat m. Kraków

6046

6385

6562

6626

6616

6615

6612

6623

Powiat m. Łódź

3524

3647

3798

3762

3740

3810

3867

3925

Powiat m. Poznań

06.2013

4791

4873

5017

5035

5101

5123

5242

5275

23036

23611

24121

23867

23980

24056

24431

24740

4509

4675

4814

4965

5001

5029

5116

5107

12.2013

06.2014

12.2014

06.2015

12.2015

06.2016

12.2016

Powiat m. Gdańsk

2805

2837

3032

3505

3512

3576

3646

Powiat m. Katowice

1973

1975

2099

2358

2359

2352

2373

Powiat m. Kraków

6638

6724

7071

7853

7970

8067

8178

Powiat m. Łódź

3923

3989

4163

4700

4747

4762

4779

Powiat m. st. Warszawa
Powiat m. Wrocław
Obszar\okres

Powiat m. Poznań
Powiat m. st. Warszawa
Powiat m. Wrocław

5383

5488

5859

6471

6531

6505

6571

25285

25768

27564

30683

31168

31727

32314

5144

5154

5446

6155

6248

6298

6393

Źródło: obliczenia na podstawie danych rejestru REGON, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

Liczba podmiotów sektora kreatywnego wpisanych do rejestru REGON w okresie objętym analizą w poszczególnych powiatach uległa relatywnie podobnym zmianom. Średnie
tempo zmian wynosi dla obszaru terytorialnego:
• miasto Gdańsk = + 2,48%
• miasto Katowice = + 2,19%
• miasto Kraków = + 2,18%
• miasto Łódź = + 2,20%
• miasto Poznań = + 2,28%
• miasto stołeczne Warszawa = + 2,45%
• miasto Wrocław = + 2,53%.
Liczba podmiotów sektora kreatywnego w badanych jednostkach terytorialnych jest
silnie zróżnicowana. Wyraźnie zauważa się dominację powiatu m. st. Warszawa, w którym
w badanym okresie zarejestrowanych jest od 48 do 49% podmiotów sektora kreatywnego
z analizowanych miast.
Porównanie średniego tempa zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego i wszystkich
podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wskazuje, że były one do
siebie relatywnie zbliżone. Można zatem powiedzieć, że liczba podmiotów sektora kreatywnego w badanych obszarach i w analizowanym okresie zmienia się w podobnym tempie jak
cała populacja podmiotów gospodarki narodowej.
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Tabela 3. U
 dział podmiotów sektora kreatywnego w podmiotach gospodarki narodowej w latach
2009–2016 (w %)
Obszar

PSK stanowią % podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na dzień:
31.12.2009

30.06.2010

31.12.2010

30.06.2011

31.12.2011

30.06.2012

31.12.2012

30.06.2013

4,15

4,18

4,13

4,17

4,12

4,10

4,03

3,99

M. Katowice

4,28

4,36

4,43

4,52

4,51

4,51

4,39

4,42

M. Kraków

5,49

5,63

5,67

5,72

5,70

5,60

5,46

5,40

M. Łódź

4,17

4,24

4,32

4,37

4,31

4,35

4,32

4,35

M. Poznań

5,05

5,05

5,11

5,14

5,13

5,12

5,11

5,10

M. Gdańsk

M. st. Warszawa

7,02

7,04

7,01

7,10

7,04

6,96

6,88

6,84

M. Wrocław

4,62

4,69

4,75

4,95

4,94

4,89

4,87

4,79

31.12.2013

30.06.2014

31.12.2014

30.06.2015

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2016

M. Gdańsk

4,02

4,05

4,26

4,84

4,79

4,82

4,84

M. Katowice

4,38

4,38

4,61

5,12

5,07

5,03

5,01

M. Kraków

5,33

5,37

5,59

6,12

6,12

6,10

6,08

M. Łódź

4,32

4,39

4,55

5,14

5,15

5,16

5,15

M. Poznań

5,12

5,19

5,47

6,01

6,00

5,95

5,94

M. st. Warszawa

6,81

6,86

7,19

7,82

7,77

7,75

7,71

M. Wrocław

4,75

4,74

4,94

5,51

5,52

5,50

5,49

Źródło: obliczenia na podstawie danych rejestru REGON, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

4.1. Podsektor sztuki i rzemiosł w latach 2009–2016
Zmianę liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, których zadeklarowany główny obszar działalności pokrywa się z przedstawioną powyżej definicją podsektora sztuki i rzemiosł w ramach sektora przemysłów kreatywnych przedstawiono
w tabeli 4.
Liczba podmiotów podsektora sztuki i rzemiosł wpisanych do rejestru REGON w okresie objętym analizą w poszczególnych powiatach uległa relatywnie podobnym zmianom,
którym był niewielki wzrost ich liczby. Średnie tempo zmian (w %) wynosi dla poszczególnych obszarów:
• miasto Gdańsk = +1,07
• miasto Katowice = +0,61
• miasto Kraków = +0,50
• miasto Łódź = +0,98
• miasto Poznań = 0,00
• miasto stołeczne Warszawa = +0,97
• miasto Wrocław = +1,45.
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Tabela 4. Liczebność podmiotów podsektora sztuki i rzemiosł w latach 2009–2016
Obszar gminy\okres

12.2009

06.2010

12.2010

06.2011

12.2011

06.2012

12.2012

06.2013

M. Gdańsk

853

840

828

817

777

777

764

767

M. Katowice

527

523

525

508

498

496

490

498

M. Kraków

2021

2044

2046

2000

1949

1883

1874

1871

M. Łódź

1233

1228

1246

1169

1169

1173

1198

1201

M. Poznań

1442

1424

1427

1379

1331

1294

1309

1295

M. st. Warszawa

7384

7241

7189

6821

6764

6696

6700

6753

M. Wrocław

1209

1215

1227

1224

1223

1221

1230

1230

12.2013

06.2014

12.2014

06.2015

12.2015

06.2016

12.2016

Obszar gminy\okres
M. Gdańsk

772

775

824

961

963

975

990

M. Katowice

491

481

516

583

585

581

574

M. Kraków

1861

1887

1975

2154

2183

2172

2168

M. Łódź

1206

1217

1241

1407

1415

1417

1413

M. Poznań

1281

1279

1358

1484

1478

1431

1442

M. st. Warszawa

6827

6932

7362

8204

8256

8367

8447

M. Wrocław

1218

1204

1311

1469

1485

1484

1478

Źródło: obliczenia na podstawie danych rejestru REGON, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

Wydaje się, że w kontekście tego podsektora można powiedzieć o nasyceniu się rynku
i jego względnej stabilności.
Warto jednak zauważyć silną dysproporcję w liczebności podmiotów badanego podsektora w powiatach. W powiecie miasto stołeczne Warszawa stanowi on w poszczególnych
okresach od 49 do 50% liczebności tego podsektora w badanych obszarach terytorialnych.

4.2. Podsektor produkcji kreatywnej w latach 2009–2016
Zmianę liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, których
zadeklarowany główny obszar działalności pokrywa się z przedstawioną powyżej definicją
podsektora produkcji kreatywnej w ramach sektora przemysłów kreatywnych przedstawiono w tabeli 5.
Liczba podmiotów podsektora produkcji kreatywnej wpisanych do rejestru REGON
w okresie objętym analizą w poszczególnych powiatach uległa relatywnie podobnym zmianom, którym był niewielki wzrost ich liczby. Średnie tempo zmian (w %) wynosi dla poszczególnych obszarów:
• miasto Gdańsk = +2,03
• miasto Katowice = +1,89
• miasto Kraków = +1,75
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miasto Łódź = +1,68
miasto Poznań = +1,66
miasto stołeczne Warszawa = +2,47
miasto Wrocław = +1,65.

Tabela 5. Liczebność podmiotów podsektora produkcji kreatywnej w latach 2009–2016
Obszar gminy\okres

12.2009

06.2010

12.2010

06.2011

12.2011

06.2012

12.2012

06.2013

M. Gdańsk

368

395

394

386

379

379

382

378

M. Katowice

341

364

383

387

395

401

402

394

1085

1157

1193

1185

1153

1143

1137

1138

M. Łódź

610

638

659

667

644

645

645

653

M. Poznań

737

756

763

762

770

765

768

759

5749

5966

6157

6142

6101

6110

6200

6252

747

761

776

766

772

773

772

746

M. Kraków

M. st. Warszawa
M. Wrocław

06.2014

12.2014

06.2015

12.2015

M. Gdańsk

Obszar gminy\okres

12.2013
391

389

428

496

499

06.2016
502

12.2016
507

M. Katowice

384

374

408

447

442

433

443

M. Kraków

1143

1156

1219

1354

1354

1363

1384

M. Łódź

642

655

693

768

769

769

770

M. Poznań

791

785

847

933

933

927

928

6387

6496

6976

7783

7911

7979

8091

765

770

818

909

900

915

939

M. st. Warszawa
M. Wrocław

Źródło: obliczenia na podstawie danych rejestru REGON, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

Warto jednak zauważyć silną dysproporcję w liczebności podmiotów tego podsektora
w badanych powiatach. W powiecie miasto stołeczne Warszawa stanowi on w poszczególnych
okresach od 59 do 60% liczebności tego podsektora w badanych obszarach terytorialnych.

4.3. Podsektor usług kreatywnych w latach 2009–2016
Zmianę liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, których
zadeklarowany główny obszar działalności pokrywa się z przedstawioną powyżej definicją
podsektora usług kreatywnych w ramach sektora przemysłów kreatywnych przedstawiono
w tabeli 6.
Liczba podmiotów podsektora usług kreatywnych wpisanych do rejestru REGON w okresie objętym analizą w poszczególnych powiatach uległa relatywnie podobnym zmianom, którym był wzrost ich liczby. Średnie tempo zmian (w %) wynosi dla poszczególnych obszarów:
• miasto Gdańsk = +3,29
• miasto Katowice = +3,09
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•
•
•
•
•

miasto Kraków = +3,29
miasto Łódź = +3,15
miasto Poznań = +3,45
miasto stołeczne Warszawa = +3,38
miasto Wrocław = +3,21.

Tabela 6. Liczebność podmiotów podsektora usług kreatywnych w latach 2009–2016
12.2009

06.2010

12.2010

06.2011

12.2011

06.2012

12.2012

06.2013

M. Gdańsk

Obszar gminy\okres

1366

1442

1472

1499

1533

1560

1582

1596

M. Katowice

885

946

990

1010

1025

1040

1042

1072

M. Kraków

2940

3184

3323

3441

3514

3589

3601

3614

M. Łódź

1681

1781

1893

1926

1927

1992

2024

2071

M. Poznań

2612

2693

2827

2894

3000

3064

3165

3221

M. st. Warszawa

9903

10404

10775

10904

11115

11250

11531

11735
3131

M. Wrocław
Obszar gminy\okres
M. Gdańsk

2553

2699

2811

2975

3006

3035

3114

12.2013

06.2014

12.2014

06.2015

12.2015

06.2016

12.2016

1642

1673

1780

2048

2050

2099

2149

M. Katowice

1098

1120

1175

1328

1332

1338

1356

M. Kraków

3634

3681

3877

4345

4433

4532

4626

M. Łódź

2075

2117

2229

2525

2563

2576

2596

M. Poznań
M. st. Warszawa
M. Wrocław

3311

3424

3654

4054

4120

4147

4201

12071

12340

13226

14696

15001

15381

15776

3161

3180

3317

3777

3863

3899

3976

Źródło: obliczenia na podstawie danych rejestru REGON, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

Analizowany podsektor charakteryzuje się najwyższą dynamiką wzrostu w badanym
okresie w porównaniu z pozostałymi podsektorami.

5. Podsumowanie
Analiza została przeprowadzona na podstawie liczby podmiotów sektora kreatywnego
wpisanych do rejestru REGON na dzień 31.12.2009 r., 30.06.2010 r., 31.12.2010 r., 30.06.2011 r.,
31.12.2011 r., 30.06.2012 r., 31.12.2012 r., 30.06.2013 r., 31.12.2013 r., 30.06.2014 r., 31.12.2014 r.,
30.06.2015 r., 31.12.2015 r., 30.06.2016 r. i 31.12.2016 r. w powiatach miejskich: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław oraz dla powiatu miasto stołeczne Warszawa.
Wnioski dotyczące zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego i jego podsektorów
w badanym okresie:
1. Miasto stołeczne Warszawa jest obszarem o największej łącznej liczbie zarejestrowanych
podmiotów sektora kreatywnego w porównaniu z analizowanymi powiatami. Jest ich
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2.

3.

4.

5.
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prawie czterokrotnie więcej w porównaniu z miastem Krakowem oraz kilkukrotnie więcej w porównaniu z pozostałymi powiatami. Można zatem powiedzieć, że Warszawa jest
dominującym ośrodkiem przemysłów kreatywnych w porównaniu z pozostałymi ośrodkami metropolitarnymi w Polsce.
Dominacja miasta stołecznego Warszawy jest także zauważalna w poszczególnych podsektorach przemysłów kreatywnych. W każdym z nich liczba podmiotów zarejestrowanych
na obszarze Warszawy zdecydowanie przewyższa liczbę tych organizacji zarejestrowanych w innych powiatach.
W badanym okresie udział podmiotów sektora kreatywnego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w bazie REGON był najwyższy dla miasta
stołecznego Warszawy i stanowił od 6,81 do 7,82%. W żadnym z pozostałych analizowanych powiatów nie przekraczał on 6,12%.
W wyniku porównania średniego tempa zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego ze
średnim tempem zmian liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru
REGON stwierdzono, że były one do siebie relatywnie zbliżone. Można zatem powiedzieć,
że liczba podmiotów sektora kreatywnego w badanych obszarach i w analizowanym okresie zmienia się w podobnym tempie jak cała populacja podmiotów gospodarki narodowej.
W wyniku analizy zmiany liczby zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego
w poszczególnych podsektorach stwierdzono, że spadek ich liczby w poszczególnych
powiatach odnotowano dla podsektora sztuk i rzemiosł. W przypadku podmiotów podsektora produkcji kreatywnej i usług kreatywnych odnotowano wzrost ich liczby z tym,
że jego dynamika była większa dla podsektora usług kreatywnych. Może to świadczyć
o stopniowym nasycaniu się rynku produkcji kreatywnej oraz o powolnym kurczeniu
się rynku sztuk i rzemiosł.
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The Development of Creative Sector in Poland
in the years 2009–2016
Summary
The study presents the dynamics of the number of entities of the creative sector registered in the REGON
base in the years 2009–2016. In the analysed period, it is the district of the capital city of Warsaw that
has the largest total number of registered entities of the creative sector in relation to the analysed districts. There are nearly four times more of them in comparison with the city of Cracow and several
times more than in the remaining districts. Thus, it may be said that Warsaw is a dominating centre
of creative industries in relation to the remaining metropolitan centres in Poland. As a result of comparison of the average pace of changes in the number of creative sector entities with the average pace
of changes in the number of entities of the national economy in the REGON register, it was found out
that they were relatively close to each other. Thus, it may be said that the number of entities of the creative sector in the analysed areas and within the analysed period changes at a similar pace to the whole
population of entities in the national economy.
Keywords: creative sector, regional development
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Kreatywność – główne trendy
i problemy badawcze

Streszczenie
Rozpowszechnienie umiejętności wykonawczych (execution capabilities) i skracanie cyklu życia produktów i technologii wywołały raptowny wzrost zainteresowania innowacjami. W coraz ostrzejszej
walce konkurencyjnej generowanie nowych pomysłów stało się strategiczną bronią, której sukces zależy od kreatywności ich twórców.
Artykuł ma na celu określenie kierunków badań w obszarze kreatywności w naukach o zarządzaniu.
W artykule, jako metodę badawczą, wykorzystano przegląd literatury polskiej i światowej. Podsumowując rezultaty badań można zauważyć, że kreatywność jawi się jako umiejętność, którą cechują zarówno ograniczenia, jak i brak przeszkód dla jej rozwoju. W dalszych badaniach nad kreatywnością
nasuwa się więcej pytań niż odpowiedzi. Organizacje stają przed wyzwaniem nie tylko uruchamiania,
podtrzymywania i rozwijania kreatywności ludzi i zespołów. Strategicznego znaczenia nabiera konieczność zarządzania kreatywnością. Jednak przede wszystkim wdrażanie przełomowych idei w życie,
w świetle badań empirycznych, stanowi największą barierę innowacyjności.
Słowa kluczowe: kreatywność, innowacyjność, zarządzanie, zarządzanie kreatywnością, twórczość
Kod klasyfikacji JEL: M10
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1. Wprowadzenie
W historii rozwoju cywilizacji różne czynniki decydowały o bogactwie. Przez wiele stuleci ogromne znaczenie bogactw naturalnych było bezdyskusyjne. Następnie zwracano uwagę
na skalę i koszty produkcji. Obecnie inteligencja i kreatywność stanowią zasoby decydujące
o bogactwie w wymiarze ekonomicznym. Zasoby te mają niespotykany charakter, ponieważ
nie mają ograniczeń czasowych czy geograficznych i podlegają ciągłemu rozwojowi. Aby
korzystać z tych czynników sukcesu należy zapewnić stymulujące środowisko pracy, które
sprzyja współpracy osób obdarzonych twórczym potencjałem.
Analizując kreatywność z perspektywy historycznej można zauważyć, że zawsze należała do czynników decydujących o sukcesie, jednak jej rola stosunkowo niedawno została
doceniona. Obecnie kreatywność stanowi intrygujący problemem dla naukowców. Zainteresowanie tą tematyką rośnie, gdyż badacze z różnych obszarów i dziedzin nauki (takich jak
antropologia czy nauronauka) stawiają pytania dotyczące kreatywności1.
Zainteresowanie innowacyjnością wśród naukowców i praktyków biznesu odzwierciedla między innymi cykliczne tworzona lista „IBM Next 5 in 5”. W publikacji tej wskazuje
się na pięć innowacyjnych rozwiązań, które powinny w istotny sposób zmienić życie i pracę
ludzi w perspektywie pięciu lat2. Dużą uwagę poświęca się rozwiązaniom określanym mianem inteligentnych, wśród których znalazły się: inteligentne budynki czy inteligentne systemy
przewidywania chorób i epidemii, jak i inteligentne urządzenia umożliwiające zarządzanie
gospodarką wodną i energetyką. Za tymi nowymi ideami kryje się kreatywność i szukanie
możliwości praktycznego zastosowania dla rewolucyjnych myśli.
Artykułu ma na celu prezentację rozważań dotyczących różnych koncepcji, aspektów
i wymiarów kreatywności oraz przedstawienie problemów związanych z rozwojem kreatywności we współczesnych organizacjach. Artykuł ma charakter przeglądowy, bazuje na krytycznej analizie krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu.

2. Problem kreatywności w literaturze
Termin „kreatywność” jest dość często używany, ostatnio można odnieść wrażenie, że
większość ludzi chce być kreatywnymi. Organizacje coraz częściej aspirują do tego, aby być
postrzeganym jako kreatywne. W amerykańskich firmach menedżerowie często operują
zwrotem: „Nasi ludzie muszą stać się bardziej kreatywni” („Our people need to become more
creative”)3. Takie stanowisko liderów stanowi odpowiedź na szybko zmieniające się warunki
1

T. Amabile, M. Khaire, Kreatywność a rola lidera, „Harvard Business Review Polska” 2011, nr 96.
B. Ilawski, Kreatywność zespołowa, „Harvard Business Review Polska” 2010, nr 93.
3 F. J. Sabatine, Rediscovering Creativity – Unlearning Old Habits, „American Journal of Business” 1989, vol. 4,
iss. 2, s. 11–14.
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działania oraz presję na innowacyjność. Warto się więc zastanowić, czym jest kreatywność,
która awansowała do pozycji strategicznego priorytetu.
Sprecyzowanie pojęcia „kreatywność” stanowi trudne i kontrowersyjne wyzwanie. Kreatywność kojarzy się z umiejętnością tworzenia czegoś nowego i poszukiwanego. Kreatywność jest utożsamiana z twórczym rozwiązywaniem problemów w sposób kompetentny
i oryginalny4. Można zdefiniować kreatywność, jako umiejętność zgłaszania pomysłów, które
posiadają dwie cechy: są nowatorskie i użyteczne. Te atrybuty kreatywności są zauważalne
w spektakularnych osiągnieciach znanych firm oraz pionierskich działaniach przedsiębiorców. Potrafią oni wyobrazić sobie produkty i usługi, które jeszcze nie istnieją, wykreować
porywającą wizję oraz opracować i wdrożyć to innowacyjne rozwiązanie5.
Do niedawna przedsiębiorstwa rzadziej koncentrowały się na kreatywności. Ma to swoje
uzasadnienie w trudnościach związanych z niełatwymi do oszacowania kosztami i odroczonymi w czasie korzyściami. Dużo łatwiejszą i obarczoną mniejszym ryzykiem alternatywą wobec kreatywności było doskonalenie produktów, usług czy procesów już poznanych
i zaakceptowanych przez klientów6.
Dla rozwoju kreatywności ważne jest stawianie pytań, które podważają ugruntowane
poglądy. Kreatywność pozwala na rozwiązywanie trudnych problemów, posługując się wiedzą z wielu źródeł oraz poglądami różnych osób. Wskazywanie nowych idei biznesowych
może odbywać się dzięki wykorzystaniu prostych działań, takich jak regularne rozmowy
z osobami z różnych organizacji, branż, części świata czy pionów organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Eksperymentowanie jest wskazywane jako nowoczesna metoda nauki, która
nawet najmłodszym dzieciom pozwala odnaleźć nowe sposoby działania7. Kreatywność ma
też swe źródło w obserwacji.
Zwiększanie kreatywności różni się od tradycyjnych technik zarzadzania, mających na celu
pobudzenie efektywności8. W literaturze tematu akcentuje się potrzebę spełnienia trzech
warunków w celu aktywizowania kreatywności. Aby zarządzać kreatywnością potrzebne
są: luz, optymizm i pycha. Luz dotyczy braku sztywnych ograniczeń w odniesieniu do czasu
i zasobów, co pozwala na poszukiwania nowych rozwiązań. Optymizm wiąże się z uzyskaniem przekonania, że cel, który dotychczas był sformułowany jako śmiała wizja, nabiera realnych kształtów rewolucyjnego osiągnięcia. Pycha jest potrzebna, aby podejmować ryzyko9.

4

A. Adebowale, How Managers Express Their Creativity, „International Journal of Manpower” 1991, vol. 12,
iss. 7, s. 17–19.
5 T. Chamorro-Premuzic, Ciemna strona kreatywności, „Harvard Business Review Polska”, https://www.hbrp.
pl/b/ciemna-strona-kreatywnosci/XIN6jS5a (10.01.2018).
6 T. Amabile, M. Khaire, Kreatywność a rola…, op.cit.
7 J. H. Dyer, C. M. Christensen, H. B. Gregersen, DNA innowatora, „Harvard Business Review Polska”, https://
www.hbrp.pl/b/skrusz-bariere-przekonania-nie-jestem-kreatywny/1EI8wGs7E (10.01.2018).
8 R. I. Sutton, Niekonwencjonalne zasady zarządzania kreatywnością, „Harvard Business Review Polska” 2003,
nr 3.
9 T. Amabile, M. Khaire, Kreatywność a rola…, op.cit.
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Proponując dobre praktyki warto zwrócić uwagę na postulaty odnoszące się do tego, co
ogranicza kreatywność10. Za największych wrogów kreatywności uznawane są trzy czynniki:
• Rutyna stanowi barierę dla kreatywności. Organizacje, w których przywiązuje się dużą
wagę do kreatywności budują taką kulturę organizacyjną, która zachęca pracowników
do uruchamiania wyobraźni i eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami. Takich
pracowników określa się mianem „inżynierów od wyobraźni”11.
• W literaturze tematu prezentowane są poglądy, że wiedza hamuje rozwój twórczego
potencjału i kreatywności12. Takie wnioski leżą u podstaw założenia, że poszerzając
wiedzę utrudniamy sobie możliwość zaproponowania czegoś nowego. Stajemy się coraz
mniej kreatywni, ponieważ posiadamy wiedzę na temat poglądów, rozwiązań, które już
w danym obszarze funkcjonują. Krytycy tego poglądu zwracają uwagę na fakt, że wiedza stanowi warunek krytyczny kreatywności. Zauważalne jest to zwłaszcza w obszarze
techniki i technologii13.
• Kreatywność przyczynia się do sukcesów przedsiębiorstw, jednak sukcesy mogą stanowić zagrożenie dla kreatywności. Collins zwrócił uwagę na ten problem wskazując, że
samozadowolenie zatrzymuje rozwój, rodzi apatię, która jest wrogiem sukcesu i zabójcą
kreatywności. Przedsiębiorstwa upajają się sukcesem i przestają być kreatywne14.
Badania na temat kreatywności prowadzone są w różnych obszarach nauk o zarządzaniu, co pozwala lepiej zrozumieć zagadnienia związane z praktykowaniem kreatywności.
Kreatywność stanowi element przedsiębiorczości, gdyż wiąże się z umiejętnością zaproponowania czegoś nowego i oczekiwanego przez rynek. J. A. Schumpeter jako pierwszy dostrzegł
twórczy charakter działań przedsiębiorcy, który bazuje na nowatorskich pomysłach i podejmuje działania w nowych dziedzinach15. P. F. Drucker zdefiniował przedsiębiorcę jako osobę,
która wprowadza zmiany i można określić go mianem innowatora. Wykorzystując kreatywność przedsiębiorcy zakładają firmy, utrzymują się na rynku i skutecznie konkurują16.
Kreatywność stanowi sprawdzone rozwiązanie w walce konkurencyjnej. Analizując
historię sukcesów można zauważyć, że kreatywne pomysły przekształcone w innowacyjne
odkrycia zapewniły przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną. W krajach rozwiniętych
10

M. C. J. Caniëls, E. F. Rietzschel, Organizing Creativity: Creativity and Innovation under Constraints, „Creativity and innovation management” 2015, vol. 24, iss. 2, s. 184–196; A. R. Klein, Organizational Barriers to Creativity…and How to Knock Them Down, „Journal of Services Marketing” 1990, vol. 4, iss. 4, s. 69–70.
11 R. I. Sutton, Niekonwencjonalne zasady…, op.cit.
12 L. Giustiniano, S. Lombardi, V. Cavaliere, How Knowledge Collecting Fosters Organizational Creativity,
„Management Decision” 2016, vol. 54 (6), s. 1464–1496.
13 T. Chamorro-Premuzic, Kreatywności można nauczyć, „Harvard Business Review Polska”, https://www.
hbrp.pl/b/kreatywnosci-mozna-nauczyc/Ucii0fjP (10.01.2018).
14 A. Grant, P. Wąsowska, Kto zabija Twoją kreatywność?, „Harvard Business Review Polska”, https://www.
hbrp.pl/b/kto-zabija-twoja-kreatywnosc/n5wKxBeo (10.01.2018).
15 J. S. McMullen, D. A. Shepherd, Entrepreneurial Action and the Role of Uncertainty in the Theory of the Entrepreneur, „Academy of Management Review” 2006, vol. 31 (1), s. 132–152.
16 P. F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1992.
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od lat 90. XX wieku innowacje są uznawane za źródło przewagi konkurencyjnej17. Naturalną
konsekwencją takiego podejścia jest traktowanie kreatywności jako priorytetu w strategii
konkurencji18. Pionierskie organizacje stanowią znakomite przykłady budowania przewagi
konkurencyjnej wykorzystującej kreatywne idee19.
Trudne wyzwanie stanowi ocena kreatywności, którą proponuje się analizować wykorzystując wskaźnik kreatywności. R. Florida zaprezentował globalny indeks kreatywności
(Global Creativity Indeks) służący do analizy kreatywności krajów20. Indeks ten odnosi
się do „3 T”: technologii, talentów i tolerancji. Intepretując wyniki tych badań zwrócono
uwagę na silną korelację pomiędzy kreatywnością a wzrostem gospodarczym. Również
odniesiono się do inteligencji emocjonalnej, gdyż kryteria oceniające GCI w części pokrywają się z elementami inteligencji emocjonalnej21. Landry i Hyams zaproponowali wskaźnik
kreatywności miast (Creative City Index), jako narzędzie mierzenia kreatywności dużych
ośrodków miejskich. Wskaźnik CCI odnosi się do dziesięciu obszarów, w których może
przejawiać się kreatywność. Zarządzanie miastem można ocenić z perspektywy aktualnej
sytuacji miasta i dowiedzieć się, jaka jest atrakcyjność miasta na tle innych ośrodków22.
Wskaźnik kreatywności służy również do analizy i oceny pozycji finansowej instytucji
finansowych. Co ciekawe w tym przypadku nadmierna kreatywność świadczy o podniesionym ryzyku operacyjnym23.

3. Kreatywność a innowacyjność, pomysłowość
i potencjał twórczy
Kreatywność jest zagadnieniem nie tylko trudnym do zdefiniowania. Problemy budzi
rozróżnienie pojęcia kreatywności od innowacyjności24. Wymaga to oddzielenia procesu
koncepcyjnego, związanego z powstawaniem pomysłów, od procesu wdrożeniowego. Kreatywność jest pojęciem dotyczącym kreowania pomysłów, a innowacyjność odnosi się do
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R. I. Sutton, Niekonwencjonalne zasady…, op.cit.
P. Cook, The Creativity Advantage-is Your Organization the Leader of the Pack?, „Industrial and Commercial Training” 1998, vol. 30 (5), s. 179–184.
19 T. Chamorro-Premuzic, Kreatywności można…, op.cit.
20 A. Raszkowski, Zestawienie kreatywności krajów na przykładzie Global Creativity Index, „Ekonomia” 2012,
vol. 2 (19).
21 Propozycja elementów inteligencji emocjonalnej: talent, kreatywność, innowacyjność, tolerancja, system
wartości i wyrażanie siebie.
22 M. Landry, J. Hyams, The Creative City Index: Measuring the Pulse of the City, Comedia, 2012; M. Roger i in.,
Creativity, Clusters and the Competitive Advantage of Cities, „Competitiveness Review” 2015, vol. 25 (5), s. 482–496.
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Prospective Commentary, and Guiding Framework, „Journal of Management” 2014, vol. 40 (5), s. 1297–1333.
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działania, czyli implementacji innowacji. Innowacyjność oznacza działanie, w ramach którego idee są wdrażane i stają się atrakcyjne dla klientów25.
Pomysły, które mają znamiona kreatywności i uznane zostają za wizjonerskie mogą zostać
przekształcone w innowacje. Tam, gdzie nie ma kreatywności, proces innowacji nie może
przebiegać sprawnie. Kreatywność stanowi warunek konieczny pojawiania się pomysłów,
które spełniają dwa warunki: są nowe i interesujące. Dopiero kolejnym krokiem jest wdrażanie pomysłów, czyli innowacyjność26.
W języku praktyków biznesu kreatywność jest mylona z pomysłowością. Rozróżnienie
to ma jednak istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju kreatywnego potencjału. Pomysłowość rozumiana jest jako proces myślowy, kończący się generowaniem pomysłów. Mówiąc
o kreatywności zwraca się uwagę na proces koncepcyjny, gdzie generuje się nowe idee.
Ponadto pojęcie kreatywności pozostaje w związku z terminami takimi jak: potencjał
twórczy, praca twórcza i proces twórczy. Każdy człowiek posiada potencjał twórczy, z którego
może korzystać, rozwijać i przekształcić w przełomowe idee27. Należy przyjąć założenie, że
nie ma barier ograniczających kreatywność, a podejmowanie ryzyka jest integralną częścią
procesu twórczego i kreatywności28. Osoby zajmujące się pracą twórczą określane są nowym
terminem jako klasa twórcza (creative class). Do tej grupy zalicza się osoby reprezentujące
rozmaite profesje. Wspólną cechą różnicującą te grupy zawodowe jest ich kreatywność29.
Wzrost liczby osób wykorzystujących w swojej pracy kreatywność stanowi trend zbieżny
dla całego świata. Budowanie twórczego klimatu w środowisku pracy wymaga zrozumienia
mechanizmów kreatywności czynników, które ją wzmacnia i osłabiają30. Środowisko pracy
o charakterze twórczym wymaga stworzenia warunków sprzyjających tzw. „dobrej pracy”31.
Taka praca ma sens, jest optymalna pod względem technicznym, wymaga zaangażowania
i jest wykonywana zgodnie z kryteriami etycznymi32.
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T. Levitt, Kreatywność to nie wszystko, „Harvard Business Review Polska” 2008, nr 59.
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27 R. Florida, Nie ma monopolu na kreatywność, „Harvard Business Review Polska” 2004, nr 14.
28 A. Jalan, B. H. Kleiner, New Developments in Developing Creativity, „Journal of Managerial Psychology”
1995, vol. 10 (8), s. 20–23.
29 R. Florida, The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent, „Liberal Education” 2006,
vol. 92 (3), s. 22–29.
30 A. Hieronymi, Creativity from a Systems Perspective: Bridging Theory and Practice, „Kybernetes” 2013, vol. 42
(9–10), s. 1413–1423.
31 Y. Martens, Creative Workplace: Instrumental and Symbolic Support for Creativity, „Facilities” 2011, vol. 29
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32 T. Amabile, M. Khaire, Kreatywność a rola…, op.cit.
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4. Kreatywność człowieka
Osoba określana mianem kreatywnej posiada „umiejętności odkrywcze”33. Pokonanie
bariery w postaci przekonania, że nie jest się kreatywnym stanowi pierwszy krok na drodze
do rozwijania kreatywności34. Badacze są jednomyślni w kwestii możliwości pobudzania
twórczego potencjału poprzez zmianę zachowania. Pozytywna zmiana nastawienia pozwala
uruchomić kreatywność i wyzwolić innowacyjność35. Jeżeli uznamy, że jesteśmy kreatywni,
to rzeczywiście mamy większe szanse, aby takim się stać. Z badań dotyczących „DNA innowatora”, przeprowadzonych wśród pracowników umysłowych, przedsiębiorców i menedżerów wynika, że uznanie siebie za osobę innowacyjną, pozwala na bycie twórczym. Równie
ważną jest samoświadomość, jakie są skutki wątpienia we własną kreatywność.
Poziom kreatywności człowieka ma charakter indywidualny i zmienny. Pytanie, które
nurtuje teoretyków i praktyków dotyczy możliwości pobudzania kreatywności36. Zgodnie
z wynikami badań pewne cechy charakteru, takie jak: otwartość na nowe doświadczenia,
dociekliwość, wykraczanie poza utarte schematy, kształtują poziom kreatywności. Te zmienne
zostają ukształtowane w czasie dorastania. Kolejnym czynnikiem, wpływającym na kreatywność, jest iloraz inteligencji, którego wysoki poziom charakteryzuje osoby kreatywne. Badacze wskazują też na szczególne znaczenie tzw. mechanizmu utajonego hamowania. Osoba
taka nie ogranicza myśli, nawet tych, które są mało istotne czy niewłaściwe. Im słabszy ten
mechanizm, tym większe szanse na powstawanie kreatywnych pomysłów.
Odnosząc kreatywność do zarządzania przedsiębiorstwem i oferowania innowacyjnych
rozwiązań ważny okazuje się poziom IQ i styl bycia (najlepiej ekstrawertyczny). Takie cechy
sprzyjają budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej na kreatywnych pomysłach. Umiejętność logicznego myślenia i wiedza również wpływają na kreatywność37. Coraz bardziej
akceptowany jest pogląd, że geny nie przesądzają o kreatywności, cechy osobowości stanowią ograniczenia, jednak możliwe jest świadome modelowanie kreatywności.
Kreatywność można kształtować dzięki motywowaniu zarówno osobistemu, jak i motywowaniu w ramach pracy. Warunkiem jest stawianie przed sobą i pracownikami interesujących
zadań, których realizacja stanowi wyzwanie i sprawia radość, co z kolei wyzwala twórczość38.
Kreatywność pozostaje w związku ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż
wymaga zatrudnienia właściwych ludzi, z odpowiednim potencjałem i umiejętnościami.
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Ponadto wymaga stworzenia warunków do rozwoju kreatywności, czyli takiego środowiska
pracy, które będzie sprzyjać pracy twórczej39.

5. Kreatywność zespołu i lidera
W klasycznym ujęciu kreatywność stanowi domenę indywidualnych osób, postrzeganych jako super-bohaterowie. Obecnie w nauce i praktyce zarządzania odchodzi się od promowania mitu geniusza-wynalazcy-innowatora.
Zgodnie z nowym podejściem kreatywność stanowi również cechę zespołową, można
powiedzieć, że kreatywność to gra zespołowa. Do zbudowania zespołu odpowiedzialnego za
innowacje potrzebne są przede wszystkim kreatywne osoby. Opracowanie innowacyjnych
rozwiązań wymaga wyzwalania grupowej innowacyjności w zespole. Taka grupa powinna
posiadać kreatywny potencjał oraz możliwości realizacji innowacji. W pracy zespołu potrzebna
jest inspiracja i nowe spojrzenie, służące wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań40. Takie
zespoły potrzebują dobrego przywódcy, który pobudza kreatywność, przygotowuje firmę do
zmian, wspiera pracowników w trudnym okresie wdrażania41.
W literaturze problemu trwa dyskusja na temat czynników, które wyzwalają kreatywność.
Z przeprowadzonych badań wynika, że kreatywność wzrasta, gdy współpracują osoby
reprezentujące różne obszary wiedzy i różne dyscypliny nauki i praktyki. Ważne, aby byli
to ludzie dobrani w odpowiednich proporcjach tak, aby ich różnorodność pobudzała kreatywność. Członkowie zespołu powinni reprezentować różne sposoby myślenia, różne poglądy,
interesować się niuansami lub charakteryzować szerokim spojrzeniem42. Precyzyjne myślenie powinno „rywalizować” z wyobraźnią.
Współpraca ukierunkowana na kreatywność powinna mieć charakter dynamiczny i ciągły, tak aby zapewnić swobodny przepływ myśli i nowych idei. Dobrze, aby liczba osób i realizowanych projektów była ograniczona, struktura organizacyjna elastyczna, procedury mniej
ustandaryzowane, ograniczona biurokracja.
Współcześnie sprawdza się mariaż metod i koncepcji z różnych, często niepowiązanych
dziedzin w celu rozwijania kreatywności. Jako narzędzia wspierające kreatywność zespołów
proponuje się następujące rozwiązania: zaangażowanie wszystkich członków zespołu w rozwiązywanie problemów, burzę mózgów, dzielenie się opiniami czy wychodzenie z inicjatywą,
techniki mapowania43. Najnowsze propozycje z obszaru psychologii dotyczą rozwoju kreatyw39
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ności poprzez: zarządzanie umiejętnościami mózgu, wykorzystanie list skojarzeń Fishera;
grę w małych grupach czy ustalenie programu nagradzania za kreatywność44.
Praca związana z kreatywnością i opracowywaniem nowatorskich rozwiązań wymaga
specjalnego motywowania, a właściwie inspirowania pracowników45. Poza zachęcaniem pracowników do działania, liderzy powinni stosować motywację i swoją zaangażowaną postawą
inspirować pracowników. W praktyce sprawdza się motywowanie wewnętrzne, wzmocnione
poprzez wyzwania intelektualne stawiane przed pracownikami, realizowanie przez nich
wyzwań zawodowych, związanych z ich pasjami oraz poczucie autonomii46.
Również kultura organizacyjna, którą determinują: strategia, struktura, mechanizmy
wsparcia, zachowania zachęcające do innowacji oraz otwarta komunikacja, wpływa na kreatywność i innowacyjność organizacji47.
Warto zaznaczyć, że kreatywność indywidualna ma duże znaczenie dla rozwoju organizacji, jednak to kreatywność zespołu czy organizacji obecnie są uznawane za najważniejsze.
Ważnym elementem kreatywności jest kreatywność występująca na poziomie organizacyjnym48. Organizacje kreatywne charakteryzują49:
• pracownicy, których cechuje inteligencja, ciekawość i umiejętność myślenia twórczego,
wykraczają poza przyjęte założenia, pokonują schematyczne myślenie wtedy, gdy zyskują
swobodę twórczą;
• pracownicy, którzy mogą realizować swoje pasje równocześnie urzeczywistniając wizję
organizacji;
• twórcza atmosfera, która sprzyja rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów,
rozwijaniu płynności, giętkości i oryginalności myślenia.
W przypadku modelowania środowiska pracy twórczej potrzebny jest nowy model zarządzania realizowany przez menedżera50. Menedżer odgrywa rolę lidera, koordynatora i opiekuna zespołu kreatywnych pracowników51. Pociąga to zmiany w postrzeganiu roli menedżera,
którego zadanie powinno polegać na takim zarządzaniu, aby wyzwolić kreatywność52. Istnieje związek pomiędzy kreatywnym zachowaniem lidera a kreatywnością organizacji, gdzie
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istotną rolę odgrywa twórczy klimat organizacyjny53. Liderzy zachęcający pracowników do
kreatywności budują twórcze organizacje nazywane Brain Based Enterprises (BBEs). W takich
firmach przywództwo odgrywa większą rolę niż zarządzanie, współpraca z współpracownikami, klientami i konkurentami stanowi strategiczny priorytet. Taka organizacja zwiększa
szanse na opracowanie wyjątkowych idei54.
Podejście do pracowników też ewoluuje. Pracownicy zyskują większą swobodę, a nawet
autonomię, oczekuje się od realizacji podejścia przedsiębiorczego: pomysłowości i wychodzenia z własną inicjatywą. Przed menedżerem staje nowy i trudny problem oceny pomysłów.
Etap oceny i szacowania wartości pomysłu poprzedza wdrożenie, które decyduje o tym, czy
jest to jedynie ciekawa idea i czy prowadzi do innowacji55. Nakłada to na liderów obowiązek
oszacowania kosztów i ryzyka, czasu, zasobów ludzkich, które są niezbędne do rozwijania
kreatywności zespołu.

6. Podsumowanie
Po lekturze artykułów naukowych i uwag praktyków biznesu można odnieść wrażanie,
że kreatywność stanowi przepis na sukces i bogactwo ludzi oraz organizacji. Jednak wyniki
badań są niejednoznaczne. Trudno skonkretyzować i uogólnić zasady oraz reguły dotyczące
rozwoju kreatywności. Einstein zwykł mawiać, że sekret kreatywności polega na umiejętnym ukrywaniu źródeł56. Kreatywność wymaga od organizacji zbudowania takich klimatów
twórczych, które będą wspierały czujność w rozpoznawaniu nowych możliwości oraz chęć
eksperymentowania. Kreatywność nie jest czymś, co można w prosty sposób wymusić, dzięki
zastosowaniu różnych technik i metod zarządzania. Warto natomiast poszukiwać rozwiązań nieszablonowych takich, które trudno dostrzec i zaakceptować. Wydaje się, że jedynie
niekonwencjonalne zasady umożliwiają zarządzanie kreatywnością.
Badając problem kreatywności sceptycznie można zastanawiać się, jakie są możliwości
zarządzania kreatywnością. Czy takie działania są w ogóle możliwe? Kolejny problem dotyczy określenia wpływu zarzadzania na kreatywność. Czy zarządzanie wpływa pozytywnie
czy negatywnie na kreatywność? Jak dokonywać rzetelnych pomiarów kreatywności? Kreatywność stanowi trudny etap koncepcyjny, jednak wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
jest wskazywane przez praktyków, jako newralgiczny problem dla kreatywnych organizacji.
W erze zmienności czynniki przesadzające o sukcesie często się zmieniają. Warto zadać
pytanie, czy bez kreatywności i innowacyjności możliwe jest przetrwanie? Można zakładać,
że ten kto będzie liderem w przyszłości będzie również przywódcą kreatywności. Czynnikiem
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warunkującym sukces rynkowy może się okazać taki rozwój potencjału kreatywnego, który
pozwoli na opracowanie produktów i usług całkowicie nowej generacji.

Bibliografia
1. Adebowale A., How Managers Express Their Creativity, „International Journal of Manpower”
1991, vol. 12, iss. 7, s. 17–19.
2. Amabile T. M., 3 zagrożenia dla kreatywności, „Harvard Business Review Polska”, https://www.
hbrp.pl/b/3‑zagrozenia-dla-kreatywnosci/hPLSzYz9 (10.01.2018).
3. Amabile T. M., Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving
What You Do, „California Management Review” 1997, vol. 40 (1), s. 39–58.
4. Amabile T. M., Khaire M., Kreatywność a rola lidera, „Harvard Business Review Polska” 2011,
nr 96.
5. Anderson N., Potočnik K., Zhou J., Innovation and Creativity in Organizations: A State-of-the-science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework, „Journal of Management”
2014, vol. 40 (5), s. 1297–1333.
6. Andriopoulos C., Determinants of Organisational Creativity: A Literature Review, „Management Decision” 2001, vol. 39 (10), s. 834–841.
7. Boytos A., Smith K., Kim J. H., The Underdog Advantage in Creativity, „Thinking Skills and
Creativity” 2016, no. 26, s. 96–101.
8. Caniëls M. C. J., Rietzschel E. F., Organizing Creativity: Creativity and Innovation under Constraints, „Creativity and Innovation Management” 2015, vol. 24, iss. 2, June, s. 184–196.
9. Çekmecelioğlu H. G., Özbağ H. G., Leadership and Creativity: The Impact of Transformational
Leadership on Individual Creativity, „Procedia-Social and Behavioral Sciences” 2016, no. 235,
s. 243–249.
10. Chamorro-Premuzic T., Ciemna strona kreatywności, „Harvard Business Review Polska”,
https://www.hbrp.pl/b/ciemna-strona-kreatywnosci/XIN6jS5a (10.01.2018).
11. Chamorro-Premuzic T., Kreatywności można nauczyć, „Harvard Business Review Polska”,
https://www.hbrp.pl/b/kreatywnosci-mozna-nauczyc/Ucii0fjP (10.01.2018).
12. Christensen C. M., Dyer J. H., Gregersen H. B., DNA innowatora, „Harvard Business Review
Polska” 2010, nr 93.
13. Cook P. J., Leading Innovation, Creativity and Enterprise, „Industrial and Commercial Training” 2016, vol. 48 (6), s. 294–299.
14. Cook P., The Creativity Advantage-is Your Organization the Leader of the Pack?, „Industrial
and Commercial Training” 1998, vol. 30 (5), s. 179–184.
15. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady, Państwowe Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1992.
16. Dyer J. H., Christensen C. M., Gregersen H. B., DNA innowatora, „Harvard Business Review
Polska”, https://www.hbrp.pl/b/skrusz-bariere-przekonania-nie-jestem-kreatywny/1EI8wGs7E
(10.01.2018).
17. Erez M., Miron-Spektor E., Naveh E., Kreatywność wymaga szczypty konformizmu, „Harvard
Business Review Polska” 2012, nr 112.

36

Letycja Sołoducho-Pelc

18. Florida R., Nie ma monopolu na kreatywność, „Harvard Business Review Polska” 2004, nr 14.
19. Florida R., The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent, „Liberal
Education” 2006, vol. 92 (3), s. 22–29.
20. Giustiniano L., Lombardi S., Cavaliere V., How Knowledge Collecting Fosters Organizational
Creativity, „Management Decision” 2016, vol. 54 (6), s. 1464–1496.
21. Grant A., Wąsowska P., Kto zabija Twoją kreatywność?, „Harvard Business Review Polska”,
https://www.hbrp.pl/b/kto-zabija-twoja-kreatywnosc/n5wKxBeo (10.01.2018).
22. Hieronymi A., Creativity from a Systems Perspective: Bridging Theory and Practice, „Kybernetes” 2013, vol. 42 (9–10), s. 1413–1423.
23. Ilawski B., Kreatywność zespołowa, „Harvard Business Review Polska” 2010, nr 93.
24. Jalan A., Kleiner B. H., New Developments in Developing Creativity, „Journal of Managerial
Psychology” 1995, vol. 10 (8), s. 20–23.
25. Jones S., Sims D., Mapping As an Aid to Creativity, „Journal of Management Development”
1985, vol. 4, iss. 1, s. 47–60.
26. Klein A. R., Organizational Barriers to Creativity…and How to Knock Them Down, „Journal
of Services Marketing” 1990, vol. 4, iss. 4, s. 69–70.
27. Landry M., Hyams J., The Creative City Index: Measuring the Pulse of the City, Comedia, 2012.
28. Levitt T., Kreatywność to nie wszystko, „Harvard Business Review Polska” 2008, nr 59.
29. Martens Y., Creative Workplace: Instrumental and Symbolic Support for Creativity, „Facilities”
2011, vol. 29 (1–2), s. 63–79.
30. Martins E. C., Terblanche F., Building Organisational Culture that Stimulates Creativity and
Innovation, „European Journal of Innovation Management” 2003, vol. 6 (1), s. 64–74.
31. Mathisen E., Ståle Einarsen G., Mykletun R., Creative Leaders Promote Creative Organizations,
„International Journal of Manpower” 2012, vol. 33 (4), s. 367–382.
32. McMullen J. S., Shepherd D. A., Entrepreneurial Action and the Role of Uncertainty in the Theory of the Entrepreneur, „Academy of Management Review” 2006, vol. 31 (1), s. 132–152.
33. Mioduchowska-Jaroszewicz E. i in., Ocena pozycji finansowej instytucji finansowych, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2011,
nr 46, s. 91–106.
34. Raszkowski A., Zestawienie kreatywności krajów na przykładzie Global Creativity Index, „Ekonomia” 2012, nr 2 (19).
35. Roger M. i in., Creativity, Clusters and the Competitive Advantage of Cities, „Competitiveness
Review” 2015, vol. 25 (5), s. 482–496.
36. Sabatine F. J., Rediscovering Creativity – Unlearning Old Habits, „American Journal of Business” 1989, vol. 4, iss. 2, s. 11–14.
37. Stein M. I., Creativity is People, „Leadership & Organization Development Journal” 1991,
vol. 12, iss. 6, s. 4–10.
38. Sutton R. I., Niekonwencjonalne zasady zarządzania kreatywnością, „Harvard Business Review
Polska” 2003, nr 3.
39. Williams S., Increasing Employees’ Creativity by Training Their Managers, „Industrial and Commercial training” 2001, vol. 33 (2), s. 63–68.

37

Kreatywność – główne trendy i problemy badawcze

Creativeness. Major Trends and Research Problems
Summary
The spread of execution capabilities and shorter life cycle of products and technologies gave rise
to a rapid growth in interest in innovations. The generation of new ideas in an increasingly fierce competitive fight became a strategic weapon, whose success depends on the creativeness of the initiators.
The article is aimed at setting directions of research on creativeness in management sciences. As a research method, the article uses the Polish and world literature review. Summing up the results of research, it may be said that creativeness is an ability characterized by limitations as well as the lack of
obstacles in its development. In further research on creativeness there are more questions than answers.
Organisations do not only face the challenge of launching, maintenance and development of creativeness of people and teams. The necessity for creativeness management acquires a strategic significance.
However, primarily the implementation of breakthrough ideas, in the light of empirical research, constitutes the greatest barrier to innovativeness.
Keywords: creativeness, innovativeness, management, creativeness management, creation
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Kreatywność w zarządzaniu projektami
– sprzeczność czy konieczność?

Streszczenie
Artykuł dyskutuje problematykę kreatywności w kontekście zarządzania projektami. Projekty jako
forma organizacji działań są narzędziem wdrażania zmian i innowacji. Badania pokazują, że ilość
czasu pracy jaką firmy spędzają realizując projekty koreluje pozytywnie z sukcesem w innowacjach,
a z kolei wdrażanie innowacji korelują pozytywnie z sukcesem biznesowym firmy. Artykuł poszukuje
odpowiedzi na pytania: Co oznacza kreatywność w zarządzaniu projektami i czy jest ona potrzebna?
W jakiego typu projektach może mieć szczególne znaczenie? Jakie narzędzia i techniki pobudzania
kreatywności kierownik projektu może zastosować w cyklu życia projektu? Badanie obejmuje przegląd
literatury przedmiotu oraz metodyk zarządzania projektami. Ramy teoretyczne stanowi teoria organi‑
zacyjnej oburęczności (ambidexterity theory).
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, kreatywność, metodyki zarządzania projektami
Kody klasyfikacji JEL: M1, M10

40

Ewa Sońta-Drączkowska, Paweł Wyrozębski

1. Wprowadzenie
Trendy gospodarcze wskazują na to, że aby utrzymać się na konkurencyjnych rynkach,
organizacje muszą wprowadzać innowacje oraz uruchamiać kreatywny potencjał swoich
pracowników1. Historie takich firm jak Nokia czy Kodak pokazują, że nawet duzi gracze,
którzy nie wykorzystali momentu na wdrażanie innowacji, praktycznie utraciły pozycje kon‑
kurencyjne i zniknęły z rynku. Wagę kreatywności, która jest źródłem innowacji we współ‑
czesnej gospodarce potwierdzają również badania socjologiczne i ekonomiczne. W ostatnich
dekadach pojawiło się określenia ekonomia kreatywna. Termin ten wprowadził R. Florida
w książce pt. The Rise of the Creative Class opublikowanej po raz pierwszy w 2002 roku. Eko‑
nomia kreatywna obejmuje z jednej strony branże, które rozwijają się dzięki indywidualnej
kreatywności, umiejętnościom i talencie zaangażowanych pracowników. Te branże wykazują
trendy wzrostowe oraz stwarzają potencjał generowania nowych miejsc pracy, przyczyniają
się do wzrostu zamożności i rozwoju własności intelektualnej. Z drugiej strony ekonomia
kreatywna obejmuje ona tzw. klasę kreatywną, czyli pracowników zatrudnionych w branżach
kreatywnych, osoby stanowiące główne źródło rozwoju postindustrialnych miast2. Obecnie
nawet do ok. 45% pracującej populacji w dużych skupiskach miejskich w Stanach Zjedno‑
czonych zajmują przedstawiciele tzw. klasy kreatywnej. Udział ten wzrósł w ciągu ostatnich
15 lat o ok. 20%3. Co te trendy gospodarcze oznaczają dla przedsiębiorstw oraz dla pracow‑
ników? Tutaj dyskusja jest szeroka.
Projekty jako forma organizacji działań są narzędziem wdrażania zmian i innowa‑
cji. Badania pokazują, że ilość czasu pracy jaką firmy spędzają realizując projekty koreluje
pozytywnie z sukcesem w innowacjach, a z kolei wdrażanie innowacji korelują pozytywnie
z sukcesem biznesowym firmy4. Niniejszy artykuł ma na celu przedyskutowanie możliwo‑
ści wykorzystania kreatywności w kontekście zarządzania projektami pod kątem możliwych
szans oraz ograniczeń. Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytania: Co oznacza kreatywność
w zarządzaniu projektami i czy jest ona potrzebna? W jakiego typu projektach może mieć
szczególne znaczenie? Jakie narzędzia i techniki pobudzania kreatywności kierownik pro‑
jektu może zastosować w cyklu życia projektu? W badaniu wykorzystano przegląd literatury
przedmiotu oraz analizę metodyk zarządzania projektami. Ramy teoretyczne stanowi teoria
organizacyjnej oburęczności (ambidexterity theory)5.

1

V. S. Kumar, Project Managers as Creative and Innovative Leaders, Paper presented at PMI® Global Congress
2012‑North America, Newtown Square, Project Management Institute, Vancouver 2012.
2 R. Florida, The Rise of the Creative Class-Revisited: Revised and Expanded, Basic Books (AZ), 2014.
3 Ibidem.
4 A. Wald, Th. Spanuth, Ch. Schneider, F. Futterer, B. Schnellbächer, Makroökonomische Vermessung der Projekttätigkeit in Deutschland (GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V), 2015.
5 C. A. O’Reilly, M. L. Tushman, Ambidexterity as a Dynamic Capability: Resolving the Innovator's Dilemma,
„Research in Organizational Behavior” 2008, no. 28, s. 185–206.

Kreatywność w zarządzaniu projektami – sprzeczność czy konieczność?

41

2. Kreatywność w kontekście zarządzania projektami
Zarządzanie projektami wyrosło tradycyjnie w połowie ubiegłego stulecia z dyscypliny
oferującej narzędzia i techniki planowania i organizacji pracy stosowane w ramach dużych
przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz działań amerykańskiej agencji NASA. Na przestrzeni
ostatnich dekad dyscyplina rozwinęła się i obecnie oferuje zestaw narzędzi wspierających
zmianę i realizację strategii. W stabilnych warunkach otoczenia zarządzanie projektami miało
na celu realizację założenia: „planuj i potem wykonuj działania z minimalnym odchyleniem”.
W dzisiejszych czasach, warunki dla realizacji projektów często dalece odbiegają od stabil‑
nych. W kontekście projektów o charakterze innowacji (zarówno radykalnych, jak i inkre‑
mentalnych) dla realizacji projektów pojawiają się nowe wyzwania. Kierownicy zespołów
projektowych w pracy nad innowacjami muszą wykorzystywać pracę zespołową i angażować
w kreatywną pracę wszystkich interesariuszy, wychodzić poza ustalone praktyki i dostarczać
nowe lub ulepszone produkty, procesy lub usługi. Wiele badań potwierdza, że tradycyjne
metody i techniki pracy projektowej wykazują ograniczenia dla zastosowania w środowisku
innowacji, dynamicznego i zmieniającego się otoczenia6. Pojawia się pytanie, czy w profe‑
sji zarządzania projektami w ogóle potrzebna jest kreatywność i czy jest ona wystarczająco
uwzględniona w dostępnych metodach i standardach?
W pierwszym kroku podjęta zostanie próba zdefiniowania, co w kontekście projektów
może oznaczać kreatywność. W literaturze znajduje się wiele podejść do zdefiniowania poję‑
cia kreatywność. Tą tematyką zajmowali się badacze w obszarze nauk psychologicznych jak
np. S. Arietti7, czy M. Csikszentmihalyi8. Rozwój kreatywnych pomysłów odbywa się na wielu
poziomach, dzięki czemu można je badać również na różnych płaszczyznach: indywidualnej,
zespołowej lub organizacyjnej. Indywidualna kreatywność dotyczy zrozumienia twórczego
zachowania ludzi, jak i produktów takiego zachowania9. Na wyższym poziomie znajduje się
twórczość grupowa. Oznacza ona kombinację twórczych wysiłków na poziomie zespoło‑
wym10. Wreszcie kreatywność na poziomie organizacji rozumiana będzie jako „stworzenie
6 D. Pons, Project Management for New Product Development, „Project Management Journal” 2008, no. 39,
s. 82–97; S. A. Leybourne, R. D. H. Warburton, The Creativity Matrix: Balancing Architectural and Process Creativity, Paper presented at PMI® Global Congress 2012‑North America, Newtown Square, Project Management Insti‑
tute, Vancouver 2012; S. Lenfle, Toward a Genealogy of Project Management: Sidewinder and the Management of
Exploratory Projects, International „Journal of Project Management” 2014, no. 32 (6), s. 921–931; S. Lenfle, Exploration and Project Management, „International Journal of Project Management” 2008, no. 26 (5), s. 469–478.
7 S. Arieti, Creativity: The Magic Synthesis, Basic Books, New York 1976.
8 M. Csikszentmihalyi, Flow and Creativity, „Namta Journal” 1997, no. 22 (2), s. 60–97.
9 F. Barron, D. A. Harrington, Creativity, Intelligence, and Personality, Annual Review of Psychology” 1981,
no. 32, s. 439–47; R. J. Sternberg, Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
10 T. M. Amabile, R. Conti, H. Coon, J. Lazenby, M. Herron, Assessing the Work Environment for Creativity,
„The Academy of Management Journal” 1996, no. 39 (5), s. 1154–1184; R. Drazin, M. A. Glynn, R. K. Kazanjian,
Multilevel Theorising about Creativity in Organisations: A Sensemaking Perspective, „The Academy of Manage‑
ment Review” 1999, no. 24 (2), s. 286–307.
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wartościowego, przydatnego, nowego produktu, usługi, pomysłu, procedury lub procesu
przez osoby pracujące razem w złożonym społecznie systemie. Jest to zatem powszechnie
akceptowana definicja twórczego zachowania, lub produkty takiego zachowania umieszczone
w kontekście organizacyjnym”11. Cztery powszechnie akceptowane perspektywy kreatywno‑
ści określane są jako model kreatywności "4‑Ps"12. Poziomy modelu przedyskutowane będę
w kontekście zarządzania projektami.
• Proces twórczy odnosi się do kroków podejmowanych w procesie kreatywnego myślenia.
W zarządzaniu projektami istotne wydaje się pobudzanie kreatywności grupowej zespołu
projektowego w procesie poszukiwania rozwiązań problemów projektowych. Wykorzy‑
stanie procesu twórczego myślenia może znaleźć zastosowanie na wielu etapach projektu,
a w szczególności inicjowania i definiowania projektu. Ciekawe zastosowanie może mieć
również w poszukiwaniu szans w projektach lub przykładowo w przygotowaniu strategii
zapobiegania ryzyku w projektach. Kreatywność może być przydatna również w rozwią‑
zywaniu bieżących problemów projektowych.
• Produkt kreatywny koncentruje się na charakterystyce pomysłu, usługi lub rozwiąza‑
nia, które są wymagane do zaklasyfikowania go jako kreatywnego. W tym miejscu inte‑
resuje nas charakter i pomiar idei, usługi lub rozwiązania. W kontekście zarządzania
projektem kreatywność dotyczy wyników pracy projektowej, rozumianej jako produkt
prac projektu. Aspekt innowacyjności jest ważny zwłaszcza w procesie rozwoju nowych
produktów i usług, a także w poszukiwaniu radykalnych, przełomowych innowacji.
Kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań może mieć również znaczenie wyróżnika kon‑
kurencyjnego w przemysłach kreatywnych takich jak: reklama, wzornictwo, przemysł
wydawniczy, architektura itp.
• Osoba twórcza odnosi się do cech charakteru, zdolności i motywacji twórczych ludzi.
W zarządzaniu projektami ma to odniesienie zarówno do kompetencji członków zespołu
projektowego, jak i roli kierownika projektu. Mieszanka różnego rodzaju kompetencji
wzbogaca zespół i wzmaga jego efektywność. Badania pokazują, że zespoły składające się
z różnorodnych kompetencji działają najlepiej13. Według badań Aitken i Crawford kre‑
atywność nie jest wskazywana jako najbardziej poszukiwana z cech kierownika projektu14.
Jednocześnie jednak kompetencja ta znajduje się w zestawach kompetencji kierowników
projektów proponowanych przez profesjonalne organizacje zrzeszających przedstawicieli
tej profesji. Znajdujemy ją w klastrze kompetencji miękkich w kluczowym w tym zakre‑

11

R. W. Woodman, J. E. Sawyer, R. W. Griffin, Toward a Theory of Organizational Creativity, Academy of Man‑
agement Review” 1993, no. 18 (2), s. 293–321.
12 Ibidem.
13 M. R. Belbin, Management Teams: Why they Succeed or Fail, „Human Resource Management International
Digest” 2011, no. 19 (3).
14 A. Aitken, L. Crawford, Senior Management Perceptions of Effective Project Manager Behavior: An Exploration of a Core Set of Behaviors for Superior Project Managers, PMI Research Conference, Warszawa 2008.
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sie standardzie International Project Management Association15. W ramach triady kom‑
petencji Project Management Institute z kolei kompetencje twórcze ujęte są w klastrze
„przywództwo” jako brainstorming, rozwiązywanie problemów i ogólnie pojęte kom‑
petencje interpersonalne. Rozwój kreatywnych kompetencji w zarządzaniu projektami
może stanowić cenny wyróżnik konkurencyjny kierownika projektu na rynku pracy.
• Sytuacja twórcza odnosi się do środowiska i jego wpływu na kreatywnych ludzi i pro‑
cesy. W kontekście pracy projektowej może mieć zastosowanie do tworzenia otoczenia
wspierającego myślenie twórcze i kreatywne, jak np. kształtowanie przestrzeni biurowej
i tworzenie warunków dla pracy zespołowej w jednej lokalizacji.
Kreatywność w zarządzaniu projektami ma ciekawe implikacje w kontekście popular‑
nej w ostatnich latach teorii oburęczności organizacyjnej (ambidexterity theory)16. Aktyw‑
ność oburęczna przedsiębiorstwa bierze pod uwagę korzyści wynikające z używania rutyny,
procesu i struktury oraz uwzględnia również bardziej wyłaniające się, improwizacyjne style
pracy, oraz wykorzystanie korzyści obu jednocześnie w celu poprawy wydajności17. Ten
nowy sposób myślenia o organizacji w kategoriach „oburęczności” daje możliwość spojrze‑
nia na ewolucję zarządzania projektami poprzez inny obiektyw, który uwzględnia zarówno
wykorzystanie istniejących i zaakceptowanych sposobów osiągania, jak i odkrywanie nowych
oraz innowacyjnych elementów i włączania ich do zestawu stylów pracy, które mogą zostać
zaakceptowane przez kierownika projektu18. Kreatywność jest również ważnym składnikiem
improwizacji. W ostatnich latach rozwija się literatura, która identyfikuje improwizowaną
pracę jako użyteczny dodatek do leksykonu umiejętności zarządzania projektami19.

3. Typy projektów a zastosowanie kreatywności
Projekty wykazują szereg typologii. Różne projekty realizowane są w różnych dziedzi‑
nach oraz sektorach gospodarczych i mają wyraźnie różne cechy20. W związku z tym zasto‑
sowanie kreatywności w zarządzaniu opartym na projektach jest dalekie od ujednoliconego
15 IPMA, Wytyczne kompetencji indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami, IPMA
Global Standard Wersja 4.0, s. 90.
16 C. A. O’Reilly, M. L. Tushman, Ambidexterity As a Dynamic…, op.cit., s. 185–206.
17 M. L. Tushman, C. A. O'Reilly III, Ambidextrous Organizations: Managing Rvolutionary and Revolutionary
Change, „California Management Review” 1996, no. 38 (4), s. 8–29; M. L. Tushman, P. C. Anderson, C. O’Reilly,
Technology Cycles, Innovation Streams, and Ambidextrous Organizations: Organization Renewal through Innovation Streams and Strategic Change, „Managing Strategic Innovation and Change”1997, no. 34 (3), s. 3–23.
18 S. A. Leybourne, R. D. H. Warburton, The Creativity Matrix…, op.cit.
19 S. Leybourne, E. Sadler-Smith, The Role of Intuition and Improvisation in Iroject Management, „Interna‑
tional Journal of Project Management” 2006, no. 24 (6), s. 483–492; S. A. Leybourne, Improvisation and Agile Project Management: A Comparative Consideration, „International Journal of Managing Projects in Business” 2009,
no. 2 (4), s. 519–535.
20 S. Cicmil, D. Hodgson, New Possibilities for Project Management Theory: A Critical Engagement, „Project
Management Journal” 2006, no. 37 (3), s. 111–122.
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działania21. Nie wszystkie typy projektów mogą w równym stopniu skorzystać z zastosowania
bardziej kreatywnego podejścia. Błędem byłoby stosować kreatywne podejścia dla przepro‑
wadzenia kontroli jakości w projekcie rozwoju leku lub spełnianiu wymogów bezpieczeństwa
w ramach projektu budowlanego. Niektórzy autorzy podkreślają, że dla dobrego wykorzysta‑
nia kreatywności w projektach potrzebne jest dobre zdefiniowanie ram oraz przywództwo,
gdyż niezarządzana kreatywność może spowodować w projekcie chaos22. Również J. High‑
smith dostrzega napięcie pomiędzy koniecznością zapewnienia struktury a kreatywności
i elastyczności, szczególnie w projektach realizowanych metodami zwinnymi23.
S. A. Leybourne proponuje zidentyfikowanie macierzy dla klasyfikacji projektów pod
kątem możliwości wykorzystania kreatywnego podejścia 24. Macierz tę wyznaczają dwa
wymiary: „kreatywność architektury produktu” – określa ona, co projekt ma dostarczyć
i jaka jest elastyczność w obszarze definiowania produktu prac projektu. Innymi słowy, czy
wymagania projektowe są stałe i niezmienne, czy w dużym stopniu modyfikowalne. Przykła‑
dem projektów o wysokiej kreatywności w wymiarze architektury produktu są na przykład
innowacyjne produkty rozwoju aplikacji, gdzie architektura niejako wyłania się w ramach
projektu. Drugi wymiar to „kreatywność procesu zarządzania”, oznacza ona, jak dużo kre‑
atywności może być zastosowane w podejściu do zarządzania projektem. Przykładem ela‑
stycznego sposobu zarządzania jest zastosowanie modelu spiralnego wytwarzania aplikacji25
lub zwinnych metodyk zarządzania projektami26.
Na rysunku 1 zobrazowane są cztery kwadranty macierzy, które porządkują typy projektów
w zależności od wymiaru „kreatywność architektury produktu” oraz „kreatywność procesu
zarządzania”. Przyporządkowanie typu projektu do macierzy może stanowić istotną wska‑
zówkę, na ile kreatywne i elastyczne podejście może być wykorzystywane w danym projekcie.
Kwadrant 1 – ilustruje możliwy sposób pracy dla agencji marketingowych oraz public rela‑
tions. Może obejmować również mniejsze firmy działające w sektorze nie nastawionym na zysk
i zbierające fundusze na różne projekty, czy projekty rozwoju stron internetowych dla nowych
produktów. Potrzebna jest tu spora doza kreatywnej energii, ale projekty są w pewien sposób
powtarzalne i mogą korzystać z wiedzy zgromadzonej w ramach poprzednich doświadczeń.
Kwadrant 2 – obejmuje projekty, które realizowane są w przewidywalnym i stabilnym
środowisku. Można tu zaliczyć projekty utrzymania aplikacji lub wdrożenia standardowych
funkcjonalności systemu, które można opisać w miarę precyzyjny sposób. Również proste
projekty rozbudowy lub przebudowy obiektów mogą być zaliczone do tej grupy. Projekty tego
21

S. A. Leybourne, R. D. H. Warburton, The Creativity Matrix…, op.cit.
L. C. Levesque, C. Hildebrand (red.), Kreatywny geniusz, „PM Network” 2007, no. 21 (1), s. 46–56.
23 J. Highsmith, Agile Project Management: Creating Innovative Projects, Pearson Education, Boston 2004.
24 S. A. Leybourne, R. D. H. Warburton, The Creativity Matrix…, op.cit.
25 B. Boehm, A Spiral Model of Software Development and Enhancement, „ACM SIGSOFT Software Engineer‑
ing Notes” 1986, no. 11 (4), s. 14–24.
26 Metodyki i standardy zarządzania projektami, red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War‑
szawa 2017.
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typu wykazują wysoką przewidywalność rezultatu i proces zarządzania nimi jest w wyso‑
kim stopniu powtarzalny.
Kwadrant 3 – dotyczy przykładowo strategicznych projektów rozwoju infrastruktury
informatycznej. Szczególnie w przypadkach luźno zdefiniowanych wymagań. Innym przy‑
kładem mogą być tu projekty rozwoju nowych produktów w branży farmaceutycznej, czy
prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Rozwój taki jest w dosyć dużej mierze nie‑
przewidywalny i wymaga od kierowników dużej dozy elastyczności w doborze metod i narzę‑
dzi, które doprowadzą do sukcesu.
Kwadrant 4 – w tym obszarze umiejscowione są projekty, które podlegają dosyć sztyw‑
nym regulacjom, w jaki sposób powinny być realizowane, a wykazują stosunkowo dużą ela‑
styczność, jeśli chodzi sposób ustrukturyzowania produktów prac. Do tego obszaru można
zaliczyć projekty realizowane w ramach sektora publicznego i obronnego lub projekty będące
wynikiem wdrożeń zaleceń regulatora rynku.
Rysunek 1. Macierz sytuacyjna dla możliwości wykorzystania kreatywności w zarządzaniu
projektami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. A. Leybourne, R. D. H. Warburton, The Creativity Matrix: Balancing Architectural and Process Creativity, Paper presented at PMI® Global Congress 2012‑North America, Newtown Square, Project Mana‑
gement Institute, Vancouver 2012.

Kreatywne podejście do realizacji projektów może być również stosowane dla realizacji
tzw. projektów eksploracyjnych (exploration projects)27. Projekty takie wpisywałyby się w kwa‑
drant 3 powyższego modelu i charakteryzują się następującymi cechami: ograniczoną
27

S. Lenfle, Exploration and Project Management…, op.cit., s. 469–478.
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możliwością zdefiniowania zakresu prac na wstępie projektu, wysoką niepewnością i zmien‑
nością otoczenia realizacji, koniecznością ciągłego uczenia się, eksperymentowania i odkry‑
wania. To odkrywanie dotyczy cech produktu, ale również potrzeb klienta i rynku, które
mogą ewoluować w czasie. Stosowanie w tym kontekście zestawu najlepszych praktyk sfor‑
mułowanych w ramach standardowych, tradycyjnych podejść może napotykać na ograni‑
czenia. Włączenie kreatywnych metod i technik pracy do projektu może przynieść dużo
lepsze rezultaty28.

4. Kreatywność w kluczowych metodykach zarządzania
projektami
Biorąc pod uwagę możliwość przeniesienia rozważań z modelu zaproponowanego przez
S. A. Leybourne’a i R. D. H. Warburtona do dziedziny zarządzania projektami podobne wątki
odnaleźć można u Wysockiego29. Analizując kompleksowe metody zarządzania projektami
oraz modele cyklu życia projektów, Wysocki przyporządkowuje je do czterech modelowych
sytuacji. Sytuacje te wyznacza macierz, której wymiarami są: z jednej strony klarowność,
jednoznaczność i stopień zdefiniowania opracowywanego rozwiązania, a z drugiej analo‑
giczne właściwości celu, dla którego rozwiązanie jest budowane30.
Rysunek 1. Macierz sytuacyjna dla różnych sytuacji w zarządzaniu projektami
Niejasne

Model emertxe

Model ekstremalny

Cel
Model adaptacyjny
Model iteracyjny
Model stopniowy
Model liniowy
Jasne

Niejasne
Wymagania i rozwiązanie

Źródło: R. K. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, OnePress/Wiley, 2013, s. 85.

28
29
30

S. Lenfle, Toward a Genealogy…, op.cit., s. 921–931; ibidem.
R. K. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, OnePress/Wiley, 2013.
Ibidem, s. 80.
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W przypadku przedsięwzięć o jasnych i dobrze udokumentowanych wymaganiach, których
cel i perspektywa wdrożenia jest klarowna, R. K. Wysocki proponuje zastosowanie tzw. trady‑
cyjnych, liniowych modeli zarządzania wraz z modelami przyrostowymi. Wraz z rosnącym
poziomem niepewności projektu rekomenduje on zastosowanie kolejno iteracyjnych, adapta‑
cyjnych oraz ekstremalnych cykli zarządzania (życia) projektu. Kreatywność i innowacyj‑
ność w często spotykanych opiniach przypisywana jest tym ostatnim podejściom – opartym
na przyrostowym i iteracyjnym cyklu wytwarzania, samoorganizujących się zespołach, cią‑
głym eksperymentowaniu i innowacji (SCRUM, EVO, eXPM, APM)31, czy tak jak LeanStar‑
tup skoncentrowanych na innowacyjnym zaspokojeniu potrzeb klienta poprzez budowanie
i testowanie na rynku „minimalnych użytecznych produktów” (minimum viable products)32.
Czy jednak w ramach tzw. tradycyjnych metodyk i standardów z zakresu zarządzania pro‑
jektami33 nie znajdziemy narzędzi i technik umożliwiających kierownikom projektu wspie‑
ranie kreatywności w pracy zespołowej? Nieodłączną cechą projektów jest element nowości,
innowacji, unikatowości, a kreatywność potencjalnie wspiera poszukiwanie nowych i lepszych
sposobów ich realizacji. Naturalnie zatem wydaje się, iż uznane zbiory najlepszych praktyk
i metod zarządzania projektami powinny dostarczać rozwiązań wspierających innowacyj‑
ność i kreatywność.
Zaskakująco, oczekiwanie to spełnione jest jednak tylko w niewielkim stopniu. W naj‑
nowszym wydaniu metodyki PRINCE2, z maja 2017 roku, hasło to nie zostało uwzględnione
w indeksie. Pojawia się jedynie wspomnienie o technice burzy mózgów pomocnej w identy‑
fikowaniu produktów cząstkowych projektu oraz poszukiwaniu różnego rodzaju ryzyka34.
Nieco więcej odniesień, ale również raczej kierunkowych, można znaleźć w publikacjach
towarzyszących metodyce, a wydanych jeszcze przez brytyjskie OGC (Office of Government
Commerce), jako uzupełnienie PRINCE2 i MSP o zagadnienia kierowania ludźmi. W opra‑
cowaniach autorstwa Franklin i Tuttle można znaleźć zachęty wobec kierowników projektu,
aby dopuszczali, a wręcz zachęcali członków zespołów do bycia kreatywnymi, zwłaszcza
w sytuacji delegowania im zadań35. Wątek ten jest jednak tylko wspomniany i nie podlega
szerszemu omówieniu36.
31 J. Highsmith, APM Agile Project Management. Jak tworzyć innowacyjne produkty, Mikom, Warszawa 2005,
s. 45; T. Gilb, K. Gilb, EVO. Evolutionary Project Management and Product Development, May 25, 2007, s. 39;
D. DeCarlo, eXtreme Project Management. Using Leadership, Principles, and Tools to Deliver Value in the Face of
Volatility, Jossey-Bass 2004, s. 3.
32 E. Ries, Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzie i stwórz firmę, która zdobędzie rynek,
Helion, Gliwice 2011.
33 P. Wyrozębski, Metodyka PMBoK Guide, w: Metodyki i standardy zarządzania projektami, red. M. Trocki,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017, s. 99–144; P. Wyrozębski, Metodyka PRINCE2, w: Metodyki
i standardy…, op.cit., s. 145–168;
34 Axelos, Managing Successful Projects with PRINCE2, TSO, London 2017, s. 107, 127.
35 M. Franklin, S. Tuttle, Team Management Skills for Project and Programme Manager, TSO, London 2008,
s. 22, 58.
36 Ibidem; M. Franklin, S. Tuttle, Leadership Skills for Project and Programme Managers, TSO, London
2008, s. 13.
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Autorzy uznają nierozerwalny związek innowacyjności i kreatywności z realizacją pro‑
jektów (zarówno w obszarze produktowym, jak i procesu). Jednak odnosząc to do specy‑
ficznego środowiska zarządzania projektami realizowanymi w metodyce PRINCE2, sami
dostrzegają pewne niekorzystne uwarunkowania dla kreatywności. Stwierdzają on, iż: „gdy
organizacje stosują metody takie jak PRINCE2, czy MSP do projektów i programów, liderzy
mogą czasem czuć się ograniczani w tworzeniu nowych sposób pracy z zespołami, ponieważ
struktura i porządek pracy został już zdefiniowany przez te metodyki”37. Należy podkreślić,
iż jest to nie tylko zarzut w stosunku do PRINCE2, ale i również dla sztywnego trzymania
się predefiniowanych metodyk i standardów zarządzania projektami38.
Szerzej do zagadnień kreatywności podchodzi metodyka PMBoK Guide, autorstwa amery‑
kańskiego Project Management Institute. Kompendium (PMBOK® Guide) wydanie 5, w aneksie
poświęconym kompetencjom kierownika projektu mówi, że „skuteczni menedżerowie pro‑
jektów nabywają równowagę pomiędzy umiejętnościami technicznymi, interpersonalnymi
i koncepcyjnymi, które pomagają im analizować sytuacje i odpowiednio współdziałać”39.
Wśród tych umiejętności można odnaleźć m.in. „generowanie rozwiązań problemów”, pole‑
gające na poszukiwaniu nowych pomysłów pomocnych w zapewnieniu sprawnego przebiegu
projektu40. W naturalny sposób pomysły te mogą dotyczyć wszelkich aspektów zarządzania
projektem, począwszy od inicjowania projektów i poszukiwania pomysłów na wartościowe
przedsięwzięcia, przez kształtowanie procesu zarządzania nimi (tworzenia i dopasowa‑
nia metodyki zarządzania projektami, dobór procesów i metod zarządzania projektem),
wszelkie aspekty budowania produktów technicznych projektu, na rozwiązywaniu bieżą‑
cych zagadnień projektowych kończąc. Zakres takich problemów, z perspektywy obszarów
wiedzy PMBoK Guide oraz pomocne w ich rozwiązaniu techniki zestawione zostały przez
E. Merla41 i przedstawione w tabeli 1.
Poszukiwanie rozdziału dotyczącego kreatywności i innowacji w PMBoK Guide pozo‑
staje bezcelowe. Zagadnienie to nie jest adresowane przez autorów standardu w wyodrębniony
sposób. W zasadniczej zawartości standardu w kilku miejscach przywoływane są techniki
kreatywności. Po pierwsze, mają one zasadnicze znaczenie podczas wstępnych faz przygo‑
towania projektów, czego ilustracją jest wyszczególnienie tzw. „technik kreatywności gru‑
powej” w ramach narzędzi rekomendowanych w procesie gromadzenia wymagań (obszar
zarządzania zakresem projektu)42. W celu identyfikacji oczekiwań interesariuszy wzglę‑
dem procesów i produktów zarządzania projektem, PMBoK Guide rekomenduje techniki
37

M. Franklin, S. Tuttle, Leadership Skills…, op.cit., s. 13.
M. Stanleigh, Mastering the Art of Innovation in Project Management, Business Improvement Architects,
https://bia.ca/mastering-the-art-of-innovation-in-project-management-2/ (11.04.2018).
39 PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide), wyd. 5, Project Management
Institute, s. 513.
40 Ibidem, s. 514.
41 E. Merla, Unleashing the Project Genie (Creativity for Project Managers), Paper presented at PMI® Global
Congress 2010‑Asia Pacific, Newtown Square, Project Management Institute, Melbourne 2010.
42 Ibidem, s. 113.
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takie jak: burza mózgów, technika grup nominalnych, mapy myśli, diagram podobieństwa
oraz wielokryterialna analiza decyzji. Autorzy standardu zaznaczają, iż są to tylko wybrane
metody, co pozwala traktować tą listę jako inspirację, a nie zamknięty katalog akceptowa‑
nych rozwiązań.
Tabela 1. Typowe problemy w zarządzaniu projektami i techniki ich rozwiązywania
Obszar wiedzy

Typy problemów

Techniki

Integracja

• niedostatecznie zdefiniowana karta projektu lub
plan projektu
• niedotrzymane lub grożące niedotrzymaniem cele
projektu

•
•
•
•
•

burza mózgów
analiza przyczyn
inżynieria wartości
diagram przyczynowo-skutkowy
analiza Paretto

Zakres

• niedostatecznie zdefiniowany zakres
• zmienność zakresu

• analiza przyczyn
• inżynieria wartości

Czas

• niedostatecznie zdefiniowany harmonogram
projektu
• opóźnione kamienie milowe

• diagram przyczynowo-skutkowy
• analiza przyczyn
• analiza Paretto

Koszt

• niska jakość szacunków
• przekroczenia kosztów

• analiza przyczyn
• analiza Paretto

Jakość

• poprawki prac
• problemy z testowaniem
• defekty produktów projektu

• diagram przyczynowo-skutkowy
• analiza przyczyn
• analiza Paretto

Zasoby ludzkie

• problemy z obsadą stanowisk
• słaba dostępność zasobów
• problemy z morale zespołu

•
•
•
•
•

Komunikacja

• niedostateczne wsparcie sponsora
• niedostateczne wsparcie ze strony interesariuszy
• konflikt interesariuszy

• burza mózgów
• analiza interesariuszy
• analiza SWOT

Ryzyko

• niedostatecznie zdefiniowane ryzyka projektu
• eskalacja ryzyka
• niewłaściwe odpowiedzi na ryzyko

•
•
•
•

Zamówienia

• problemy z dostawami i/lub rozliczeniem umów
• niedotrzymane zobowiązania

• diagram przyczynowo-skutkowy
• analiza przyczyn

burza mózgów
analiza przyczyn
inżynieria wartości
diagram przyczynowo-skutkowy
analiza Paretto

burza mózgów
analiza SWOT
diagram przyczynowo-skutkowy
analiza przyczyn

Źródło: E. Merla, Unleashing the Project Genie (Creativity for Project Managers), Paper presented at PMI® Global Congress
2010‑Asia Pacific, Newtown Square, Project Management Institute, Melbourne 2010.

W dalszych częściach standardu aspekt kreatywności podejmowany jest w kontekście
zarządzania zespołem projektowym i zarządzania konfliktem. Autorzy PMBoK Guide pod‑
kreślają, iż „właściwe zarządzanie konfliktem owocuje wyższą produktywnością i pozytyw‑
nymi relacjami zawodowymi. (…) różnice zdań mogą prowadzić do wzrostu kreatywności
i lepszego podejmowania decyzji”43. Kreatywność zespołu jest więc pożądaną cechą, a sytu‑
43

PMI, A Guide to the Project…, op.cit., s. 283.
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acje konfliktowe mogą być inspiracją dla generowania ciekawych rozwiązań. W dalszej części
zaleceń dotyczących pracy kierownika projektu z zespołem wśród oczekiwanych umiejęt‑
ności interpersonalnych wymienia się: efektywne podejmowanie decyzji, która obejmuje też
umiejętność „stymulowania kreatywności zespołu”44.

5. Podsumowanie
Warner odnosząc się do zagadnienia kreatywności w zarządzaniu projektami stwierdził,
iż „są one jak olej i woda – nie mieszają się ze sobą dobrze”45. Z jednej strony kreatywność
i innowacja w dzisiejszym biznesie i polityce gospodarczej jest słowem kluczem i pożądanym
kamieniem filozoficznym pozwalającym budować nowe Apple’e, Tesle i Samsungi. Z drugiej
jednak strony można odnieść wrażenie, iż poza sloganami kreatywności pozostawia się de
facto niewiele miejsca w działaniu.
Źle rozumiana kreatywność, utożsamiana z oderwanym od rzeczywistości bujaniem
w obłokach, ciągłej improwizacji lub poprzestawaniu na masowym generowaniu pomy‑
słów bez ich realizacji może powodować chaos i wypaczenie idei. W konsekwencji takiego
podejścia w projektach może pojawić się wiele zagrożeń. P. Warner wskazuje jako przykłady,
bycie tak kreatywnym w swoich działaniach, iż przestaje się pełnić rolę kierownika projektu,
do której de facto zostało się powołanym lub frustrujące innych tworzenie kreatywnych,
nowych dokumentów, z których każdy wygląda inaczej46. W podobnym duchu ostrzega
IPMA zaznaczając, iż „tę kompetencję [przedsiębiorczość i kreatywność – przyp. autorów]
należy stosować jednak ostrożnie, (…) tak aby nie stracić z pola widzenia realizacji uzgod‑
nionych rezultatów projektu”47.
Mądra kreatywność w zarządzaniu projektami może być wartościowym narzędziem
poprawy pracy w zespole oraz wyróżnienia się w organizacji. Wśród polecanych pól jej eks‑
ploatacji można znaleźć: komunikację w zespole48, budowanie relacji z interesariuszami49,
organizowanie spotkań, tworzenie rozwiązań motywacyjnych zespołu, zapewnienie wyko‑
nania rutynowych zadań pracowników, poszukiwanie rozwiązań zagadnień i ryzyka oraz
dobór narzędzi zarządzania projektem, które sprawdzą się w konkretnej sytuacji projektowej50.

44

Ibidem, s. 284.
P. D. Warner, Creativity and Innovation…, op.cit.
46 Ibidem.
47 IPMA, Wytyczne kompetencji…, op.cit., s. 90; P. Wyrozębski, Modele kompetencji w zarządzaniu projektami,
„E-mentor” 2009, nr 2 (29).
48 J. Geraldi, M. Arlt, Visuals Matter! Designing and Using Effective Visual Representation to Support Project
and Portfolio Decisions, PMI, 2015.
49 J. van den Beuken, M. Geers, P. Ongering, M. Raison, Creative Skills for Project Management Co-creation as
a Effective Tool for Consensus Building and Interactive Strategy Formulation, RIS/RISI, October 2, 1997.
50 P. D. Warner, Creativity and Innovation…, op.cit.
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Wyzwanie oburęczności, przed którymi stoją rozpatrywane organizacje, może wystę‑
pować na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest zapewnienie właściwych proporcji między
kreatywnością i elastycznością oraz strukturą, którą oferuje postępowanie według zaleceń
metodycznych. Potrzeba sprawnego zarządzania jednocześnie wieloma projektami wymaga
standaryzacji podejść i metod pracy, zapewniając korzyści skali, powtarzalność, unikanie
błędów w realizacji przedsięwzięć. Jednocześnie organizacje, ale i zespoły projektowe pod
przewodnictwem kierowników projektów, powinny uznać potrzebę zachowania pewnej
– pytanie jak dużej? – części swobody na innowacje w kierowaniu projektem. Jak w wielu
innych obszarach zarządzania rozwiązanie tego dylematu pozostaje domeną podejścia sytu‑
acyjnego oraz dalszych pogłębionych badań przedmiotu.
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Creativeness in Project Management. Contradiction or Necessity?
Summary
The article discusses the problem of creativeness in the context of project management. Projects, as
a form of organising activities are a tool of implementation of changes and innovation. The research
shows the amount of working time companies spend on the implementation of projects is positively
correlated with innovation success, and the implementation of innovations is positively correlated
with the corporate business success. The article seeks a reply to the question: What does creativeness
in project management mean, is it necessary? In what sort of projects is it particularly significant? What
tools and techniques can a project manager use in the project lifecycle to stimulate creativeness? The
study includes the review of literature and methodologies of project management. The organisational
ambidexterity theory provides a theoretical framework.
Keywords: project management, project management methodologies

162/2018
s. 55–64

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza SGH
kolegia.sgh.waw.pl

ZESZYT NAUKOWY 162

Izabela Krawczyk-Sokołowska
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska

Kreatywność stymulatorem postaw
proinnowacyjnych w przedsiębiorstwie

Streszczenie
W artykule zwrócono uwagę na uwarunkowania kreatywności ukierunkowanych na stymulowanie proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwie. Kreatywność to zdolność do tworzenia nowych i korzystnych rozwiązań a innowacyjność oznacza umiejętność do wprowadzania i zastosowania ich w realiach
gospodarczych. Kluczowe znaczenie w przedsiębiorstwie mają zasoby wiedzy i kompetencji, zwłaszcza
umiejętność i kreatywność zasobów ludzkich, które stanowią niezbędny warunek tworzenia i adaptacji
innowacji. Innowacyjność przedsiębiorstwa zależna jest od sposobu traktowania kreatywności przez
właściciela, menedżera oraz pracowników. Zadaniem przedsiębiorstwa innowacyjnego jest stosowanie
systemu motywacyjnego, który w istotny sposób wzmacnia kreatywność pracowników. Należy także
dostrzec prawidłowość, że zarówno kreatywność, jak i innowacyjność wpływają na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstwa innowacyjnego.
Słowa kluczowe: kreatywność, kreatywne myślenie, postawy proinnowacyjne, innowacje
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1. Wprowadzenie
Kreatywność oraz szeroko rozumiana działalność innowacyjna przedsiębiorstw znajdują
się w kręgu zainteresowania nauki, jak i praktyki gospodarczej. Zmienność otoczenia przedsiębiorstwa wymusza podejmowanie ciągłych i często niestandardowych działań, co oznacza
potrzebę kreatywności oraz pojawienie się dla niej określonej przestrzeni.
W warunkach społeczeństwa wiedzy rozwój przedsiębiorstwa zależy od kreatywności i innowacyjności. Kreatywność bezpośrednio związana jest z generowaniem pomysłu,
a innowacyjność oznacza zdolność jego zastosowania, czyli użyteczność i jednocześnie źródło korzyści dla interesariuszy. Istnieje potrzeba wspierania kreatywności, gdyż jest ona podstawowym stymulatorem nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw.
Artykuł ma na celu zidentyfikowanie uwarunkowań kreatywności ukierunkowanych
na stymulowanie proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwie. Realizacji tak przyjętego celu podporządkowano poszczególne części artykułu. W pierwszej kolejności podjęto
teoretyczne rozważania na temat kreatywności i innowacyjności przedsiębiorstw, definiując podstawowe pojęcia w tym zakresie oraz identyfikując uwarunkowania determinujące
kreatywność w przedsiębiorstwach. Rozważania naukowe, których zarys przedstawiono
w opracowaniu, prowadzono opierając się na studiach literaturowych z obszaru nauk ekonomicznych, zwłaszcza zarządzania.

2. Pojęcie oraz istota kreatywności i twórczego myślenia
Kreatywność „jest sposobem myślenia, polegającym na wyszukiwaniu szczególnych
zależności pomiędzy elementami i łączeniu ich w niespotykany sposób”1. Zdaniem E. Skrzypek kreatywność2 należy utożsamiać ze zdolnością człowieka do generowania nowych idei,
koncepcji lub nowych skojarzeń i powiązań z istniejącymi już ideami oraz koncepcjami. Jest
to zdolność twórczego myślenia, łączenia różnych pomysłów w oryginalny i unikatowy sposób,
przyjmowania różnych założeń lub widzenia rzeczy z nowej perspektywy3. Proces ten zmusza do ciągłego odkrywania nowych dróg i stawiania wyzwań utartym sposobom myślenia4.
1

Do grupy istotnych cech jednostki należą m.in. sposób myślenia, dotychczasowe doświadczenia, zdolności
i poziom wiedzy. W grupie bodźców otoczenia wyodrębnić należy: oddziaływanie grupy zadaniowej, sprzyjającą atmosferę i poparcie dla abstrakcyjnych odpowiedzi. Szerzej: K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii.
Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005, s. 152.
2 E. Skrzypek, Kreatywność a zarządzanie wiedzą, w: Innowacje w nowoczesnych organizacjach: aspekty ekonomiczne i społeczne, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły w Ekonomicznej w Tarnowie” 2014, nr 1 (24),
s. 177.
3 H. Bieniok, Kreatywność jako źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw, Zeszyt Naukowy Politechniki
Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie” 2014, nr 73, s. 49; E. Skrzypek, Kreatywność a zarządzanie…, op.cit., s. 179.
4 F. O. Okpara, The Value of Creativity and Innovation in Entrepreneurship, „Journal of Asia Entrepreneurship
and Sustainability” 2007, vol. III, iss. 2, September, s. 3.
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W rozważaniach teoretycznych na temat kreatywności wskazuje się na istotne elementy
charakterystyki kreatywności5:
–– zawsze wymaga twórczego myślenia lub działania,
–– działania twórcze są celowe,
–– muszą one prowadzić do powstania czegoś oryginalnego,
–– wynik końcowy musi być wartościowy.
Kreatywne i twórcze myślenie jest dostrzeganiem i generowaniem możliwie szerokiego
spektrum rozwiązań i wybór tych, które są najbardziej racjonalne i wartościowe bez względu
na dotychczasowe przekonania i opinie innych6. Zdaniem W. Dyducha i M. Bratnickiego
rozwijanie rzeczy nowych wymaga kombinacji dwóch czynników: obserwacji i tworzenia7.
Kreatywność w przedsiębiorstwie określana jest jako tworzenie nowych i użytecznych
pomysłów lub rozwiązań8. Dzięki zdolnościom do kreacji czegoś nowego i użytecznego,
przedsiębiorstwa osiągają korzystne wymierne efekty tego działania. Można w tym przypadku wymienić wzrost wartości9 firmy oraz wzrost wartości nowych produktów i usług
dla klientów. W tym ujęciu należy wskazać, że kreatywność oznacza dwie komplementarne
względem siebie cechy, mianowicie: nowość i użyteczność10. Z perspektywy przedsiębiorstwa kreatywność postrzegana jest jako wynik, efekt twórczego działania, czyli produkty,
usługi, modele biznesowe, metody pracy lub procesy zarządzania, które są nowe i użyteczne.

3. Uwarunkowania kreatywności w przedsiębiorstwie
Kreatywność nie jest celem samym w sobie, stanowi ukierunkowane działanie, które
pozwala uzewnętrznić pomysły i twórcze idee. W takiej perspektywie kreatywność wymaga
tworzenia dogodnych warunków11 dla jej przejawiania i wiąże się zawsze z nakreśleniem kierunków działania i określeniem celów do realizacji.

5 F. Trompenaars, Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 25; H. Bieniok, Kreatywność jak o źródło…, op.cit., s. 49.
6 H. Bieniok, Kreatywność jako źródło…, op.cit., s. 55.
7 Obserwacja, czyli odkrywanie zjawisk, które były już obecne, ale nie zostały ujawnione oraz tworzenia rzeczy nowych poprzez wymianę pomysłów i opinii innych ludzi. Por.: W. Dyduch, M. Bratnicki, Tworzenie wartości
oparte na twórczej strategii – zamysł koncepcyjny, sprzeczności, paradoksy i przesłanki dla teorii, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 420, Wrocław, s. 69.
8 R. W. Woodman, J. E. Sawyer, R. W. Griffin, Toward a Theory of Organizational Creativity, „Academy of
Management Review”, nr 18 (2), s. 293–321.
9 Zob. W. Caputa, A. Paździor, I. Krawczyk-Sokołowska, Wartość klienta w perspektywie wiedzy i rozwoju
przedsiębiorstwa, Texter, Warszawa 2017, s. 30–54.
10 M. Brzeziński, A. Leszczyńska, Kreatywność a dynamika organizacji, „Organizacja i Zarządzanie” 2009,
nr 1 (5), s. 22.
11 P. Wachowiak, S. Winch, Kultura organizacyjna w czasie kryzysu, w: Przedsiębiorstwo odporne na kryzys,
red. M. Romanowska, W. Mierzejewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 202.
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Uwarunkowania kreatywności w przedsiębiorstwie przedstawia się w postaci formuły 4P12:
people (ludzie), process (proces), press (presja), produkt (produkt). Budowanie sprzyjających
warunków kreatywności wymaga tworzenia środowiska kreatywności w przedsiębiorstwie.
Do działań tych należy zaliczyć: budowanie systemu kompetencyjnego i motywacyjnego,
które sprzyjają rozwojowi kreatywności zasobów ludzkich.
Kreatywność ludzi wynika głównie z ich wewnętrznej motywacji, czyli ciekawości,
potrzeby lub szansy tworzenia czegoś nowego. Indywidualna twórczość oznacza motywację
do pracy nad czymś, co jest interesujące, angażujące i stanowi satysfakcjonujące wyzwanie.
Poziom tej wewnętrznej motywacji w dużym stopniu zależy od środowiska społecznego13,
które oddziałuje i wpływa na kreatywność danej osoby. Kreatywność wiąże się z twórczym
myśleniem i jest cechą każdej jednostki ludzkiej. Połączenie kreatywności naturalnej z posiadaną wiedzą tworzy sprawność kreatywną. Ważnym komponentem indywidualnej kreatywności jest motywacja (wewnętrzna i zewnętrzna) związana z zadaniem, czyli co dana osoba
faktycznie zrobi. Szczególnie istotna dla sprawności kreatywnej jest synergia motywacyjna,
która polega na wzmacnianiu pozytywnych skutków motywacji wewnętrznej poprzez wykorzystywanie niektórych form motywacji zewnętrznej. Konieczne jest uznanie, że wewnętrzna
motywacja sprzyja kreatywności. Kontrolowanie i stosowanie ograniczeń zewnętrznej motywacji jest szkodliwe dla kreatywności, ale stosowanie informacyjnej i wspierającej motywacji zewnętrznej może sprzyjać kreatywności. Ocena14 kreatywności pomysłu, rozwiązania
następuje w wyniku określenia nowości i trafności dokonanego wyboru.
Natomiast zewnętrzne motywowanie związane jest z rywalizacją, konkurencją, obietnicą
nagród, czy oczekiwaną pozytywną oceną przełożonych. Skuteczność motywacji zewnętrznej15 zależy głównie od stanu motywacji wewnętrznej, rodzaju i czasu wykorzystania motywatora zewnętrznego. Kluczowym elementem indywidualnej kreatywności są kompetencje
i fachowość, czyli zbiór niezbędnych ścieżek poznawczych, które można wykorzystać do rozwiązania określonego problemu, czy wykonania danego zadania.
W literaturze przedmiotu kreatywność oznacza cechy charakteru (postawy) człowieka,
który wykazuje się zdolnościami generowania (wymyślania lub rekombinacji) nowych i wartościowych pomysłów (idei, koncepcji, rozwiązań)16. Kreatywność polega na właściwym zintegrowaniu własnych umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia nowych rozwiązań.
12

E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 19–23.
Na kreatywność w ujęciu tradycyjnym wpływa środowisko społeczne, a w ujęciu komponentowym kreatywność może nastąpić w sytuacji pełnej integracji: umiejętności, wewnętrznych korzyści i pasji. Por. T. M. Ambile,
Motivating Creativity in Organizations, „California Management Review” 1997, vol. 40, no. 1, s. 42; A. Pierścieniak, Wielowymiarowość zjawiska współpracy w organizacjach formalnych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 11, s. 92–93.
14 N. Baskiewicz, Efektywność procesów a kreatywność w warunkach firm rodzinnych, „Przedsiębiorczość
i Zarządzanie” 2015, t. 16, z. 7, cz. 2, s. 49–51.
15 T. M. Ambile, Motivating Creativity…, op.cit., s. 45.
16 E. Sefertzi, Creativity. Report Produced for the EC Funded Project INNOREGIO: Dissemination of Innovation and Knowledge Management, January 2000, s. 2; J. Smidt, ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010, s. 8.
13
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Twórcze myślenie zależne jest od cech osobowości związanych z niezależnością, samodyscypliną, orientacją na podejmowanie ryzyka, wytrwałością oraz odpornością na stres
i względny brak troski o społeczną akceptację. Kompetencje i twórcze myślenie decydują
o tym, co dana osoba jest w stanie zrobić realizując zadanie czy rozwiązując problem.
Osoby kreatywne charakteryzuje: bogata wiedza z danej dziedziny, rozwinięte umiejętności, uważają swoją pracę za wewnętrznie motywującą, są niezależni, mają niekonwencjonalne
podejście do ryzyka, mają szerokie zainteresowania i dużą otwartość na nowe doświadczenia17. Postawę kreatywną cechuje otwartość, niezależność i oryginalność, a także wrażliwość
i zdolność godzenia przeciwstawnych wartości18.
Do barier kreatywności i innowacyjności należy zaliczyć19: krytykę, zaniedbywanie techniki burzy mózgów, piętrzenie problemów, obwinianie za niepowodzenie, kurczowe trzymanie się harmonogramów, niewłaściwe nagradzanie, brak szkoleń, powierzanie wprowadzenia
zmian zewnętrznym konsultantom.
Poziom i zakres kreatywności pracowników uwarunkowany jest licznymi czynnikami20,
które można przyporządkować do pracowników wykonywanej pracy i organizacji. Należy
uwzględnić tzw. komponenty kreatywności, które stanowią21: umiejętności (wiedza specjalistyczna) związane z określonym obszarem, procesy (poznawcze i osobowość) związane z kreatywnością (twórcze myślenie) i motywację zadania (wewnętrzna motywacja angażowania się).
Kompetencje i specjalistyczna wiedza wymagają wsparcia poprzez umiejętność twórczego myślenia, czyli stylu poznawczego sprzyjającego podejmowaniu nowych perspektyw
w zakresie rozwiązywania problemów, jak i zastosowania technik do eksploracji nowych
ścieżek poznawczych.
O kreatywności ludzi decydują kompetencje, postawy i motywacja do pracy. Kształtowanie nawyków pracy twórczej oraz systematyczne jej rozbudowywanie i wzmacnianie prowadzi
do trwałej aktywności22 pracownika. Takiego pracownika powinna cechować samodzielność

17

M. Beheshtifar, E. Zare, Creativity: A Compulsory Factor in Organizations, „Interdisciplinary Journal of
Contemporary Research in Business” 2013, vol. 5, no. 2, Institute of Interdisciplinary Business Research, s. 5–6.
18 E. Skrzypek, Kreatywność a zarządzanie…, op.cit., s. 179.
19 P. Sloane, Twórcze myślenie w zarządzaniu, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2005, s. 119. Przytoczono za:
L. Kaliszczak, Kreatywność i innowacyjność w kształtowaniu wartości rynkowej oraz przewagi konkurencyjnej,
„Przedsiębiorstwo i Region” 2013, nr 5, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 84–85.
20 Czynniki wpływające na poziom kreatywności pracowników związane: z pracownikami (cechy osobowości,
wykształcenie, doświadczenie zawodowe), wykonywaną pracą (rodzaj realizowanych zadań, warunki i swoboda
działania) organizacją (system motywowania pracowników, sposób komunikowania się w organizacji, kultura
i struktura organizacji). Szerzej: M. Król, Kreatywność w miejscu pracy, w: Homo kreator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku, „World Journal of Theoretical and Applied Sciences”, no. 2 (3),
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, s. 33–34.
21 T. M. Amabile, Componential Theory of Creativity, Harvard Business School, Working paper, april 2012, s. 2;
F. O. Okpara, The Value of Creativity…, op.cit., s. 4.
22 Etapy realizacji twórczego procesu (od bierności do aktywności) stanowią: świadomość, motywacje, zarządzanie sobą, tworzenie. Szerzej: B. Wasilewska, R. Knosala, Kreatywność zaawansowana jako warunek konieczny
w procesach innowacyjnych, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2015, vol. 18, nr 1, s. 35–36.
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własnego rozwoju, systematyczne podejmowanie działalności oraz stała implementacja pomysłów do praktyki.
Mimo że kreatywność traktuje się jako zjawisko indywidualne, to jak twierdzi R. Florida,
jest to nieuchronnie proces społeczny, często z udziałem wielu ludzi tzw. grup kreatywnych
(klas kreatywnych)23. Kształtowanie środowiska organizacji, które sprzyja rozwojowi kreatywności pracowników oraz przekształcaniu efektów pracy indywidualnej i zespołowej, stanowi podstawowy wskaźnik zintegrowanego innowacyjnego zarządzania24. Rolą środowiska
organizacji jest stworzenie systemu wsparcia działań kreatywnego pracownika w realizacji
procesu od pomysłu do jego wdrożenia i komercjalizacji. Głównie środowisko pracy i organizacji powinno gwarantować czas na kreację i realizację własnych pomysłów kreatywnych
pracowników. Kreatywność wpływa na powstanie nowych akceptowalnych społecznie rozwiązań i jest wzmacniana przez sprzyjające relacje społeczne25.
Należy zwrócić uwagę na trzy rodzaje kreatywności, obejmujące różne sposoby tworzenia nowych pomysłów:
–– kombinacyjna kreatywność, związana z nowymi kombinacjami znanych pomysłów,
–– eksploracyjna kreatywność, polegająca na generowaniu nowych pomysłów poprzez poszukiwanie ustrukturyzowanych koncepcji,
–– transformacyjna, wymagająca transformacji pewnego wymiaru struktury, tak aby można
było tworzyć nowe struktury.
Podstawową wartością w działaniu przedsiębiorstwa jest kreatywność i innowacyjność,
które mobilizują wyobraźnię jednostek i promują niekonwencjonalne myślenie konieczne
w świecie wzrastającej niepewności. Wzmacnianie kreatywności jednostki wpływa na wzrost
innowacyjności i rozwój przedsiębiorstwa. Dla kształtowania w przedsiębiorstwach postaw
proinnowacyjnych ważne jest zwłaszcza stworzenie środowiska organizacji, które sprzyja
kreatywnemu i twórczemu działaniu.

4. Relacje: kreatywność – innowacyjność przedsiębiorstw
Dbałość o rozwijanie potencjału twórczego, kreatywnego zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie jest kluczowym punktem wyjścia do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Kreatywność jest jedną z cech opisujących indywidualną charakterystykę każdego
przedsiębiorcy, a jej poziom jest ważnym wyznacznikiem jego innowacyjności26. Innowacja
23

R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 53.
J. M. Moczydłowska, Prokreatywny system motywowania jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, w: Ekonomia kreatywności. jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, red. A. Lipka, S. Waszczak, „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, Katowice, s. 76.
25 E. Skrzypek, Kreatywność a zarządzanie…, op.cit., s. 177.
26 J. Karpacz, Kreatywność przedsiębiorców jako determinant poszukiwania szans, “Przegląd Organizacji” 2011,
nr 1, s. 8–9.
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oznacza proces, który łączy nowe idee i wiedzę w nową wartość27. Kreatywność wyzwala
tworzenie nowych pomysłów i stanowi źródło innowacji, która polega na aplikowaniu najlepszych pomysłów w życie.
Między kreatywnością a innowacyjnością zachodzi relacja bezpośrednia. Innowacyjność jest naturalnym wynikiem kreatywności. Zdaniem W. Janasza innowacyjność jest
procesem oraz mechanizmem ekonomicznym i zarządczym realizacji kreatywności, czyli
wprowadzania w życie kreatywnego pomysłu28. Kreatywność bezpośrednio związana jest
z generowaniem pomysłu, a innowacyjność oznacza zdolność jego zastosowania, czyli użyteczność i jednocześnie źródło korzyści dla interesariuszy. Proces innowacji oznacza jednocześnie możliwość i niezbędność zastosowania kreatywności do realizacji wszystkich faz
procesu innowacji, czyli kreacji, rozwoju, wdrożenia i dyfuzji. Wykorzystanie kreatywności pozwala w istotny sposób poprawić efektywność innowacji. Innowacyjność rozważana
w relacji do kreatywności wymaga postrzegania kreatywności jako zdolności do tworzenia
nowych i korzystnych rozwiązań (wytworów, pomysłów), a innowacyjność jako umiejętność
do wprowadzania i zastosowania ich w realiach gospodarczych. Kreatywność w ujęciu ekonomicznym wymaga równocześnie uwzględnienia artystycznej formy wyrazu oraz możliwości
zasobowych (ludzkich, kapitałowych, technologicznych). W ujęciu społecznym kreatywność
przejawia się w większej tolerancji, różnorodności talentów i grupowym udziale w tworzeniu.
Innowacyjność przedsiębiorstwa zależy od sposobu traktowania innowacji przez właściciela, menedżera i pracowników. Zadaniem przedsiębiorstwa innowacyjnego jest stosowanie systemu motywacyjnego, który wzmocni kreatywność pracowników i przedsiębiorczość
kierownictwa29. Ważnym atutem przedsiębiorstwa innowacyjnego są, zdolność uczenia się,
a także zdolność prognozowania i dokonywania zmian. Dzięki głównie zaangażowaniu zasobów ludzkich przedsiębiorstwo innowacyjne ma umiejętność kreatywnego i korzystnego
angażowania posiadanych zasobów w działania związane z wykorzystaniem pojawiających
się okazji dotyczących zmian społeczno-gospodarczych.
Innowacyjne przedsiębiorstwo jest organizacją uczącą się, czyli aktywnie uczestniczy
w procesie pozyskiwania, tworzenia i przekazywania wiedzy, głównie poprzez proces wymiany
doświadczeń i umiejętności w zakresie realizowanej działalności wytwórczej i usługowej.
Jednak pod warunkiem, że aby trwać i rozwijać się, powinno budować procesy poznawcze
nie tylko jako procesy uczenia się,czyli nabywania informacji o otoczeniu i ich przetrwaniu,
ale jako procesy warunkujące powstanie i odtwarzanie wiedzy30.

27

F. O. Okpara, The Value of Creativity…, op.cit., s. 5.
W. Janasz, Kreatywność w rozwoju współczesne rej organizacji, „Studia Zarządzania i Finansów” 2013, nr 4,
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań, s. 39.
29 M. Romanowska, Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, „Przegląd Organizacji” 2015,
nr 8, s. 6.
30 A. Sopińska, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 66.
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Kreatywność i innowacje wiążą się ze zmianami, czyli nowymi pomysłami, które są siłą
napędową biznesu i podstawą sukcesów każdego przedsiębiorstwa31. Powstają dzięki procesom kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Kreatywność ma bardziej charakter indywidualny i stanowi o potencjale danej osoby, innowacyjność wiąże się z pracą wielu osób.
Innowacyjność opisuje, w jaki sposób jednostka działa, jak zorientowana jest na zmiany, jak
implementuje nowości, które są efektem kreatywności. Kreatywność i innowacje to nakładające się na siebie struktury pomiędzy dwoma etapami procesu twórczego: fazą generowania
idei i fazą ich wdrażania. Kreatywność łączy te dwa procesy: powstawania pomysłów oraz
nadawania im konkretnych rozwiązań, przeznaczonych do wdrożenia w organizacji innowacji, którym zawsze towarzyszy zmiana w obszarze tej organizacji.

5. Podsumowanie
Kreatywność i proces twórczego myślenia są przydatne zwłaszcza w przedsiębiorstwach
innowacyjnych, które mają na celu głównie koncentrację uwagi na potrzebach i oczekiwaniach interesariuszy. Innowacyjność ujmowana w relacji do kreatywności wymaga postrzegania kreatywności jako zdolności do tworzenia nowych i korzystnych rozwiązań (wytworów,
pomysłów), a innowacyjność jako umiejętność do wprowadzania i zastosowania ich w realiach
gospodarczych.
Innowacyjność przedsiębiorstwa zależy w dużym stopniu od sposobu traktowania kreatywności przez właściciela, menedżera i pracowników. Zadaniem przedsiębiorstwa innowacyjnego jest stosowanie systemu motywacyjnego, który w istotny sposób wzmacnia
kreatywność i zaangażowanie pracowników.
Innowacyjność przedsiębiorstw daje szanse na sukces rynkowy organizacji. Pozostaje
ona w silnym związku z kreatywnością ludzi. Kreatywność wiąże się z zarządzaniem wiedzą
w organizacji, w tym z zarządzaniem wiedzą pracowników. Kreatywność i innowacyjność
tworzą warunki do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. U podstaw konkurencyjności znajduje się organizacyjne uczenie się. Inwestycje w kapitał ludzki sprzyjają pobudzaniu
kreatywności.
Umiejętne zarządzanie wiedzą stwarza warunki do rozwijania kreatywności wszystkich
pracowników, w tym pracowników wiedzy. Zarządzanie wiedzą przynosi organizacjom określone korzyści w obszarze wzrostu skuteczności decyzji, lojalności, zaufania, kultury jakości
i wiedzy. Doświadczenia wielu przedsiębiorstw potwierdzają istnienie związków pomiędzy
uczeniem się, kompetencjami, kreatywnością, innowacyjnością i konkurencyjnością organizacji.

31
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Podjęte rozważania teoretyczne będą w przyszłości rozwijane i weryfikowane w praktyce,
głównie do analizy czynników wzmacniających bądź ograniczających kreatywność oraz do
określenia metod i narzędzi służących do wspierania kreatywności.
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Creativeness to Stimulate Pro-Innovative Corporate Attitudes
Summary
The study focuses on determinants of creativeness oriented to stimulate pro-innovative corporate attitudes. Creativeness is a skill to develop new and advantageous solutions, and innovativeness means
an ability to introduce and apply them in the economic reality. There is a crucial significance of corporate resources of knowledge and competence, and in particular the skills and creativeness of human
resources, which constitute a prerequisite for the creation and adaptation of innovation. Corporate
innovativeness depends on the way creativeness is treated by the owner, manager and workers. The
task of an innovative company is to apply such a motivational system as to considerably enhance the
creativeness of workers. A principle should be borne in mind that both creativeness and innovativeness affect the development and competitiveness of an innovative company.
Keywords: creativity, creative thinking, pro-innovation attitudes, innovation
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Kultura organizacyjna wspierająca
przedsiębiorstwa sektora kreatywnego

Streszczenie
Znaczenie i potencjał sektora kreatywnego można rozpatrywać względem wielu punktów odniesienia.
Dodatkowo, w rozważaniach nad tym zagadnieniem dużego znaczenia nabiera kultura organizacyjna,
wspierająca i umożliwiając jego funkcjonowanie. Rozwój tych przedsiębiorstw w dużej mierze opiera
się na tzw. otwartości kulturowej, którą należy postrzegać jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej. W związku z tym, niniejszy artykuł będzie miał na celu głos w dyskusji na temat kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach z sektora kreatywnego. Cel ten osiągnięto opisując: potencjał i rolę
przedsiębiorstw z sektora kreatywnego oraz poprzez próbę identyfikacji ich kultury organizacyjnej.
Bazując na wynikach źródeł wtórnych, jak i własnych doświadczeniach badawczych wskazano, że
funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora kreatywnego pozostaje w integralnej zależności z ich kulturą organizacyjną.
Słowa kluczowe: sektor kreatywny, kultura organizacyjna, kreatywność
Kod klasyfikacji JEL: O315
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1. Wprowadzenie
W ostatnim czasie wielu badaczy sygnalizuje wzrost zainteresowania działalnością
przedsiębiorstw z tzw. sektora kreatywnego. Podkreślają oni, że sektor ten choć jest jedną
z najstarszych gałęzi gospodarki, to ma zaledwie kilka lat i jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Uważa się też, że jest najszybciej rozwijającą się branżą mającą strategiczne znaczenie dla polskiej, jak i europejskiej gospodarki. Uwarunkowane jest to zarówno: pozytywnym
wpływem tych przedsiębiorstw na obszary społeczne (np. tworzą rynek pracy, alokują zasoby
ludzkie, determinują rozwój regionów i miast itp.), jak i obszary gospodarcze państwa, miast
i regionów (np. kreują potencjał rozwojowy i intelektualny, rozwijają kapitał ludzki, są treścią
tożsamości narodowej, realizują założenia polityki równouprawnienia płci, rasy, eksportują
itp.). Dodatkowo przedsiębiorstwa te odpowiedzialne są za tworzenie nowych innowacyjnych
rozwiązań, które mogą przejmować w całości lub w części inne branże gospodarki. Znaczenie tego sektora można więc rozpatrywać pod katem bardzo wielu punktów odniesienia.
Zgodnie z „Narodową Strategią Rozwoju Kultury” sektor ten „warunkuje rozwój społeczny
i gospodarczy, kształtuje postawy obywateli oraz formy instytucjonalne państw. Nie jest
więc tylko elementem systemu, ani tym bardziej dziedziną życia społecznego, ale podstawą
do wszelkich zmian instytucjonalno-ekonomicznych społeczeństw”1. Ponadto dokumenty
strategiczne Unii Europejskiej potwierdzają, że sektor ten przez kreowanie nowych pomysłów jest dużym wsparciem dla realizacji założeń Europa 20202.
W tym kontekście znaczenia nabiera nie tylko dominujący w danym przedsiębiorstwie
z sektora kreatywnego model zarządzania, ale i istniejąca kultura organizacyjna, wspierająca
i umożliwiając jego funkcjonowanie. Rozwój tych przedsiębiorstw w dużej mierze opiera się
bowiem na tzw. otwartości kulturowej, którą należy postrzegać jako kluczowy czynnik ich
przewagi konkurencyjnej. Gdyż przez kreowanie cech takiej kultury w różnych obszarach
działalności, przedsiębiorstwa te mogą płynnie reagować na zmiany zachodzące w dynamicznym otoczeniu. W związku z tym niniejszy artykuł będzie miał na celu głos w dyskusji
na temat kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach z sektora kreatywnego.
Cel ten osiągnięto opisując: potencjał i rolę przedsiębiorstw z sektora kreatywnego oraz
poprzez próbę identyfikacji ich kultury organizacyjnej. Bazując na wynikach źródeł wtórnych,
jak również własnych doświadczeniach badawczych wskazano, że funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora kreatywnego pozostaje w integralnej zależności z ich kulturą organizacyjną.

1

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury, Warszawa 2004, s. 6.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające
program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/
2009/WE.
2
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2. Potencjał i rola przedsiębiorstw z sektora kreatywnego
w rozwoju gospodarczym
Termin przemysł kreatywny (creative industries), rozumiany jako przedsiębiorstwa kreatywne, jest terminem ostatnio często pojawiającym się w polskiej literaturze. Ze względu
na wielość definicji i pojęć w obszarze tego zjawiska jest on utożsamiany z terminami takimi
jak: sektory kreatywne (creative doctor), sektory kultury (culture sectory) i przemysły kultury
(cultural industries). Z kolei w dokumentach Unii Europejskiej zwraca się uwagę na istnienie
przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej (cultural and creative industries). Oceniając
powyższe można stwierdzić, że definicja przemysłów kreatywnych powstała na styku pojęć
takich jak: kultura, ekonomia, sztuka i rynek. Notuje się, że od lat 40. do lat 70. ubiegłego
wieku termin ten odnosił się tylko do obszaru ściśle związanego z kulturą, a o kreatywności
jako kluczowym czynniku rozwoju zaczęto mówić dopiero w latach 80. XX wieku. W tym
czasie Gunnar Törnqvist w swojej pracy pt. Creativity and the renewal of regional life wprowadził do literatury naukowej pojęcie creative milieu, które zaczęto tłumaczyć jako środowisko kreatywne lub środowisko twórcze3. Przełomowym momentem okazały się lata 90.,
ubiegłego wieku, kiedy w Wielkiej Brytanii powstała jedna z najczęściej wykorzystywanych
do dziś interpretacji sektora kreatywnego. Definicja ta została opisana w dokumencie opracowanym przez Creative Industries Taskforce (w dosłownym tłumaczeniu Zespół ds. Przemysłów Kreatywnych). W raporcie tym sektory kreatywne odnoszą się do „działań, które
biorą się z indywidualnej kreatywności i talentu, i które mają zarazem potencjał kreowania
bogactwa oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności intelektualnej”4. W dokumencie tym podano również szczegółową listę sektorów kreatywnych, do
których zaliczono trzynaście branż takich jak: reklama, film i wideo, architektura, muzyka,
rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy,
rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja, projektowanie mody5. W obszarze każdej branży powstają przedsiębiorstwa, które zaliczamy do sektorów kreatywnych.
Podana lista choć jest aktualna do dziś, to jednak przez badaczy tematu jest często uzupełniana lub minimalizowana w zależności od branż charakterystycznych dla danego państwa,
regionu czy miasta.
Kolejną, równie ważną definicję sektora kreatywnego opracowano na zlecenie Komisji Europejskiej. Na podstawie prowadzonych badań w tym obszarze przez instytut Kern
European Affairs (KEA) opracowano raport The Economy of Culture in Europe, zgodnie
z którym sektor kreatywny można podzielić na dwa rodzaje działalności: sektor przemysły
kultury i sektor przemysły kreatywnego. Sektor przemysłu działający w obszarze kultury
3

G. Törnqvist, Creativity and the Renewal of Regional Life, w: Creativity and Context, Lund Studies in Geography, red. A. Buttimer, „Human Geography” 1983, no. 50.
4 Creative Industries Mapping Document, 1998, s. 3.
5 BOP Consulting, 2010, s. 16–17.
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został uznany tu jako rodzaj działań kulturalnych, których rezultat jest czysto artystyczny,
w obszarze tym znalazły się też tradycyjne działa sztuki. Natomiast za sektory przemysłu
kreatywnego uznano wszelkie działania, które wykorzystują kulturę jako wartość dodaną
w wytwarzaniu produktów pozakulturalnych.
Wobec dużego zróżnicowania definicyjnego, najczęściej jednak przyjmuje się, że sektory
kreatywne obejmują sektory gospodarki, które opierają się na kreatywności i umiejętnościach
ludzi oraz tworzą innowacyjne pomysły (np. dźwięki, teksty i obrazy) rozpowszechniane
i dostarczane na rynek w postaci towarów i usług6. Z tego wynika, że przedsiębiorstwa w tym
sektorze przejawiają się dynamiką rozwoju i interdyscyplinarnością działalności w porównaniu z innymi branżami. Będąc umiejscowione gdzieś między sztuką, kulturą, biznesem
i technologią oraz związując się z obszarem działalności gospodarczej, stawiają na indywidualną kreatywność, umiejętności i talent, a w konsekwencji tworzenie własności intelektualnej7.
Według T. Rickardsa „promują ucieczkę od zastoju myślowego”, podkreślając rolę twórczego
myślenia w procesie podejmowania decyzji i w rozwiązywaniu problemów8. Sektory te będąc
dostawcami twórczego kapitału początkowego, wpływają na zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 9. Tu należy podkreślić, że umiejętność łączenia sztuki, kultury,
nowoczesnych technologii i biznesu stanowi podstawowy element przewagi konkurencyjnej nowoczesnych krajów, których gospodarki już dawno przestały być np. konkurencyjne
cenowo. Do tego grona dołącza też Polska. Jak pokazują badania, zarówno udział w PKB, jak
i liczba zatrudnionych w kreatywnych sektorach przemysłu w Polsce na tle innych Krajów
Unii Europejskiej ciągle rośnie10.
Współcześnie dyskusja nad rolą kreatywności potwierdza więc, że ludzka twórczość
jest jednym z istotniejszych źródeł rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym powstawania
nowych firm i tworzenia nowych miejsc pracy. W wyniku tego pojawia się nowa stratyfikacja społeczno-ekonomiczna, w której coraz ważniejszą pozycję zajmuje klasa twórcza (creative class) tworząca sektor kreatywny (creative industries). W tym miejscu należy zwrócić
6 Klasyfikacja towarów i usług kreatywnych jest dostępna w statystykach prowadzonych przez Organizację
Narodów Zjednoczonych (UNCTAD). Dane towarów bazują na systemie klasyfikacji Harmonized System (HS).
System ten umożliwia klasyfikację ponad 98% produktów znajdujących się w handlu zagranicznym w co najmniej
177 krajach. Liczba kodów HS zawartych w każdej z grup kreatywnych towarów jest następująca: projektowanie – 120 kodów, wydawnictwo – 15 kodów, nowe media – 8 kodów, rzemiosło – 60 kodów, media audiowizualne – 2 kody, sztuka wizualna – 17 kodów, sztuka sceniczna – 7 kodów. Natomiast usługi kreatywne opierają się
na klasyfikacji Extended Balance of Payments Services Classification (EBOPS), stworzonej na podstawie wytycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
7 UNCTAD 2008, Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy Towards
Informed Policy-Making, United Nations, Retrieved June 2009, http://ssc.undp.org/creative_economy (2.04.2015).
8 T. Rickards, Creativity and Innovation: A Transatlantic Perspective. Creativity and Innovation Yearbook, t. 1,
Manchester Business School, 1998.
9 I. Miles, L. Green, Research Report July 2008: Hidden Innovation in the Creative Industries, NESTA, London,
Retrieved June 2009, http://www.nesta.org.uk/hidden-innovation-in-the-creative-industries/ (2.09.2017).
10 A. Etmanowicz, M. Trzebeński, B. Martela, Rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie pomorskim, podsumowanie prac grup ds. rekomendacji, Fundacja IMPACT,
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2012, s. 37.
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uwagę na fakt istnienia czterech kluczowych płaszczyzn dla przedsiębiorstw z sektorów kreatywnych (obszary te opisano w European Competitiveness Report), które wpływają na inne
gałęzie gospodarki11.
Pierwszą płaszczyznę oddziaływania tworzą tzw. efekty ekonomiczne, które dotyczą bezpośredniego i wymiernego wkładu przedsiębiorstw z sektorów kreatywnych w gospodarkę
w odniesieniu do m.in. wzrostu poziomu zatrudnienia, eksportu czy wartości dodanej tego
sektora. Efekt ten jest ściśle związany ze wzrostem udziału tego sektora w PKB, co jest ważne
zwłaszcza w dobie kryzysu i rosnącego bezrobocia. Ciekawe jest, że polski przemysł kreatywny
zarówno pod względem liczby zatrudnionych, jak i udziału w tworzeniu dochodu narodowego znajduje się na poziomie zbliżonym do innych państw europejskich.
Druga płaszczyzna związana jest tzw. efektem rozlewania (spillover) szeregu korzyści,
jakie z istnienia i działalności przedsiębiorstw w tym sektorze czerpią nie tylko ich przedstawiciele, ale i cała gospodarka. W obszarze tym kluczową wartość tego efektu stanowi wzrost
poziomu stymulowania rozwoju regionalnego, która jest policzona oceną wpływu efektów
regionalnych oraz popytem na nie w innych sektorach gospodarki. Dobrym przykładem jest
tu tzw. otwartość w zakresie pozyskiwania i dzielenia się wiedzą, która polega na absorpcji
wiedzy z jednego przedsiębiorstwa do drugiego. Działania takie w rezultacie ułatwiają budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw opierającej się na unikatowości, co stanowi
kluczową cechę produktów z tego sektora.
Do trzeciej płaszczyzny oddziaływań przedsiębiorstw z sektorów kreatywnych zaliczono
działania związane z bezpośrednim wkładem w symulowanie innowacyjności tego sektora, jak
i innych dziedzin gospodarki. Działania takie polegają na dostarczeniu innym przedsiębiorstwom gotowych innowacyjnych rozwiązań/projektów lub samych pomysłów dla powstawania
nowych produktów, usług, procesów czy technologii. Innowacyjność sektora przedsiębiorstw
również sektorów kreatywnych działających w Polsce, jak i UE jest podstawowym czynnikiem wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej. Założenia takie zostały zapisane
w dokumencie UE – Europa 2020. Przedsiębiorstwa muszą więc ciągle poszukiwać innowacji
jako czynnika wpływającego na rozwój i konkurencyjność, uczyć się, jak efektywnie zarządzać procesami innowacyjnymi, jak i kiedy je zmieniać oraz jakie mechanizmy wybrać, aby
zrealizować te procesy zgodnie z przyjętą strategią. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy
innowacyjnością przedsiębiorstw sektora kreatywnego a pozostałymi interesarjuszami otoczenia można opisać za pomocą skłonności tych przedsiębiorstw do współpracy z szeroko
rozumianym otoczeniem (innymi funkcjonującymi podmiotami, w tym również z dużymi
organizacjami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami badawczymi).
Z kolei czwarta płaszczyzna działania, związana jest z oddziaływaniem przedsiębiorstw
z sektora kreatywnego na: poprawę jakości życia, wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej i ogólnej satysfakcji mieszkańców danego miasta czy regionu oraz realizacje szeregu
ważnych innych celów społecznych. Efekty funkcjonowania przedsiębiorstw w tym obszarze
11

European Competitiveness Report, 2010.
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mają zarówno wartość ekonomiczną dla danej gospodarki, ale również kulturową, gdyż
wzmacniają poczucie tożsamości kulturowej mieszkańców, wiążąc ich z daną lokalizacją
oraz zwiększając atrakcyjność danego miejsca12.

3. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach
z sektora kreatywnego
Aby przedsiębiorstwa z powodzeniem przechodziły przez opisane powyżej obszary muszą
na stałe udoskonalać swój potencjał innowacyjny, jak i umiejętność współpracy i dzielenia
się wiedzą z innymi sferami. Oznacza to konieczność trwałego wprowadzania dynamicznych zmian na różnych płaszczyznach ich funkcjonowania. Zdolność ta odnosi się do różnych obszarów, które wskazują badacze tego tematu, wśród których jako główny wymieniają
kulturę organizacyjną13. Tworzy ona to, co dla danej grupy jest wspólne tj.: normy, wartości,
symbole itp. E. H. Schein kulturę organizacyjną zinterpretował jako – zespół rozsądnych reguł
postępowania, odkrytych, ustanowionych, i rozwiniętych przez grupę, służących do zmagania się z problemami wewnętrznej integracji i zewnętrznym dostosowaniem, które dzięki
wystarczająco dobremu działaniu wytyczają nowym członkom sposób myślenia i odczuwania
w aspekcie wspomnianych problemów14. Z kolei Geertz zwraca uwagę na fakt, iż w tej klasycznej definicji, zakorzenione w danym przedsiębiorstwie elementy kultury stanowią tylko
pewną jej część istnienia, a na szczególną uwagę zasługują cechy, które poznaje się wchodząc
głębiej w to zagadnienie15.
Odnosząc więc kontekst kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach sektora kreatywnego po uwzględnieniu i ocenie powyższych płaszczyzn można zauważyć, że działania tych
przedsiębiorstw muszą opierać się na specyfice otwartości kreowanej przez kulturę organizacyjną. Kultura taka tworzy bowiem pewną sferę działań otwierając te przedsiębiorstwa na otoczenie, przy jednoczesnym realizowaniu działań procesu biznesowego, który
ma na celu tworzenie wartości dla przedsiębiorstwa, jego właścicieli oraz otoczenia. Może
też zapewnić tym przedsiębiorstwom płynność przechodzenia przez kolejne opisane płaszczyzny (rysunek 1).
Stąd też można założyć, że przedsiębiorstwa działające w sektorach kreatywnych będą bardziej rozwinięte i konkurencyjne, mając jednak większą skłonność do transferu zachodzącego
12

Kreatywny łańcuch. Powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, red. S. Szultka, Gdańsk 2014, s. 14–23.
A. Adamik, K. Szymańska, The Technological Entrepreneurship Capacity and Partnering As Elements of an
Open Culture of Small and Medium-Sized Enterprises: Case Study of Poland, w: Entrepreneurship, Business and
Economics, vol. 1, red. M. H. Bilgin, H. Danis, „Eurasian Studies in Business and Economics”, vol. 3/1, Proceedings of the 15th Eurasian Business and Economics Society Conference, Springer 2016.
14 E. H. Schein, What Is Culture? w: Reframing Organizational Culture, red. P. J. Frost, L. F. Moore, M. R. Louis
i in., Sage, 1991, s. 243–253.
15 C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Kraków 2005.
13
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między poszczególnymi płaszczyznami. Na takie cechy wskazują liczni badacze cech kulturowych wspierających kreatywny i innowacyjny rozwój przedsiębiorstw16.
Rysunek 1. Płaszczyzny działania przedsiębiorstw w sektorach kreatywnych a kultura
organizacyjna
Płaszczyzna
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Kultura Organizacyjna Przedsiębiortstw Sektora Kreatywnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie European Competitiveness Report, 2010.

Dodatkowo odnosząc kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorach kreatywnych do definicji podanej przez Instytut DCMS17 można zauważyć, że jest to działalność,
która wywodzi się z indywidualnej kreatywności, umiejętności i talentu, oraz która ma
potencjał do tworzenia bogactwa i miejsc pracy poprzez generowanie i wykorzystanie intelektualnej własności.
Definicja ta opiera się na założeniu, że kreatywność jest głównym czynnikiem procesu
działania sektorów kreatywnych, natomiast własność intelektualna jest charakterystyczną
cechą jego rezultatu. Dlatego też proces ten wymaga szczególnego wsparcia, opierającego
się na budowaniu odpowiedniej specyfiki otwartości związanej bezpośrednio z kulturą
organizacyjną. Kultura taka będzie kreowała cechy umożliwiające realizację czterech wyżej
wymienionych efektów. Należy zaznaczyć, że na działalność przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach kreatywnych ma wpływ wiele czynników, które dzieli się na zewnętrzne,
generowane przez warunki otoczenia i wewnętrzne, które określają możliwości, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo np. w zakresie sprawności i skuteczności zarządzania, posiadanych
zasobów rzeczowych, finansowych, ludzkich i informacyjnych. Czynnikiem kluczowym
wpływającym na rozwój przedsiębiorstw z sektorów kreatywnych jest dynamicznie zmieniające się otoczenie18.

16 A. Zakrzewska-Bielawska, Relacje między strategią a struktura organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora
wysokich technologii, „Zeszyt Naukowy” 2011, nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź; E. C. Martins,
F. Terblanche, Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, „European Journal of
Innovation Management” 2003, vol. 6 no. 1.
17 DCMS Investing in Creative Industries – a Guide for Local Authorities, UK Government, Department of Culture, Media and Sport (DCMS), London 2009.
18 K. Szymańska, Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych, „Management Forum” 2017, vol. 5, no. 4,
Toruń.
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Otoczenie, które jest zdefiniowane jako ogół warunków i wzajemnych zależności różnorodnych zjawisk, procesów, trendów, a także organizacji, które nie należą do systemu organizacyjnego danego przedsiębiorstwa, ale mogą wywierać istotny wpływ na jego zachowania,
podejmowane działania, procesy zarządzania, rozwiązania strukturalne oraz perspektywy
rozwojowe. Tak interpretowane otoczenie tworzy specyficzny klimat i układ uwarunkowań
zewnętrznych, w ramach których prowadzona jest działalność kreatywna. Z punktu widzenia
działalności kreatywnej istotne są więc czynniki wewnętrzne związane m.in. bezpośrednio
z procesem zarządzania, strukturą organizacyjną, kwalifikacjami personelu, zarządzaniem
wiedzą oraz zasobami intelektualnymi itp. Szczególnie ważna jest grupa czynników bezpośrednio związanych z osobą przedsiębiorcy (właściciela) i kulturą organizacyjną, którą on
jednocześnie kreuje. Wszystkie podane czynniki mogą być z jednej strony stymulatorami,
z drugiej barierami blokującymi kulturę organizacją.
Z perspektywy kreatywnych przedsiębiorstw zauważa się więc, że muszą one funkcjonować w ścisłej diadzie – kultura organizacyjna a otoczenie, co przejawia się w zdolności
do funkcjonowania w zmiennych warunkach dynamicznych zmian, współpracy z różnego
typu partnerami, a poprzez to gotowości systematycznej, a przy tym świadomie kreowanej
dynamiki wielu procesów biznesowych, w tym przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Mając na uwadze bardzo szeroką typologię kultur organizacyjnych można stwierdzić, że
poszczególne ich rodzaje ukazują odmienne ich cechy19. W związku z tym można przyjąć,
że przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach kreatywnych muszą wykazywać się kulturą,
opierającą się na kreatywności. W literaturze nie ma jednak jednej spójnej definicji kreatywności, dzięki której można wyselekcjonować całość wymiarów tego zjawiska oraz stwierdzić
czy cecha ta jest cechą ludzi, czy jest procesem, w którym tworzone są oryginalne pomysły.
Zidentyfikowano natomiast cechy kreatywności w poszczególnych polach ludzkiej działalności, wśród nich są20:
–– kreatywność artystyczna, obejmuje wyobraźnie i zdolność do tworzenia nowych pomysłów (idei),
–– kreatywność naukowa, obejmuje ciekawość i chęć eksperymentowania oraz tworzenie
nowych połączeń w rozwiązywaniu problemów,
–– kreatywność ekonomiczna jest dynamicznym procesem wprowadzającym nowe innowacyjne rozwiązania w technologii, marketingu, praktykach biznesowych, co prowadzi
do zdobywania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw.
Wszystkie wyżej opisane cechy są ze sobą ściśle powiązane i dodatkowo obejmują kreatywność technologiczną. Według J. Newbigina kreatywność jest procesem prowadzącym
do przekraczania ustalonych granic i zmiany przyjętych założeń21. Podejście to zmusza
19 P. Krzyworzeka, Kultura organizacyjna ślepa uliczka teorii organizacji, MBA/CE, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2012, s. 78.
20 Creative Economy. Report 2008. The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards Informed PolicyMaking, United Nations Conference on Trade and Devenlopment, 2008.
21 J. Newbigin, Kreatywna gospodarka. Przewodnik dla początkujących, British Counsil, 2010 s. 18–20.
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przedsiębiorców do wyjścia poza tradycyjny schemat funkcjonowania, co wymaga budowania kultury organizacyjnej wspieranej przez wyżej opisane cechy. Kreowanie takich cech
pozwoli na utworzenie kultury organizacyjnej o wartościach, normach i sposobach wspierających systematyczne poruszanie się naprzód – od jednego sposobu postępowania do drugiego. Tylko taka kultura będzie swoistym mostem łączącym kreatywne przedsiębiorstwo
i powstające w nim pomysły z otoczeniem, czyli praktyczną rzeczywistością, gdzie te pomysły będą mogły być wdrażane. Jest to szczególnie istotne, gdyż produkty i usługi kreatywne
są depozytariuszem wartości symbolicznej i indywidualnej oraz wymagają innych niż tradycyjne metod dotarcia do otoczenia. Kultura organizacyjna potrzebuje tu więc wsparcia
ze strony innych ważnych elementów, które muszą ściśle ze sobą współgrać na wielu płaszczyznach zarządzania w tym sektorze. Za J. Colemanem można tu wyszczególnić np.: styl
zarządzania, podstawę władzy, misję i wizję, wartości, praktyki, ludzi, narrację oraz lokalizację22. Wymienione elementy mogą nadać oryginalność kulturze danego przedsiębiorstwa.
Mając więc pełną świadomość, iż każde przedsiębiorstwo buduje swoją specyficzną kulturę organizacyjną, na potrzeby niniejszego artykułu podjęto próbę określenia tradycyjnego
obrazu-cech będących bazą/podstawą takiej kultury w przedsiębiorstwach działających w sektorach kreatywnych. Charakterystykę takich cech przedstawiono względem wyróżnionych
elementów (tabela 2).
Tabela 2. Charakterystyka elementów kultury organizacyjnej przedsiębiorstw
sektorów kreatywnych
Wyróżnienie

Charakterystyka

Styl zarządzania

–– dążenie do stworzenia przełomowego projektu – zarządzanie przez kreatywność

Podstawa władzy

–– władza formalna skłonna do współpracy z innymi podmiotami
–– przekonanie o tworzeniu i uczestniczeniu ważnych procesów/produktów/usług

Misja

–– kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, współpraca

Wizja

–– kreatywny i twórczy geniusz

Wartości

–– nobody knows (nikt nie wie) – ze względu na doświadczalny charakter, jak i subiektywność
doświadczeń, zachodzi wysoka niepewność względem popytu
–– sztuka stanowi cel samy w sobie – twórcy odczuwają satysfakcję płynącą z aktu „tworzenia”
–– produkcja wymaga jednoczesnego wykorzystania zróżnicowanych, wyspecjalizowanych
umiejętności wielu osób o odmiennych gustach
–– nieskończone zróżnicowanie – zarówno względem jakości, jak i treści, wymagane kombinacje
czynników wytwórczych są unikatowe
–– małe różnice w umiejętnościach prowadzą do dużych różnic w wynagrodzeniach
–– koordynacja w czasie poszczególnych elementów procesu produkcyjnego jest niezwykle istotna
–– produkty są długotrwałe, podobnie jak proces czerpania z nich korzyści przez twórców

Praktyki

–– zgodność działań realizowanych w rzeczywistości z wyznawanymi i głoszonymi wartościami

22

J. Colemen, Sześć składowych wyższej kultury organizacyjnej, Harward Business Revew, https://www.hbrp.
pl/b/6- skladowych-wyzszej-kultury-organizacyjnej/APmWGnuL (20.01.2018).
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Wyróżnienie

Charakterystyka

Ludzie

–– elastyczność (wykraczają poza rzeczy oczywiste)
–– płynność (tworzą wiele pomysłów dotyczących danego problemu)
–– szczegółowość (wnikają w szczegóły zadania)
–– tolerancja niejasności (dobrze sobie radzą w sytuacjach konfliktowych)
–– zdolność postrzegania całości (podejście systemowe)
–– dociekliwość (zainteresowanie wieloma dyscyplinami)
–– wyczulenie na interesy innych (rozumieją potrzeby innych)
–– ciekawość (chcą „się bawić” rzeczami)
–– niezależność (myślenia), refleksyjność (myślą o rzeczach, jakie widzą i o jakich słyszą)
–– orientacja na działanie (wychodzą poza samo myślenie i pomysły – działają)
–– umiejętność skupienia się (pracują systematycznie)
–– wytrwałość (w dążeniu do celu mimo przeszkód)
–– zaangażowanie (w to co robią)
–– poczucie humoru (potrafią się śmiać, by nabrać dystansu do rzeczywistości)

Narracja

–– przekonanie o tworzeniu i uczestniczeniu ważnych procesów/produktów/usług

Lokalizacja

–– siedziba firmy, miasto, dany region, kraj itp. tworzą ścisły związek z działalnością
przedsiębiorstwa kreatywnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Colemen, Sześć składowych wyższej kultury organizacyjnej, Harward Business
Revew, https://www.hbrp.pl/b/6‑skladowych-wyzszej-kultury-organizacyjnej/APmWGnuL (20.01.2018).

Opisując tabelę 2 starano się znaleźć konsensus tego, co dla danej grupy jest wspólne.
Wskazane założenie ułatwi prowadzenie dalszych badań w tym obszarze. Dodatkowo, aby
nie zamykać przedsiębiorstw w tzw. kapsule kultur kreatywnych, należy pamiętać o wielu
innych cechach, które odgrywają kluczową rolę w różnych procesach, wymagających kulturowego wsparcia. W ramach opisanych zdolności, kultura organizacyjna przedsiębiorstw
kreatywnych musi wyrażać się: otwartością, wrażliwością, elastycznością i zdolnością szybkiej adaptacji do warunków i potrzeb otoczenia oraz umiejętnością budowania w tym celu
nowoczesnych konceptów i modeli biznesowych. Stopień nasilenia danej cechy umożliwi
wykorzystanie szans oraz redukcję zagrożeń związanych ze złożonością otoczenia. Wdrożenie
i utrzymanie takiej kultury wymaga pełnej sprawności, czyli zdolności przełożenia elementów kultury tj.: wartości, norm czy sposobów myślenia i zachowania w stronę kreatywności.

4. Podsumowanie
Umiejętność budowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach kreatywnych to kluczowa kompetencja, warunkująca nie tylko rozwój, ale i przetrwanie tych przedsiębiorstw.
Można więc założyć, że cechy kultury wynikają z samej natury i specyfiki tego sektora oraz
ludzi go tworzących. Często jednak „kreatywni” są zbyt mali, by samodzielnie zagwarantować
sobie wszystkie niezbędne zasoby. Najczęściej bowiem są to przedsiębiorstwa specjalizujące się
w wąskiej i niszowej dziedzinie, która nie wymaga różnorodnych umiejętności organizacyjnych, marketingowych czy strategicznych itp. Ponadto ich zdolność do podejmowania współpracy jest rozumiana jako: po pierwsze – kooperacja wewnątrzsektorowa, między samymi
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podmiotami kreatywnymi, po drugie – jako zdolność do wchodzenia w relacje z otoczeniem
i funkcjonującymi w nim innymi sferami np. klasyczną sferą biznesu (przedsiębiorstwa), sferą
administracji publicznej, sferą nauki czy sferą społeczności lokalnej. Specyfika taka wskazuje ciekawy kierunek dla pogłębionych badań w obszarze oceny tradycyjnych cech kultury
organizacyjnej przedsiębiorstw z tego sektora, jak i uzupełnienie ich o inne istotne poznania
np. w zakresie rytuałów, relacji, tożsamości, mitów, płci kulturowej a w szczególności relacji między tym sektorem a lokalizacją przedsiębiorstwa. Dwutorowe spojrzenie na kulturę
organizacyjną przez pryzmat tradycyjnych i nowych (wyłonionych w trakcie badań) cech
pozwoli zrozumieć i wyjaśnić różnorodności, które charakteryzują współczesne przedsiębiorstwa w tym sektorze. Dokładniejsze poznanie mechanizmów i procesów zachodzących
w diadzie: przedsiębiorstwa sektorów kreatywnych – kultura organizacyjna motywuje do
prowadzenia pogłębionych badań w tym zakresie. Zaprezentowane w artykule rozważania
należy zatem traktować jako przyczynek do kolejnych poszukiwań badawczych.
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Organisational Culture to Support Creative Sector Companies
Summary
The significance and potential of the creative sector may be considered in relations to many points of
reference. Additionally, in the considerations on this issue a great significance is attached to the organizational culture, which supports and enables its operation. The development of these companies is
based on the so-called cultural openness, which should be perceived as a major factor of competitive
advantage. In this connection, the aim of this study is to make a point in the discussion on the organizational culture in the creative sector companies. The aim has been achieved through the description
the potential and role of creative sector companies and an attempt to identify their organisational culture. On the basis of the results of secondary sources as well as the author’s own research experience
it may be stated that the operation of creative sector companies remains in the integral interdependence with their organizational culture.
Keywords: creative sector, organisational culture, creativity
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Streszczenie
Artykuł ma na celu przedstawienie wyników w zakresie oceny predyspozycji do kreatywnego myślenia pracowników. Zaprezentowano w nim zatem wybrane sposoby badania kreatywności oraz rozróżniono postawę twórczą od zdolności twórczych w kontekście przeprowadzonych badań. Ponadto
przedstawiono autorską metodę badania kreatywności i jej zastosowanie w przedsiębiorstwie branży
spożywczej. Jest to jeden z przykładów prezentujący procedurę prowadzonych prac badawczych nad
określeniem wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji. Wyniki uzyskane w badanym przedsiębiorstwie pozwoliły na zaobserwowanie pewnej zależności.
Innowacja, które uzyskała wysoką ocenę została wytworzona przez innowatora charakteryzującego się
wysokim poziomem postawy twórczej i bardzo wysoką oceną z próbki pracy.
Słowa kluczowe: pomiar kreatywności, innowacje, innowatorzy, przedsiębiorstwo
Kody klasyfikacji JEL: O31, L22
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1. Wprowadzenie
Pomysłodawcy innowacji, czyli tzw. innowatorzy to osoby pożądane w każdym przedsiębiorstwie. Posiadają zestaw cech i umiejętności, które pozwalają im kreować nowe rozwiązania. Szczególne miejsce przypisuje się kreatywności poprzedzającej innowacje. W przyjętym
postępowaniu badawczym zestawiono ze sobą te dwa pojęcia oraz dokonano pomiaru kreatywności osób, które były twórcami innowacji co umożliwiło określenie wpływu kreatywności pracowników na powstawanie innowacji produktowych i/lub procesowych w obszarze
inżynierii produkcji.
W artykule badaniu zostali poddani pomysłodawcy innowacji z branży spożywczej. Jak
wskazuje Grzybowska1 branża spożywcza jest wrażliwa na nowości. Jej specyfika wymusza
doskonalenie procesów związanych z ofertą asortymentową.
Pomiar kreatywności rozumiany jest jako ocena natężenia cech składających się na kreatywność człowieka. Dokonując pomiaru kreatywności w przedsiębiorstwie innowacyjnym,
które przykłada szczególną uwagę do nieustannego doskonalenia, można by przypuszczać,
że wszyscy pracownicy charakteryzują się jej wysokim poziomem. Taka prosta zależność
jednak nie istnieje. Badanie kreatywności powinno być przemyślanym i jasno określonym
działaniem, stąd całość prowadzonych badań z tego obszaru opiera się na metodach badawczych, zarówno ilościowych i jakościowych, dzięki czemu obraz kreatywnego pracownika
został pogłębiony.

2. Postawa a zdolności twórcze
Zgłębiając kreatywność warto rozróżnić dwa terminy: postawę twórczą i zdolności twórcze. Postawa jest względnie trwała. Jak definiuje M. Karwowski, „postawa twórcza to aktywne
i otwarte ustosunkowanie się jednostki do otaczającej rzeczywistości oraz podejmowania
przez nią i rozwiązywania problemów o różnym charakterze”2. Wydaje się więc, że postawa
odtwórcza jest przeciwieństwem postawy twórczej. Ta orientacja może być związana z samooceną lub poczuciem własnej wartości. W rezultacie wpływa na zachowanie. Zdolności zaś
to pewien pakiet umiejętności i kompetencji, które „pozwalają rozwiązywać problemy, realizować się w wybranej dziedzinie czy sferze społecznej”3. Dotyczy to także zdolności w zakresie myślenia dywergencyjnego i konwergencyjnego. Szczególnie istotne jest tutaj myślenie
dywergencyjne, które sprzyja myśleniu twórczemu i podlega wytrenowaniu. Warunkiem
1 B. Grzybowska, Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne, Wydawnictwo UMW,
Olsztyn 2012.
2 M. Karwowski, Zagłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości, Wydawnictwo
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009, s. 20.
3 Ibidem, s. 21.
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uzyskania procesów dywergencyjnych są zadania o charakterze otwartym posiadające wiele
poprawnych rozwiązań4.
W wyniku przyjętego postępowania badawczego badającego postawę twórczą oraz
zdolności twórcze zaobserwowano niejednorodne wyniki z poszczególnych pomiarów. To
zróżnicowanie poskutkowało poszukiwaniem potwierdzenia, że wyniki te mogą stanowić
naturalny sposób funkcjonowania osób kreatywnych, w tym przypadku – twórców innowacji. Ze względu na stwierdzone przez M. Karwowskiego korelacje o charakterze niezbyt
silnym między zdolnościami a postawą twórczą, przyjęto za nim dychotomiczny ich charakter5 i przyporządkowano twórców innowacji do czterech kategorii osób:
• osoby pozbawione zarówno znamion postaw, jak i elementarnych zdolności twórczych;
• osoby cechujące się postawą twórczą, ale pozbawione zdolności twórczych;
• osoby pozbawione znamion postaw twórczych, ale posiadających zdolności twórcze;
• osoby o postawie twórczej i twórczych zdolnościach.
Tak różnie zaprezentowani twórcy innowacji będą stanowić informację dla nich samych,
jak i dla pracodawców, co jest ich mocną, a co słabą stroną, co wymaga udoskonalenia przez
danego pracownika i – co ważne – jak to osiągnąć. Na przykład w przypadku mierzenia
postawy pracownika, można uzyskać ważne informacje o jego samoocenie (samowiedzy).
Jeżeli jest niska, można popracować nad zmianą postawy. W przypadku zdolności można je
rozpoznać od najbardziej do najsłabiej rozwiniętych u uczestnika badania. Następnie każdą
z nich, we właściwy dla niej sposób, wytrenować. W konsekwencji, w połączeniu z posiadaną wiedzą specjalistyczną pracownika, będzie można dążyć do rozwijania w nim kompetencji innowacyjnej.

3. Zastosowane metody badania kreatywności pracowników
Można wyróżnić następujący podział metod pomiaru twórczości w zakresie technik
badań psychometrycznych6:
• testy zdolności myślenia twórczego,
• kwestionariusze postaw i osobowości twórczej,
• skale ocen wytworów twórczości,
• kwestionariusze i skale właściwości środowiska twórczego.
Z punktu widzenia prowadzonych badań dokonano przeglądu wiedzy z zakresu testów
zdolności myślenia twórczego oraz kwestionariuszy postaw i osobowości twórczej.
4 Z. Pietrasiński, Myślenie twórcze, Wydawnictwo Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa
1969; P. J. Silvia, B. P. Winterstein, J. T. Willse, C. M. Barona, J. T. Cram, K. I. Hess, J. L. Martinez, C. A. Richard,
Assessing Creativity with Divergent Thinking Tasks: Exploring the Reliability and Validity of New Subjective Scoring Methods, “Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts” 2008, no. 2, s. 68–85.
5 M. Karwowski, Konstelacje zdolności: typy inteligencji a kreatywność, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa 2005; M. Karwowski, Zagłębianie kreatywności…, op.cit, s. 21.
6 K. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007, s. 333.
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Kwestionariusze postaw i osobowości twórczej pozwalają rozpoznawać specyficzne postawy,
zainteresowania, motywy, doświadczenia życiowe, style działania7. Wymagają umiejętności
wydawania trafnych i uogólnionych sądów na własny temat. Nie wymagają zdolności myślenia twórczego, lecz samowiedzy. To może stanowić ich wady, bo wymaga umiejętności autorefleksji. Kwestionariusze są właściwe dla osób dorosłych.
Testy zdolności myślenia twórczego to „zbiory zadań przeznaczonych do rozwiązywania
przez osobę badaną w taki sposób, aby z ich wyniku można było wywnioskować o poziomie
rozwoju umiejętności, zdolności lub cechy danej osoby”8.
Testy te jak każda inna metoda badacza mają zalety i wady. Jednak właściwe przygotowanie, uczenie się na doświadczeniach innych badaczy oraz uwzględnienie potencjalnych
dystraktorów przed i w trakcie badań, pozwoliło dołożyć wszelkich starań do ich prawidłowego przeprowadzenia. W związku z tym uwzględniano m.in. wykonanie badań pilotażowych, zadbanie o odpowiednie warunki, czas i wprowadzenie w dobry nastrój badanego
poprzez luźną rozmowę – nie wywierano na nim presji, pozostawiano go samego z kwestionariuszami (z zachowaniem jednakowej kolejności ich wypełniania). Zadania z próbki pracy
zostały dostosowane do specyfiki zadań w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Uczestnicy
mogli poznać uzyskane wyniki z badania.
Ogólny plan badań realizowanych w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem stosowanych
metod i narzędzi obejmował pięć etapów (rys. 1). Pierwszym etapem badania był właściwy
dobór próby. Badanie wymagało dobrania przedsiębiorstw produkcyjnych o charakterze
innowacyjnym, które w latach 2012–2017 wygenerowały rozwiązanie innowacyjnego procesu i/lub produktu. Badaniom podlegały małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne. Dobór przedsiębiorstw oparto na wywiadzie semiustrukturyzowanym. Zawiera on
elementy wywiadu ustrukturyzowanego, który jest prowadzony na zasadzie indywidulanej
rozmowy z respondentem i zawiera pytania specyficzne9, mogące mieć istotne znaczenie
dla rozwoju prowadzonych badań. Narzędziem wspomagającym określenie innowacyjności
przedsiębiorstwa był kwestionariusz ankiety.
Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą m.in. rodzaju innowacji, jakie przedsiębiorstwo wprowadziło na przełomie lat 2012–2017, kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
inwestycji, czy też zaangażowania pracowników w tworzenie innowacji.
Kolejnym etapem była analiza danych zastanych na temat wprowadzonej innowacji
w przedsiębiorstwie. Analizie poddano dokumentację dotyczącą powstałej innowacji. Na
postawie uzyskanych informacji przeprowadzono ocenę wprowadzonego rozwiązania według
wskaźników: stopień nowości w ujęciu przedsiębiorstwa, stopień nowości w ujęciu rynku, czas

7 Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, red. K. Szmidt, Wydawnictwo Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
8 Ibidem, s. 38.
9 A. Blandford, Semi–Structured Qualitative Studies, w: The Encyclopedia of Human-Computer Interaction,
wyd. 2, red. M. Soegaard, R. F. Dam, Aarhus The Interaction Design Foundation, Denmark 2013.
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działania wprowadzonej innowacji, zasięg innowacji oraz uniwersalność innowacji. Narzędziem wspomagającym przeprowadzenie oceny był arkusz oceny innowacji (AOI).
Rysunek 1. Plan badania wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji
Etap badania

Metoda

Narzędzie

Dobór próby

Wywiad semi ustrukturyzowany

Kwestionariusz badania
poziomu innowacyjności

Analiza wprowadzonej
innowacji
w przedsiębiorstwie

Analiza danych zastanych
(desk research)

Arkusz oceny innowacji

Badanie postawy twórczej
pracownika

Metoda sondażu

Kwestionariusz postawy
twórczej

Ocena próbki pracy
pracownika

Action research

Arkusz oceny próbki pracy.
Kwestionariusz próbki pracy

Analiza wpływu
kreatywności pracowników
na rozwój innowacji
Źródło: opracowanie własne.

Do pomiaru kreatywności innowatorów zastosowano dwa autorskie kwestionariusze:
kwestionariusz postawy twórczej (KPT)10 oraz kwestionariusz próbki pracy (KPP)11. KPT jest
narzędziem pozwalającym ocenić indywidualne natężenie postawy twórczej pracownika. Jest
to kwestionariusz samooceny i zawiera stwierdzenia dotyczące zachowania się pracownika
w sytuacji doskonalenia oraz działania w przedsiębiorstwie. KPP polega na określeniu zdolności
pracownika do myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego), czyli poszukiwaniu wielu rozwiązań
danego problemu. Zadania o charakterze rozbieżnym mają na celu zachęcanie do spekulacji
myślowych oraz pobudzanie do: płynności, giętkości, oryginalności myślenia i elaboracji. Ich
sens polega na zapoznaniu uczestników z istotnymi w procesie wytwarzania twórczych pomysłów czynnikami, które wypływają na ilość oraz jakość rozwiązań. Z dostępnych testów, które
stanowiły źródło inspiracji, to testy myślenia dywergencyjnego JP. Guilforda12. Narzędziem
10

K. Tomczak-Horyń, R. Knosala, Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2016, nr 2, s. 34–39.
11 K. Tomczak-Horyń, R. Knosala, Ocena próbki pracy innowatorów, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii
produkcji, t. 1, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017,
s. 118–126.
12 J. P. Guilford, Inteligence, Creativity and their Educational Implication, Robert R. Knapp Publisher, San Diego
1968.
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wspomagającym ocenę próbki pracy był arkusz oceny próbki pracy (AOPP). Umieszczono
w nim komentarz do przydzielania punktów w ujęciu danego wskaźnika.
Ogólny schemat badań przeprowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach przedstawiono na rysunku 2. Ujęto w nim trzy główne etapy badania z uwzględnieniem zastosowanych narzędzi.
Rysunek 2. Ogólny schemat badania przeprowadzony w przedsiębiorstwie
Analiza poziomu
innowacyjności
przedsiębiorstwa

Analiza wprowadzonej
w przedsiębiorstwie
innowacji procesowej lub/
i produktowej

Badanie predyspozycji do
kreatywnego myślenia
innowatorów

wypełnienie przez
osobę decyzyjną
Kwestonariusza
badania poziomu
innowacyjności

ocena poziomu nowości
wprowadzonej innowacji
z zastosowaniem AOI

ocena predyspozycji
twórczych w opraciu o KPP
oraz KPT

Źródło: opracowanie własne.

4. Analiza wyników badań przeprowadzonych
w przedsiębiorstwie branży spożywczej
Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii
produkcji przeprowadzono w dużym przedsiębiorstwie branży spożywczej. Przedsiębiorstwo
specjalizuje się w produkcji: produktów żywnościowych dla niemowląt, małych dzieci oraz
produktów żywnościowych stosowanych w żywieniu medycznym dla osób dorosłych. Przeprowadzone badania wykazały, że przedsiębiorstwo niewątpliwie jest innowacyjne. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa poprawia się, a zatrudnienie w ostatnich latach rośnie.
W ostatnim czasie firma zainwestowała w uruchomienie dwóch nowych wydziałów produkcyjnych. W przedsiębiorstwie bardzo często występują zmiany i są one radykalne. Systematycznie wprowadzane są nowe rozwiązania. W ostatnich latach wprowadzono wiele
innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych. Ich efektem jest poprawa jakości
produktów oraz wzrost liczby klientów i wydajności pracy. Wprowadzone rozwiązania miały
walor nowości dla rynku. Firma nie posiada funduszy przeznaczonych wyłącznie na działalność innowacyjną. Jedynie Dział Rozwoju Produktów przedsiębiorstwa posiada dodatkowe fundusze na innowacyjne badania, jednak nie są one znaczące. Finansując działalność
innowacyjną firma nie korzysta z kapitałów zewnętrznych. Pracownicy wykazują aktywność
w zgłaszaniu nowych pomysłów dotyczących udoskonaleń. W firmie są wyznaczone zespoły
z różnych działów przedsiębiorstwa, które mają na celu rozwiązywanie określonych problemów. Noszą one nazwę PSG (Problem Solving Group). W przedsiębiorstwie stale odbywają
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się szkolenia z zakresu technik twórczego rozwiązywania problemów i rozwijania kreatywności. Przeprowadzane są tylko wśród pracowników wyższego szczebla (dyrektorów i kierowników pionów, liderów zespołów, specjalistów).
W latach 2013–2016 wprowadzono w przedsiębiorstwie wiele innowacji różnego typu.
W przeprowadzonych badaniach dokonano analizy dwóch innowacji procesowych i jednej
innowacji produktowej. Do oceny poziomu wprowadzonych nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie dobrano takie wskaźniki jak13:
1) stopień nowości w ujęciu przedsiębiorstwa − poziom nowości wprowadzonej innowacji
w obszarze przedsiębiorstwa,
2) stopień nowości w ujęciu rynku − poziom nowości wprowadzonej innowacji w ujęciu rynku,
3) czas działania wprowadzonej innowacji − liczba miesięcy użytkowania wprowadzonej
innowacji,
4) zasięg innowacji − zasięg wprowadzonej innowacji w przedsiębiorstwie,
5) uniwersalność innowacji − obszary przedsiębiorstwa, w których odnotowano korzyści
po wprowadzeniu innowacji.
Do oceny innowacji procesowych zastosowano wszystkie powyższe wskaźniki, zaś do
oceny innowacji produktowej jedynie trzy pierwsze wymienione wskaźniki.
Pierwsza innowacja procesowa dotyczy wprowadzenia metodyki SMED. Polega ona
na skracaniu czasów przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych14. Początkowo metodę wprowadzono w ramach testów w jednym dziale produkcyjnym. Jej zastosowanie przyniosło oczekiwane efekty i w konsekwencji została ona wprowadzona we wszystkich
działach produkcyjnych. Autorem innowacji jest jeden pracownik. W ramach rozwijania tej
metody w przedsiębiorstwie powołano zespół składający się z trzech osób, który miał na celu
wdrażanie metody w pozostałych działach. Metoda SMED nie była dotychczas stosowana
w przedsiębiorstwie. Innowacyjne rozwiązanie obejmuje swoim zasięgiem wszystkie działy
produkcyjne w przedsiębiorstwie.
Na kolejnym etapie badań dokonano oceny kreatywności innowatora. W tym celu zastosowano kwestionariusze KPT i KPP. W badaniu postawy twórczej autor innowacji uzyskał
61 punktów. Według przyjętej skali typu sten15 oznacza to, że charakteryzuje się on wysoką
postawą twórczą. Skala typu sten ma zakres od 1 do 10 jednostek (jedna jednostka równa
się 0,5 odchylenia standardowego). Odchylenie standardowe w tej skali wynosi 2. Natomiast
średnia mieści się w środku skali, czyli pomiędzy 5. a 6. stenem16. W przypadku oceny próbki
13 K. Tomczak-Horyń, R. Knosala, The Study Project on Employees Creativity Effect on Innovation in a Manufacturing Company, w: Proceedings of the 30th International Business Information Managment Association Conference, red. K. S. Soliman, Madrit 2017, s. 1918–1926.
14 K. Antosz, A. Pacana, Ocena efektywności wdrożenia metody SMED dla wybranych stanowisk produkcyjnych – studium przypadku, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1, red. R. Knosala, Oficyna PTZP,
Opole 2017, s. 313–321.
15 K. Tomczak-Horyń, Knosala R, Projekt systemu…, op.cit.
16 A. Rynkiewicz, Normy i normalizacja, w: Psychometria. Podstawowe zagadnienia, red. K. Fronczyk, WSFIZ,
Warszawa 2009.
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pracy innowator uzyskał 60 punktów. Według przyjętej skali17 jego próbka pracy została oceniona na bardzo wysokim poziomie.
Druga innowacja procesowa dotyczy wprowadzenia systemu optymalizacji kosztów
i reorganizacji współpracy z firmami dostarczającymi surowce dla przedsiębiorstwa. System ten został wprowadzany w latach 2015–2017. Jest to istotna zmian już funkcjonującego
w przedsiębiorstwie rozwiązania. W ujęciu rynku jest innowacją przyrostową. Swoim zasięgiem obejmuje zarówno dział logistyczny, jak i produkcyjny. Autorem innowacji jest jeden
pracownik. Charakteryzuje się on wysokim poziomem postawy twórczej. W badaniu postawy
otrzymał 60 punktów. Jego próbka pracy również została oceniona na wysokim poziomie.
Innowator otrzymał 42 punkty.
Kolejnym przykładem jest innowacja produktowa, która dotyczy wprowadzenia nowej linii
kaszek. Innowacja jest istotną zmianą już funkcjonującego w przedsiębiorstwie rozwiązania.
W ujęciu rynku jest to innowacja przyrostowa. Produkt jest w sprzedaży na rynku powyżej
roku. Kolejno zbadano predyspozycje do kreatywnego myślenia autorów innowacji. Wprowadzona innowacja powstała w zespole. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych działów. Badani innowatorzy są pracownikami wyższego szczebla (tab. 1). Pracownik 1. uzyskał
przeciętny poziom postawy twórczej i wysoką ocenę próbki pracy. Drugi pracownik uzyskał
wysoki poziom postawy twórczej. Próbka jego pracy została oceniona na bardzo wysokim
poziomie. Pracownik 3. wykazał się przeciętną postawą twórczą i wysoką oceną próbki pracy.
Tabela 1. Wyniki badania kreatywności innowatorów w przedsiębiorstwie branży spożywczej
Uzyskane wyniki
Postawa twórcza

Próbka pracy

Pracownik

suma punktów

poziom postawy twórczej

suma punktów

ocena

1

56

przeciętny

47

wysoka

2

60

wysoki

56

bardzo wysoka

3

59

przeciętny

42

wysoka

Źródło: badania własne.

W celu określenia poziomu wprowadzonych w przedsiębiorstwie innowacji autor dokonał
ich własnej oceny według przyjętych wskaźników. Do oceny innowacji procesowej przyjęto
wszystkie pięć opisanych wcześniej wskaźników. Większość wskaźników do oceny innowacji
procesowej oceniana jest w skali 3‑poziomowej. Wyjątkiem jest wskaźnik dotyczący oceny
stopnia nowości w ujęciu rynku, gdzie występują dwa poziomy. Za każdy wskaźnik maksymalnie można zdobyć 15 punktów, co w sumie daje 75 punktów (tab. 2). Dla większości
wskaźników minimalna wartość punktów wynosi 5. Innowacja produktowa oceniana jest
przy wykorzystaniu trzech pierwszych wskaźników. Podobnie jak w innowacji procesowej,
17

K. Tomczak-Horyń, R. Knosala, Ocena próbki…, op.cit.
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za każdy wskaźnik maksymalnie można zdobyć 15 punktów, co w sumie daje 45 punktów
(tab. 3). W przypadku wskaźników: stopnia nowości w ujęciu przedsiębiorstwa oraz czasu
działania wprowadzonej innowacji minimalna wartość punktów wynosi 5, natomiast dla
wskaźnika stopień nowości w ujęciu rynku wynosi 10, co w sumie daje 20 punktów (dolna
granica oceny)18.
Tabela 2. Wskaźniki oceny innowacji dla innowacji procesowej
Poziom innowacji

Punkty

I

bardzo wysoki

70–75

II

wysoki

61–69

III

umiarkowany

51–60

IV

niski

41–50

V

bardzo niski

30–40

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Wskaźniki oceny innowacji dla innowacji produktowej
Poziom innowacji

Punkty

I

bardzo wysoki

40–45

II

wysoki

35–39

III

umiarkowany

30–34

IV

niski

25–29

V

bardzo niski

20–24

Źródło: badania własne.

Uzyskane punkty względem przyjętych wskaźników dla wszystkich wprowadzonych
innowacji przedstawiono w tabeli 4.
Według przyjętej skali punktowej innowacja procesowa dotycząca wprowadzenia metody
SMED uzyskała 70 punktów i została oceniona przez autora na bardzo wysokim poziomie.
Druga innowacja procesowa dotycząca wprowadzenia systemu optymalizacji kosztów i reorganizacji współpracy z firmami dostarczającymi surowce dla przedsiębiorstwa uzyskała 60
punktów, co oznacza, że jest na umiarkowanym poziomie. Innowacja produktowa uzyskała
35 punktów, co świadczy o jej wysokim poziomie. Podsumowanie uzyskanych wyników
zaprezentowano w tabeli 5.
Na przykładzie badanego przedsiębiorstwa można zaobserwować pewną zależność. Innowacja oceniona na bardzo wysokim poziomie została wytworzona przez innowatora, który
uzyskał wysoki poziom postawy twórczej i bardzo wysoką ocenę z próbki pracy. Innowatorzy,
18

K. Tomczak-Horyń, R. Knosala, Ocena poziomu wprowadzonych innowacji w wybranych przedsiębiorstwach,
w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, s. 130–138.
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którzy są autorami pozostałych innowacji uzyskali w większości słabsze wyniki. Wytworzone
przez nich innowacje zdobyły na skali ocen poziom umiarkowany i wysoki.
Tabela 4. Ocena wprowadzonych innowacji w przedsiębiorstwie branży spożywczej
Nazwa innowacji

Nazwa wskaźnika

Klasyfikacja

Poziom

Punkty

SMED

optymalizacja
kosztów

nowa
linia
kaszek

uzyskane punkty
innowacyjne rozwiązanie,
niestosowane dotychczas
w przedsiębiorstwie

I

15

Stopień nowości istotna zmiana już
funkcjonującego
II
w ujęciu
przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie rozwiązania

10

15

10

10

niewielka zmiana tzw. mikrorozwiązanie dotyczące
stanowiska roboczego

III

5

Stopień nowości
w ujęciu rynku

innowacja radykalna

I

15

innowacja przyrostowa

II

10

10

10

10

Skuteczność
innowacji

liczba miesięcy użytkowania
wprowadzonej innowacji

9+ wysoki

15

15

15

15

4–6 umiarkowany

10
15

15

0–3 niski

5

4+ wysoki

15

Zasięg innowacji

liczba stanowisk roboczych,
w których można było
zastosować wprowadzoną
innowację

2–3 umiarkowany

10

4+ wysoki

15

Uniwersalność
innowacji

liczba obszarów
w przedsiębiorstwie, które
można było usprawnić dzięki
wprowadzonej innowacji

2–3 umiarkowany

10

1 niski

–

5

1 niski

15
10

–

60

35

5
70

Suma punktów
Źródło: badania własne.

Tabela 5. Podsumowanie wyników branży spożywczej
Innowacja
Nazwa innowacji

Innowator/Innowatorzy
Poziom innowacji

Poziom postawy twórczej

Ocena próbki pracy

SMED

bardzo wysoki

wysoka

bardzo wysoka

System optymalizacji kosztów

umiarkowany

wysoki

wysoki

przeciętny

wysoka

wysoki

bardzo wysoka

przeciętny

wysoka

Nowa linia kaszek

Źródło: badania własne.
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Biorąc pod uwagę opracowany przez M. Karwowskiego podział twórców innowacji
można zaobserwować, że dwóch innowatorów posiada przeciętne znamiona postaw twórczych i wysokie zdolności twórcze. Nasuwa się wniosek, że posiadają oni niskie przekonanie
o własnej kreatywności. Informacja ta umożliwi dobór odpowiedniej ścieżki rozwoju dla
innowatorów w badanym przedsiębiorstwie.

5. Podsumowanie
Diagnoza – ocena kreatywności pracownika, dzięki zastosowaniu różnych narzędzi,
pozwoli na opracowanie rekomendacji dla przedsiębiorstw, ze szczególnym wskazaniem
na rozwijanie słabych stron pracownika i wspieranie mocnych. Pomoże w tym podział twórców innowacji na cztery kategorie osób ze względu na dychotomiczny charakter zdolności
i postaw twórczych. Dobrane wskaźniki umożliwiły ocenę poziomu wprowadzonej innowacji.
Uzyskane wyniki pozwoliły na wyłonienie pewnych zależności, jednak dopiero po dokonaniu całościowej analizy wszystkich przypadków można będzie przedstawić skalę badanego
wpływu. Pozostałe badania przeprowadzono w dużym przedsiębiorstwie branży meblarskiej,
dużym przedsiębiorstwie branży metalurgicznej, średnim przedsiębiorstwie branży opakowań,
średnim przedsiębiorstwie branży meblarskiej i w małym przedsiębiorstwie branży rolniczej.
Ograniczeniami badawczymi prowadzonych badań był utrudniony dostęp do twórców oraz
niewielka liczba małych firm, w których zostały wytworzone innowacje. Uzyskane wyniki
z przeprowadzonych badań będą prezentowane w późniejszych publikacjach.
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Measurement of Creativeness of Corporate Innovation Initiators
Summary
The article is aimed at the presentation of results in the area of appraisal of predisposition of staff
to think creatively. In this connection, it presents selected methods of examination of creativeness and
differentiates a creative attitude from creative skills in the context of the conducted research. It introduces the author’s designed method of examination of creativeness and its application in a food industry company. It is one of the examples presenting the procedure of conducted research of the impact
of staff creativity on the development of innovation in production engineering. The results obtained
in the examined company allowed for the observation of a certain dependence. The innovation which
was highly appraised was created by the innovator characterized by a high level of creative attitude and
very high appraisal of the work sample.
Keywords: creativeness measurement, innovation, innovators, company
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Rola kreatywności w analityce biznesowej
w kontekście analizy danych marketingowych

Streszczenie
Wraz ze wzrostem zainteresowania tematyką analityki biznesowej pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny określanej mianem „data science”, czyli nauki poświęconej danym i ich analizie (algorytmom, narzędziom i zastosowaniom). W dobie dynamicznego rozwoju i upowszechnienia
technologii informacyjnej jest ona warunkiem koniecznym do funkcjonowania na rynku, o konkurencyjności decyduje natomiast kreatywne wykorzystanie dostępnych danych i technologii. Niniejszy
artykuł ma na celu wskazanie możliwości i obszarów działań kreatywnych w procesie analizy danych.
Działania te mają na celu stworzenie wartości dodanej dla firmy i klienta. Rozważania zaprezentowane
zostały na podstawie standardowego modelu procesu analizy danych CRISP-DM a wnioski są poparte
obserwacjami i doświadczeniami autora, nabytymi podczas realizacji projektu eksploracji danych marketingowych sieci sklepów sprzedaży detalicznej w Polsce.
Słowa kluczowe: kreatywność, kompetencje, analityka biznesowa, analiza danych marketingowych
Kody klasyfikacji JEL: M31, J24, C55, C18
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1. Wprowadzenie
Idea gromadzenia danych i wydobywania z nich wiedzy w celu tworzenia wartości biznesowej jest znana od lat, jednak obecnie tematyka ta nabiera szczególnego znaczenia praktycznego1. Przedsiębiorstwa używały narzędzi inteligencji biznesowej od wielu dziesięcioleci
a naukowcy studiowali zbiory danych, aby odkryć tajemnice wszechświata. Niektóre z algorytmów używanych obecnie, będące podstawą eksploracji danych, liczą sobie nawet kilkaset
lat2. Jednak skala zbiorów danych zmienia się, a wzrastająca ilość dostępnych danych i mocy
obliczeniowej komputerów stwarza nowe możliwości ekstrapolacji informacji i wiedzy.
W dobie dynamicznego rozwoju technologii informacyjnej efektywne i innowacyjne
wykorzystanie dostępnych danych w wielu przypadkach staje się podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw3. W teorii i praktyce zarządzania organizacjami zawsze dostrzegano rolę
informacji i potencjalnych wniosków płynących z jej analizy w celu podejmowania lepszych,
inteligentniejszych i szybszych decyzji, przede wszystkim opartych na faktach. Zapotrzebowanie na pogłębioną wiedzę od dawna było motorem napędzającym rozwój narzędzi analizy
danych i systemów wspomagania decyzji. Obecnie praca menedżerów staje się coraz bardziej uzależniona od technologii, wymagająca szybkości i trafności podejmowanych decyzji.
Mimo zwiększających się możliwości i roli technologii informacyjnej, skuteczność pracy
menedżerów w coraz większym stopniu uzależniona jest od kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu posiadanych narzędzi i źródeł informacji4. Kwestia kreatywności staje się szczególnie ważna w świetle zwiększającej się liczby możliwości
wyboru alternatywnych narzędzi analizy danych, źródeł informacji, możliwości ich łączenia
i wizualizacji. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie miejsca i roli kreatywności w procesie biznesowej analityki danych. Szczegółowym celem jest odpowiedź na pytanie badawcze,
na których etapach tego procesu i przy realizacji jakich szczegółowych zadań istnieje pole
dla kreatywności. Kontekst kreatywności pojawił się podczas projektu realizowanego przez
autorkę, który miał na celu wydobycie wiedzy ze zbioru danych transakcyjnych udostępnionego przez sieć sprzedaży sklepów detalicznych z bielizną.

1

M. Tabakow, J. Korczak, B. Franczyk, Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna”2014, nr 1 (31).
2 W 1763 r. opublikowano pośmiertnie artykuł autorstwa Thomasa Bayesa będący podstawą współczesnych
algorytmów data mining, pozwalających zrozumieć skomplikowane realia oparte na szacowaniu prawdopodobieństwa. Natomiast w 1805 r. Adrien-Marie Legendre i Carl Friedrich Gauss stworzyli algorytm regresji i metodę
najmniejszych kwadratów, które do dziś są kluczowymi narzędziami Data Mining.
3 R. Subashini, S. Rita, M. Vivek, The Role of ICTs in Knowledge Management (KM) for Organizational Effectiveness, „Communications in Computer and Information Science” 2012, vol. 270, s. 542–549, http://dx.doi.
org/10.1007/978–3–642–29216-3_59.
4 T. Dewett, Understanding the Relationship Between Information Technology and Creativity in Organizations,
„Creativity Research Journal” 2003, no. 15, s. 167–182.
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2. Analiza danych w podejmowaniu decyzji biznesowych
Analityka danych jest dziedziną skupiającą się na badaniu surowych danych w celu znalezienia wzorców, testowania hipotez oraz prognozowania i wyciągania wniosków na temat
rzeczywistości poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów. Odkrywane prawidłowości
nie są z góry znane ani jawnie zaprezentowane w zbiorze danych, można je odkryć jedynie
poprzez wnioskowanie. Jednak ilość danych, które są dostępne i mogą zawierać istotne fakty
jest obecnie tak duża, iż niemożliwością jest ich przeanalizowanie bez pomocy komputera
lub polegając wyłącznie na intuicji.
Analiza danych jest jedną z funkcji organizacji, ukierunkowaną na zdobywanie wiedzy
niezbędnej do przygotowania i doskonalenia strategii biznesowych oraz planów marketingowych. Z punktu widzenia strategicznego do najważniejszych zadań należy ocena ryzyka
działalności gospodarczej poprzez analizę danych statystycznych takich jak trendy sprzedaży
i rynku w różnych sektorach gospodarki, pod kątem odkrywania i oceny szans oraz zagrożeń.
W dziedzinie marketingu analityka danych obejmuje procesy i technologie, które umożliwiają menedżerom ocenę sukcesu działań marketingowych. Jest to realizowane poprzez mierzenie efektywności różnych kanałów marketingowych (blogi, media społecznościowe, sklepy
internetowe i tradycyjne). Dane marketingowe pozyskane w ten sposób mogą być konsolidowane w celu stworzenia całościowego obrazu działań firmy w obszarze kontaktów z klientem.
Można wyróżnić dwa podejścia do analityki biznesowej: deskrypcyjne i predykcyjne.
Zadaniem tego pierwszego jest pomoc w poznaniu i zrozumieniu rzeczywistości poprzez
charakterystykę danych i wyodrębnienie wzorców w nich zawartych. Analiza deskrypcyjna
może się ograniczać do określonego punktu w czasie lub uwzględniać trendy w wybranym
przedziale czasowym. Analizę tego typu stosuje się np. w celu badania efektywności finansowej, skuteczności działalności marketingowej, czy profilowania klientów. Rezultaty analizy mogą być użyte w celu wspomagania decyzji w każdym obszarze działalności a zatem
analiza deskrypcyjna jest podstawowym źródłem informacji w zarządzaniu firmą.
Natomiast zadaniem analizy predykcyjnej jest stworzenie modeli, które pozwalają przewidzieć przyszłe zdarzenia na podstawie danych teraźniejszych i przeszłych. Analiza predykcyjna wykorzystuje statystykę, uczenie maszyn lub techniki data mining. W biznesie
najczęściej wykorzystywana jest w celu przewidywania odpływu pracowników z organizacji, odejścia klientów firmy i ich lojalności.

3. Kompetencje i rola analityka danych
Do niedawna stanowisko analityka danych kojarzone było głównie z przetwarzaniem
danych liczbowych za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Jednak w ostatnich latach zawód
ten nabrał znaczenia i zwiększyła się także świadomość roli i zadań analityków danych.
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Analityka biznesowa obejmuje dużo większy zakres działań niż przetwarzanie danych liczbowych, prezentowanie ich w postaci raportów, tabel i wykresów przeznaczonych dla kierownictwa. Praca analityka biznesowego polega w dużej mierze na wnioskowaniu, które jest
procesem prowadzącym do ustalenia nowych faktów na podstawie tego co jest już wiadome.
Na przykład analiza dwóch odrębnych zbiorów danych, na temat pogody i wielkości zakupów
określonych produktów, pozwala ustalić zależność pomiędzy nimi bądź stwierdzenie braku
zależności. Jeśli taka zależność wystąpi, można na jej postawie zbadać korelację i tworzyć
modele predykcyjne pozwalające zaplanować z wyprzedzeniem akcje promocyjne. Analityka
biznesowa jest stosowana w wielu gałęziach gospodarki w celu umożliwienia organizacjom
podejmowania lepszych decyzji oraz weryfikowania istniejących teorii i modeli.
Analityk biznesowy powinien posiadać szereg kompetencji, wśród których najczęściej
wymieniane to umiejętności gromadzenia i przygotowania danych do analizy, wykorzystania metod statystycznych, matematycznych, programowania i rozwiązywania problemów.
Bardzo istotna jest także umiejętność postrzegania świata w sposób nieszablonowy, niezbędna do stawiania hipotez badawczych, szukania skojarzeń wzorców i zależności ukrytych w zbiorach danych.
Obecnie, w związku z rozwojem mediów elektronicznych i Internetu rzeczy, pojawia się
coraz większy potencjał pozyskiwania wiedzy ze źródeł zewnętrznych – niezależnych od danej
organizacji. Można przypuszczać, iż umiejętne wykorzystanie tych źródeł może przynieść
niespotykaną dotąd wartość biznesową płynącą z lepszego poznania otoczenia i wyodrębniania nowych zjawisk wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (np. identyfikacja
ryzyka, zachowań klientów i konkurencji). W tym obszarze pojawia się kolejne wyzwanie dla
analityków danych, polegające na operowaniu danymi niestrukturalnymi bądź semi-strukturalnymi, które można pozyskać ze źródeł internetowych. Dane niestrukturalne nie posiadają
predefiniowanego modelu, który można byłoby w prosty sposób importować do baz danych
lub arkuszy kalkulacyjnych w celu analizy. Większość informacji wykorzystywanych na co
dzień nie posiada wyraźnej struktury pozwalającej w efektywny, zautomatyzowany sposób
wyodrębnić z nich fakty (są to np. dokumenty, e-maile, informacje publikowane w prasie
i mediach społecznościowych). Pojawia się zatem zapotrzebowanie na specjalistów umiejących wykorzystywać narzędzia analizy danych niestrukturalnych. Tutaj znaczenie ma analiza semantyczna i przetwarzanie języka naturalnego.
Można zatem powiedzieć, iż nauka o danych jest dziedziną, która obejmuje wszelkie
działania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i analizą danych w celu wydobycia
z nich informacji i wiedzy. Rola zawodu analityka danych jest dostrzegana także w środowisku akademickim. Coraz więcej uczelni w Polsce i na świecie odpowiada na wyzwanie
rynku tworząc nowe kierunki i specjalności kształcące analityków danych5, ukierunkowane

5

A. Jadczak, 9 kierunków kształcących specjalistów od data science w Polsce, 2015 https://itwiz.pl/9‑kierunkow-ksztalcacych-specjalistow-od-data-science-polsce/ (17.04.2018).
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zwłaszcza na analizy Big Data6. Istnieje również potrzeba opracowywania nowych narzędzi i metod analitycznych potrafiących sprostać wyzwaniom płynącym z rozwoju i wzrostu
znaczenia Internetu. W odpowiedzi na te potrzeby badacze zgłębiają zastosowania uczenia
maszyn, rozpoznawania wzorców, sieci neuronowych oraz statystycznej analizy i wizualizacji danych. Zbiór działań w tym zakresie tworzy dziedzinę określaną mianem eksploracji
danych, data mining (DM), drążeniem danych lub odkrywaniem wiedzy z danych (Knowledge Discovery from Databases, KDD).
Analityk danych jest praktykiem, który posiada kompetencje w zazębiających się obszarach: potrzeb biznesowych, wiedzy dziedzinowej, analityki, inżynierii oprogramowania
i inżynierii systemów. Kompetencje w wymienionych dziedzinach mogą występować w różnych proporcjach w zależności od ukierunkowania na rozwiązywanie określonych problemów. Członkowie zespołów mogą posiadać różne proporcje umiejętności wzajemnie się
uzupełniające i wyznaczające ich rolę w zespole. Różne kombinacje wiedzy i umiejętności
zidentyfikowano w badaniu wykonanym przez firmę O’Reily. Ze względu na różne proporcje kompetencji dziedzinowych, wyróżniono 4 nieformalne specjalizacje w analizie danych7:
biznesmen, twórca, programista, badacz. Istotę zagadnienia dobrze obrazuje skumulowany
wykres kolumnowy (rys. 1).
Rysunek 1. Proporcje kompetencji członków zespołów analitycznych
Statystyka

Programowanie

Matematyka/
Badania Operacyjne
Uczenie maszyn/
Big Data
Biznes

Biznesmen

Twórca

Programista

Badacz

Źródło: Y. Demchenko, A. Belloum, T. Wiktorski, EDISON Data Science Framework: Part 1. Data Science Competence Framework (CF-DS) Release 2, 2017, http://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/filefield_paths/edison_cf-ds-release2‑v08_0.
pdf (17.04.2018).

6 I. Pawełoszek, J. Wieczorkowski, Big Data as a Business Opportunity: An Educational Perspective, „Computer Science and Information Systems (FedCSIS)” 2015, Federated Conference on IEEE.
7 H. D. Harris, S. P. Murphy, M. Vaisman, Analysing the Analysers. O’Reilly Strata Survey, 2013, http://cdn.oreillystatic.com/oreilly/radarreport/0636920029014/Analyzing_the_Analyzers.pdf (17.04.2018).
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Należy zauważyć, iż obraz przedstawiony jako wynik badania O’Reilly jest niepełny, gdyż
nie zawiera bardzo ważnego czynnika jakim są kompetencje interpersonalne. Jednak mimo
to może być bardzo przydatny w procesie rekrutacji. Świadomość istnienia tych nieformalnych profili zawodowych pozwala lepiej zidentyfikować potrzeby firmy i dobrać odpowiednią osobę do realizacji określonych ról.

4. Istota kreatywności
Analizując oferty pracy, nie tylko na stanowiska gdzie praca jest typowo umysłowa, można
zauważyć, iż wśród pracodawców często pojawia się zapotrzebowanie na osoby kreatywne.
Można zatem sądzić, iż kreatywność jest cechą osobowości wpływającą w istotny sposób
na jakość pracy, jak również na potencjał organizacji w zakresie innowacji i konkurencyjności na rynku8. W obecnych czasach technologia informacyjna jest tak rozpowszechniona,
iż można założyć, że każdy uczestnik rynku ma dostęp do mniej więcej zbliżonych możliwości obliczeniowych i źródeł danych. Zatem wartość dodana, pozwalająca wyróżnić firmę
na tle konkurencji może być uzyskana jedynie poprzez kreatywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Jak dotąd kreatywność jest cechą typowo ludzką, chociaż od dawna powstają
inicjatywy naukowo-badawcze mające na celu wyposażenie w tę cechę narzędzi sztucznej
inteligencji9. Jednak mimo wielu ciekawych efektów, człowiek jest jak na razie pod względem
kreatywności bezkonkurencyjny.
Pojęcie kreatywności posiada wiele definicji, często utożsamiane jest z twórczością.
Według E. Nęckiej10 kreatywność obejmuje zarówno cechy intelektu, jak i aspekty motywacyjne oraz cechy osobowości. Działanie kreatywne ma na celu generowanie rozwiązań
nowych/oryginalnych i zarazem wartościowych pod względem poznawczym, estetycznym,
pragmatycznym lub etycznym11. Według M. I. Steina12 kreatywność jest procesem prowadzącym do powstania czegoś nowego, co jest akceptowane i uznawane za użyteczne dla określonej grupy odbiorców w pewnym okresie. Kreatywność jest w sposób oczywisty powiązana
z wielowymiarowością analizowanego problemu i swobodą działania13, dlatego tak ważne jest
postrzeganie przez kierownictwo obszarów działania o choćby najmniejszym potencjale kreatywnym pozwalającym stworzyć dodatkową wartość dla klienta bądź organizacji. Wartość
8

E. Miron, M. Erez, E. Naveh, Do Personal Characteristics and Cultural Values that Promote Innovation,
Quality, and Efficiency Compete or Complement Each Other? „Journal of Organizational Behavior” 2004, no. 25,
s. 175–199.
9 M. A. Boden, Creativity and Artificial Intelligence, „Artificial Intelligence Journal” 1998, no. 103, s. 347–356.
10 E. Nęcka, Twórczość, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, Gdańsk 2000.
11 K. Szczepańska-Woszczyna, Kompetencje menedżerskie w obszarze innowacyjności i kreatywności, ZS WSH,
„Zarządzanie” 2014, nr 1, s. 101–110.
12 M. I. Stein, Creativity and Culture, „Journal of Psychology” 1953, vol. 36.
13 K. Ferlic, Creativity Perspective on Multidimensional and Infinitely Dimensional, 2006, http://ryuc.info/common/creativity_perspective/cp_on_multidimensional.htm (17.04.2018).
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dla klienta w sposób oczywisty przekłada się na zyski firmy i jej wizerunek, natomiast wartość dla organizacji może stanowić o zadowoleniu pracowników, większej efektywności ich
działania bądź tworzeniu kapitału intelektualnego.
Z punktu widzenia analityki danych ciekawe ujęcie kreatywności zaprezentowała Rosabeth Moss Kanter, której zdaniem, kreatywność jest specyficzną umiejętnością myślenia
kalejdoskopowego, które polega na „wstrząśnięciu” posiadanymi informacjami, aby ułożyć
je w nową całość, która łamie powszechnie przyjęte schematy14. Nieco inny punkt widzenia
prezentuje L. Neiman15, założycielka “Creativity at Work” – międzynarodowego konsorcjum
ekspertów kreatywności i innowacji. Definiuje kreatywność jako akt przekształcania nowych,
pomysłowych koncepcji w rzeczywistość. Jej zdaniem nieodłącznym elementem kreatywności oprócz myślenia jest twórcze działanie. Zatem w tym ujęciu osoba, która ma pomysły, ale
nie pracuje nad ich realizacją jest jedynie pomysłowa, ale nie kreatywna.
Analizując różne definicje można stwierdzić, iż kreatywność to zdolność do tworzenia
połączona z twórczym zapałem, rozumieniem i docenianiem celu twórczego działania oraz
odwagą do realizacji swoich wizji. Większość autorów traktuje kreatywność jako cechę osobowości, przy czym podkreślany jest fakt, iż kreatywności można się nauczyć. Wiele opracowań podejmuje temat zależności pomiędzy posiadaną wiedzą a kreatywnością w różnych
dziedzinach16. Zależność ta jednak nie jest tak prosta i oczywista jakby się z pozoru mogło
wydawać. Wiedza jest podstawą kreatywności i innowacyjności, lecz w pewnych warunkach
może także je hamować17. Doświadczenie i liczne obserwacje poczynione przez autorkę w środowisku naukowym i biznesowym pozwalają potwierdzić tezę, iż kreatywność w procesie
analizy danych jest w bezpośredni sposób powiązana z posiadaną wiedzą. Można tutaj odwołać się do wcześniej przedstawionej definicji R. Kanter, która porównuje proces kreatywny do
wstrząśnięcia kalejdoskopem. Różnorodność obrazów generowanych przez kalejdoskop jest
związana z ilością elementów jakimi to narzędzie dysponuje. Można sądzić, iż podobnie jest
w przypadku kreatywności ludzkiej – im więcej elementów wiedzy i informacji tym większa
liczba możliwych do stworzenia konfiguracji. Kalejdoskop jest dość prostym narzędziem,
generującym losowe kombinacje z posiadanego zbioru elementów, zatem porównanie to stanowi duże uproszczenie. W przypadku wiedzy ludzkiej istotne znaczenie ma umiejętność
znalezienia połączeń między posiadanymi elementami wiedzy, i to takich połączeń, które
14 R. M. Kanter, eVolve: Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston
2001, s. 261.
15 L. Neiman, Creativity at Work: What is Creativity?, 2012, http://www.creativityatwork.com/2014/02/17/
what-is-creativity/ (17.04.2018).
16 A. Sokół, I. Figurska, Creativity As One of the Core Competencies of Studying Knowledge Workers, „Entrepreneurship and Sustainability Issues” 2017, no. 5 (1), s. 23–35; B. Ibrahim, M. A. DeMiranda, T. J. Siller, The Correlation Between Creativity and Engineering Knowledge Among Engineering Undergraduate Students, „Institute of
Electrical and Electronics Engineers Inc.” 2016, no. 38, DOI: 10.1109/ICEED.2016.7856090; A.M. Smith, M. Mateas,
Knowledge-Level Creativity in Game Design, Proceedings of the 2nd International Conference on Computational
Creativity ICCC, 2011.
17 D. Leonard, M. Barton, Knowledge and the Management of Creativity and Innovation, w: The Oxford Handbook of Innovation Management, red. M. Dodgson, D. Gann, N. Phillips, Oxford University Press, 2014.
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będą przynosiły wartość dodaną w postaci nowych, użytecznych rozwiązań. W omawianej
dziedzinie analityki biznesowej wiedza ta jest wielotematyczna i obejmuje zarówno zagadnienia, jak i metody z zakresu pozyskiwania danych, źródeł, obróbki danych, algorytmów
ich przetwarzania, jak i technik wizualizacji. Ważną umiejętnością jest też poszukiwanie
brakujących elementów, czyli uzupełnianie wiedzy.

5. Identyfikacja roli kreatywności w procesie analizy danych
Większość rozwiązań w dziedzinie analizy danych jest budowana na podstawie istniejących algorytmów i dostępnych narzędzi informatycznych. W celu identyfikacji roli i miejsca
kreatywności w procesie analizy danych postanowiono przeanalizować kolejne kroki tego
procesu wraz z możliwymi wariantami ich wykonania. Założono, iż miejsce dla kreatywności pojawia się w szczególności w procesach, w których poszczególne kroki nie są do końca
ustrukturyzowane i dzięki temu stwarzają możliwość wprowadzenia własnych rozwiązań,
nieszablonowego postępowania lub wykorzystania metod i źródeł danych już znanych, które
dotąd nie były stosowane w danym obszarze.
Eksploracja danych powinna być procesem niezawodnym i powtarzalnym, w którym
obok analityków uczestniczą także menedżerowie, nie koniecznie posiadający wykształcenie z zakresu analizy danych. Dlatego też w latach 90. opracowano standard procesu data
mining, znany jako The Cross-Industry Standard Process for Data Mining CRISP-DM, który
jest rezultatem wielu prac badawczych z udziałem ponad 300 organizacji18. Model ten stanowi
specyfikację działań, wyznacza wskazówki i dobre praktyki w zakresie eksploracji danych.
Według modelu CRISP-DM odkrywanie wiedzy z danych jest procesem cyklicznym składającym się z 6 etapów. W ramach każdego z etapów zdefiniowane są zadania, które należy
zrealizować. Model ten zakłada, że zbieranie i analiza danych nie mogą być prowadzone bez
zrozumienia kontekstu funkcjonowania organizacji19. Wskazuje także, że ostatecznym celem
analizy danych jest pozyskanie wiedzy pozwalającej na wdrożenie praktycznych rozwiązań.
Założeniem modelu jest także płynność przechodzenia pomiędzy etapami. Rysunek 2 przedstawia schemat modelu CRISP-DM, na którym uwzględniono współpracę zespołów biznesowego i analitycznego oraz wyróżniono linią przerywaną szczegółowe działania, w których
kreatywność zajmuje kluczowe miejsce.
Pierwszym etapem wyróżnionym w modelu CRISP-DM jest zrozumienie potrzeb biznesowych. W trakcie tego etapu podejmowane są kluczowe decyzje mające wpływ na dalsze
działania. Wyznaczanie zakresu projektu (project scoping) jest typem analizy ex-ante, która
pozwala ocenić projekt zanim zostanie formalnie uruchomiony, ustalić na jakie pytania
18

Data Mining Processes, 2012, http://www.zentut.com/data-mining/data-mining-processes/ (17.04.2018).
K. Kulikowski, Zastosowanie modelu Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) w badaniach postaw i opinii pracowników, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: „Organizacja i Zarządzanie”
2015, no. 82, s. 111–121.
19
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ma odpowiadać model i kto będzie odbiorcą analiz. Na tym etapie podjęta jest już decyzja
o realizacji projektu, jednak należy zdecydować, jak projekt będzie zorganizowany, zwłaszcza jaki jest jego cel (na jakie pytana ma odpowiadać model i kto będzie jego odbiorcą), skala
działania i kluczowe założenia (na przykład objęcie analizą określonych segmentów rynku,
grupy klientów a wykluczenie innych), jakie są możliwe czynniki ryzyka niepowodzenia.
Ważnym zadaniem jest także określenie zapotrzebowania na zasoby do realizacji projektu,
w przypadku analizy danych jest to dobór źródeł danych, zewnętrznych bądź wewnętrznych
a także zasoby ludzkie, czyli dobór członków zespołu.
Rysunek 2. Etapy procesu CRISP-DM

Źródło: opracowanie własne na podstawie: C. Shearer, The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining, „Journal of
Data Warehousing” 2000, no. 5, s. 13–22.

Jak pokazują badania, przedsiębiorstwa wykorzystują do celów analitycznych głównie
dane pozyskiwane z własnych systemów transakcyjnych i większość przedsiębiorstw uważa
te dane za najbardziej wartościowe. Można zatem sądzić, iż przełamanie tego stereotypu
i ukierunkowanie analiz w stronę większego wykorzystania zewnętrznych zbiorów danych
może tworzyć wartość dodaną dla biznesu wynikającą z kreatywnego podejścia. Ciekawą
opcją jest zaangażowanie klientów w tworzenie innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorstw
kreatywnych20. Rozwój tego typu relacji jest często ukierunkowany na analizę danych portali społecznościowych, gdzie klienci mają swobodę wyrażania opinii i sugestii.
Tradycyjnie dane używane w procesach analitycznych mają postać strukturalną – tabel
wydobytych z relacyjnych baz danych. Jednak obecnie technologia stwarza możliwości
20

D. Jelonek, Rola klienta w rozwoju organizacji kreatywnej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 113.
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pozyskiwania i gromadzenia danych np. stron internetowych, baz danych i dokumentów udostępnianych przez inne organizacje oraz inteligentnych sieci różnego typu obiektów komunikujących się w ramach Internetu Rzeczy. Wraz z popularyzacją sieci Web i dokumentów
tekstowych coraz większą wagę zyskują techniki eksploracji tekstu (text mining) oraz grafów.
Szczególnego znaczenia nabiera zatem kwestia doboru członków zespołu analitycznego, przy
czym należy zwrócić uwagę na kompetencje, które wykraczają poza standardowe wymagania
Data Mining, jak np. znajomość zastosowań ontologii, Linked Data, przetwarzania języka
naturalnego i analizy sentymentu21.
Z doświadczeń i obserwacji autorki wynika, iż największe pole do działań kreatywnych
stwarza etap zrozumienia danych. Zwłaszcza inżynieria cech jest działaniem w procesie analizy danych stwarzającym duże możliwości kreatywnego podejścia. Jest to sztuka tworzenia
nowych zmiennych w zbiorze danych na postawie tych już istniejących oraz wykorzystania
zewnętrznych zbiorów danych i wiedzy dziedzinowej analityka. Inżynieria cech jest jedną
z najistotniejszych technik mających wpływ na wartość informacyjną analizy, jej zasięg i przydatność. Nowe zmienne pozwalają wydobyć ze zbioru danych fakty, które mogą wzbogacić
analizę, zmienić jej perspektywę, odkryć nowe zależności i nowe klasyfikacje.
W inżynierii cech główne znaczenie obok rozumienia danych ma umiejętność kojarzenia.
Kreatywność uruchamiana jest w przypadku odkrywania, w jaki sposób zmienne są wzajemnie powiązane oraz jakie relacje łączą je ze światem rzeczywistym. Dostrzeżenie takich
relacji umożliwia wyznaczenie nowych zmiennych poprzez stworzenie cech pochodnych,
standaryzację czy dyskretyzację. Wiedza dziedzinowa pozwala stwierdzić, czy nowe cechy
są przydatne, jak zmiany ich wartości wpływają na środowisko i odwrotnie – w jaki sposób
parametry środowiska wpływają na wartości zmiennych.
Nową zmienną można wyznaczyć opierając się na już istniejących polach w zbiorze
danych bądź poprzez zestawienie z zewnętrznym zbiorem danych. Zbiory danych mogą
być łączone tematycznie w celu uzyskania nowego spojrzenia na badane zjawisko, w konsekwencji dochodzi do odkrywania nowych, często do tej pory nieznanych zależności między
danymi, a nawet do odkrywania nowych zjawisk przydatnych w procesach poznawczych,
badawczych czy decyzyjnych. Rysunek 3 przedstawia przykład tworzenia nowych zmiennych
w zbiorze danych marketingowych, które są przedmiotem projektu badawczego z zakresu
analizy danych prowadzonego przez autorkę artykułu.
Ciekawym i obiecującym kierunkiem rozwoju eksploracji danych jest zastosowanie paradygmatu Linked Data do łączenia różnych zbiorów danych. Podejście takie daje niemalże
nieograniczone możliwości kombinacji semantycznie powiązanych informacji i odkrywania
w tych połączeniach nowych nieznanych dotąd zależności.

21

L. Ziora, The Sentiment Analysis As a Tool of Business Analytics in Contemporary Organizations, „Studia
Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 281.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Nowe źródła i cechy zbioru danych marketingowych stworzone w wyniku inżynierii cech
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Etap przygotowania danych jest najbardziej czasochłonny w całym procesie analitycznym. Dane wydobyte z hurtowni danych, bądź ze źródeł zewnętrznych o różnej strukturze
i formacie należy przystosować do wymagań algorytmów DM. Ze względu na dużą ilość
danych zadanie to nie sposób wykonać manualnie. Przydaje się umiejętność programowania
i stworzenia algorytmów, które wykonają to zadanie jak najszybciej przy dostępnych zasobach mocy obliczeniowej komputera i z minimalną ingerencją człowieka.
Ideą eksploracji danych jest, jak wspomniano, w pierwszym rzędzie odkrywanie nowych,
nieznanych, użytecznych i prawidłowych wzorców ukrytych w zbiorze danych. Jednak często wykorzystywanym podejściem jest również testowanie określonych hipotez, (wynikających np. z obserwacji), które są wstępnie postawione przed dokonaniem jakichkolwiek analiz.
Hipotezą taką może być założenie, iż w zbiorze danych istnieją interesujące prawidłowości,
które można odkryć na przykład za pomocą metod klasteryzacji. Następnie wygenerowane
klastry można interpretować, czyli odkrywać reguły przyporządkowania instancji do określonego klastra za pomocą np. drzew decyzyjnych.
Przy tworzeniu modeli analitycznych kluczowe znaczenie ma wybór atrybutów. W przypadku budowy drzew decyzyjnych, które są jedną z najczęściej stosowanych technik klasyfikacji.
Wybór atrybutów decyduje o efektywności i trafności wyników22. Celem jest wygenerowanie
takiego drzewa, które jak najtrafniej sklasyfikuje dane. Uzyskany model powinien być jak
najprostszy według zasady Brzytwy Ockhama23.
Etap ewaluacji polega na ocenie zastosowanych modeli pod względem ich praktycznej
użyteczności. Pytania, na które należy odpowiedzieć na etapie ewaluacji, to w szczególności: Czy model spełnił postawione na wstępie założenia biznesowe? Czy jakieś cele biznesowe lub badawcze nie zostały uwzględnione? Czy wyniki dały zadowalające odpowiedzi
na pytania? Ewaluacja koncentruje się także na ocenie całego procesu, jaki doprowadził
do stworzenia modeli. Na tym etapie ustala się kolejne kroki postępowania. Jeśli efekty nie
są zadowalające można powrócić do odpowiedniego etapu w cyklu analizy danych, aby skorygować nieprawidłowości.
Na etapie interpretacji danych, wiedza uzyskana z danych jest asymilowana w procesie twórczej aktywności poznawczej. Etap ten ma na celu rozpoznanie wartości biznesowej
wzorców wygenerowanych przez algorytmy Data Mining i odpowiednia wizualizacja. Identyfikacja wartości biznesowej jest zadaniem podobnym do układanki, w której elementami
są fakty wydobyte w procesie eksploracji danych, które należy ułożyć w całość w taki sposób,
aby były przydatne do celów biznesowych. Ten etap oparty jest na współdziałaniu analityków
i menedżerów, bowiem znaczenie wzorców uzyskanych w procesie eksploracji danych musi
być wyjaśnione a zdobyta wiedza powiązana z postawionymi na początku celami projektu.
22

B. Baykara, Impact of Evaluation Methods on Decision Tree Accuracy, University of Tampere, Finland 2015,
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97207/GRADU-1432814149.pdf;sequence=1 (17.04.2018).
23 Zasada opracowana przez Williama Ockhama na przełomie XIII i XIV wieku, zgodnie z którą w wyjaśnianiu zjawisk należy dążyć do prostoty, wybierając takie wyjaśnienia, które opierają się na jak najmniejszej liczbie
założeń i pojęć. T. Mitchell, Decision Tree Learning, „Machine Learning” 1997, no. 414, McGraw Hill.
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W celu właściwej interpretacji wzorców kluczowe znaczenie ma dobór narzędzi wizualizacji, co wymaga dużej kreatywności. Zastosowanie skomplikowanych algorytmów
i uzyskanie wyników powinno prowadzić do pewnych wniosków, które trzeba wytłumaczyć i uzasadnić ich przydatność oraz zilustrować skalę problemu. Jest dostępnych wiele
możliwości, zarówno prostych jak wykresy kołowe, histogramy, jak i bardziej zaawansowanych np. infografiki, użycie animacji, symboli i metafor. W przekazywaniu wiedzy, bardzo skuteczna okazuje się metoda opowiadania historii (storytelling), która zyskuje ostatnio
na popularności w kręgach marketingu. Okazuje się, iż może ona być skuteczna także
w komunikacji zespołu analitycznego z odbiorcami – decydentami. Dobra i interesująca
interpretacja rozpala emocje i kreatywność, prowadzi do efektywnych decyzji biznesowych,
natomiast słaba i nieciekawa interpretacja może być bezużyteczna i prowadzić do niedostrzeżenia pojawiających się okazji.

6. Podsumowanie
Obecnie dane produkowane są w wielkich ilościach, w podobnym tempie rosną także
możliwości ich gromadzenia i moc obliczeniowa komputerów. Istnieje zatem duży potencjał
wydobywania z danych użytecznej wiedzy w celu wspomagania decyzji biznesowych. Wiedza potencjalnie użyteczna w podejmowaniu decyzji może być ukryta w wielu zewnętrznych zbiorach danych, które stworzone były dla innych celów niż wspomaganie działalności
marketingowej. Wykorzystanie tego potencjału zależy jednak od kreatywności menedżerów
i analityków. Menedżerowie dzięki współpracy z analitykami danych poznają nowe fakty,
oceniają ich przydatność i dostrzegają nowe okazje. Natomiast analitycy inspirowani celami
biznesowymi znajdują nowe możliwości i użyteczne źródła danych. Obecnie kształtująca się
dziedzina wiedzy, jaką jest Data Science, skupia się na dużych, dynamicznie zmieniających się
zbiorach danych. Kombinacja powiązanych dziedzin takich jak Data Mining, statystyka czy
wizualizacja danych stwarza pole ogromne do kreatywnego działania i poszukiwań badawczych. W niniejszym artykule poświęcono uwagę procesowi wydobywania wiedzy z danych
pod kątem wyodrębnienia możliwości działań kreatywnych. Przedstawiona analiza ma za
zadanie naświetlić aspekty procesu analizy danych zmierzające do uzyskania wartości dodanej mającej potencjał wyróżnienia firmy spośród konkurencji. Przedstawione etapy procesu
wg metodyki CRISP-DM stanowią ogólne ramy analityki biznesowej, systematyzują proces analizy danych dając jednak spore pole manewru i możliwości wprowadzania nowych
rozwiązań. Podsumowując rozważania, można stwierdzić, iż największe znaczenie w kreatywnym procesie analityki biznesowej ma odpowiedni dobór członków zespołu, tak aby
ich kompetencje wzajemnie się uzupełniały w obszarach biznesu, analityki i zadań typowo
informatycznych. Drugim ważnym elementem jest jasne zdefiniowanie celów biznesowych
analizy i zapewnienie zespołowi swobody działania w obszarach takich jak dobór źródeł
danych, algorytmów i metod wizualizacji.
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Temat eksploracji danych cieszy się nieustającą popularnością, ponieważ wiedza uzyskana
w procesie analitycznym jest aktualna na dany moment, natomiast zachowania klientów zmieniają się w czasie. Dlatego też wymagane jest ciągłe i kreatywne doskonalenie opracowanych
modeli analitycznych i metod rozwiązywania problemów. Można sądzić, iż dziedzina eksploracji danych będzie coraz istotniejsza dla biznesu a jednocześnie wymagająca kreatywnych
podejść w związku z rozszerzaniem się wachlarza źródeł danych, metod ich pozyskiwania
i narzędzi służących ich przetwarzaniu.
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The Role of Creativeness in Business Analysis
in the Context of Marketing Data Analysis
Summary
As the interest in business analytics was growing, there was a demand for specialists in the area called
data science, i.e. the science devoted to data and their analysis (algorithms, tools and applications). In
the era of the dynamic development and popularization of information technology, it is a prerequisite
for the market operation; and competitiveness is determined be the creative application of available
data and technologies. The aim of this article is to indicate the possibilities and areas of creative activities in the process of data analysis. These activities are meant to create value added for the company
and customers. The presented considerations are based on a standard model of data analysis process
CRISP-DM, and the conclusions are supported by the author’s observations and experience acquired
in the course of implementation of the project exploring the marketing data of retail shops in Poland.
Keywords: creativeness, competences, business analytics, marketing data analysis
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Streszczenie
Artykuł ma na celu pokazanie wyzwań, jakie stawia przed przedsiębiorstwami konkurowanie w sektorze kreatywnym i analiza na przykładzie sieci kin Helios sposobu, w jaki przedsiębiorstwo radzi sobie
z tym wyzwaniami. Analiza przypadku sieci kin Helios (Grupa Agora S. A.) pokazuje proces kreatywnego dostosowania się przedsiębiorstwa do wyzwań, jakie stawia przed nim konkurowanie w sektorze
kreatywnym. Autorka wyróżnia trzy okresy w historii spółki, wyznaczane odmiennymi rodzajami przyjętej przez kierownictwo strategii i różnymi determinantami rozwoju. Strategia firmy Helios w sektorze
dystrybucji filmów jest przykładem kreatywnej strategii rozwoju i konkurencji polegającej na wyprzedzającym dostosowaniu zakresu działania i sposobu konkurowania do zmieniającego się otoczenia,
przy zachowaniu tempa rozwoju adekwatnego do posiadanych zasobów.
Słowa kluczowe: branża kreatywna, przedsiębiorstwo kreatywne, sektor kreatywny, kinematografia
kino, multipleks, strategia, konkurencja, dystrybucja, zarządzanie strategiczne
Kody klasyfikacji JEL: Z19, D22, L11
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1. Wprowadzenie
Artykuł ma na celu pokazanie wyzwań, jakie stawia przed przedsiębiorstwami konkurowanie w sektorze kreatywnym i analiza na przykładzie sieci kin Helios sposobu, w jaki
przedsiębiorstwo radzi sobie z tym wyzwaniami. Kina działają w sektorze usług kinowych
należących do branży filmowej. W Polsce w ostatnich latach zrealizowano sporo badań i publikacji na temat branż kreatywnych i działających w nich przedsiębiorstw, ale branża filmowa
pozostaje poza głównym nurtem badawczym. Sektor kinowy spełnia wszystkie warunki zaliczenia jej do przemysłu kreatywnego, ponadto charakteryzuje się wysokim stopniem internacjonalizacji i koncentracji działalności, co stwarza szczególnie zagrożenia, ale też szanse dla
uczestników tego sektora. Analiza przypadku sieci kin Helios (obecnie należącej do Grupy
Agora S. A.) pokazuje proces kreatywnego dostosowania się przedsiębiorstwa do wyzwań,
jakie stawia przed nim konkurowanie w sektorze kreatywnym.
W artykule autorka wykorzystała swoje wieloletnie obserwacje związane z pracą w branży
filmowej oraz analizę literatury przedmiotu, dokumentów firmy, informacji prasowych
i artykułów branżowych.

2. Wyzwania dla przedsiębiorstw w branżach kreatywnych
UNCTAD definiuje branżę kreatywną jako branżę, której podmioty tworzą materialne
i niematerialne produkty i usługi zawierające kreatywną treść, która tworzy wartość ekonomiczną1. Przedsiębiorstwa z branż kreatywnych są nierozerwalnie związane z pracą i talentem artystów – mniej lub bardziej bezpośrednio. P. Młyńska definiuje przedsiębiorstwa
kreatywne jako podmioty, które dla osiągnięcia zysku, wykorzystują zdolności artystyczne
i twórcze własnych pracowników lub zewnętrznych wykonawców2. Do branż kreatywnych
można zaliczyć nie tylko przemysł filmowy zajmujący się produkcją filmów, ale też inną
produkcję z nim związaną, w tym sektor dystrybucji filmów – nawet najwybitniejsze dzieło
kinowe nie znajdzie odbiorców, jeśli nie zostanie uplasowane w kanale dystrybucji.
Wśród licznych cech przemysłu kreatywnego wymienia się dwie, które w przypadku
rynku kinowego wydają się szczególnie istotne: ograniczony popyt na dobra kultury i związaną z tym niepewność co do postaw konsumentów, trudności w ich rozpoznaniu. Gust
uczestnika kultury jest zbiorem preferencji, kształtowanych przez dotychczasowe doświadczenia, edukację, a preferencje uczestników kształtują trendy i nowe produkty kulturowe3 .
Przemysł kreatywny produkując treści symboliczne, których ruch ułatwia szybko zmieniająca
1

UNCTAD, Creative Economy Report 2008, United Nations 2008.
P. Młyńska, Determinanty efektywności alokacji zasobów przez przedsiębiorstwa kreatywne, „Studia Wydziału
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 39, t. 3, s. 119–121.
3 R. Kasprzak, Przemysły kreatywne w Polsce, Kamon Consulting, Warszawa 2013, s. 18–24.
2
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się technologia, szybciej niż inne branże ulegają procesom globalizacji4. W słynnej książce
pt. Movie Business Book Jason E. Squire przemysł filmowy nazywa „prawdziwie globalną
ekonomią, owocną współpracą między twórcami, inwestorami a widownią”5. Przemysł filmowy – w tym także jego najważniejsze ogniwo, czyli kino – jest szczególnie podatny na tendencje globalne.
Kolejną ważną cechą przemysłu filmowego, w tym zwłaszcza sektora dystrybucji filmów,
jest jego duża koncentracja związana z szybko postępującą multipleksyzacją, czyli zastępowaniem pojedynczych kin sieciami krajowymi i międzynarodowymi.
Według M. Adamczaka multipleksyzacja, rozwijająca się w Stanach Zjednoczonych od
lat 80. XX w., to budowa wielosalowych kin. Multipleksowa rewolucja jest skuteczną odpowiedzią amerykańskiego przemysłu filmowego na wyzwanie rzucone kinom przez dynamicznie rozwijającą się telewizje i rosnące w siłę wielkie koncerny medialne. W efekcie udało
się powstrzymać widoczny w latach 80. spadek widowni. Multipleksyzacja była świadomą,
choć niezwykle kosztowną operacją, która miała na celu zarządzanie widownią i ukształtowanie praktyki chodzenia do kina6. W branży filmowej w Stanach Zjednoczonych, podobnie
jak w przypadku innych przemysłów kreatywnych, przewaga, wynikająca ze skali i zakresu,
przyczyniła się do wzrostu koncentracji na rynku kin. Od 1948 roku w Stanach obowiązuje
zasada antymonopolowa, wedle której amerykańskie wytwórnie filmowe nie mogą posiadać
kin, co jednak nie zmienia faktu, że przemysł filmowy wykazuje tendencje do koncentracji. Zaledwie kilka sieci zajmuje około 80% rynku, obok funkcjonują małe niezależne kina7.
Analogiczne sytuacje można odnaleźć na małych, europejskich rynkach, także w Polsce.
Tendencja tworzenia multipleksów nie ominęła Polski. Początkowo w Polsce chętnie
budowano multipleksy jako wolno stojące budynki, obecnie jednak coraz częściej lokuje się
je w centrach i galeriach handlowych – po pierwsze ze względu na koszty, po drugie zaś – na
głębsze przemiany kultury filmowej. Projekcji towarzyszy konsumpcja i napoje, bar jest centralnym miejscem w kinie, a kino wplecione jest w sieć handlu i usług. M. Adamczak zwraca
uwagę na brak bramy, drzwi, wrót w kinie osadzonym w shopping mallu – przestrzeń kinowa
zlewa się z wystawienniczą8. Tendencja do lokowania kin w galeriach utrwala się. Jak mówił
jeden z założycieli Helios, Marek Paluchowski, „dzisiaj wolnostojące obiekty nie będą funkcjonowały, dlatego, że zmieniło się myślenie ludzi na temat rozrywki, wyjścia, parkowania”9.

4

K. Krzysztofek, Przemysły kultury a globalizacja – wnioski dla Polski, w: Kultura i przemysły kultury szansą
rozwojową dla Polski, red. J. Szomburg, Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową/CAK, Gdańsk
2002, s. 59–60.
5 J. E. Squire, Movie Business Book, A Fireside Book, New York–London–Toronto–Sydney 2004, s. 59–60.
6 M. Adamczak, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, słowo/ obraz terytoria,
Gdańsk 2010, s. 182–187.
7 R. Towse, Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, s. 471.
8 M. Adamczak, Globalne Hollywood…, op.cit., s. 187.
9 P. Rutkiewicz, Kina w Łodzi w latach 1992–2012. Od centralizacji do specyfikacji rynkowej, w: Kultura filmowa współczesnej Łodzi, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, Łódź 2015, s. 256.
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P. Rutkiewicz zauważa, że na przełomie wieków wpływ na kondycję poszczególnych
kin zyskała pokoleniowa wymiana widowni – „tej ukształtowanej przez PRL na tę, której sposoby samodzielnej partycypacji w kulturze filmowej wykształciły się po przemianie ustrojowej”10. Multipleksy zdecydowanie lepiej nadawały się do prezentowania coraz
bardziej rozbuchanych technologicznie i amerykańskich filmów sci-fiction, fantasy i kina
wielkiej przygody. Jak zauważa R. Towse, multipleksyzacja pozwoliła na nieosiągalną do
tej pory elastyczność branży kinowej. Wielosalowe kino film nieposiadający dostatecznej
oglądalności może zastąpić innym tytułem, przepustowość zwiększa się poprzez wykorzystanie wielu sal. Ta elastyczność wymagała długoterminowych inwestycji kapitałowych,
ale obecnie miarą podaży infrastruktury kinowej jest już nie liczba samych obiektów, ale
liczba ekranów11.
P. Młyńska zwraca uwagę, że poza procesami globalizacji i technologii na efektywność
zasobów przedsiębiorstw kreatywnych wpływa również ich lokalizacja12. Jakkolwiek systematycznie zwiększa się stan badań nad zależnościami między przemysłem kreatywnym a rozwojem miast i regionów, tak w przypadku sektora filmowego tego typu badania są w fazie
intubalnej. K. Stachowiak, analizując procesy koncentracji w branży filmowej, zwraca uwagę
na korzyści urbanizacji, która zapewnia bliskość klientów i dostawców, dostęp do informacji
i tzw. środowisko twórcze13. Z punktu widzenia przedsiębiorcy lokacja kin w miastach (mniejszych i większych) będzie więc o wiele mniej ryzykowną decyzji niż inwestowanie w rozwój
sieci w bardzo małych miejscowościach, miasteczkach i wsiach (co w PRL-u było częścią polityki kulturalnej państwa). Dopuszczenie do inwestycji w wielkich miastach, gdzie otoczenie
konkurencyjne jest bardzo nasilone, wynika z rozwoju rynku kinowego (który jednak, w kontekście zasady ograniczonego popytu na dobra kultury, nie będzie trwał w nieskończoność)
i polega na strategii szybkiego skoku na nagle ujawnioną „białą plamę”.
Jak wynika z powyższych rozważań, funkcjonowanie przedsiębiorstw w branżach kreatywnych, w tym również w polskiej branży filmowej, wymaga sprostania wielu wyzwaniom
i dostosowania do nich strategii rozwoju i konkurencji. W dalszej części artykułu autorka
pokaże, w jaki sposób jedno z przedsiębiorstw sektora dystrybucji filmów w Polsce – sieć kin
Helios14, poradziło sobie z tymi wyzwaniami.

10

Ibidem, s. 254.
R. Towse, Ekonomia kultury…, op.cit., s. 470–471.
12 P. Młyńska, Determinanty efektywności…, op.cit., s. 123–124.
13 K. Stachowiak, Klastry filmowe jako nowy sposób organizacji produkcji audiowizualnej, „Panoptikum” 2016,
nr 16, s. 38.
14 Wyniki Agory. Spółka chce powiększyć sieć kin Helios, https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/
wyniki-agory-spolka-chce-powiekszyc-siec-kin,240,0,2081008.html (15.03.2018).
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3. Strategia rozwoju sieci kin Helios
Helios to obecnie najszybciej rozwijająca się sieć multipleksów w Polsce i największa pod
względem liczby obiektów (pod względem liczby sal i ekranów dominującą pozycję zachowuje Cinema City, część spółki Cineworld PLX). Pod koniec 2017 roku sieć dysponowała 44
multipleksami z 241 ekranami i niemal 50 tysiącami miejsc15.
Firma powstała w 1992 roku na bazie dwóch łódzkich kin Bałtyku i Capitolu16. Założyciele firmy wywodzili się z państwowych regionalnych instytucji rozpowszechniania filmów,
które wraz z upadkiem komunizmu uległy daleko idącym przekształceniom. Bowiem rynek
kinowy w obecnym rozumieniu wykształcił się w Polsce dopiero po 1989 roku. W momencie upadku komunizmu władze kinematografii zdecydowały o zlikwidowaniu państwowego
monopolisty w zakresie dystrybucji filmów. Na miejsce wspomnianych ośrodków dystrybucji regionalnych utworzono instytucje filmowe, wśród nich także Helios-Film w Łodzi17.
Instytucje te miały w założeniu zajmować się dystrybucją filmów, gromadząc zasoby filmów, prowadząc własne kina. Z perspektywy jednak widać, że było to nierealne. Rynek
kinowy błyskawicznie się zdemonopolizował, powstały prywatne firmy dystrybucyjne, jak
Syrena Entertainment Group czy ITI Cinema (zalążek przyszłej Grupy ITI). Firmy te zdobywały kontrakty z wielkimi amerykańskimi filmami. Polskie kina, w większości niedoinwestowane, w złym stanie, często z problematycznymi prawami własności, nie radziły sobie
w nowej sytuacji. Dlatego pracownicy Helios-Film założyli prywatną firmę, zawiązek dzisiejszej spółki Helios18.
Korzystając z elastyczności właściwej spółkom prywatnym, prywatna Helios dzierżawiła od instytucji samorządowej wybrane kina, a wybór ich był nieprzypadkowy i znaczący
– były to tradycyjne kina premierowe, silnie zakorzenione w pamięci mieszkańców miasta.
Po 1992 roku wykształciła się i unormowała praktyka dystrybucyjna, rozpowszechnianie
filmów zaczęło się profesjonalizować, kolejne kontrakty polskich przedstawicieli z zagranicznymi właścicielami praw repertuaru filmowego porządkowały rynek kina z dostępem
do najnowszych produkcji wkroczyły w kilkuletni okres stabilizacji19.
Prywatna firma Helios w 1996 roku przekształcona została w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W drugiej połowie lat 90. XX w. polityka spółki Helios polegała na prowadzeniu kin, wedle dawnej terminologii, „premierowych”, wyremontowanych, nowoczesnych,
przyciągających publiczność nowoczesnym designem i dobrymi warunkami projekcji. Ale już
15

Informacja prasowa Agora S. A., 7 stycznia 2018 r.
Ibidem.
17 E. Gębicka, Sieć kin i rozpowszechnianie filmów, w: Film. Kinematografia. Encyklopedia kultury polskiej
XX wieku, red. E. Zajiček, Instytut Kultury, Komitet Kinematografii, Warszawa 1994; E. Gębicka, Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
18 P. Rutkiewicz, Kina w Łodzi…, op.cit., s. 242
19 Ibidem, s. 242–245.
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pod koniec lat 90. właściciele spółki podjęli decyzję o zmianie strategii. Właściciele Helios,
obserwując wejście na rynek sieci multipleksów – Silver Screen (w 2001 roku), Multikino czy
w końcu europejskiego giganta Cinema City, a także mając poczucie „biznesowej klaustrofobii”, zdecydowali się stopniowo odchodzić od prowadzenia lokalnych kin tradycyjnych
na rzecz mutlipleksów. Helios weszła na rynek multipleksów dość późno, bo w 2002 roku,
kiedy działały już na nim inne firmy: Kinepolis, Multikino, Cinema City. Budowa multipleksów możliwa była dzięki pozyskaniu przez spółkę w 2001 roku inwestora strategicznego
o nazwie Nova Polonia20. Spółka rozpoczęła działalność poza Łodzią, a otoczenie konkurencyjne zmieniło się z lokalnego na ogólnopolskie. Dzięki partnerowi Helios pokonała jedyną
w zasadzie barierę wejścia w tym niezwykle atrakcyjnym i rozwijającym się sektorze: koszty
budowania i wyposażania multipleksów.
Strategia firmy zakładała sytuowanie kin przede wszystkim w średnich i mniejszych
miastach. Pierwsze kina sieci Helios w latach 2002–2006 otwarto w Rzeszowie, Szczecinie,
Olsztynie, Radomiu, Sosnowcu, Gnieźnie, Koninie. Kina w Gnieźnie i Koninie miały zaledwie odpowiednio trzy i dwie sale; trzy obiekty dysponowały czterema sali, jedno, radomskie,
pięcioma, a największym obiektem z tego okresy było ośmiosalowe kino w Olsztynie. Taki
wybór lokalizacji – „mniejsze” miasta duże, najczęściej 100–200‑tysięczne i miasta średnie
od 20 do 100 tys. mieszkańców (według klasyfikacji stosowanej przez Potalsamorzadowy.
pl) – jest bardzo charakterystyczny dla pierwszej dekady działalności multipleksów Helios.
W 2007 roku Helios przejął pierwszą polską sieć multipleksów, czyli firmę Kinoplex: kina
w Gdańsku, Opolu, Kielcach, Bielsku Białej oraz Warszawie. Otworzył jeszcze dwa kina:
w Gorzowie Wielkopolskim i drugi multipleks we Wrocławiu, w Galerii Magnolia. Ruch
ten błyskawicznie umocnił pozycję Helios. W 2008 roku spółka otworzyła kolejne pięć multipleksów: dwa w Białymstoku i po jednym w Dąbrowie Górniczej, Pile i Płocku. W 2009 roku
otwarto kina w Legnicy, Lubinie i Piotrkowie Trybunalskim. Pod koniec 2009 rok firma zarządzała już tylko dwoma kinami tradycyjnymi i aż 24 multipleksami21. Helios stopniowo pozbywała się starych kin: Capiotolu, Bałtyku a w 2012 roku warszawskiej Feminy. W 2010 roku
rynek kinowy notował wzrost. Helios była trzecią co do wielkości siecią multipleksów, a frekwencja per capita (liczba odwiedzin w kinie na osobę w roku) wzrosła od 0,62 w 2005 roku
do 1,02 w roku 2009 (według danych Box Office.pl dla Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
w 2017 roku liczba ta wyniosła 56,6 mln widzów)22.
W 2012 roku Agora S. A. wykupiła udziały już w firmie dobrze rozwiniętej i mocno osadzonej w strukturach lokalnych. Wszystkie kina Helios były w pełni scyfryzowane. Ponadto
sieć otworzyła w tym roku rekordową liczbę nowych multipleksów (aż siedem): w Grudziądzu,

20 Informacja prasowa Agora S. A., 7 stycznia 2018 r.; A. Wróblewska, Zagospodarować lukę, „Magazyn Filmowy
SFP” 2013, nr 25, https://www.sfp.org.pl/baza_wiedzy,291,17755,2,1, Zagospodarowac-luke-wywiad-z-prezesem-Helios-S-A.html (15.03.2018).
21 Informacja prasowa Agora S. A., 7 stycznia 2018 r.
22 Dane Box Office.pl dla Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
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Tczewie, Kędzierzynie-Koźlu, kolejne obiekty w Szczecinie i Rzeszowie oraz kina w Bełchatowie i w Bydgoszczy23.
W roku 2015 Helios zmodyfikowała swoją strategię lokalizacji i zainwestowała w kina
w centrach handlowych w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, we Wrocławiu. Do roku 2017 powstało
17 nowych kin. W 2018 roku Helios planuje otwarcie pięciu kin: w Legionowie, Gdańsku,
Pabianicach i Katowicach oraz Warszawie. W następnych latach sieć powiększy się o kolejne
multipleksy, między innymi w Zabrzu i Piasecznie24.
Od momentu nabycia pakietu większościowego w spółce Helios wartość tego segmentu
w działalności grupy Agora rosła, by w 2016 roku osiągnąć poziom 364 mln zł, czyli przeszło 30% całości przychodów. Tendencje te utrzymały się również w 2017 roku25. Z punktu
widzenia Agory zmiana strategii polegająca na inwestycji w segment kinowy związana jest
z głębokimi przemianami na rynku medialnym, spowodowanymi przede wszystkim postępem technologicznym, ale także niepewnością cechującą rynek reklamy, szczególnie czuły
na zmiany światowej koniunktury gospodarczej. Korzyścią Helios było pozyskanie kluczowego partnera w celu intensywnego inwestowania w rozwój sieci kin i ich unowocześnianie.

4. Podsumowanie
Zmienność i dynamizm przemysłów kreatywnych widoczne są silnie także w branży filmowej. W szczególności na polskim rynku, relatywnie młodszym niż rynki krajów rozwiniętych, przedsiębiorstwa z branży filmowej muszą stawić czoła dodatkowym wyzwaniom
– przekształceniom własnościowym, brakom ram instytucjonalnych, zmiennym potrzebom
konsumentów. Zdaniem P. Dziurskiego szybkie przemiany technologiczne i uprzemysłowienia sektorów kreatywnych miały zasadniczy wpływ na strategie i decyzje operacyjne menedżerów organizacji w nich działających. Kluczowe w nich stały się zmiany organizacyjne,
umiejętności zarządzania strategicznego oraz m.in. zdolności innowacyjne26.
Wybrany do analizy przypadek sieci kin Helios jest dobrym przykładem kreatywnego
dostosowania strategii przedsiębiorstwa do zmian otoczenia i sytuacji w sektorze. Na wybór
strategii spółki Helios dodatkowy wpływ miał fakt, że stosunkowo późno, w porównaniu
z największymi graczami, zdobyła potencjał finansowy umożliwiający inwestowanie i konkurowanie na dużą skalę. W strategii rozwoju i konkurencji Helios można wyróżnić trzy okresy.
23

Ibidem.
A. Wróblewska, Helios. Szukanie białych plam, 15.06.2017, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,25530,2,1,
Helios-Szukanie-bialych-plam.html (15.03.2018); Informacja prasowa Agora S. A., 7 stycznia 2018 r.
25 A. Torchała, Jak Helios Agorę ratował, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-Helios-Agore-ratowal-Wykres-dnia-7515681.html (15.03.2018); Agora: dzięki 500+ rynek wydatków reklamowych będzie rósł, najbardziej
internet i kino. Prasa nadal w dół, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/agora-dzieki-500‑rynek-wydatkow-reklamowych-bedzie-rosl-najbardziej-internet-i-kino-prasa-nadal-w-dol (22.03.2018).
26 P. Dziurski, Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu” 2016, nr 420, s. 84–85.
24

112

Anna Wróblewska

Okres pierwszy – trwał od przekształcenia instytucji filmowej w spółkę w 1996 roku do
końca dekady. Spółka mając dobre rozeznanie na rynku filmowym, ale ograniczone możliwości finansowe, skupiła się na dobrym wykorzystaniu przejętych kin i atrakcyjnym programie
kinowym. Posługując się modelem H. I. Ansofa, uwzględniającym cztery modele strategii rozwoju: penetrację, rozwój rynku, rozwój produktu i dywersyfikację, strategię rozwoju w tym
okresie można zakwalifikować do kategorii „penetracja”, czyli doskonalenie posiadanych
produktów na dotychczasowym rynku27. Z punktu widzenia możliwych wzorców zachowań
konkurencyjnych (konfrontacja, ograniczanie konkurencji, unikanie konkurencji, ignorowanie konkurencji), strategię tę można zakwalifikować do kategorii „ignorowania konkurencji”, na co pozwalała uprzywilejowana sytuacja firmy na rynku łódzkim28.
Drugi okres to lata 2001–2014, w których realizowano strategię będącą odpowiedzią
na wejście na polski rynek pierwszych multipleksów. Kierownictwo firmy zdecydowało się
odejść od kin tradycyjnych i podjąć działalność w formie multipleksów, wychodząc z inwestycjami poza Łódź do wielu miast w Polsce. Ekspansję inwestycyjną umożliwiło pozyskanie
inwestora strategicznego. Ze względu na ograniczone możliwości konkurowania, firma skierowała aktywność inwestycyjną w kierunku miast, którymi nie były zainteresowane wielkie
sieci kinowe i w ciągu kilku lat osiągnęła krajowy zakres działalności. Strategię rozwoju w tym
okresie można określić jako strategię równoczesnego rozwoju produktu i rynku, a strategię
konkurencji w stosunku do sieci multipleksów jako „unikanie konkurencji”. Dużym wsparciem dla tej strategii stało się przejęcie w 2007 roku polskiej sieci Multipleksów Kinoplex.
Trzeci okres rozpoczął się wkrótce po przejęciu Heliosa przez Agora S. A. Uczestnictwo
w wielkiej grupie medialnej stworzyło podstawę kapitałową do bardziej ekspansywnej strategii i podjęcia dalszego wysiłku w rozwoju uczestnictwa w rynku przez wejście do miast,
w których już funkcjonują wielkie sieci multipleksów. W ten sposób Helios wybiera strategię
konfrontacji z największymi graczami na rynku, równocześnie blokując im wejście na zajęte
wcześniej obszary rynku.
Strategia firmy Helios w sektorze dystrybucji filmów jest przykładem kreatywnej strategii rozwoju i konkurencji, polegającej na wyprzedzającym dostosowaniu zakresu działania
i sposobu konkurowania do zmieniającego się otoczenia, przy zachowaniu tempa rozwoju
adekwatnego do posiadanych zasobów.

27

M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. III, PWE, Warszawa 2017, s. 64.
Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 182
i nast.
28

Strategia przedsiębiorstwa w sektorze kreatywnym na przykładzie Helios S. A.

113

Bibliografia
Wydawnictwa zwarte
1. Adamczak M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, słowo/ obraz
terytoria, Gdańsk 2010.
2. Dane Box Office.pl dla Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
3. Dziurski P., Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 420.
4. Gębicka E., Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku
w kontekście transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
5. Gębicka E., Sieć kin i rozpowszechnianie filmów, w: Film. Kinematografia. Encyklopedia kultury
polskiej XX wieku, red. E. Zajiček, Instytut Kultury, Komitet Kinematografii, Warszawa 1994.
6. Informacja prasowa Agora S. A., 7 stycznia 2018 r.
7. Kasprzak R., Przemysły kreatywne w Polsce, Kamon Consulting, Warszawa 2013.
8. Krzysztofek K., Przemysły kultury a globalizacja – wnioski dla Polski, w: Kultura i przemysły
kultury szansą rozwojową dla Polski, red. J. Szomburg, Wydawnictwo Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową/CAK, Gdańsk 2002.
9. Młyńska P., Determinanty efektywności alokacji zasobów przez przedsiębiorstwa kreatywne,
„Studia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 39, t. 3.
10. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
11. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. III, PWE, Warszawa 2017.
12. Rutkiewicz P., Kina w Łodzi w latach 1992–2012. Od centralizacji do specyfikacji rynkowej,
w: Kultura filmowa współczesnej Łodzi, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Wydawnictwo Biblioteki
PWSFTViT, Łódź 2015.
13. Squire J. E., Movie Business Book, A Fireside Book, New York–London–Toronto–Sydney 2004.
14. Stachowiak K., Klastry filmowe jako nowy sposób organizacji produkcji audiowizualnej,
„Panoptikum” 2016, nr 16.
15. Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.
16. UNCTAD, Creative Economy Report 2008, United Nations 2008.

Artykuły prasowe
1. Wróblewska A., Zagospodarować lukę, „Magazyn Filmowy SFP” 2013, nr 25, https://www.
sfp.org.pl/baza_wiedzy,291,17755,2,1, Zagospodarowac-luke-wywiad-z-prezesem-Helios-S-A.html (15.03.2018).

Materiały internetowe
1. Agora: dzięki 500+ rynek wydatków reklamowych będzie rósł, najbardziej internet i kino. Prasa
nadal w dół, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/agora-dzieki-500‑rynek-wydatkow-reklamowych-bedzie-rosl-najbardziej-internet-i-kino-prasa-nadal-w-dol (22.03.2018).

114

Anna Wróblewska

2. Torchała A., Jak Helios Agorę ratował, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-Helios-Agore-ratowal-Wykres-dnia-7515681.html (15.03.2018).
3. Wyniki Agory. Spółka chce powiększyć sieć kin Helios, https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/wyniki-agory-spolka-chce-powiekszyc-siec-kin,240,0,2081008.html
(15.03.2018).
4. Wróblewska A., Helios. Szukanie białych plam, 15.06.2017, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,25530,2,1, Helios-Szukanie-bialych-plam.html (15.03.2018).

Corporate Strategy in the Creative Sector. Example of Helios S. A.
Summary
The article aims to show corporate challenges posed by competition in the creative sector and to analyse the way a company copes with these challenges on the example of the Helios cinema network. The
case analysis of the Helios Cinema network (Agora Group S. A.) shows the process of creative adjustment of a company to challenges posed by competing in the creative sector. The author distinguishes
three periods in the company history, determined by a different strategy pursued by the management
and different development determinants. The strategy of Helios in the sector of film distribution is an
example of a creative strategy of development and competition consisting in a pre-emptive adjustment
of the scope of operation and competition to the changing environment, with the unchanged pace of
development adequate to the possessed resources.
Keywords: creative sector, creative company, creative sector, cinematography, cinema, multiplex cinema,
strategy, competition, distribution, strategic management
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Wyobraźnia strategiczna w biznesie

Streszczenie
Artykuł zawiera prezentację wyników badań statutowych nt. wyobraźni strategicznej w biznesie.
Badanie polegało na przeprowadzeniu wywiadów z uczestnikami dwóch podyplomowych studiów
menedżerskich przy wykorzystaniu kwestionariusza i analizy źródeł wtórnych, tj. raportów firm konsultingowych a także z artykułów prasowych – wywiadów z prezesami spółek na temat ich wizji rozwoju
przedsiębiorstw, którymi kierują, pożądanych kompetencji kierowniczych niezbędnych w zarządzaniu
i kształtowaniu przyszłości biznesu. W wyniku przeprowadzonych badań określono zakres wyobraźni
strategicznej, tj. szerokość i głębokość perspektywy poznawczej dotyczącej otoczenia przedsiębiorstwa i jego najważniejszych zasobów, stanowiących podstawę projektowania zmian w jego strategii1.
Słowa kluczowe: wyobraźnia, kreatywność, kompetencje, strategie, zmiany
Kody klasyfikacji JEL: M10, D80, D21, J50
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Badania statutowe przeprowadzone przez autorów w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie w 2017 r.
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1. Wprowadzenie
Kreatywność w organizacji gospodarczej jest szczególnie pożądaną cechą, najbardziej
docenianą w sytuacji wyścigu konkurencyjnego oraz wtedy, gdy znane sposoby działania
zawodzą i organizacja staje przed koniecznością redefiniowania strategii na wszystkich
poziomach. Jedynym nośnikiem kreatywności są zasoby ludzkie i to one posiadają potencjał
do inicjowania zmian w strategiach, strukturach, procesach i produktach. Każdy uczestnik
organizacji ma właściwe sobie talenty kreatywne, nie zawsze wykorzystywane w organizacji
w zakresie jego obowiązków. Każdy jednak jest obserwatorem rozwoju sytuacji i dokonuje jej
oceny przez pryzmat swojej wiedzy i doświadczenia a także wyobraźni, co się może wydarzyć.
W artykule postawiono tezę, że wyobraźnia strategiczna kadr kierowniczych, ale także
całych zespołów pracowniczych, jest ważnym wyznacznikiem postrzegania sytuacji przedsiębiorstwa, poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na realizację celów uznanych
za ważne i możliwe w danych warunkach. Bez wyobraźni nie ma kreatywnych rozwiązań.
Nie jest to jednak warunkiem wystarczającym do osiągnięcia sukcesu.

2. Definicja podstawowych pojęć
Wyobraźnia jest jedną z najbardziej istotnych i specyficznych dla natury ludzkiej cech,
jest częścią inteligencji. To ona umożliwia kreowanie wizji przyszłości zarówno w formie
całościowych szerokich obrazów, jak i ich poszczególnych części. Ludzie zazwyczaj różnią
się między sobą tym, jak wyobrażają sobie przyszłość2.
Czynnikami, które prawdopodobnie wywierają wpływ na różnicowanie zakresu i sposobu wizualizowania przyszłości, są m.in. takie cechy indywidualne jak wiek, płeć, rodzaj
wykształcenia, posiadane doświadczenie zawodowe i życiowe, pozycja społeczna i zawodowa,
a także utrzymywane relacje. Można założyć, że kobiety będą inaczej postrzegać i interpretować określone aspekty sytuacji niż mężczyźni. Poziom i rodzaj edukacji wpływa na szerokość
i głębokość wglądu w rzeczywistość oraz na sposób i zakres komunikacji swoich spostrzeżeń
innym. Praca na stanowiskach wykonawczych w organizacji może wpływać ograniczająco
na zakres dokonywanych obserwacji w porównaniu do kadry kierowniczej odpowiedzialnej
za szersze spektrum zagadnień. Inżynierowie mogą się koncentrować na innych aspektach
niż np. ekonomiści, prawnicy lub humaniści. Doświadczenie, z reguły rosnące wraz z wiekiem i dojrzałością, wpływa na korygowanie wcześniejszych oczekiwań i wizji pod względem
poziomu optymizmu lub pesymizmu odnoszącego się do oceny obserwowanych trendów
zmian, ich kontynuacji i siły wpływu. Można również uwypuklić charakterystyczne cechy
2

Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne,
Gdańsk 2007; A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
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lub wręcz rodzaje wyobraźni związane np. z dominacją abstrakcyjnych kalkulacji, zabarwienia emocjonalnego, zróżnicowanego poziomu wrażliwości i intuicji.
Można je zaobserwować w sposobie myślenia i oceny środowiska społecznego lub zawodowego a także szeroko rozumianego kontekstu prowadzonej aktywności, począwszy od
zasięgu lokalnego aż po globalny.
Wyobraźnia jest konieczna w definiowaniu przyszłych pożądanych celów, których realizacja wymaga pokonywania postrzeganych lub potencjalnych ograniczeń, porządkowanych
według wyuczonej lub intuicyjnej logiki. Im trudniejsze do pokonania wydają się dla danej
osoby postrzegane bariery, tym więcej potrzeba wyobraźni i kreatywnego podejścia, aby
osiągnąć postęp.
Brak wyobraźni w trudnej sytuacji może skłaniać do inercji i kontynuowania dotychczasowych wzorców działania, co może być dysfunkcjonalne. Wyobraźnia zdominowana przez
strach może też działać paraliżująco wobec wyolbrzymianych problemów, odczuwanej bezsilności i braku wpływu, co oznacza stagnację.
Wyobraźnia, zwłaszcza wyobraźnia twórcza, staje się niezbędna w poszukiwaniu nowych
rozwiązań3. Powstaje jednak pytanie, czy wszyscy członkowie danej organizacji powinni taką
wyobraźnię posiadać, czy też wystarczy, że będą ją mieli liderzy lub zewnętrzni decydenci
realizujący własną misję i wizję działania. W jaki sposób dokonuje się zrozumienie własnej
roli w tej zespołowej grze? Czy wymaga ono szerokiego zaangażowania we współtworzenie
strategii i zrozumienia jej uwarunkowań, czy tylko w wąskim zakresie związanym z pełnioną funkcją?
Wyobraźnia strategiczna w biznesie jest oczekiwanym przymiotem menedżerów i liderów, ich zdolności do przewodzenia i nadawania kierunku działania, zwłaszcza w sytuacji
coraz bardziej burzliwego i złożonego otoczenia.
Analizy współczesnego otoczenia biznesu wskazują na znaczny wzrost zainteresowania
badaczy globalnymi czynnikami zmian postrzeganymi zarówno jako potencjalne szanse,
jak i zagrożenia oddziałujące również na lokalny przebieg i zakres procesów konkurencyjnych. Obejmuje to w szczególności przyszłe zjawiska w konkurencji dotyczące poszukiwania przewagi konkurencyjnej, wyboru strategii konkurencji i przywództwa strategicznego.
Zdaniem wielu autorów najważniejsze wśród tych czynników to: internacjonalizacja
struktur, procesów i podmiotów prowadząca do integracji gospodarczej i politycznej oraz
budowy międzynarodowej pozycji konkurencyjnej, globalizacja popytu i sektorów gospodarczych wpływająca na zmianę kluczowych czynników sukcesu strategicznego, zmiany
stylu życia i preferencji klientów indywidualnych i instytucjonalnych, sieciowe powiązania
gospodarcze umożliwiane przez nowe technologie informacji, zdolność partnerów do rozwiązywania globalnych wyzwań z zakresu zrównoważonego rozwoju, zdolność rządzących
do opanowywania kryzysów ekonomicznych i przeciwdziałania zachowaniom nieuczciwym,
3

A. Pierzchalski, Wyobraźnia twórcza – o źródłach teoretyzowania w nauce o polityce, „Teoria Polityki” 2017,
nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
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znoszenie barier handlowych hamujących rozwój krajów ubogich, możliwość zapewnienia
taniej energii i przeciwdziałanie kryzysom energetycznym4.
Jak się jednak okazuje, po okresie przezwyciężania globalnego kryzysu finansowego
lat 2008–2013, postrzegane szanse na realizację bardziej optymistycznej wizji świata nie zostały
wykorzystane wskutek braku spójności działań politycznych, co przełożyło się na pogłębianie
procesów dezintegracyjnych w gospodarce oraz konfliktów o podłożu narodowościowym
i religijnym a w ich efekcie wojen, masowych migracji i stref ubóstwa grożących dalszym
zaostrzaniem się globalnego ryzyka egzystencjalnego. Można pokusić się o spostrzeżenie, że
zarówno kraje wysoko rozwinięte, jak i te u podstaw piramidy dobrobytu poszukują nowej
tożsamości politycznej i społecznej, poszukują lepszej w ich ocenie pozycji w świecie i własnej
drogi rozwoju. Dokonujący się przełom technologiczny w sferze informacji oraz wytwarzania stwarza kolejną szansę rozwojową pod warunkiem włączenia w jej nurt szerszego grona
beneficjentów. Z drugiej strony obserwujemy polityczne inicjatywy zarówno w kierunku szerszej integracji, jak i dezintegracji oraz zamykania się w granicach krajów, w których można
sprawować rządy w miarę niezależne.
W tej sytuacji trudno byłoby znaleźć przedsiębiorstwo, które określiłoby swoje otoczenie
mikro i makro jako stabilne i przewidywalne. Zakres i tempo zachodzących zmian tworzą
sytuację niepewności i niejednoznaczności co do racjonalnego wyboru kierunku rozwoju
i sposobu uzyskiwania oczekiwanych rezultatów na coraz wyższym poziomie. Można wręcz
uznać, że częste są sytuacje dylematów, w których każde rozwiązanie oprócz oczekiwanych
pozytywnych skutków jest niezadowalające przy uwzględnieniu innych traconych alternatywnych korzyści.
Dodatkowo, presje ze strony różnych interesariuszy bywają sprzeczne, co z kolei prowadzi do sytuacji wyboru kompromisowych rozwiązań w istocie niezadowalających nikogo.
Jest to częsta sytuacja w przypadku dążenia do działań zrównoważonych w duchu społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR), kiedy cele ekonomiczne muszą być zintegrowane z celami
społecznymi i środowiskowymi. Jest to trudne zwłaszcza w krótkiej perspektywie czasowej,
jednak konsekwentnie budowana strategia w zakresie CSR może być atrakcyjną, ambitną
i trudną do skopiowania podstawą budowy trwałych przewag konkurencyjnych jako podstawy sukcesów strategicznych.
Kluczową kompetencją umożliwiającą jej budowę jest zdolność do przekształcania uzgodnionych wizji w realne rozwiązania a także celów na procesy i projekty o mierzalnych rezultatach oczekiwanych przez interesariuszy. Bez niej w silnie konkurencyjnym środowisku
brakuje mechanizmów i wsparcia dla wytyczania nowych celów, pozyskiwania zasobów dla
ich realizacji i działań w ramach krótkich okresów relatywnej swobody działania, zanim
pojawią się naśladowcy, opór i ograniczenia ze strony różnych ośrodków wpływu.
4 K. Duczkowska-Małysz, M. Duczkowska-Piasecka, Przyszłość konkurencji wobec niestabilności globalnej,
w: Narastająca niestabilność gospodarki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
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Aby zdefiniować zakres wyobraźni strategicznej w firmie niezbędnej do opracowania
skutecznych odpowiedzi na pojawiające się wyzwania należy sformułować granice prawdopodobnego spectrum wydarzeń oscylujące pomiędzy przetrwaniem a wygraną w nowym
układzie czynników wpływu5. Czynniki te odnoszą się również do horyzontu czasowego
wystąpienia potencjalnego wpływu i czasu potrzebnego do opracowania rozwiązań i wdrożenia ich w życie w danej organizacji.

3. Wyobraźnia strategiczna w biznesie – wyniki badań dotyczące
polskich menedżerów
Przedstawione dalej rezultaty badań dotyczą badań pilotażowych, mających na celu przetestowanie różnych źródeł wiedzy oraz użyteczności narzędzi badawczych do uzyskania wiarygodnych odpowiedzi umożliwiających ich interpretację z punktu widzenia celu badania.
Ograniczona pod względem liczebności, sposobu doboru respondentów próba badawcza i różnorodny czas obserwacji nie upoważniają do wyprowadzenia wniosków co do statystycznej
istotności związków pomiędzy licznymi zmiennymi. Obserwacje mają wyłącznie wartość
ugruntowanych empirycznie hipotez, które wymagają dalszego testowania.

3.1. Wyniki przeglądu prasy biznesowej
W pierwszej kolejności zostały uwzględnione poglądy wybitnych polskich menedżerów
zawarte w artykułach zamieszczonych w latach 2014–2017 w następujących czasopismach:
„Puls Biznesu”, „Parkiet”, „Sukces”, „Menedżer” i „Forbes”. Drugim źródłem były opracowania dwóch firm doradczych: Accenture i Deloitte, dotyczące trendów i profili kompetencyjnych menedżerów przyszłości.
Na podstawie analizy artykułów zamieszczonych w prasie codziennej, które dotyczyły
wysokiej rangi menedżerów polskich firm można wyciągnąć wniosek, że niewielu z nich
posiada wyobraźnię. Wśród wyższej kadry kierowniczej z trudem można znaleźć przykłady
szerokiej wyobraźni strategicznej6. Choć specyfiką prasy jest wyostrzanie omawianych zjawisk, aby komunikat wywarł oczekiwane wrażenie na czytelniku, to jest to jeden z elementów budowy zobiektywizowanej rzeczywistości.

5

Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu, red. Z. Dworzecki, W. Mierzejewska, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2015; Z. Dworzecki, Wrażliwość kryzysowa przedsiębiorstw, w: Księga Jubileuszowa
dla Profesor Marii Romanowskiej, red. Z. Dworzecki, G. Leśniak Łebkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
6 G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; G. Morgan, Wyobraźnia
organizacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
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Prezesi zarządów w wywiadach podkreślają szczególne znaczenie posiadania wizji jako
ukierunkowania zachowań organizacyjnych, potrzeby jej formułowania, komunikowania i tworzenia warunków dla jej urzeczywistnienia. Stwierdzili oni, że „właściwy i dobrze
sformułowany pomysł biznesowy przynosi wspaniałe rezultaty”7. Inny interlokutor stwierdził: „Zwykłem mówić o naszej firmie jako o nigdy niekończącym się start-upie. Zmiany
są na stałe wpisane w nasz biznes. Prezes posiadający wyobraźnię strategiczną zawsze może
ją sformułować i wyrazić”8.
Liczne grono menedżerów dużych przedsiębiorstw przywiązuje dużą wagę do wpływu
zmian rynkowych i ich przewidywania. Wizja obejmuje przede wszystkim strategie produktowo-rynkowe a także strategie konkurowania. Duże znaczenie dla kształtowania opinii w tym zakresie przypisywane jest w tej grupie menedżerów do aktywnego uczestnictwa
w spotkaniach przemysłowych i biznesowych, co pozwala na adaptację do sytuacji rynkowej.
„Nasze doświadczenie i ludzie tworzący zespół umożliwiają antycypowanie wzrostowych
trendów rynkowych i przygotowanie się do boomu, tak jak to było w przypadku ubiegłego
roku”9. Oryginalność tych stwierdzeń nie jest w istocie znacząca ani przełomowa i odnosi
się do relatywnie krótkiego horyzontu czasowego.
D. Gorzelana-Królikowska zauważyła, że przykłady strategicznego podejścia odzwierciedlające szeroki zakres wyobraźni strategicznej są raczej rzadkim zjawiskiem. „Mamy sprawnych menedżerów, ale ich wyobraźnia pozostawia wiele do życzenia albo wręcz nie posiadają
jej wcale. Niektóre organizacje nie wymagają takiego podejścia. Zarządy są zwykle mianowane zgodnie z oczekiwaniami właścicieli i ich organami przedstawicielskimi. W niektórych
przedsiębiorstwach mamy do czynienia z postawami konformistycznymi umacniającymi
istniejący porządek. Nawet jeśli budują swój wizerunek jako silnych i dynamicznych menedżerów, w rzeczywistości kierują się dyrektywami i pomysłami dominującego udziałowca.
Brak jest koncentracji na wyobraźni strategicznej”10.
Wywiady z menedżerami świadczą o różnorodnych aspektach ich wyobraźni. Założyciel
jednej z firm kosmetycznych odnoszącej duże sukcesy stwierdził, że źródła ich sukcesu rynkowego tkwią w „marzeniach i pasji. Tylko z pasją, która jest integralną częścią wyobraźni
strategicznej, można organizację skierować na ścieżkę wzrostu”11.
W innym modelu wyobraźni strategicznej menedżer posługuje się obrazami i metaforami.
Tworzy on nowe wzorce, które są zupełnie odmienne od stosowanych w tradycyjnych organizacjach. “Nowy sposób postrzegania świata ma na celu stymulowanie działań kreatywnych.
7

Badanie statutowe nt. wyobraźni strategicznej w biznesie przeprowadzone przez autorów w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2017 r.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 D. Gorzelana-Królikowska, Wyobraźnia strategiczna polskich menedżerów w artykułach prasy codziennej,
czasopismach i wywiadach z nimi, VI edycja niestacjonarnych studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania
i Finansów SGH, Warszawa 2017 (opracowanie niepublikowane).
11 Badanie statutowe nt. wyobraźni strategicznej w biznesie przeprowadzone przez autorów w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2017 r.
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To rozszerzone i innowacyjne wyobrażenie prospektywnego świata jest wynikiem pluralizmu, zróżnicowania i rozciągania organizacyjnych granic”12.
Analiza artykułów prasowych zawierająca wywiady z menedżerami skłania do wniosku,
że wyobraźnia strategiczna jako całościowe podejście jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem.
Częściej menedżerowie odnoszą się tylko do niektórych aspektów myślenia i działania strategicznego opartego na ich zakresie wyobraźni strategicznej. W szczególności są to takie
pojęcia, jak wizja, misja, długookresowe cele, przewidywanie przyszłości, wyznaczanie kierunków rozwoju, budowa pozycji konkurencyjnej, „wizja samych siebie i ich organizacji
w nowej przyszłości”, „przewidywanie prawdopodobnych scenariuszy przyszłości”13.
Menedżerowie są jednak świadomi tego, że wyobraźnia strategiczna pozwala na widzenie danej organizacji „z lotu ptaka”, w sposób systemowy, z uwzględnieniem aspektów sytuacyjnych związanych z otoczeniem i że jest to zjawisko złożone, wielowątkowe, podlegające
różnym uwarunkowaniom wewnętrznym i zewnętrznym.
Opierając się na przytoczonych opiniach można przypuszczać, że menedżerowie zdają
sobie sprawę z niepewności i nieokreśloności wielu przyszłych uwarunkowań prowadzenia
biznesu, posługują się dobrze ustrukturalizowaną wiedzą z zakresu standardowego zakresu
zarządzania strategicznego, zaś w działaniach preferują generalnie podejście pragmatyczne
nastawione na mierzalne wyniki w relatywnie krótkich okresach, jeśli przewidywania nie
są wystarczająco dobrą podstawą do podejmowania decyzji strategicznych. Świadczyłoby
to o świadomym zarządzaniu ryzykiem poprzez redukcję zaangażowania inwestycyjnego
o charakterze strategicznym w sytuacji niepewności oraz braku możliwości pełnej kontroli
procesów i wyników, co z kolei wiąże się z ich osobistą odpowiedzialnością reputacją.

3.2. Opinie firm konsultingowych dotyczące przyszłych profili
kompetencyjnych menedżerów
Wyobraźnia strategiczna nabiera szczególnego znaczenia w procesie kształtowania profili kompetencyjnych kadr kierowniczych, które będą niezbędne w przewidywalnej przyszłości. Podstawowym założeniem, jakie przyjmują konsultanci, jest wykształcenie zdolności
menedżerów do szybszej i bardziej innowacyjnej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu
charakteryzujące się coraz większą dynamiką i złożonymi powiązaniami. Powinni oni być
lepiej przygotowani do przewidywania zmian, dostosowywania systemów zarządzania do
nowych sytuacji, podejmowania eksperymentów i stosownie do ich wyników przekształcania kultury organizacyjnej.

12

A. Zatoński, T-Mobile odwraca spadkowy trend, „Puls Biznesu”, nr 44 (4807).
N. Soldecka, Wyobraźnia strategiczna polskich menedżerów w artykułach prasy codziennej, VI edycja niestacjonarnych studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2017 (materiał niepublikowany).
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Propozycja ta jest spójna z raportem firmy konsultingowej Deloitte pt. Globalne trendy
w zakresie kapitału ludzkiego w 2016 r. Nowa organizacja inaczej zaprojektowana14. Powstał on
w wyniku badań przeprowadzonych w ponad siedmiu tysiącach firm ze 130 krajów, w tym 40
z Polski. Aż 92% firm – respondentów uznała zmiany organizacyjne i nowe modele biznesu
za najważniejsze wobec presji innowacyjnej, jaką stworzyły w tym zakresie Uber i Airb&b
powodując konieczność szybkiej reakcji i repozycjonowania, aby sprostać nowym wyzwaniom konkurencyjnym. Pojawianie się tzw. Czarnych Łabędzi, zarówno tych o niewielkim
jak i silnym wpływie na rynek, także uświadomiły coraz bardziej istotną potrzebę budowy
zwinności (agility). Jako kolejne pod względem znaczenia w kształtowaniu kapitału ludzkiego
wyróżniono zagadnienia związane z przywództwem (cechy i umiejętności przyszłych liderów), co zostało uznane za bardzo ważne lub ważne przez 89% badanych. Na trzecim miejscu
wymieniono kulturę (86%), na kolejnych zaangażowanie (85%) oraz uczenie się i rozwój (84%).
Podobne badanie na próbie kilku tysięcy menedżerów przeprowadziła kilka lat wcześniej firma konsultingowa Accenture, koncentrując się na cechach i umiejętnościach, które
– ich zdaniem wówczas i zwłaszcza w przyszłości – miałyby być kluczowe dla efektywnego
pełnienia ról przywódczych. W wyniku tych badań powstał interesujący obraz tych kompetencji. Zakreślone zmiany odnosiły się do aż 14 rodzajów kompetencji uznanych za kluczowe
dla przyszłego przywództwa.
Najważniejszych zmian oczekiwano w zakresie umiejętności globalnego myślenia, doceniania zróżnicowania kulturowego, zachęcania do podejmowania i kontrolowania konstruktywnych zmian. Doceniono również zdolność do antycypowania zmian, dbałość o satysfakcję
klienta, budowę wspólnej wizji, wspieranie pracy zespołowej i partnerstwa.
Współcześnie można stwierdzić, że przewidywania te doskonale wpisują się w obszar
wyobraźni strategicznej potrzebnej w biznesie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w praktykach stosowanych przez firmy rekrutujące kadrę na stanowiska kierownicze. W licznych
wywiadach pojawiają się takie elementy oczekiwanego profilu kompetencyjnego poszukiwanych menedżerów, jak wysoki poziom inteligencji ogólnej (IQ), inteligencji emocjonalnej
i relacyjnej, wiedzy profesjonalnej w zakresie domeny działania przedsiębiorstwa, zdolności
do współpracy i budowy zespołów, silnej motywacji osiągnięć, doświadczenia, umiejętności
wytyczania ścieżki rozwoju i kształtowania warunków dla jej urzeczywistnienia, myślenia
systemowego i elastyczności. Ponadto wśród pożądanych zalet indywidualnych wymienia
się kompetencje behawioralne, dynamizm, empatię i asertywność.
Jak wynika z zaleceń ekspertów w tym zakresie, w kształtowaniu zasobów ludzkich następuje proces ciągłego weryfikowania wcześniej określonych rekomendacji dotyczących formowania kadr tak, aby były one zdolne do podejmowania nowych wyzwań zewnętrznych
z wykorzystaniem swojego potencjału w sposób skuteczny i sprawny. Oznacza to potrzebę
krytycznego spojrzenia na wypracowane postawy wobec zmian i wzorce postępowania, które
14
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mają swoją wartość w ograniczonej perspektywie czasowej a zatem konieczne jest ustawiczne
kwestionowanie wszystkich tych czynników, które stabilizują organizację, czyli struktur
organizacyjnych, standardowych procesów, sformalizowanych standardowych systemów
informacyjno-decyzyjnych, roli hierarchii organizacyjnej, kontraktów, więzi partnerskich
itp. Biorąc pod uwagę coraz bardziej istotny wpływ uwarunkowań globalnych informacja
o nich jest najczęściej dostarczana przez wyspecjalizowane organizacje eksperckie i doradcze.
Jedną z takich globalnych organizacji jest KPMG, która co roku definiuje najistotniejsze
trendy w zmieniającym się otoczeniu globalnym, wyzwania dla naczelnej kadry menedżerskiej oraz kierunki kształtowania nowych kompetencji. Z jej raportu za rok 201715 w stosunku
do raportu za 2016 r. wynika wiele interesujących wniosków dotyczących zmian opartych
na opiniach szefów wielkich korporacji, które z jednej strony określają poprzez swoje działania poparte silnym potencjałem zasobów nowe warunki konkurencji, a z drugiej strony
poprzez prognozowane oceny ryzyka, kosztów i korzyści wskazują innym, na ile istniejące
przełomowe innowacje pozwalają na zdefiniowanie nowych obszarów wzrostu. Ich oceny
pozwalają innym w szerszy sposób spojrzeć na warunki działania w biznesie globalnym, ale
i na skalę regionów oraz państw. Tym samym poprzez swoje osądy poparte doświadczeniem
biznesowym sprzyjają rozwojowi wyobraźni strategicznej innych.
Poprzedni rok był przez wszystkie korporacje postrzegany jako rok przełomu, w którym
głównym wyzwaniem było podjęcie decyzji o transformacji biznesów ukierunkowanej na wykorzystanie przełomowych innowacji. Decyzja polegała na wyborze: „teraz albo nigdy”16. Oceniono, że lepiej burzyć stary ład niż ponosić skutki braku zmian i niedostosowania, gdy inni
obejmują przywództwo i wyznaczają nowe zasady konkurowania. Uznano więc, że jest to znacząca szansa a podjęte inicjatywy już w roku 2017 przyniosły pierwsze pozytywne rezultaty,
jednak pojawiające się wyzwania i fale niepewności wymuszają ciągłe poszukiwanie nowych
sposobów myślenia i działania odpowiednich do skali innowacyjnych wyzwań i potrzebnych
reakcji. Proces ten nie jest zakończony. Wobec zaostrzających się wpływów geopolitycznych
i niepewności ekonomicznej wzrosło ryzyko utraty reputacji i wartości marek. Aby utrzymać dobre wyniki, priorytetem strategicznym słało się skracanie czasu dotarcia z innowacją
na rynek. Jednak w trosce o budowę wartości położono duży nacisk na wykorzystanie istniejących rdzennych kompetencji i obszarów działania, czyli strategie penetracji, ale z uwzględnieniem zmian w sposobie budowy wartości dostosowanych do nowej sytuacji.
Złożoność i niespotykane dotąd tempo zmian na tak szeroką skalę zrodziły presje
na poszerzenie zakresu kompetencji i ekspertyzy w zarządzaniu organizacjami. Potrzebne
stały się w szczególności: stymulowanie innowacji, monitorowanie nowych relacji z klientami i „twarde” decyzje o inwestowaniu w nowe technologie. Równolegle konieczne stało się
poszukiwanie i rozwój nowej wiedzy, umiejętności i zdolności, kreatywnych oraz idei i wpływów, aby zmiana przebiegała w całej organizacji i jej ekosystemie biznesu. Rosnące znaczenie
15
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przypisuje się wzrostowi zaufania koniecznemu dla współpracy w sytuacji poczucia zagrożenia i niepewności, budowie wartości i kultury. Wymaga to także większej empatii organizacyjnej i zaufania zewnętrznych interesariuszy. Pomimo wiodących przełom technologii,
również czynniki „miękkie” nabierają nowego znaczenia.
Wśród głównych rodzajów ryzyka kolejno znalazły się: ryzyko operacyjne, nowe technologie, ryzyko reputacyjne i erozji marki, strategiczne oraz cyberprzestępczość17. Wśród
głównych inicjatyw wymieniono: szybsze dotarcie na rynek z nowym produktem/usługą,
wsparcie innowacji, wdrożenie przełomowych technologii, wzrost znaczenia informacji i cyfryzację biznesu. Z kolei za najważniejsze wyzwania światowi liderzy uznali: przyciąganie
nowych talentów, integrację nowych technologii poznawczych, pilotowanie nowych technologii, optymalizaję wykorzystania nowych technologii poznawczych i prognostycznych oraz
zmianę kompetencji obecnych pracowników.
Podstawowe wnioski, jakie zostały sformułowane przez autorów omawianego raportu,
zawierają: podkreślenie roli innowacji wszędzie tam, gdzie odczuwana jest niepewność,
konieczność wzmocnienia rdzennej działalności w trosce o budowę wartości, pozyskania
talentów zdolnych do wykorzystania inteligentnych technologii, rozwój kompetencji obecnych kadr oraz zarządzanie ryzykiem utraty reputacji.

3.3. W
 yobraźnia strategiczna w biznesie w opiniach uczestników
menedżerskich studiów podyplomowych (Katowice)
3.3.1. Charakterystyka narzędzia badawczego i próby
Chcąc bliżej określić rolę, jaką pełni wyobraźnia strategiczna w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwami w opiniach kadr kierowniczych i innych uczestników tego procesu,
w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach została przeprowadzona ankieta wśród 60
uczestników Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych na strukturze programu
MBA prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Cechami różniącymi respondentów były: wiek, płeć, rodzaj edukacji (wyższej), staż pracy
i formalna pozycja w organizacji. Dane dotyczące przedsiębiorstw dotyczyły następujących
cech specyficznych: sektora gospodarki, wielkości przedsiębiorstwa (w relacji do struktury
branży), pozycji rynkowej w sektorze, formy własności i formy prawnej.
Dobór próby ani jej wielkość nie stanowią podstawy do szerszych uogólnień18. Sformułowane przez badanych opinie należy traktować wyłącznie w kategorii przesłanek zwiększających prawdopodobieństwo prawdziwości sformułowanych hipotez.
17 W roku 2016 były to: cyberprzestępczość, ryzyko regulacyjne, nowe technologie, ryzyko strategiczne i geopolityczne.
18 M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
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Zawarty w ankietach zbiór opinii dostarcza wiele interesujących poglądów opartych
na dominujących spostrzeżeniach.
Materiał empiryczny został uporządkowany ze względu na trzy kluczowe kategorie charakteryzujące respondentów, tj. wiek, płeć i staż pracy. W ten sposób wyróżniono 7 grup respondentów. Pozostałe cechy różniące respondentów, tj. zajmowana pozycja w organizacji, profil
edukacji wyższej a także przynależność do sektora gospodarki, rodzaj sektora gospodarki
oraz wielkość firmy i forma własności zostały dołączone do opisów wyróżnionych 7 grup.
Wśród 60 respondentów były 22 kobiety i 38 mężczyzn.
Grupa kobiet na podstawie analizy zróżnicowania wiekowego i stażu pracy została podzielona na trzy kategorie:
Grupa A: kobiety poniżej 30 roku życia i stażu poniżej 5 lat (n = 5),
Grupa B: kobiety poniżej 30 roku życia i stażu od 6 do10 lat (n = 6),
Grupa C: kobiety w wieku 31–40 lat i stażu powyżej 11 lat (n = 11).
Grupa mężczyzn, bardziej liczna, została podzielona na 4 grupy:
Grupa D: mężczyźni w wieku do 30 lat i stażu pracy 6–10 lat (n = 7),
Grupa E: mężczyźni w wieku 31–40 lat i stażu pracy 6–10 lat (n = 13),
Grupa F: mężczyźni w wieku 31–40 lat i stażu pracy 11–15 lat (n = 11),
Grupa G: mężczyźni w wieku ponad 41 lat i stażu pracy ponad 15 lat (n = 7).

3.3.2. Wyobraźnia strategiczna w biznesie w opiniach kobiet
Grupa A składała się z najmłodszych kobiet, poniżej 30 roku życia o najkrótszym stażu
pracy, tj. do 5 lat. Pomimo tego wszystkie panie reprezentowały średni szczebel zarządzania,
a jedna reprezentowała szczebel zarządu (w niewielkiej firmie). Były zatrudnione zarówno
w dużych, jak i małych lub średnich przedsiębiorstwach. Dominującym typem edukacji w tej
grupie było wykształcenie wyższe techniczne, jedna osoba miała wykształcenie ekonomiczne,
jedna humanistyczne (prawo).
Wszystkie wyraziły pozytywną opinię o potrzebie posiadania wyobraźni strategicznej w zarządzaniu biznesem, jednak różniły się w wypowiedziach, kto oczekuje posiadania
wyobraźni strategicznej od zatrudnionych kadr. W pierwszej kolejności byli to konsultanci
wewnętrzni lub zewnętrzni, drugim wyborem byli menedżerowie i właściciele a ostatnim,
najmniej licznym, że wszyscy tego oczekują.
Taki sam rozrzut opinii dotyczył ich oczekiwań co do tego, kto powinien charakteryzować się wyobraźnią strategiczną.
W ich opinii wyobraźnia strategiczna swoim zakresem powinna obejmować kombinację
takich elementów, jak wizja ulepszonego przedsiębiorstwa oraz zestaw kompetencji zawierający zdolność do analitycznego myślenia, przewidywania rezultatów działania, optymalizacji,
zdolności do rozwiązywania problemów i kreowania takich rozwiązań, które pozwolą uniknąć niepowodzeń i sytuacji kryzysowych. Odrębnie podkreślanym elementem wyobraźni była
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zdolność do definiowania prawdopodobnych oczekiwań ze strony klientów, nowych trendów w technologiach oraz dostrzegania i reagowania na wszelkie niespodziewane sytuacje.
Powszechną w tej grupie opinią było uznanie zdecydowanie największego i ważnego
wpływu makrootoczenia na sposób myślenia i działania w ich przedsiębiorstwach. Podkreślano zarówno rolę czynników politycznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych, jak
i ekologicznych na sposób działania i wyniki firm. Jednak ich sposób rozumienia związków
pomiędzy czynnikami zewnętrznymi a strategiami organizacji był dość ograniczony, z jednym wyjątkiem respondentki zatrudnionej w firmie konsultingowej.
Podobnie uogólnione spostrzeżenia dotyczą wpływu czynników zewnętrznych z otoczenia konkurencyjnego i bezpośredniego otoczenia zadaniowego na strategię organizacji
i jej wyniki. Podkreślano natomiast kluczową rolę klientów w definiowaniu bezpośrednich
oczekiwań, znaczenie dostawców i poddostawców ze szczególną rolą inspirującą konkurentów w podejmowaniu gry rynkowej.
Respondentki były stosunkowo słabo zorientowane w zakresie zmian strategicznych
dokonujących się w firmie oraz w sposobie, w jaki działa system zarządzania firmą i wpływa
na kształtowanie wyobraźni strategicznej poprzez modele biznesu, struktury organizacyjne,
procesy zarządzania i kulturę organizacyjną.
Za najważniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi wyobraźni strategicznej uznano zasoby
ludzkie, a szczególnie ich talenty, przywództwo oraz zasoby materialne w dyspozycji przedsiębiorstwa. Czynnikami ograniczającymi swobodę działania okazały się być w opiniach
tej grupy cechy struktury organizacyjnej, a w mniejszym stopniu przywództwo, obecnie
realizowana strategia, zasoby ludzkie i systemy IT. Całkiem nieoczekiwanie te same czynniki zostały uznane za ograniczające wyobraźnię strategiczną. Zmiana strategii polegająca
np. na wycofywaniu niektórych produktów lub technologii, wycofywaniu się z niektórych
rynków, kontraktów lub podejmowania reorganizacji a także podejmowanie nowych inicjatyw w postaci projektów, procesów, programów, partnerstwa były postrzegane jako dominująca reakcja na zmiany zewnętrzne albo niepodejmowanie zmian w ogóle (postawa bierna,
ignorująca zmiany zewnętrzne, co może prowadzić do kryzysów).
Wszystkie respondentki określiły swoje firmy jako umiarkowanych moderatorów, jednak
innowacje z reguły ograniczały się do produktów i dystrybucji. Zdaniem respondentek z tej
grupy, potencjał dla podejmowania innowacji strategicznych może być budowany w odniesieniu do zasobów ludzkich poprzez programy edukacyjne, warsztaty, przykłady oraz rozwój kreatywności.
Grupa B składała się z kobiet do 30 roku życia, ale o dłuższym niż poprzednia grupa stażu
pracy, tj. w przedziale 6–10 lat. Reprezentowały one średni szczebel zarządzania w dużych
organizacjach (przemysł samochodowy i bankowość) oraz posiadały zróżnicowany i szeroki
profil edukacji. Zgodnie z oczekiwaniami w grupie tej znalazły się respondentki o szerszym
zakresie doświadczeń i dojrzałości w wyrażaniu opinii na temat zagadnień zarządczych
w ich firmach.
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Potrzeba posiadania wyobraźni strategicznej została uznana przez wszystkie respondentki w odniesieniu do wewnętrznych interesariuszy, z podkreśleniem przywódczej roli
zarządu wspieranego przez ekspertów i konsultantów, ale także w odniesieniu do niższych
szczebli zarządzania, do których są delegowane uprawnienia aż po szczebel bezpośrednich
wykonawców. Chodzi o to, aby wszyscy mądrze uczestniczyli w całym procesie. Na szczeblach kierowniczych powinny być aktywnie przejawiane sposoby myślenia charakteryzujące się szeroką wyobraźnia strategiczną zarówno w myśleniu, przekazywanych decyzjach
i informacjach, jak i działaniu.
Wyobraźnia strategiczna może się materializować w postaci analiz strategicznych, prognoz, nowych celów, jak i całego procesu zarządzania strategicznego zawierającego, między
innymi, takie elementy jak: plany rozwoju, nowe wymagania klientów, nowe ewoluujące
wzorce doskonałości operacyjnej, zarządzanie ryzykiem, efektywność planowania, wdrażania i kontroli realizacji wyników z użyciem nowoczesnych technologii wytwarzania, informacji i komunikacji.
Najważniejszą rolę w kształtowaniu wyobraźni strategicznej przypisywano, podobnie, jak
w grupie A, do wpływu makrootoczenia, jednak z uwzględnieniem dostosowania jej zakresu
do perspektywy koniecznej w ich biznesie (międzynarodowa skala, zarządzanie i kapitał).
Dostrzegane były zarówno pozytywne, jak i negatywne wpływy ze strony czynników
politycznych, prawnych, podatkowych, prawa pracy, konieczności relokacji spowodowanej
czynnikami ekonomicznymi, szanse i problemy związane ze starzejącym się społeczeństwem,
wpływ robotyzacji i automatyzacji, zmiany w infrastrukturze technologicznej oraz rosnąca
popularność i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Za najbardziej wpływowe podmioty w zakresie rozwoju wyobraźni strategicznej uznano
klientów, dostawców i partnerów w łańcuchu wartości. Respondentki doskonale rozumiały
rolę wewnętrznych i zewnętrznych klientów oraz ewoluujące struktury biznesowe oparte
na analizie kosztów i korzyści. Doświadczenie nauczyło je antycypować ruchy konkurencyjne
i chronić pozycję firmy poprzez dostosowania głównie cenowe i technologiczne. Uznały, że
aktualna pozycja, jaką zajmują na rynku reprezentowane przez nie firmy jest na tyle dobra,
a zdolność do reagowania ze względu na dostępne zasoby na tyle duża, że wystarczy to do przeciwdziałania zagrożeniom konkurencyjnym, a zatem zmiana strategiczna nie jest potrzebna.
Ogólny poziom innowacyjności został określony jako umiarkowany a wyobraźnia strategiczna znajduje oparcie w realnych możliwościach polegających na dostępie do zasobów,
aktywnym udziale kadr, aktualnym systemie wartości i strategii oraz systemach wspierających (technologia, przywództwo i systemy informatyczne).
Wśród czynników ograniczających możliwość wykorzystania wyobraźni strategicznej
zostały wymienione: struktura organizacyjna, obecna strategia korporacji i biznesu, przywództwo oraz systemy informacyjno-decyzyjne. Istniejące systemy zarządzania działają
ograniczająco na rozwój zakresu wyobraźni strategicznej, a pomimo to są w stanie wyobrazić
sobie zmiany strategiczne, reorganizację, nowe inicjatywy i formy partnerstwa oraz relacji.
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Najczęściej innowacje były odnoszone do sfery produktów technologii produkcji i usług,
systemów informatycznych, oraz sposobów finansowania.
Wyobraźnia strategiczna kształtuje się głównie pod wpływem permanentnej ekspozycji
na nowe sytuacje, ciągłego uczenia się w działaniu i podnoszenia poziomu edukacji.
Grupa C była zdecydowanie dominująca pod względem liczebności i składała się z kobiet
w wieku 31–40 lat o znacznie dłuższym stażu pracy, tj. 11–15 lat i przeważającym profilu
wykształcenia ekonomicznego i humanistycznego. Prawie wszystkie respondentki pracowały
w małych i średnich firmach, których były właścicielkami lub pełniły rolę zarządu. Zakres
branżowy firm był relatywnie bardziej zróżnicowany i obejmował poligrafię, przemysł stalowy, druk przemysłowy, usługi medyczne i finanse.
Nie było więc zaskoczeniem, że znaczenie wyobraźni strategicznej było uznane za bardzo
ważne i szczególnie oczekiwane przez członków zarządu firm oraz właścicieli. Jednak nie
zawsze nowe inicjatywy były przyjmowane z aprobatą. W opinii respondentek cały personel
powinien posiadać pewien zakres wyobraźni strategicznej, który uwzględnia długookresowe
relacje z klientem, rozszerzanie obsługiwanego rynku, klarowne cele, plany i bazę wiedzy
umożliwiającą orientację rynkową na pojawiające się szanse i zagrożenia oraz zdolność do
wykorzystania potencjału organizacji i budowania relacji partnerskich.
Dostrzegano lukę pomiędzy szeroką i optymistyczną wizją opartą na wyobraźni a rzeczywistością wyłaniającą się z przeprowadzanych analiz. Dlatego podkreślana była rola wiedzy i doświadczenia w hamowaniu zbyt optymistycznych inicjatyw. Być może taka bardziej
konserwatywna w stosunku do poprzednich grup postawa wynikała również z większej
podatności ich firm na wpływy zewnętrzne z makrootoczenia. Podkreślano silne zależności
pomiędzy sytuacją ekonomiczną w kraju i politycznymi decyzjami kształtującymi warunki
działania biznesu. W planowaniu działania wykorzystywane były najczęściej prognozy
dotyczące trendów demograficznych. Starannie były analizowane wszystkie elementy analizy konkurencji i uwarunkowania sukcesu, co często prowadziło do podejmowania decyzji
o konsolidacji z silniejszymi partnerami i akceptacji ich strategii.
Połowa firm z tej grupy nie planowała zmian strategii określając się jako umiarkowani
innowatorzy, a w niewielkiej części silni innowatorzy szczególnie wysoko oceniający swoje
wyjątkowe kompetencje i zdolności, przywództwo i systemy wartości jako główne czynniki
wpływające pozytywnie na wyobraźnię strategiczną, zaś struktury organizacyjne, systemy
informatyczne oraz częściowo też przywództwo jako czynniki ograniczające. Jednak nastawienia a realizacja nie zawsze idą w parze.
Zdaniem tej grupy respondentek ograniczone rozmiary firm (MŚP) wymuszają większą
adaptacyjność i zwinność w przystosowaniach do zmian rynkowych, dlatego cały zakres
dostępnych instrumentów i sposobów reakcji był rozważany, chociaż w rezultacie określono ich firmy jako mało innowacyjne, zaś innowacje głownie dotyczyły produktów, systemów informacyjnych i kanałów dystrybucji. Druga połowa określiła się jako firmy raczej
nieinnowacyjne.
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W opinii respondentek wyobraźnia strategiczna wymaga większej uwagi skupionej na strategii, budowie nowych zdolności, edukacji i upowszechniania wiedzy, rozwijania kreatywności, naśladownictwa najlepszych wzorców oraz studiowania czasopism popularyzujących
nowe idee i trendy oraz praktyki.
Panie z tej grupy sugerowały również potrzebę zmiany mentalności młodszej generacji
pracowników.

3.3.3. Wyobraźnia strategiczna w biznesie w opiniach mężczyzn
Grupa D składała się z mężczyzn poniżej 30 roku życia o stażu pracy w przedziale 6–10 lat.
Większość z nich posiadała wyższe wykształcenie o profilu technicznym i była zatrudniona
w dużych przedsiębiorstwach, zajmując w nich pozycje kierownicze średniego szczebla lub
– w przypadkach zatrudnienia w mniejszych firmach – stanowiska kierownicze w zarządzie.
Reprezentowane w tej grupie sektory gospodarki obejmowały budowy zagraniczne, nowe
technologie IT, górnictwo, przemysł samochodowy (zagraniczna firma), wsparcie dla innowacji i nowych technologii oraz napoje alkoholowe.
Wyobraźnia strategiczna w opinii tej grupy respondentów jest niezbędna w sytuacji
nowych wyzwań technologicznych i ekologicznych, które wymagają inteligentnych reakcji
z ukierunkowaniem na zrównoważony i zyskowny rozwój firm, przy czym przyszłość organizacji w wyobraźni strategicznej powinna być nieograniczona.
Zarząd powinien oczekiwać od wszystkich zatrudnionych takiej wyobraźni, która
powinna towarzyszyć im w codziennej pracy, tak, żeby realizować zadania w sposób przemyślany i z wizją przyszłości.
Makrootoczenie odgrywa w tym procesie ważną rolę wyznaczając granice tego, co jest
legalne i możliwe. Z kolei otoczenie zadaniowe uwzględnia przede wszystkim klientów,
dostawców, partnerów w łańcuchu wartości, podczas gdy pozytywną stroną konkurencji jest
pobudzanie do myślenia, w jaki sposób przewodzić i umacniać własną pozycję strategiczną.
Jednak wiedza o potencjalnych zmianach strategicznych w dużych firmach, zdaniem respondentów jest bardzo ograniczona.
Czynnikami wspierającymi rozwój wyobraźni strategicznej są przede wszystkim zasoby
materialne i finansowe, które zapewniają możliwość podejmowania nowych inicjatyw. Na
drugim miejscu wymieniano zasoby ludzkie z wyjątkowymi umiejętnościami i talentami,
zaś strukturze organizacyjnej i przywództwu przypisano dużo mniejsze znaczenie.
Czynnikami o negatywnym wpływie na kształtowanie i wykorzystanie wyobraźni strategicznej w istniejącej rzeczywistości organizacyjnej były w opiniach tej grupy: obecnie
realizowane strategie, systemy informacyjno-decyzyjne oraz posiadane zasoby. Pomimo to,
w przypadku postrzeganych zmian w otoczeniu biznesowym oczekiwali oni podejmowania
właściwej reakcji strategicznej, głównie w obszarze produktów, rynków, technologii i portfela kontraktów. Tylko w jednej firmie wymieniono budowę platform innowacji. W ogólnej
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ocenie uznano w większości przypadków swoje firmy jako raczej innowacyjne, a tylko nieliczni jako nieinnowacyjne.
Wzmocnienie potencjału kreatywnego opartego na wyobraźni strategicznej zdaniem
respondentów powinno nastąpić dzięki większej stabilizacji, zdobywaniu tzw. wiedzy ukrytej budowanej dzięki doświadczeniu oraz analizie nowych rozwiązań opartych na szerszych
doświadczeniach międzynarodowych.
Grupa E, jako jedna z najliczniej reprezentowanych, składała się z mężczyzn w wieku
31–40 lat i doświadczeniu zawodowym w przedziale 6–10 lat. Dominującym rodzajem
wykształcenia był profil techniczny a miejscem zatrudnienia przeważnie małe i średnie
firmy, w nieco mniejszym stopniu duże a najmniejszym mikro. Słuchacze reprezentowali
firmy działające w następujących sektorach gospodarki: górnictwo, budownictwo i usługi
deweloperskie, konsulting, budowa dróg, automatyka przemysłowa, opakowania i telekomunikacja.
Większość zajmowała pozycje na średnim szczeblu zarządzania, inni byli właścicielami, ekspertami lub pracownikami wykonawczymi. W opiniach większości kierownictwo
organizacji naczelnego i średniego szczebla oraz właściciele powinni oczekiwać znacznej
wyobraźni strategicznej od wszystkich zatrudnionych, zaś pracownicy bez względu na ich
pozycję powinni mieć na tyle wyobraźni, żeby móc przewidywać różne scenariusze przyszłości i na wczesnym etapie ich urzeczywistniania umieć zaplanować zmiany wykorzystując inteligencję strategiczną. Szczególnie aspirujący do awansu kierownicy średnich szczebli
powinni myśleć w perspektywie długookresowej i być przygotowanymi na nieznane dzięki
elastyczności. Skracający się czas na reakcje sprawia, że wyobraźnia strategiczna nabiera
większego znaczenia jako kluczowy czynnik warunkujący sukces przedsiębiorstwa oraz
budowę jego wizerunku i reputacji. Ponadto wytwarza presję na ciągłą poprawę skuteczności i wydajności procesów.
Wszyscy respondenci postrzegali wpływ makrootoczenia jako decydujący lub ważny,
podkreślając jego różne elementy jako szczególnie istotne z punktu widzenia specyfiki ich
branży oraz firmy. Jako ważny określono wpływ wyobraźni strategicznej na rozumienie
i kształtowanie otoczenia konkurencyjnego i zadaniowego. W sytuacji postrzeganych zmian
w otoczeniu większość uznała za konieczne zmiany strategii, inni kontynuację obecnej strategii, zaś kilku respondentów nie było zorientowanych w sytuacji.
System zarządzania jest postrzegany przez respondentów reprezentujących pozycje kierownicze jako zależny od posiadanej wyobraźni i zgodnie z nią może, ich zdaniem, być kształtowany. Opinie pozostałych były bardziej umiarkowane w ocenie tego wpływu.
Jako sprzyjające rozwojowi wyobraźni strategicznej wymieniono głównie czynniki „miękkie”, takie jak kompetencje kadr, talenty, system wartości, przywództwo i obecnie realizowaną
strategię, zaś jako ograniczające – struktury organizacyjne, systemy informacyjno-decyzyjne,
kadry, ale także przywództwo i niedobory zasobowe.
Jako potencjalne reakcje na postrzegane w otoczeniu zmiany wymieniano wszystkie
rodzaje przedsięwzięć strategicznych. Większość określała swoje firmy jako umiarkowanie
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innowacyjne, pozostali jako nieinnowacyjne. Rozważane innowacje głównie dotyczyły produktów i technologii (IT i produkcyjnych).
Wyobraźnia strategiczna powinna ich zdaniem być rozwijana poprzez różne formy edukacji sprzyjające ciągłym ulepszeniom pod nadzorem perspektywicznie myślących kierowników. Ambicja, kreatywne myślenie i eksperymentowanie to czynniki o największym wpływie
na rozwój wyobraźni strategicznej.
Grupa F była drugą pod względem liczebności wśród mężczyzn w wieku 31–40 lat i stażu
pracy w przedziale 11–15 lat. Respondenci byli zatrudnieni w następujących sektorach gospodarki: górnictwo i energetyka, produkcja dóbr konsumpcyjnych, automatyka przemysłowa
oraz administracja w samorządzie terytorialnym. Większość pracowała w dużych organizacjach, tylko niektórzy w małych lub średnich. Przeważało wykształcenie wyższe techniczne
oraz średni szczebel zarządzania.
W opiniach tej grupy to naczelne kierownictwo powinno oczekiwać od innych wyobraźni
strategicznej, ale z drugiej strony, każdy w przedsiębiorstwie powinien taką wyobraźnię
posiadać. Niektórzy respondenci stwierdzili, że w praktyce to eksperci i konsultanci rezerwują sobie prawo autorstwa koncepcji przyszłości organizacji.
Szeroko postrzegano zakres zagadnień, które powinny być objęte wyobraźnią strategiczną, która to powinna być ukierunkowana na wizję organizacji w przyszłości w relacji
do identyfikowanych, wizualizowanych bądź antycypowanych szans i zagrożeń, przyszłych
wyborów strategicznych dotyczących struktury sektora, innowacji, rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych.
Rola makrootoczenia została powszechnie uznana jako bardzo ważna z uwzględnieniem
wszystkich jego elementów składowych i ich specyfiki oddziaływania na organizacje.
Jako najbardziej wpływowe ośrodki oddziaływujące na wyobraźnię strategiczną w firmie uznano klientów, a następnie dostawców i partnerów w łańcuchu wartości. Bardzo
pragmatyczne było postrzeganie konkurentów: w przypadku ich bankructwa lub niepowodzeń uznawano to za szansę dla ich firmy, ale również dostrzegano wartość w możliwości
budowy aliansów z konkurentami.
Większość brała pod uwagę potrzebę i możliwość zmiany obecnie realizowanej strategii
szczególnie w zakresie rozwoju eksportu.
Obecny system zarządzania wymieniano jako czynnik silnie kształtujący wyobraźnię
strategiczną a wśród czynników sprzyjających rozwojowi wyobraźni – przywództwo wspierane przez kompetentne kadry, system wartości oraz systemy informacyjno-decyzyjne. Jako
najsilniej ograniczające czynniki uznano struktury organizacyjne i zasoby ludzkie.
Respondenci określili swoje firmy jako umiarkowanie innowacyjne, a pożądane innowacje powinny, ich zdaniem, dotyczyć głównie działalności produkcyjnej, tj. nowych produktów, technologii, dystrybucji i sposobów finansowania.
Rozwojowi wyobraźni strategicznej sprzyja uczestnictwo w różnych formach edukacji,
konferencjach, targach i wystawach, ale też systematyczne studiowanie czasopism dotyczących
biznesu i zarządzania. Co ważne, podkreślono też rolę szeroko rozumianego rozwoju kultury.
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Grupa G była reprezentowana przez stosunkowo mniej licznych respondentów, ale bardziej
dojrzałych pod względem wieku (ponad 40 lat) oraz doświadczenia zawodowego (ponad 15 lat)
w tradycyjnych sektorach przemysłu ciężkiego, takich jak górnictwo, usługi i specjalistyczne
narzędzia dla górnictwa, produkcja materiałów wybuchowych, metalurgia, produkcja części
zamiennych do maszyn. Oprócz tego miejscem zatrudnienia była też administracja na poziomie jednostki samorządu terytorialnego. Z reguły były to duże przedsiębiorstwa, ale też z sektora MŚP komplementarne w stosunku do nich. Większość respondentów zajmowała pozycje
w zarządzie firm, inni na średnim szczeblu systemu zarządzania, pozostali jako eksperci.
W opinii wszystkich respondentów z tej grupy wyobraźnia strategiczna jest niezbędna
do unikania błędów oraz możliwych do uniknięcia różnych rodzajów ryzyka w działalności
operacyjnej a także do przemyślanych przystosowań do zmieniającego się popytu oraz innych
czynników zmian zaliczanych do makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego i zadaniowego. Często rozważne postępowanie w tym zakresie wymaga wyjątkowych i niestandardowych metod. Dlatego też wizje potrzebne w planowaniu długookresowym są szczególnie
istotne w przemyśle o wysokiej kapitałochłonności i jego szeroko rozumianych ekosystemach.
Opinie i wiedza wąskiej grupy osób mogą zawężać perspektywę poznawczą, co z kolei może
utrudniać realizację trudnych, ale koniecznych zamierzeń. Dlatego też właściciele i zarządy
firm oczekują takiej wyobraźni od wszystkich, ale kompetencji w tym zakresie powiązanych
z odpowiedzialnością od zarządu i właścicieli. Pozostali uczestnicy organizacji powinni być
świadomi tego, co może się wydarzyć.
Makrootoczenie kreuje liczne i bardzo silne presje na zmiany strategiczne, włączając w to decyzje polityczne, presje ekonomiczne i terms of trade w skali międzynarodowej,
poczucie niepewności wśród społeczeństwa oraz zaostrzające się restrykcje prośrodowiskowe.
Wszystkie te czynniki są starannie analizowane, chociaż w spółkach skarbu państwa niektóre decyzje zapadają na wyższych politycznych szczeblach rządowych.
Większość rozważa wprowadzenie zmian strategicznych, inni kontynuują realizację już
zmodyfikowanych strategii.
System zarządzania w opinii większości ma umiarkowany wpływ na wyobraźnię strategiczną, w opinii pozostałych wysoki. Wśród czynników sprzyjających rozwojowi kształtowaniu
się wyobraźni strategicznej na pierwszym miejscu ulokowano przywództwo i wyróżniające
kompetencje oraz talenty kadr, pozostałym czynnikom przypisano jednakowy poziom wpływu.
W przypadku czynników hamujących rozwój wyobraźni strategicznej, tak jak w poprzednich grupach, wymieniono strukturę organizacyjną, natomiast wszystkim innym czynnikom przypisano również istotny, ale niezróżnicowany poziom wpływu.
W propozycjach dotyczących ewentualnych zmian w strategii najczęściej wymieniano
wycofywanie się z niektórych produktów, technologii i relacji oraz wprowadzanie nowych
inicjatyw wraz ze strategiczną reorganizacją uwzględniającą outsourcing. Pomimo dojrzałości ich branż respondenci uznali swoje firmy jako umiarkowanie innowacyjne, zwłaszcza
w odniesieniu do produktów, technologii i dystrybucji oraz nowych inicjatyw związanych
z formami finansowania działalności a także położyli nacisk na znacznie szerszy rozwój usług.
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W ich opinii wyobraźnia strategiczna powinna być kształtowana w procesie uczestnictwa
w różnych programach edukacyjnych, dzielenia się wiedzą i wzorcami najlepszych praktyk,
poszukiwania i słuchania wizjonerskich liderów, nawiązywania relacji ze światowymi ośrodkami doskonałości, nie zaniedbując jednocześnie eksperymentowania.

3.4. W
 yobraźnia strategiczna w biznesie w opiniach uczestników
menedżerskich studiów podyplomowych (Warszawa)
W kolejnym kroku badań sondażowych dotyczących wyobraźni strategicznej polskich
menedżerów wykorzystaliśmy poglądy i opinie na ten temat uczestników Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych przez Zakład Zarządzania w Gospodarce
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Badania przeprowadzono w czerwcu 2017 roku za pomocą ankiety (formularz ankiety
ten sam, co w Katowicach). Odpowiedziało na nią 24 uczestników studiów zajmujących różne
stanowiska organizacyjne w przedsiębiorstwach, głównie średnich szczebli kierowania, chociaż w grupie udzielających odpowiedzi było także 5 właścicieli firm, prezesów i członków
zarządów spółek. Duże zróżnicowanie branżowe przedsiębiorstw, w których pracują udzielający wypowiedzi, silne zróżnicowanie samych przedsiębiorstw pod względem wielkości,
zakresu działania, sytuacji rynkowej i kondycji finansowej stwarzało okazję do szerszego
spojrzenia na badane zagadnienia. Podobnie zajmowane stanowiska organizacyjne, pełnione
funkcje oraz osobiste obserwacje i doświadczenia naszych respondentów pozwalały ukazać
podobieństwa i różnice w percepcji wyobraźni strategicznej w odniesieniu do konkretnych
przedsiębiorstw.
Rozpoczęto od kwestii definicyjnych wyobraźni strategicznej, a więc chęci poznania, co
oznacza to pojęcie dla naszych respondentów?
Pojęcie wyobraźni strategicznej nie jest precyzyjne i szczegółowo zdefiniowane. Wiele
osób utożsamia je z myśleniem twórczym czy strategicznym. Obraz uzyskany z wypowiedzi
respondentów nie jest jednorodny, jest dość zróżnicowany, choć zawiera elementy wspólne.
W odniesieniu do organizacji wyobraźnią strategiczną można nazwać umiejętność osób
zarządzających organizacjami do kreowania wyobrażeń i podejmowania stosownych działań w coraz bardziej złożonym, dynamicznym i nieciągłym otoczeniu zapewniających przetrwanie i rozwój organizacji.
Oto kilka przykładów: Wyobraźnia strategiczna to:
–– „pomysł na rozwój, na sukces” (prezes zarządu, mężczyzna, wiek 40–45 lat, staż pracy
powyżej 15 lat),
–– „umiejętność analizy obecnej i przewidywania sytuacji, w której może znaleźć się przedsiębiorstwo w dłuższej perspektywie czasu” (zarządzający/właściciel, mężczyzna, wiek
31–40 lat, staż pracy 6–10 lat),

134

Zbigniew Dworzecki, Grażyna Leśniak-Łebkowska

–– „umiejętność przewidywania różnych scenariuszy dla działalności firmy na podstawie
analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych” (zarządzający/właściciel, kobieta, wiek
31–40 lat, staż pracy powyżej 15 lat),
–– „zdolność do przewidywania możliwości zajęcia przez przedsiębiorstwo pewnych obszarów biznesowych i unikania innych” (szczebel zarządu, kobieta, wiek powyżej 50 lat, staż
pracy powyżej 15 lat).
Dla wielu osób wyobraźnia strategiczna obejmuje wizję rozwoju, która prowadzi do
założonych celów, osiągnięcia sukcesów; to umiejętność określenia pozycji przedsiębiorstwa w przyszłości i ścieżki dojścia do niej; zdolność analizowania warunków zewnętrznych
i wewnętrznych i na ich podstawie budowanie wyobrażeń, w jakim kierunku i jak może rozwijać się przedsiębiorstwo. Ale wyobraźnia strategiczna to także umiejętność przewidzenia
potencjalnych trudności i zagrożeń, kryzysów zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiedniego przygotowania przedsiębiorstwa do nich pod względem strategii, struktury, procesów
zarządzania i kultury organizacyjnej. Zdaniem naszych respondentów niezbędna do tego jest
wiedza, umiejętności intuicja i doświadczenie.
Zadaliśmy respondentom pytanie, jaką rolę należy przypisać wyobraźni strategicznej
w przedsiębiorstwie. Na 24 odpowiedzi 15 osób uznało ja za niezbędną, 6 za pożądaną, dla
jednej osoby była ona obojętną dla przedsiębiorstwa, w dwóch przypadkach nie jest oczekiwana. Można więc stwierdzić, że w większości przypadków uznaje się tę kategorię za ważną,
a niekiedy wręcz niezbędną w zarządzaniu.
Kto zatem powinien ją mieć w przedsiębiorstwie? Najwięcej osób wskazało na zarząd
przedsiębiorstwa (16), kadrę kierowniczą średnich szczebli zarządzania (14), radę nadzorczą (11). Uważano także, że wyobraźnię strategiczną powinni posiadać eksperci zewnętrzni
i/lub wewnętrzni (6), pracownicy (6), a nawet wszystkie wyróżnione grupy (6). W tym kontekście nieco zaskakuje marginalna rola związków zawodowych (tylko 1 wypowiedź).
Jakich obszarów, kluczowych zagadnień dotyczy wyobraźnia strategiczna? Ten temat
konkretyzował już wcześniej poruszoną definicję. Wypowiedzi skupiały się wokół makrootoczenia przedsiębiorstwa (politycznego, gospodarczego, technologicznego, społeczno-kulturowego) otoczenia rynkowego (popyt, konsumenci, podaż, struktura rynku, konkurencja),
ale także akcentowały znaczenie zasobów i potencjałów przedsiębiorstwa tak materialnych,
jak i niematerialnych, jego kompetencji, odpowiednich modeli biznesowych. Podkreślano
kluczowa rolę wiedzy, zasobów ludzkich, rozwoju zespołów ludzkich, kształtowania odpowiedniej struktury i kultury organizacyjnej. Można odnieść wrażenie, że dominującym
obszarem zainteresowań i obserwacji jest otoczenie rynkowe i konkurencyjne oraz zasoby
i potencjały przedsiębiorstwa. Nieco mniej uwagi poświęca się zagadnieniom makrootoczenia (poza regulacjami prawnymi i technologiami).
Wyobraźnia strategiczna była jednoznacznie kojarzona ze strategią i myśleniem strategicznym w przedsiębiorstwie. Większość naszych respondentów zna strategię przedsiębiorstwa,
w którym pracuje (18 z 24 osób). Pięciu jest ona nieznana, a jedna zna ją w ogólnym zarysie.
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Interesowało nas zatem, jakie są (zdaniem naszych respondentów) główne inspiracje dla
strategii lub jej zmiany w ich przedsiębiorstwach.
Z punktu widzenia instytucjonalnego za główne a zarazem najważniejsze źródła inspiracji uznano: kontakty z klientami (20 wypowiedzi), władze państwowe i administrację (16),
właścicieli, inwestorów, akcjonariuszy (14), media (12), kontakty z dostawcami i partnerami
biznesowymi (10), instytucjami finansowymi, w tym bankami (10). Niewielką rolę inspiracyjna odgrywają pracownicy (8), instytucje kontrolujące (5), firmy doradcze i audytorskie
(4), samorząd gospodarczy (3).
Za główne a zarazem za bardzo ważne źródła inspiracji dla strategii własnych przedsiębiorstw uznano w kolejności: raporty, analizy finansowe (20 wypowiedzi), realizację projektów/procesów (16), akty normatywne (15), spotkania biznesowe (15), nieformalne rozmowy
z partnerami biznesowymi (13), konferencje, seminaria, workshopy (12), informacje z mediów
(12), informacje z internetu (11).
Zadano też pytanie, co w Twoim przedsiębiorstwie w największym stopniu kształtuje
wyobraźnię strategiczną, co na nią wpływa? W pytaniu otwartym wyróżniono 29 czynników. Zatem lista jest dość długa, jednak stopień koncentracji wypowiedzi bardzo niewielki.
Najwięcej osób wskazało na trendy na rynku (6 wypowiedzi), sytuacje na rynku (5), potrzeby
klientów, rozmowy z nimi, ich opinie o firmie, produktach przedsiębiorstwa (5), pozycja
marek na rynku (4), wyniki firmy (4), pracowników, ich pomysłowość, doświadczenie, chęć
do pozyskiwania wiedzy, dzielenia się nią, promowanie pracy zespołowej, projektowej (2),
konkurencję (2). Pojedyncze wypowiedzi dotyczyły m.in. innowacyjności, wiedzy o branży,
produktach, systemu prawa, finansowania przedsiębiorstwa, kreatywności i chęci zmiany
dotychczasowych strategii oraz zachowań. Zwracano też uwagę, że skład i decyzje rad nadzorczych, zarządu, spójność, przejrzystość lub chaos w zarządzaniu mogą wywierać istotny
wpływ na zarządzanie, w tym na wyobraźnię strategiczną.
Ogólna ocena poziomu wyobraźni strategicznej we własnych przedsiębiorstwach w opiniach respondentów nie wypada źle. W skali pięciopunktowej średnia to 3,65 (7 osób oceniło
ją na najwyższym poziomie, tj. 5 punktów, 6 przyznało im 4 punkty, dwie oceniły je na 1
punkt i 2 osoby na 2 punkty). Jednocześnie większość osób uznała, że poziom ten powinien
być znacznie wyższy (5 wypowiedzi) lub wyższy od dotychczasowego (13). W opinii 5 osób
powinien on pozostać na dotychczasowym poziomie.
Przyczyn rozbieżności między dotychczasowym a oczekiwanym poziomem wyobraźni
strategicznej w przedsiębiorstwach jest wiele. Respondenci wskazywali na:
• nieznajomość rynku,
• brak jednolitej wspólnej wizji,
• różnorodność celów, interesów i motywacji różnych interesariuszy,
• dużą rotację na najwyższym szczeblu zarządzania,
• nowe osoby z nowa wizją strategiczną, częste zmiany wizji i strategii,
• brak świadomości niezbędności zmian, kreatywności, innowacyjności eksperymentowania,
• brak komunikacji, mała spójność przekazów,
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dbałość o partykularne interesy, „każdy sobie rzepkę skrobie”,
brak stałego śledzenia rynku, brak umiejętności analitycznych, planistycznych,
trzymanie się utartych schematów działania, rutyny, niechęć do zmian,
sztywne procedury, brak autonomii, elastyczności,
układy w organizacji i „szklane sufity”, dobór pracowników o niskich kompetencjach,
ale z kręgu własnych znajomych lub osób polecanych,
• źle obsadzone stanowiska kierownicze, brak umiejętności zarządzania firmą przez zarządzających, skupianie się na kwestiach bieżących,
• mało rozwinięty HR i rozwój kadr, niedostateczna współpraca zarządu z e służbami HR
w przedsiębiorstwie w kwestiach rozwoju.
Co zatem należałoby uczynić, jakie działania podjąć, co zmienić, co wzmocnić, by zwiększyć poziom wyobraźni w przedsiębiorstwach? Zdaniem respondentów należy dokonać
istotnych zmian w samej organizacji. „Spojrzeć na nią z lotu ptaka, w sposób innowacyjny,
otwarty i kompleksowy”. Na czoło wysuwają się propozycje dotyczące poprawy komunikacji,
uwzględnianie opinii i propozycji pracowników, szersze wykorzystanie spotkań jako formy
do wymiany myśli, doświadczeń, wzajemnych inspiracji.
Dużą rolę przypisuje się wiedzy i kwestiom rozwoju kadr. Postuluje się poszerzenie bazy
informacyjnej, tworzenie systemów wczesnego rozpoznawania problemów strategicznych
i systemów wczesnego ostrzegania, zdobywanie i transfer wiedzy, lepsze wykorzystanie
wiedzy z opracowań naukowych, raportów. Docenia się rolę gier strategicznych, budowania
i dyskutowania zróżnicowanych scenariuszy rozwojowych.
Ważne miejsce wśród propozycji zajmują zmiany w polityce personalnej przedsiębiorstwa
i to we wszystkich jej podsystemach (rekrutacji, rotacji, motywacji, szkoleń i rozwoju, ocen).
Jednym z celów powinno być zwiększenie kreatywności, skłonności do eksperymentowania
i zmian, zaangażowania zespołów pracowniczych w tworzenie strategii oraz jej rozumienie,
silniejsze oparcie zarządzania na wartościach i zintegrowanie go z nimi.
Zmiany powinny także obejmować strukturę organizacji, jej spłaszczenie, silniejsze
powiązanie z rynkiem, wprowadzić koła inicjatyw i innowacji, silniej promować struktury
modułowe o zwiększonej autonomii strategicznej i bezpośrednim kontakcie z rynkiem, wprowadzać i wzmacniać struktury zadaniowe, projektowe, procesowe. Ogólnie należy zmniejszyć stopień sformalizowania i zbiurokratyzowania organizacji, uwolnić inicjatywy twórcze,
szybciej reagować na wyzwania rozwojowe, trendy i zmiany.
Propozycje te wiążą się często z potrzebą kompleksowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa i postulatem budowania przedsiębiorstwa uczącego się, zarządzającego wiedzą.
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4. Podsumowanie i konkluzje
W naszych badaniach stwierdziliśmy istnienie potrzeby i rosnącego znaczenia wyobraźni
strategicznej dla rozwoju organizacji w sytuacji obserwowanych przełomowych zmian w otoczeniu globalnym, konkurencyjnym i zadaniowym.
Jak wynika z analizy raportów globalnych firm konsultingowych, rok 2016 był rokiem
pozytywnych decyzji dotyczących zaangażowania w proces głębokich przemian w korporacjach polegający na wykorzystaniu potencjału innowacji technologicznych i innych mega
trendów (ekonomicznych, społecznych, ekologicznych) w procesie rozwoju przy jednoczesnej kontroli różnych rodzajów ryzyka mogących spowodować utratę wartości rynkowej.
W 2017 roku zanotowano pierwsze pozytywne rezultaty tych decyzji, ale jednocześnie zidentyfikowano i wyskalowano główne zagrożenia. Nie spowodowały one wycofania z obranej
trajektorii rozwoju, chociaż poziom optymizmu był nieco niższy niż rok wcześniej.
W odpowiedzi na nowe wyzwania w trakcie realizacji przedsięwzięć sformułowano kluczowe warunki, które muszą być spełnione, aby zapewnić zrównoważony rozwój w dłuższej
perspektywie. Dotyczą one głównie roli kreatywności i innowacji wszędzie tam, gdzie odczuwana jest niepewność, konieczności wzmocnienia rdzennej działalności w trosce o budowę
wartości, pozyskania talentów zdolnych do wykorzystania inteligentnych technologii, rozwój kompetencji obecnych kadr organizacji, aby jakościowa zmiana objęła swym zasięgiem
tych, którzy wspólnie tworzą ekosystem biznesu.
Szczególnie ważne stało się zarządzanie ryzykiem utraty reputacji, dlatego też położono
nacisk na doskonałość operacyjną w rdzennych biznesach i kontynuację wdrażania nowych
technologii, nie tylko w procesie wytwarzania, ale również wsparcia procesów decyzyjnych,
w tym technologii poznawczych i prognostycznych, umożliwiających antycypację warunków realizacji przyszłych zamierzeń oraz szybkie korekty.
Znacznie wzrosła rola tzw. czynników miękkich w zarządzaniu, jak wiedza, umiejętności,
doświadczenia i intuicja kadr. Z punktu widzenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi
oznacza to konieczność koncentracji na poszerzaniu horyzontów poznawczych pracowników
na wszystkich szczeblach hierarchii, zmianie mentalności i poczucia odpowiedzialności. Jednak, aby to było możliwe, potrzebne są procesy wsparcia informacyjnego, budowa zaufania
i kapitału społecznego, niezbędnego do zwiększenia poziomu zaangażowania w dokonujące
się przełomowe zmiany19.
Także w artykułach prasowych wizjonerscy liderzy przyznają, że bez wyobraźni i pasji nie
mogliby osiągnąć tak dobrych pozycji i wyników. Wskazywali zwłaszcza na znaczenie takich
elementów wyobraźni strategicznej, jak wizja, misja, cele strategiczne i wyróżniające zdolności. Kluczowym zagadnieniem jest antycypowanie prawdopodobnych zmian w otoczeniu
19

G. Leśniak-Łebkowska, Drabina zaufania i kapitał społeczny jako podstawy rozwoju zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem w XXI wieku, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, vol. 5, no. 9.
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i odpowiednio wczesna budowa swojej pozycji w tym kontekście. Z perspektywy czasu, kiedy
udało się osiągnąć sukces, mniejszy akcent kładzie się na pokonywanie barier i zarządzanie
ryzykiem. Inteligentne odpowiedzi na postrzegane wyzwania rozwojowe podlegają zróżnicowanym i licznym wpływom zewnętrznym i wewnętrznym. Niektóre z nich ze swej natury
oddziałują jako czynniki ograniczające, inne jako sprzyjające realizacji zamierzeń wyobrażanych jako atrakcyjne i korzystne lub konieczne i nieuniknione. Czasem te same czynniki
działają zarówno jako pozytywne i negatywne, ponieważ ich struktura nie jest jednolita (jak
np. zasoby ludzkie). Makrootoczenie, otoczenie konkurencyjne i zadaniowe a także aktualnie
realizowana w ramach istniejącego systemu zarządzania i struktury organizacyjnej strategia
wpływają na zakres kształtującej się wyobraźni strategicznej uczestników działań. W opinii
dziennikarzy zakres wyobraźni strategicznej jest raczej ograniczony.
W dwóch badaniach pilotażowych prowadzonych w 2017 roku użyto tego samego formularza ankiety – w dwóch edycjach podyplomowych studiów menedżerskich (w Katowicach i w Warszawie). Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy zmianom dokonującym się
w przedsiębiorstwach działających w Polsce, w których zatrudnieni są słuchacze poddani
badaniu, towarzyszy wzrost wyobraźni strategicznej i w jakim zakresie postrzegają oni swój
udział i wpływ na dokonujące się zmiany w strategiach przedsiębiorstw.
W odniesieniu do uczestników programu w Katowicach ze względu na liczniejszą próbę
zastosowano podział odpowiedzi na siedem grup wyłonionych ze względu na płeć, wiek i staż
pracy. Pozostałe cechy różniące respondentów, tj. zajmowana pozycja w organizacji, profil
edukacji wyższej a także przynależność do sektora gospodarki, rodzaj sektora gospodarki
oraz wielkość firmy i forma własności zostały dołączone do opisów wyróżnionych 7 grup.
Wśród 60 respondentów były 22 kobiety i 38 mężczyzn. Ze względu na empiryczny rozkład cech respondentów wyróżniono 3 grupy kobiet i 4 grupy mężczyzn, przy czym w grupie
kobiet połowa uczestniczek była w wieku do 30 lat, a druga połowa w wieku 31–40 lat. W grupie kobiet 5 uczestniczek miało najkrótszy staż pracy z całej próby (tj. do 5 lat). Dominowały
panie w wieku 31–40 lat ze stażem powyżej 11‑letnim. Pozostałe pomimo młodego wieku (do
30 lat) również miały staż ponad 6‑letni. Natomiast mężczyźni uczestniczący reprezentowali
inny rozkład wieku i stażu. W grupie najmłodszych (do 30 lat) było ich 7, ale ze stażem pracy
w przedziale 6–10, przy zdecydowanej dominacji uczestników w wieku 31–40 (24 uczestników) i stażu w przedziale 6–15 lat. Była także liczniejsza niż w grupie kobiet grupa panów
powyżej 40 roku życia i stażu powyżej 15 lat (7 osób). Można więc uznać, że grupa kobiet była
średnio znacznie młodsza niż mężczyzn i średnio o krótszym stażu pracy i doświadczeniu
zawodowym, ale o wysokim poziomie ambicji związanych z wykształceniem menedżerskim.
W całej grupie badanej było szerokie spektrum sektorów gospodarki oraz form własności
(firmy z kapitałem międzynarodowym, firmy będące spółkami skarbu państwa, małe i średnie
firmy prywatne, jednostka samorządu terytorialnego). Jak wynika z odpowiedzi na pytania
otwarte w regionie zlokalizowany jest przemysł ciężki, stąd obecność przedstawicieli dużych
jednostek gospodarczych oraz zróżnicowanych firm prywatnych współpracujących z sektorem państwowym i prywatnym. Nie można jednak na podstawie tych badań wnioskować
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o specyfice poszczególnych przedsiębiorstw, ich strategii i wyobraźni strategicznej, ponieważ
wymagałoby to innego podejścia badawczego opartego na pytaniach otwartych, bez sugerowania struktury odpowiedzi, co pozwoli na szerszą wypowiedź uwzględniającą specyfikę
przedsiębiorstwa i jego otoczenia.
Takie cechy osobowe jak wiek, płeć, staż pracy, poziom i profil edukacji, doświadczenie
zawodowe z pracy na różnych stanowiskach wydają się wpływać na zakres wyobraźni strategicznej naszych respondentów w badaniach. Z kolei oni bardzo istotną rolę przypisali specyfice
przedsiębiorstw i ich potencjałowi zasobowemu, w tym kadrom kierowniczym i pracowniczym.
Oczywistym wnioskiem jest stwierdzenie wzrostu wyobraźni strategicznej wraz ze wzrostem doświadczenia i wiedzy. Sama wyobraźnia jednak, ich zdaniem, nie wystarczy, ponieważ inercja i rutyny organizacyjne mogą skutecznie hamować jej wpływ na proponowane
inicjatywy i zmiany. Wydaje się też, że „okno szansy” dla rozwoju wyobraźni i strategicznej
i jej produktywnego wykorzystania w procesie zmian strategicznych silnie zależy od kombinacji cech osobowych i osobowościowych, społecznych i kulturowych a także zasobów, bez
względu na sektor gospodarki.
Być może ze względu na dobór próby (podyplomowe studia menedżerskie, wszyscy
uczestnicy posiadaczami dyplomów wyższych uczelni, większość posiadająca doświadczenia z pracy na stanowiskach kierowniczych, wysokie ambicje rozwoju kompetencji menedżerskich) wszyscy uczestnicy postrzegali potrzebę i znaczenie wyobraźni strategicznej dla
zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie dokonujących się i oczekiwanych zmian
w związku z wpływem makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego i zadaniowego na ich
działanie i przyszłość.
I chociaż termin „wyobraźnia strategiczna” nie jest jeszcze bardzo popularny jako czynnik determinujący kierunek i kształt wprowadzanych zmian strategicznych, to jednak jej
elementy były powszechnie odnoszone do procesu zarządzania strategicznego.
Można było zauważyć, że podmioty, od których respondenci oczekiwali wyobraźni strategicznej obejmowały przede wszystkim zarząd i właścicieli firm, doradców i ekspertów,
w następnej kolejności menedżerów średniego szczebla aż po wszystkich pracowników. Im
wyższy stopień scentralizowania decyzji w systemie zarządzania i mniej sztywna struktura
organizacyjna oraz niższe kompetencje i zaufanie do pracowników, tym węższe grono w opiniach respondentów było postrzegane jako decydenci w sprawach rozwoju.
Im wyższe kompetencje, doświadczenia i wyobraźnia respondentów, tym szerszy zakres
podmiotów wymieniano jako uczestników wpływających na proces kształtowania wyobraźni
strategicznej, z wyróżnieniem ich pozytywnej roli w tym procesie. I tak za najważniejsze
podmioty odpowiedzialne za kształtowanie wizji i misji przedsiębiorstw były uznane zarząd,
właściciele, eksperci i doradcy, w drugiej kolejności średni szczebel zarządzania pod warunkiem delegowania władzy i przekazywania informacji „z góry” oraz pracownicy jako wykonawcy, ale i inicjatorzy pomysłów, o ile wyższe szczeble zarządzania umożliwiały taki przekaz.
Szerokie spojrzenie dominowało u osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach,
zwłaszcza z kapitałem zagranicznym, które podkreślały znaczenie zasobów ludzkich i miały
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możliwości zasobowe oceniane jako wystarczające. Z kolei w firmach z sektora MŚP silniej
odczuwano potencjalne zagrożenia związane z przełomowymi zmianami w otoczeniu globalnym, wymagającymi kapitałochłonnych inwestycji, na co zasoby firm nie pozwalały, stąd
poszukiwano również innowacyjnych sposobów finansowania. Było to szczególnie widoczne
w grupie C i E.
Wśród najmłodszych respondentów (zwłaszcza w grupie A) definiowano oczekiwania
związane z inteligentnym reagowaniem na zmiany w otoczeniu, jednak najsłabiej były rozpoznane przez nich relacje pomiędzy poszczególnymi elementami otoczenia a działaniami
organizacji.
Starsi i bardziej doświadczeni respondenci znacznie szerzej i bardziej pragmatycznie określali związki pomiędzy różnymi czynnikami zewnętrznymi i ośrodkami wpływu a pożądanymi sposobami reakcji przedsiębiorstw.
Wśród bardziej doświadczonych respondentów (bez względu na płeć), doceniano zwłaszcza rolę przywództwa, inspirującą rolę konkurencji, nawet możliwość partnerstwa i konsolidacji, a także aktywną rolę pracowników, którzy powinni być informowani, aby mądrze
uczestniczyć w procesie przemian. Sugerowano też konieczną zmianę mentalności wśród
młodych pracowników, co świadczy o pewnym konflikcie międzygeneracyjnym.
Bardzo wysoko oceniono rolę klientów w definiowaniu nowych wyzwań strategicznych
oraz współpracę z dostawcami, poddostawcami i partnerami w łańcuchu wartości, co bezpośrednio rzutowało na sukcesy operacyjne i strategiczne.
W przeciwieństwie do globalnych korporacji, które zdecydowanie przestawiają się na nowe
technologie i sposoby budowy wartości, w opisywanych badaniach respondenci w przeważającej większości uznali swoje firmy za umiarkowanie innowacyjne, a inni za nieinnowacyjne. Być może wynikało to z ograniczeń zasobowych, braku odczuwanej presji lub braku
wyobraźni strategicznej. Priorytetami w zakresie innowacji i zmian strategicznych były głównie inwestycje w nowe produkty i sposoby dystrybucji, w dalszej kolejności w technologie
informacyjne i produkcyjne, nowe kontrakty, projekty i reorganizacje.
Wyobraźnia strategiczna wymaga nowych specyficznych kompetencji od kadry kierowniczej. Mogą być one rozwijane w procesie edukacji, uczenia się od najlepszych firm,
wizjonerskich liderów, w pracy zespołowej, także dzięki eksperymentowaniu i pobudzaniu
kreatywności. Potrzebne jest silniejsze oparcie na informacji i analizach, ale także doświadczeniu i intuicji. Powszechnie doceniano różnorodne formy edukacji i konieczność ciągłego
doskonalenia wiedzy i umiejętności.
Przeprowadzony sondaż opinii menedżerów i wywiadów prasowych wskazuje na pewien
deficyt wyobraźni strategicznej i dominację myślenia krótkookresowego oraz koncentrację
na rutynach wynikających ze struktur organizacyjnych, tradycyjnych systemów zarządzania i biurokratycznych kultur organizacji20.
20

G. Leśniak-Łebkowska, Z. Bochniarz, Agile Management Education for the Future: The Role of Trust and
Social Capital, referat na konferencję “Future Education” organizowaną przez World Academy of Art and Sci-
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Powstaje wyraźna potrzeba zmiany podejścia do rozwoju organizacji na bardziej kreatywne i wsparte przez zmodyfikowane profile kompetencyjne kadr. Wyobraźnia strategiczna powinna być elementem nowego typu edukacji menedżerskiej opartej na zwinnym
podejściu (agile), kompetencjach diagnostycznych i projektowych oraz działaniach budujących kapitał społeczny.
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Strategic Imagination in Business
Summary
The article includes the presentation of results of statutory research on strategic imagination consisting
in conducting interviews with students of postgraduate management studies with the use of a questionnaire and analysis of secondary sources, i.e. reports of consulting companies as well as newspapers
interviews with presidents of companies on their vision of development of the companies they manage, desired managerial competences indispensable in management and development of the future of
business. As a result of the conducted research we determined its scope, i.e. the width and depth of the
cognitive perspective concerning the environment of the company and its most important resources
constituting the basis for designing changes in its strategy.
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Zwinne przedsiębiorstwo oparte na wiedzy

Streszczenie
Dynamika i nieprzewidywalność współczesnego otoczenia wymaga od przedsiębiorstw szybkiego reagowania i wykorzystywania pojawiających się krótkotrwałych okazji. Taką możliwość daje koncepcja przedsiębiorstwa zwinnego, które ze względu na specyfikę zasobów wewnętrznych oraz sposoby
działania jest zdolne do szybkiego identyfikowania okazji i wykorzystywania ich dla własnego wzrostu i rozwoju. Artykuł ma na celu zaprezentowanie ewolucji koncepcji organizacji opartych na wiedzy
w kierunku kreowania organizacji zwinnej. W opracowaniu wskazano warunki rozwoju zwinności
współczesnych przedsiębiorstw, a także przedstawiono model zwinnego przedsiębiorstwa opartego
na wiedzy. Artykuł ma charakter rozważań teoretycznych, prowadzących do strukturyzacji koncepcji
zwinności przedsiębiorstwa oraz jej modelowego opisu.
Słowa kluczowe: zwinne przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, okazje
Kody klasyfikacji JEL: L20, M10

1. Wprowadzenie
Dynamika i nieprzewidywalność współczesnego otoczenia wymagają od przedsiębiorstw szybkiego reagowania i wykorzystywania pojawiających się krótkotrwałych okazji.

144

Hanna Włodarkiewicz-Klimek

Zidentyfikowane w otoczeniu okazje absorbowane są przez przedsiębiorstwa z różną siłą.
Wiąże się to przede wszystkim ze zdolnością do ich dostrzegania oraz umiejętnością wykorzystania i stałego włączenia efektów w działalność biznesową. Przedsiębiorstwa chcąc skutecznie konkurować na nieprzewidywalnym rynku muszą adoptować swoją strukturę oraz
reguły działania do ciągłej niepewności, krótkotrwałych okazji oraz niestandardowych
zachowań konkurencji. Taką możliwość daje koncepcja przedsiębiorstwa zwinnego, które
ze względu na specyfikę podejścia do zasobów wewnętrznych oraz reaktywność na czynniki
otoczenia jest wrażliwe i zdolne do szybkiego identyfikowania okazji i wykorzystywania ich
dla własnego wzrostu i rozwoju. Artykuł ma na celu zaprezentowanie ścieżki kształtowania
się zwinnego przedsiębiorstwa, jako organizacji opartej na wiedzy, która kumuluje w istocie funkcjonowania cechy organizacji uczącej się, inteligentnej, sieciowej i wirtualnej. Ważnym elementem artykułu jest również wskazanie warunków otoczenia, a także potencjału
wewnętrznego organizacji, które wpływają na kształtowanie rozwoju zwinności współczesnych przedsiębiorstw. Całość przemyśleń prowadzi do sformułowania modelu zwinnego
przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, wraz z określeniem charakterystyk jego poszczególnych elementów.

2. Rozwój organizacji opartych na wiedzy – od organizacji
uczącej się do przedsiębiorstwa zwinnego
Wzrost znaczenia wiedzy, jako podstawowego zasobu organizacji oraz czynnika konkurencyjnego gospodarki stał się bezpośrednią przyczyną ewolucji organizacji w stronę skoncentrowania jej zasad funkcjonowania na zasobach wiedzy. Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy
traktuje wiedzę jako podstawowy zasób organizacji. Proces zarządzania tym zasobem ma
charakter integrujący działanie całej organizacji, ma on doprowadzić do powstania wiedzy
wyróżniającej1. Analizując koncepcję przedsiębiorstwa opartego na wiedzy możemy wyróżnić jego cechy bazowe, charakteryzujące strukturę wewnętrzną oraz relacje z otoczeniem2.
W przedsiębiorstwie opartym na wiedzy:
–– podstawową strukturę zasobów tworzą wartości niematerialne,
–– kształtowanie relacji z otoczeniem skupia się na tworzeniu sieci gospodarczych,
–– zarządzanie przedsiębiorstwem koncentruje się na twórczym wykorzystaniu potencjału
organizacji,
–– produkty i usługi cechuje wysokie nasycenie wiedzą,
1

B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
2006, s. 28.
2 Por. M. Morawski, Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, „e-mentor” 2006, nr 4 (16); B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002, s. 33–38; J. Kałkowska, E. Pawłowski, H. Włodarkiewicz-Klimek, Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s. 87–89.
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–– struktura organizacyjna charakteryzuje się spłaszczeniem i wysokim poziom elastyczności,
–– pracownicy stanowią kapitał ludzki,
–– strategia nastawiona jest na osiąganie sukcesu dzięki unikatowym kompetencjom oraz
kooperacji i relacjom partnerskim,
–– kultura organizacyjna sprzyja zarządzaniu wiedzą,
–– zarządzanie wiedzą integruje działania wszystkich podsystemów organizacji.
Przedstawione cech przedsiębiorstwa opartego na wiedzy stanowią zbiór nieustannie
ewaluujących zachowań w różnych sferach jej aktywności organizacji. Zmienność ta wynika
przede wszystkim z dynamicznych uwarunkowań gospodarki, a także podążających za nimi
nowych koncepcji i narzędzi zarządzania.
Pojęcie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy tworzy swoistego rodzaju konstrukcję myślową
wskazującą na dominację wiedzy, jako spoiwa dla struktury i relacji konkretnych form i koncepcji zarządzania organizacją. Do kluczowych modeli organizacji, które dzięki zarządzaniu
wiedzą efektywnie funkcjonują w turbulentnym otoczenie można zaliczyć przede wszystkim:
–– Organizację uczącą się, która koncentruje się na procesach zogniskowanych wokół uczenia się3, ciągle rozszerza możliwości kreowania swojej przyszłości dzięki antycypowaniu
jej rozwoju4, stale znajduje się w stanie czuwania, tworzy, kapitalizuje i rozpowszechnia
nową wiedzę i umiejętności, doskonali kompetencje swych pracowników, dokonuje samooceny i porównuje się z najlepszymi oraz przekształca się, aby osiągnąć założone cele5.
–– Organizację inteligentną, będącą swoistego rodzaju rozszerzeniem i wyższą formą organizacji uczącej się. Jej kluczowym elementem jest wiedza, która wraz z inteligencją stanowi źródło kreowania i wdrażania innowacji. Organizację inteligentną charakteryzuje
zdolność do budowania partnerstwa i sieci, zdolność do reagowania i aktywnego odpowiadania na zmianę i niepewność oraz przedsiębiorczość6.
–– Organizację sieciową, którą cechuje przede wszystkim wykorzystywanie potencjału wiedzy i uczenia się do skutecznego nawiązywania relacji z partnerami, dla tworzenia czasowych bądź stałych wspólnych relacji biznesowych. Istotny jest tutaj transfer wiedzy.
Odbywa się on zarówno na podstawie formalnych kontraktów pomiędzy organizacjami,
jaki i z nieformalnych relacji społecznych. Sieci są strategicznie istotne dla uczestniczących w niej przedsiębiorstw, stanowią one rozpoznawalne wzory i struktury interakcji
pomiędzy przedsiębiorstwami7.

3

E. Stańczyk-Hugiet E., Organizacja ucząca się, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 195.
4 P. M. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Wolters Kluwer business,
Warszawa 1998, s. 26.
5 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2002, s. 413.
6 W. Dyduch, M. Bratnicki, Charakterystyki organizacji inteligentnej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania
i Finansów” 2016, nr 149, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 13.
7 W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 48.
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–– Organizację wirtualną, będącą czasową siecią niezależnych podmiotów (dostawców,
klientów, nawet dotychczasowych konkurentów) połączonych technologiami informacyjnymi w celu dzielenia umiejętności, zasobów, kosztów i dostępu do własnych i nowych
rynków8. Uczenie się organizacji wirtualnej odbywa się poprzez koncentracji na kompetencjach uczestników organizacji, zaś dynamika działania i wymiana wiedzy jest zdeterminowana pojawiającymi się okazjami rynkowymi.
Odnosząc się do zależności, które można zidentyfikować pomiędzy różnymi typami organizacji opartych na wiedzy, biorąc pod uwagę kluczowe czynniki takie jak: kapitał ludzki,
relacje partnerskie, technologie informacyjne stanowiące ich podstawę, a także włączając
czynnik współczesnych koncepcji techniki zarządzania, szczególnie w zakresie szczupłości
i elastyczności możemy wyznaczy zależności występujące pomiędzy prezentowanymi modelami organizacji opartych na wiedzy w kontekście przedsiębiorstwa zwinnego. Umiejscowienie poszczególnych modeli związane jest z dominującą cechą poszczególnego rozwiązania.
Istotą pojawiających się relacji jest ich częste przenikanie się i integrowanie wspólnych rozwiązań. Zależności pomiędzy typami organizacji opartych na wiedzy przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Zależności pomiędzy typami organizacji opartych na wiedzy

Źródło: opracowanie własne.

W zaprezentowanym układzie zależności organizację zwinną należy odczytywać jako,
jedną z bardziej zaawansowanych wielowymiarowych form organizacji opartych na wiedzy. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że zwinna organizacja integruje w sobie
cechy organizacji inteligentnej, wirtualnej oraz metody i techniki elastycznego i szczupłego
8

J. A. Byrne, The Virtual Corporation, „Business Week” 1993, s. 98–103.
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wytwarzania, natomiast nie każda organizacja reprezentująca te cechy oddzielnie ma charakter organizacji zwinnej.

3. Warunki rozwoju zwinności przedsiębiorstwa
Turbulencja, niepewność i złożoność otoczenia stała się podstawą do wykreowania koncepcji zwinności współczesnych przedsiębiorstw. Zmianami w otoczeniu rządzi przede
wszystkim przypadek, którego przewidywanie staje się prawie niemożliwe. Chaotycznie pojawiające się w otoczeniu szanse i zagrożenia stanowią punkty zwrotne działań organizacyjnych. Przedsiębiorstwa chcąc budować przewagę w otoczeniu muszą wykorzystywać okazje,
które pojawiają się niespodziewanie i opierać na nich trwałość swojej działalności oraz sposoby dominacji nad konkurencyjną. Okazja jest sytuacją sprzyjającą podmiotowi działania
w osiągnięciu zamierzonego celu lub pożądanego skutku, która istnieje w otoczeniu tego podmiotu lub jest postulowanym stanem cech tego otoczenia9. Dla przedsiębiorstwa okazja może
być zdefiniowana, jako zdarzenie lub pojawiający się splot różnych okoliczności o charakterze i skutkach gospodarczych, stwarzające możliwości osiągnięcia dodatkowych korzyści10.
Wykorzystywanie okazji jest możliwe tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo w swoich
mechanizmach funkcjonowania wykształciło zdolność do właściwej identyfikacji i oceny
otoczenia. Dzieje się tak, gdy przedsiębiorstwa potrafią pozyskiwać, łączyć i wykorzystywać
własny potencjał wewnętrzny sprzyjający zwinności. Do obszarów potencjału wewnętrznego
sprzyjających zwinności należą11:
–– zarządzanie kluczowymi kompetencjami, które odnosi się do dwóch szczególnych sfer
w przedsiębiorstwie, są to kompetencje kapitału ludzkiego oraz zdolność do kreowania
produktu zgodnie z oczekiwaniami rynku. Kapitał ludzki posiada zdolność dostrzegania, przechwytywania i wykorzystywania okazji rynkowych sprzyjających przetrwaniu
i rozwojowi organizacji;
–– wirtualność przedsiębiorstwa, przyczyniająca się do kształtowania zwinności w związku
ze zwiększaniem potencjału zasobów i kompetencji w wyniku tworzenia sieci powiązań
pomiędzy współdziałającymi przedsiębiorstwami12;
9

Por. S. Trzcieliński, Zwinne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 49–50.
P. Niewiadomski, Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn
rolniczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016, s. 88.
11 Por. YY. Yusuf, M. Sarhadi, A. Gunasekaran, Agile Manufacturing: The Drivers, Concepts and Attributes,
„International Journal of Production Economics” 1999, no. 62 (1–2), s. 33–43; H. Włodarkiewicz-Klimek, Koncepcja i modele zwinnego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” seria Organizacja i Zarządzanie, nr 71, Poznań 2016, s. 216.
12 Por. J. Browne, J. Zhang, Extended and Virtual Enterprises—Similarities and Differences, „International Journal of Agile Management Systems” 1999, no. 1, s. 30–36; S. Dowlatshahi, Q. Cao, The Relationships Among Virtual
Enterprise, Information Technology, and Business Performance in Agile Manufacturing: An Industry Perspective,
„European Journal of Operational Research” 2006, no. 174, s. 835–860; B. Sherehiy, W. Karwowski, J. K. Layer,
10
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–– zdolność do rekonfiguracji zasobów, która wiąże się z łatwością dokonywania zmian
w konfiguracji zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa;
–– oparcie przedsiębiorstwa na wiedzy, które jest związane z uznaniem wiedzy, jako kluczowego zasobu determinującego skuteczność wszystkich działań w organizacji oraz
wyróżnik sukcesu w biznesie.

4. Model zwinnego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy
Przedsiębiorstwo zwinne, będące organizacją opartą na wiedzy zdolną do szybkiego
postrzegania okazji rynkowych oraz zagrożeń płynących z otoczenia w odniesieniu do mechanizmów jego funkcjonowania zmierzających do podnoszenia zwinności organizacji możemy
opisać następującymi czterema wymiarami13:
–– bystrością, czyli zdolnością do szybkiego postrzegania okazji rynkowych i zagrożeń płynących z otoczenia,
–– elastycznością, rozumianą jako zdolność do wykorzystania dostępnych zasobów, polegającą na rozszerzeniu zakresu ich wykorzystania,
–– inteligencją, będącą zdolnością przedsiębiorstwa do rozumienia sytuacji i celowego reagowania na nie,
–– sprytem, stanowiącym umiejętność wykorzystania wiedzy do praktycznego radzenia
sobie z nowymi sytuacjami.
Biorąc pod uwagę źródła rozwoju zwinności, a także uwarunkowania zewnętrzne
i wewnętrzne kształtujące omawianą koncepcję, opracowany został model zwinnego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. Model oparto na trzech zasadniczych przesłankach dotyczących:
–– istotnego wpływu zmiennego i nieprzewidywalnego otoczenia na funkcjonowanie i zachowania biznesowe przedsiębiorstwa,
–– znaczenia zarządzania wiedzą organizacyjną w osiąganiu zwinności przez przedsiębiorstwa,
–– znaczącej roli kapitału ludzkiego w kształtowaniu zwinności przedsiębiorstwa.
W przypadku przedsiębiorstwa zwinnego wszelkie relacje, jakie pojawiają się na styku
organizacja – otoczenie mogą stanowić potencjalne źródło okazji. Z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa zwinnego kluczowym potencjałem pozwalającym na identyfikowanie, przejmowanie i włączanie okazji są zasoby wiedzy. Świadomie zarzadzanie wiedzą
organizacyjną wpływa na kształtowanie i utrzymywanie relacji z otoczeniem, w tym kreowanie powiązań sieciowych. Utrzymywanie aktywnych relacji z otoczeniem, sprzyjające
nasycaniu organizacji aktualną wiedzą, wzmacniane jest procesami transferu i konwersji
wiedzy. Stanowi to zasadnicze źródło kreacji wartość wiedzy i podstawę realizacji procesu
A Review of Enterprise Agility: Concepts, Frameworks, and Attributes, „International Journal of Industrial Ergonomics” 2007, no. 37, s. 445–460.
13 Por. S. Trzcieliński, Zwinne przedsiębiorstwo…, op.cit., s. 75–117.

Zwinne przedsiębiorstwo oparte na wiedzy

149

uczenia się organizacji. W modelu zwinnego przedsiębiorstwa, wiedza rozpatrywana jest nierozłącznie z kapitałem ludzkim. Człowiek traktowany jest jako nosiciel, kreator i przekazujący wiedzę organizacyjną. Stanowi on kluczowy czynnik sukcesu organizacji. Z tego punktu
widzenia za istotne należy uznać jakościowe cechy kapitał ludzkiego wyrażone w kompetencjach, relacjach interpersonalnych, kulturze i klimacie organizacyjnym, a także podejście
pracowników do zarządzania wiedzą indywidualną. Efektywność wskazanych cech kapitału
ludzkiego wzmacniana jest zachowaniami kształtującymi wewnątrzorganizacyjną strukturę kapitału ludzkiego. Kontekst, jaki stanowią opisane warunki wynikające z przyjętych
założeń przedsiębiorstwa zwinnego stanowią podstawę do kształtowania i stymulowania
rozwoju wymiarów zwinności14, które obejmują: bystrość, elastyczność, inteligencję i spryt.
Podnoszenie poziomu zwinności w poszczególnych wymiarach prowadzi do podnoszenia
ogólnego poziomu zwinności przedsiębiorstwa. Rozwój zwinności organizacji odbywa się
przede wszystkim poprzez podejmowanie konkretnych działań odniesionych do poszczególnych wymiarów, które kształtują się następująco:
–– w zakresie bystrości kluczowymi działaniami przedsiębiorstwa pozwalającymi na osiąganie jej wysokiego poziomu są:
•• prowadzenie ciągłego monitorowania zmian makrootoczenia oraz otoczenia konkurencyjnego,
•• szczegółowe prowadzenie oceny potencjalnych korzyści i ryzyka dla wszystkich
nowych przedsięwzięć podejmowanych przez organizację;
–– w zakresie elastyczności najistotniejszymi działaniami podejmowanymi przez organizacje w celu osiągnięcia jej wyższego poziomu są:
•• celowe utrzymywanie w obszarze zarządzania zasobami wytwórczymi rezerwowych
zdolności produkcyjnych/technologicznych/usługowych, które mogą być uruchomione przy pojawieniu się nowego przedsięwzięcia,
•• zatrudnianie kadry, które dzięki posiadanym kompetencjom potrafią elastycznie
zmieniać i realizować różnorodne zadania,
•• uelastycznianie struktury organizacyjnej zarządzania, która każdorazowo może
dostosować się do pojawiających się zmian;
–– w zakresie inteligencji podejmowanie działań obejmujących:
•• stymulowanie i wspomaganie ciągłego rozwoju pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
•• określenie wiążącej (opisanej formalnie) strategii organizacyjnej,
•• szybkie i efektywne tworzenie sieci relacji biznesowych adekwatnych do potrzeb
zgłaszanych przez klientów;

14

H. Włodarkiewicz-Klimek, Human Capital in the Development of Mechanisms Improving the Agility of Organizations, w: Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future, red. S. Trzcielinski, Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing,
Los Angeles, California 2017, s. 88–105.
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–– w odniesieniu do sprytu kluczowymi działaniami przedsiębiorstwa pozwalającymi
na osiąganie jego wysokiego poziomu są:
•• zarzadzanie wiedzą organizacyjną,
•• umiejętność wywoływania aktywności innych podmiotów, w wyniku której pojawiają się nowe okazje,
•• umiejętne i szybkie dostosowywanie działań przedsiębiorstwa do potrzeb określanych przez otoczenie (w związku ze zdolnością do konfigurowania i wykorzystywania zasobów zarówno własnych, jak i obcych).
Graficzne ujęcie modelu zwinnego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, przedstawione
na rysunku 2, prezentuje relacje, jakie tworzą się w wyniku wzajemnego oddziaływania opisanych wcześniej elementów modelu.
Rysunek 2. Model zwinnego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwo może być określane mianem zwinnego, gdy w każdym wymiarze opisującym zwinność będą realizowane działania wskazane w konkretnym wymiarze jako istotne
dla jej osiągania. Cząstkowe zapewnianie o zwinności poprzez jej osiąganie w niektórych
wymiarach (np. przedsiębiorstwo jest inteligentne i sprytne, ale nie wykazuje się bystrością
i elastycznością) wymaga reakcji doskonalących, zwłaszcza w zakresie efektywności kapitału
ludzkiego, jako świadomego użytkownika pozostałych zasobów organizacji.
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5. Podsumowanie
Koncepcja zwinnego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy jest wynikiem ewolucyjnego
rozwoju współczesnych organizacji, których kluczowym zasobem w kształtowaniu relacji
rynkowych jest wiedza. Jest też reakcją i praktyczną odpowiedzą przedsiębiorstw na ciągłą
zmienność i niepewność otoczenia. Wewnętrzna struktura organizacji zwinnych skoncentrowana na zdolności do szybkiej rekonfiguracji zasobów osiąganych dzięki właściwemu
zarządzaniu kompetencjami jakie posiada kapitał ludzki, a także świadomemu zarządzaniu zasobami wiedzy, daje możliwość płynnego adaptowania się do wymagań otoczenia.
Pozwala przedsiębiorstwom na świadome dostrzeganie okazji rynkowych, a także na efektywne ich przejmowanie. Przedstawiony model zwinnego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy jest z jednej strony konsekwencją i wyrazem rozwijających się nowych teorii i koncepcji
zarządzania, z drugiej stanowi praktyczne wsparcie przedsiębiorstw w zakresie adaptowania
się do wyzwań współczesnej gospodarki. Wskazane w modelach działania, odniesione do
poszczególnych wymiarów zwinności, określają obszary i zadania pozwalające na podnoszenie i utrzymywanie wysokiego poziomu zwinności. Istotność i wielowymiarowość problematyki zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym pozostawia wiele ważnych
wątków do dalszej eksploracji. Szczególnie interesujące wydaje się badanie mechanizmów
kształtowania i funkcjonowania zwinnych przedsiębiorstw, a także technik i narzędzi wspierających zarządzanie w organizacjach o takim charakterze.
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Knowledge-Based Agile Companies
Summary
The dynamics and unpredictability of the modern environment require prompt responses to shortlived opportunities and making the most of them. It is possible thanks to the concept of agile company which, due to the specific character of external resources as well as the methods of operation, can
identify opportunities immediately and make use of them for its own growth and development. The
publication is aimed the presentation of evolution of the concept of knowledge-based organisations
towards the creation an agile organisation. The study indicates the conditions for the development of
agility of modern companies and presents the model of a knowledge-based agile company. The publication has a character of theoretical considerations leading to the structuring of the concepts of corporate agility and its model description.
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Koncepcja empowermentu
w zarządzaniu organizacjami1

Streszczenie
Artykuł prezentuje koncepcje empowermentu i możliwość wykorzystania jej w zarządzaniu organizacjami. Sformułowano w nim istotę empowermentu w fazie rozwiniętej oraz zidentyfikowano warunki
funkcjonowania organizacji związane z wdrożeniem tej koncepcji do praktyki zarządzania. Zaproponowano identyfikację poziomu empowermentu w organizacji, co jest podstawą działań zmierzających
do wykorzystania empowermentu w zarządzaniu organizacjami.
Słowa kluczowe: empowerment, innowacyjność, twórczość pracowników, upełnomocnienie
Kod klasyfikacji JEL: M540

1

Artykuł oparto na opracowaniu dla projektu Konsorcjum Naukowego Uniwersytet Gdański (Lider Konsorcjum) – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – CRE Consulting Sp. z o.o. – ENERGA Operator S. A. pt.:
Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej. Tytuł
podzadania w zadaniu 3 projektu Koncepcja Empowerment’u w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w dystrybucji energii elektrycznej.
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1. Wprowadzenie
Organizacje poszukując źródeł przewagi konkurencyjnej oczekują od pracowników kreatywności i innowacyjności. Kreatywność i innowacyjność mają swoje źródło w zasobach
osobowych organizacji oraz mogą być modelowane przez odpowiednie działania szkoleniowe.
Cechy spójne z postawami i z zachowaniami innowacyjnymi i kreatywnymi to przede wszystkim: wysoki poziom intelektualny, ciekawość, kwestionowanie stanu aktualnego, odwaga,
aktywność, refleksyjność, wyobraźnia, wysoka automotywacja. Oczekując od pracowników
kreatywnych i innowacyjnych postaw i zachowań w procesie pracy istotne jest zdiagnozowanie możliwości wynikających z cech osobowych. Jednak bez kształtowania metod współpracy
w organizacji, komunikowania się w zespole, rozwoju wiedzy i umiejętności poprzez dobrze
dobrane, zorganizowane i wykorzystywane procesy szkoleniowe nie jest możliwe osiągniecie założonych celów w tym zakresie. Przez opisane działania kształtujemy potencjał pracownika. Ważne są możliwości, stwarzane przez organizację, aby potencjał pracownika stał
się źródłem przewagi konkurencyjnej. Te możliwości to przestrzeń i warunki organizacyjne
dla działań kreatywnych i innowacyjnych. W ramach tych czynników istotne znaczenie ma
empowerment i doskonalenie rozwiązań organizacyjnych spójnych z ideą upełnomocnienia.
Empowerment jest koncepcją podlegającą zmianom w czasie. Ewolucja postrzegania tej
koncepcji zarządzania jest pochodną takich czynników jak wzrastającego potencjału pracowników, w tym potencjału intelektualnego i potencjału wiedzy, wdrażania kolejnych generacji rozwiązań technologicznych, organizacyjnych (rozwój struktur) i systemowych w sferze
zarządzania zasobami ludzkimi. Artykuł ma na celu zaprezentowanie narzędzia identyfikacji poziomu empowermentu w organizacji. Następstwem identyfikacji i diagnozy poziomu
empowermentu jest możliwość świadomego kreowania zmian w kierunku rozwoju przedsięwzięć związanych z uprawomocnieniem pracowników dla zwiększenia sprawności działania
organizacji. W artykule zaproponowano narzędzie identyfikacji poziomu empowermentu
dedykowane zwłaszcza do realiów organizacji projektowej.

2. Identyfikacja empowermentu
2.1. Cechy empowermentu – skutki empowermentu w organizacjach
Rozwój koncepcji zarządzania organizacjami coraz bardziej upatruje sukcesu w zasobach
ludzkich i w sprawnym zarządzaniu nimi. Kolejne koncepcje, wyczerpawszy proste mechanizmy oddziaływania na ludzi poszukują mechanizmów bardziej złożonych. Sukcesu organizacji
upatrujemy w zarządzaniu wiedzą, ale nie tylko w rozwijaniu wiedzy członków organizacji, identyfikowaniu wiedzy niezbędnej do realizacji określonych ról, ale przede wszystkim
w dzieleniu się wiedzą i organizacyjnym uczeniu się co ma ścisły związek z rozwiązaniami
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motywacyjnymi i organizacyjnym bezpieczeństwem pracownika. Współczesne rozwiązania
strukturalne wymagają pełnienia ról przez członków organizacji w coraz bardziej samodzielny
i innowacyjny sposób. Zwłaszcza przechodzenie do struktur projektowych i procesowych
wymaga od wszystkich członków organizacji samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Kreatywność i samodzielność pracowników jest pochodną ich potencjału
intelektualnego oraz postaw i zachowań, które są zależne od motywacji, od zaangażowania
pracownika i satysfakcji z pracy. W ostatnich latach pojawiło się wiele koncepcji aktywacji
potencjału pracowników w organizacji, takich jak: zarządzanie talentami, oddziaływanie
na wzrost satysfakcji z pracy i zaangażowania, inwestowanie w zdrowie i energię życiową
pracownika. Wszystkie z nich są istotne dla wzrostu wykorzystania potencjału pracownika.
Wśród nich szczególne znaczenie ma koncepcja empowermentu. Można tę koncepcję traktować jako złożony mechanizm oddziaływania na pracownika w organizacji. Empowerment,
tłumaczony (niezbyt precyzyjnie) jako wzmocnienie pozytywne, albo upełnomocnienie, coraz
więcej uwagi zajmuje w teoretycznych koncepcjach motywacyjnego oddziaływania na pracownika i w praktyce wielu organizacji poszukujących sposobów pobudzania pracowników
do innowacji i zaangażowania w wykonywanej pracy i w pełnieniu ról organizacyjnych. Jest
procesem zachęcania pracowników do angażowania się w pracę, w procesy podejmowania
decyzji, wpływania pracowników na funkcjonowanie organizacji.
Empowerment ma bardzo długi rodowód w znaczeniu dać komuś „siłę”, ”władzę”, „moc”,
uczynić kogoś „silnym”, „zdolnym do czegoś”2. Bywa też tłumaczony jako upełnomocnienie3.
Chociaż rozumienie tego terminu bywa różne, zawsze dochodzimy do sensu rozumianego
jako „upoważnienie”, „pozwolenie”, „upełnomocnienie”. Zatem używając terminu empowerment podkreślamy pozytywny aspekt władzy, siłę i zdolności wywierane przez uczestników
organizacji na efekty działań organizacyjnych. W literaturze poruszającej tematykę empowermentu4 podkreśla się konieczność zmian organizacji pracy oraz działań menedżerskich
powodujących wzrost autonomii i samodzielności pracowników na wszystkich szczeblach
zarządzania. Składowe empowermentu zaprezentowano na rys. 1.
Działania te mają na celu wzrost wkładu pracowników w sukces organizacji poprzez
aktywne i świadome poszukiwanie możliwości samodzielnego działania. Efektem dobrze
zastosowanego empowermentu jest zatem wzrost motywacji i wzrost możliwości wniesienia
własnego, twórczego wkładu w działanie organizacji. Drogą do osiągniecia tych zamierzeń
jest dokonanie zmian organizacyjnych, takich jak przemiany strukturalne – wprowadzanie elastycznych struktur organizacyjnych, decentralizacja decyzji, zastępowanie kontroli
2

Webster`s Third International Dictionary, red. P. Babocock Gove, Merriam Webster Editorial Staff, 1999.
Por. A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 144.
4 A. Wilkinson, Empowerment Theory and Practice, „Personnel Review” 1998, vol. 27 (10); L. Holden, The
Perception Gap in Employee Empowerment: A Comparative Study of Banks in Sweden and Britain, „Review” 1999,
vol. 28 (3); N. D. Lincoln, Ch. Travers, P. Ackers, A. Wilkinson, The Meaning of Empowerment, the Interdisciplinary
Etymolology of a New Management Concept, „International Journal of Management Reviews” 2002, vol. 4 (3).
3
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– samokontrolą. Zarządzanie zasobami ludzkimi powinno przede wszystkim polegać na przekształceniu aktualnego modelu oczekiwanych kompetencji w kierunkach pozwalających
na samodzielność, innowacyjność, odpowiedzialność, na ustawiczny rozwój kompetencji
i zasadnicze przeobrażenie mechanizmów motywowania pracowników i oceny ich dostosowania do potrzeb organizacji. Warunkiem skuteczności stosowania tak rozumianego empowermentu jest zaprojektowanie przestrzeni organizacji pozwalającej na doskonalenie działań
i samodzielność pracowników. Skuteczny empowerment jest źródłem satysfakcji i zaangażowania pracowników.
Rysunek 1. Elementy składowe empowermentu
Sposób postępowania
przełożonych polegający na
zwiększaniu władzy podwładnych

Uczenie samodzielności w pracy

Zwiększanie samodzielności
pracowników w zakresie
wykonywanej pracy

EMPOWERMENT TO:

Identyfikacja i rozwój
potencjału pracowników

Wykorzystywanie
partycypacji w zarządzaniu

Źródło: opracowanie własne.

Koncepcję empowermentu dobrze przybliża spojrzenie na nią przez istotne dla tej koncepcji czynniki (wymiary upełnomocnienia):
• self-efficacy, tj. poczucie posiadania zdolności i kompetencji; nie ma upełnomocnienia
bez kompetencji umożliwiających samodzielne, innowacyjne i odpowiedzialne realizowanie celów przez pracowników;
• self-determination, tj. poczucie posiadania możliwości decydowania o sobie, czyli samodzielność działania i odpowiedzialność za skutki swoich działań;
• personal consequence, tj. wiara w możliwość wywierania wpływu, ta cecha podkreśla
wagę komunikowania się i kompetencji społecznych;
• meaning, tj. poczucie, że to, co się robi jest wartościowe, ten czynnik jest również silnie związany z komunikowaniem się w organizacji i kulturą organizacyjną nastawioną
na wartości;
• trust, tj. poczucie bezpieczeństwa, kluczowy czynnik empowermentu, decydujący o sukcesie. Poziom bezpieczeństwa jest warunkowany zakresem możliwości działania i potencjałem pracownika (umiem, dam radę) oraz wyznaczonych granic samodzielności (mogę,
mam prawo do błędu, odpowiadam za skutki).
Wprowadzanie empowermentu do praktyki organizacji wymaga doskonalenia w takich
obszarach jak:

Koncepcja empowermentu w zarządzaniu organizacjami

•

157

zachowania przełożonych, zmierzających do przekazania samodzielności podwładnym.
Świadomość i determinacja przełożonych musi być wspierana przez przeobrażenia kulturowe;
• rozwój kompetencji pracowników, uczenie samodzielnej pracy. Upełnomocnienie wymaga
od pracownika wiedzy, umiejętności rozwiązywania problemów i komunikowania się ze
sobą, otoczeniem i przełożonymi;
• zwiększanie zakresu wolności pracowników w zakresie wykonywanej pracy;
• zarządzanie talentami. Przygotowanie i prowadzenie programów odkrywania, rozwoju
i wykorzystania talentów tkwiących w pracownikach;
• stosowania technik partycypacyjnych w zarządzaniu. Dostęp do wiedzy, komunikowanie się w organizacji.
Te warunki skutecznego empowermentu dostrzegamy obecnie. Rozwój empowermentu
dokonywał się w kilku następujących po sobie fazach. W początkowym okresie rozwoju koncepcji empowermentu skupiano się na kompetencjach pracowników, możliwości rozwoju,
głównie poprzez szkolenia i większej samodzielności działania, co przekładało się na satysfakcję z pracy i wzrost zaangażowania. Następna faza empowermentu kojarzy się z elementami
wcześniejszymi, ale większy nacisk położono na rozwój zawodowy i dodatkowo na wzrost
stopnia samodzielności pracownika w obszarze planowania i organizowania pracy, elastycznych działań i wpływu na decyzje przełożonych. To przekładało się na rozwój oczekiwań
w kierunku wzrostu innowacyjności, kreatywności, zdolności organizacyjnego uczenia się.
Trzecia faza rozwoju empowermentu wskazuje na potrzebę dalszego wzrostu samodzielności
działania pracownika przez opanowywanie umiejętności dających na to szanse. Samodzielność przejawia się w decydowaniu o metodach pracy i zasadach funkcjonowania zespołu.
Znaczenia nabiera też stosunek do pacy. Ważne jest przekonanie o jej sensie, wadze i znaczeniu. Pojawiają się również oczekiwania społeczne, takie jak zaufanie do specjalistycznej wiedzy fachowców i przekonanie o własnym wpływie na pracę zespołu. Skutki w porównaniu
z podejściem wcześniejszym to zmiana zachowań liderów w zachowania transformacyjne,
dostosowane do rozwoju członków zespołu, akceptacja i inicjowanie zmian oraz dostrzeganie klienta, jego potrzeb i zadowolenia. W ostatnim z zaprezentowanych podejść mocno
akcentowany jest dostęp do informacji i radzenia sobie w niestandardowych sytuacjach. Jest
to pełna rola twórcy i odpowiedzialnego kreatora działań, który ma świadomość nie tylko
obecnych celów i skutków, ale rozwija, tworzy i wdraża nowe standardy. Ta rola wzmaga
zapotrzebowanie na ciągły rozwój kompetencji wysokiej klasy specjalisty, ale też ma wybiegać w przyszłość, aby można było ją wykorzystać w nowych, nietypowych sytuacjach. Skutki
empowermentu również zyskują nowy wymiar. Zauważa się oczekiwanie kreatywności pracownika, który oddziałuje na kreatywność i pobudza inicjatywę innych. Można też zauważyć
skutki związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz jakością działania, lojalnością
i poczuciem odpowiedzialności. Ta faza rozwoju empowermentu jest rekomendowana dla
organizacji, zwłaszcza tych, których sukces zależy od innowacyjnych i twórczych rozwiązań
i pełnego wykorzystania potencjału zatrudnionych pracowników.
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Tak więc obecnie empowerment to koncepcja dojrzała, wymagająca działań na wielu
poziomach zarządzania. Można je za M. Bugdolem5 sprowadzić do czterech wymiarów:
• Wymiaru organizacyjnego – zmiany organizacyjne, elastyczne (projektowe i procesowe)
struktury organizacyjne, dominowanie pracy zespołowej. Stwarzamy zatem przestrzeń,
w której jest sens, konieczność i zapotrzebowanie na upełnomocnienie pracowników.
• Wymiaru szkoleniowego, lub nawet szerzej wymiaru HR – rozwoju wiedzy, postaw
i zachowań pracowników, tak aby poradzili sobie z nowym wymiarem zadań w organizacji, w tym duża rolę ma kształtowanie relacji społecznych.
• Wymiaru psychologicznego – integracji pracowników, zainteresowania firmą i dbałość
o sukces organizacji, właściwy sposób komunikowania (umiejętność osiągania konsensusu, przekonywani, oceniania).
• Wymiaru socjologicznego – tworzenie zespołów, rozwój więzi organizacyjnych.
Jak widać empowerment jest przede wszystkim nową koncepcją zarządzania zasobami
ludzkimi, która wymaga nowych rozwiązań kształtujących role, zadania i kompetencje pracowników w organizacjach. Empowerment oznacza zachęcanie pracowników do większego
zaangażowania w podejmowanie decyzji oraz działań, które mają wpływ na wykonywaną
przez nich pracę. Musi być powiązany ze stwarzaniem pracownikom możliwości wykazania się pomysłami i umiejętnościami, dzięki którym wykorzystają te pomysły w praktyce.
Strategia wykorzystująca empowerment musi być wspierana kulturą opartą na zaufaniu.
Wymaga to przebudowy nie tylko rozwiązań w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, ale
również norm i wartości w organizacji oraz zaangażowania pracownika na poziomie realnym
i emocjonalnym w sprawy organizacji. Wprowadzając strategię empowermentu do praktyki
organizacji możemy przyjąć za M. Bugdolem konieczność przebudowy rzeczywistości organizacji wprowadzając uelastycznione rozwiązania organizacyjne, współistniejące z nowymi
umiejętnościami, postawami i zachowaniami pracowników, kulturą wspierającą te postawy
i funkcją personalną kreującą i przygotowującą pracowników do nowej strategii działania.

2.2. Przegląd praktyk – ocena skutków
Badania praktyk empowermentu są prowadzone w wielu krajach, w tym także w Polsce
w czasie ostatnich dwudziestu lat. Dotyczą wybranego aspektu empowermentu, najczęściej
poszukuje się związku między empowermentem a poziomem zaangażowania pracowników.
W badaniach przeprowadzonych przez Koberga, Bossa, Senjema, Goodmana6 wykorzystano kwestionariusz skierowany do pracowników. Kwestionariusz obejmował czynniki wpływające na poziom wzmocnienia pozytywnego postrzegane przez uczestników
5

M. Bugdol, Wartości organizacyjne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
Ch. S. Koberg, R. W. Boss, J. C. Senjem, E. A. Goodman, Antecedents and Outcommes of Empowerment,
„Group & Organizational Menagement” 1999, no. 24.
6
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organizacji, a także rezultaty mierzone efektywnością pracy, poziomem satysfakcji i spadkiem
skłonności do zamiaru zmiany miejsca pracy. Wśród czynników indywidualnych, wpływających na poziom wzmocnienia pozytywnego badano wpływ takich czynników jak: wiek,
staż pracy, płeć, poziom wykształcenia, miejsce w hierarchii organizacyjnej, a wśród czynników organizacyjnych analizie poddano takie jak łatwość kontaktu z szefem, wzajemny
wpływ i zaufanie, efektywność pracy zespołu i spójność zespołu. Wyniki badań wskazały
na związek wzmocnienia pozytywnego jedynie z wiekiem i pozycją w hierarchii, przy braku
związku wzmocnienia z pozostałymi czynnikami indywidualnymi. W drugiej grupie czynników zaobserwowano związek między wzmocnieniem pozytywnym, a efektywnością pracy
zespołu, swobodą pozostawianą pracownikom przez szefa, zaufaniem w zespole, spójnością
zespołu. Świadczy to o mocniejszym związku czynników organizacyjnych z empowermentem.
Również badania Kraimera, Seiberta i Lidena7, w których skoncentrowano się na analizie
wpływu czynników związanych ze środowiskiem pracy na poziom wzmocnienia pozytywnego, wykazały, że istnieje ścisły związek między tymi kategoriami. Dodatkowo zauważono,
że wzrost wartości wzmocnienia pozytywnego przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników i zainteresowanie rozwojem własnej kariery. Badano takie elementy stanowiska
pracy jak: autonomia w wykonywaniu zadań, stopień złożoności zadań, znaczenie zadań
(ważność), dostęp do informacji zwrotnej, dotyczącej wykonania zadań.
Zaprezentowane badania odnosiły uzyskane wyniki do modelu wzmocnienia pozytywnego Thomasa i Velthouse`a8, którego elementami są: poczucie kompetencji, poczucie znaczenia (ważności), poczucie autonomii (samodzielności działaniu), poczucie wpływu. W 2000 r.
podobne badania przeprowadzili Siegall i Gardner9. Badania dotyczyły wpływu czynników
organizacyjnych na poziom empowermentu. W wyniku tych badań stwierdzono występowanie wyraźnych korelacji między stanem empowermentu, a czynnikami organizacyjnymi.
Tego typu badania były prowadzone poprzez różne zespoły badawcze, ale przyjęte założenia
i model odniesienia wyników badań były takie same. Wskazują one istnienie zależności między empowermentem a czynnikami organizacyjnymi. Przywołane badania są ważne nie tylko
ze względu na uzyskane wyniki opisujące związki z empowermentem, ale także ze względu
na pogląd autorów badań odnośnie tego, jakie czynniki mogą mieć związek z empowermentem. W polskich organizacjach badania w tym zakresie prowadziła Marzec10. Badaniem objęto
202 organizacje z terenu Górnego Śląska i Małopolski. Ciekawym efektem tych badań, obok
uzyskanych wyników, jest empiryczne wyodrębnienie przez autorkę wymiarów osobistych
i wymiarów kontekstualnych wzmocnienia pozytywnego. W ramach wymiarów osobistych
7

M. L. Kraimer, S. E. Seibert, R. C. Liden, Psychological Empowermrnt As a Multidimensional Construct. A Test
of Construct Validity, „Educacational and Psychological Measurement” 1999, vol. 59 (1).
8 K. W. Thomas, B. A. Velthouse, Cognitive Elements of Empowerment: An “Interpretive” Model of Intrinsic Task
Motivation, „Academy of Management Reviev” 1990, no. 15.
9 M. Siegall, S. Gardner, Contextual Factors of Psychological Empowerment, „Personnel Reviev” 2000, no. 29.
10 I. Marzec, Wykorzystanie wzmocnienia pozytywnego pracowników do ożywiania przedsiębiorczości organizacyjnej, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania, 2005.
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wyróżniono: kompetencje zawodowe, kompetencje poznawcze, identyfikację z organizacją,
społeczną akceptację twórczy wkład, znaczenie i sens działań, osobistą kontrolę sprawczą,
społeczną użyteczność wykonywanej roli organizacyjnej, reputację, planowanie rozwoju własnego, kompetencje analityczne. W ramach wymiarów kontekstualnych wyróżniono: autentyczne zaangażowanie w procesy informacyjno-decyzyjne, swobodę działania oraz pracę
dającą respekt i możliwości rozwoju osobistego. Każdy z tych czynników został doprecyzowany, co ma istotne znaczenie dla interpretacji wyników badań (tab. 1). Dodatkową wartością prowadzonych badań było wyodrębnienie organizacji ze względu na typ działalności,
wielkość zatrudnienia, czas funkcjonowania organizacji w latach. (Wydzielono organizacje
do 5 lat, od 6–13, 14–21 i powyżej 21 lat).
Ciekawe i inspirujące jest zaproponowane przez Marzec11 rozwinięcie przytoczonych
powyżej wymiarów wzmocnienia pozytywnego. Szczegółowe rozwinięcie tych wymiarów
zawarto w tabeli 1.
Bardzo ważne jest rozbicie pojęć zagregowanych na proste, co pokazuje przykład ujęty
w tabeli 1. Nie wnikając w ocenę rozpisania obszarów na elementy, należy pozytywnie ocenić
sam zamysł. Zdefiniowanie obszarów empowermentu pozwala na precyzyjne ustosunkowanie się badanych do problemu i na precyzyjne wskazanie zależności w analizie uzyskanych
wyników. Interpretacja wyników prowadzonych badań12 pozwalała na wyprowadzenie wielu
zależności. Informacje uzyskane w trakcie badań pozwoliły na bardziej precyzyjne zarzadzanie z wykorzystaniem empowermentu.
Tabela 1. Wymiary osobiste i kontekstualne wzmocnienia pozytywnego
Wymiary osobiste wzmocnienia pozytywnego
Czynnik

11
12

wymiar

elementy wymiaru

1

Kompetencje zawodowe

1) wiedza i umiejętności, które mogą być wykorzystane w nowych,
nietypowych sytuacjach
2) wysokie kompetencje pracowników, będące podstawą dzielenia się wiedzą
3) rozwijanie i wykorzystywanie nowej wiedzy
4) zdolność do samodzielnego działania
5) przekonanie o wysokiej jakości wykonywanej pracy
6) umiejętność praktycznego rozwiazywania problemów
7) właściwa samoocena swojej wiedzy i umiejętności
8) przekonanie, że posiadana wiedza i umiejętności są cenne dla organizacji
9) r óżnorodność i elastyczność posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
10) zaufanie do posiadanych przez pracowników kompetencji

2

Kompetencje poznawcze

1) w
 łaściwa ocena i wykorzystanie metod, technik i narzędzi stosowanych
w pracy
2) ogląd i ocena całości problemu
3) radzenie sobie w sytuacjach trudnych
4) prowadzenie fachowych dyskusji
5) wzajemna pomoc w pracy
6) zdolność właściwego wykonywania pracy

Ibidem.
Ibidem.
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Wymiary osobiste wzmocnienia pozytywnego
Czynnik

wymiar

elementy wymiaru

3

Identyfikacja z organizacją

wiara w organizacyjne cele, wartości i w misję

4

Społeczna akceptacja
twórczego wkładu

1) praca angażująca, godna poświęcenia
2) przekonanie, że poglądy i uwagi pracownika są cenione bo przyczyniają się
do doskonalenia organizacji
3) przekonanie o znaczeniu opinii pracownika
4) wysoka wiedza i umiejętności pracownika doceniana przez przełożonych
5) przekonanie o twórczym wkładzie w efektach firmy

5

Znaczenie i sens działania

1) przekonanie, że praca jest czymś więcej niż zarabianiem pieniędzy
2) duma z przynależności do organizacji
3) przekonanie, że wykonywana praca jest ważna i ma głębszy sens
4) duma z wykonywanej pracy

6

Osobista kontrola sprawcza

1) przekonanie, że się jest „gospodarzem swojego miejsca pracy
2) opanowanie umiejętności niezbędnych do pracy
3) kompetencje pozwalające na maksymalną efektywność pracy
4) przekonanie o wpływie na funkcjonowanie zespołu

7

Społeczna użyteczność
wykonywanej roli
w organizacji

1) przekonanie, że wykonywana praca stwarza możliwość pomagania ludziom
2) przekonanie, że wykonywana praca jest społecznie użyteczna
3) przekonanie, że wykonywana praca jest cenna dla organizacji
4) przekonanie, że praca jest istotna w sensie utylitarnym

8

Reputacja

1) prestiż wykonywanego zawodu
2) przekonanie o renomie firmy

9

Planowy rozwój

1) umiejętność planowania i organizowania swojej pracy
2) nadążanie za zmianami

Kompetencje analityczne

1) umiejętność ustalania priorytetów
2) umiejętność wskazywania przyczyn

10

Wymiary kontekstualne wzmocnienia pozytywnego
11

Autentyczne
zaangażowanie w procesy
informacyjno-decyzyjne

1) m
 ożliwość wyrażania własnych poglądów, sprzeciwu i udziału w procesach
podejmowania decyzji
2) zaufanie przełożonych
3) możliwość kwestionowania przyjętych sposobów działania
4) możliwość wpływania na proces zmian
5) dostęp do informacji
6) konsultowanie z pracownikami decyzji ich dotyczących
7) możliwość samodzielnego podejmowania decyzji

12

Swoboda działania

1) możliwość dokonywania własnej oceny sytuacji na stanowisku pracy
2) możliwość wyboru sposobu realizacji
3) możliwość inicjowania procesów pracy
4) możliwość oceny zadań do wykonania
5) możliwość samodzielnego organizowania własnej pracy
6) możliwość elastycznego działania
7) możliwość samodzielnego kierowania pracą w koniecznych sytuacjach
8) możliwość samodzielnego kierowania tempem pracy

13

Praca dająca respekt
i możliwości rozwoju
zawodowego

1) możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego
2) możliwość wyboru czasu pracy
3) praca ciesząca się szacunkiem i poważaniem

Źródło: por. I. Marzec, Wykorzystanie wzmocnienia pozytywnego pracowników do ożywiania przedsiębiorczości organizacyjnej,
praca doktorska, Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania, 2005.
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Na spotkaniach szefów HR organizacji województwa pomorskiego problem empowermentu był traktowany jako interesujący, ważny i wydawało się, że jest duże zaangażowanie
w rozwój tej nowej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w firmach. Bliższe rozpoznanie
problemu wskazuje na łączenie empowermentu z programami rozwojowymi. Jest to ważny
obszar działań, ale nie wyczerpuje zagadnienia. Są to działania na poziomie jednego z wymienionych za M. Bugdolem13 obszarów z pominięciem, lub z małym uwzględnieniem w praktyce trzech pozostałych.
Projektując badania praktyk empowermentu, aby określić poziom dojrzałości –organizacji w tym zakresie należy diagnozować: dojrzałość organizacji do upełnomocnienia pracowników, dojrzałość pracowników w obszarze poziomu wiedzy i umiejętności (przygotowanie
do samodzielnej pracy) i w obszarze psychologicznym (stosunek do firmy, do celów, misji,
do współpracowników, integracja i sposób komunikowania się) oraz w obszarze socjologicznym, analizując stosunki międzyludzkie, tworzenie zespołów i więzi. Pozwoli to na diagnozę
stanu empowermentu i na kierowanie procesem doskonalenia samodzielnego działania pracowników w drodze do sukcesu organizacji.

3. Identyfikowanie poziomu empowermentu w zarządzaniu
organizacjami
3.1. Koncepcja poziomów dojrzałości organizacji w empowermencie
Poziom uprawomocnienia członków w organizacji jest kategorią stopniowalną. Jest on
pochodną stopnia centralizacji uprawnień do podejmowania decyzji, a co za tym idzie, możliwości ingerencji pracowników na różnych szczeblach zarządzania, w przebieg procesów
dla realizacji celów systemu. Poziom empowermentu, określony przez projektantów systemu
organizacyjnego, jest też jednym z bardzo istotnych czynników wpływających pośrednio
na zdolność organizacji do szybkiej reakcji na zmianę zewnętrznych realiów jej funkcjonowania przez zachowania kreatywne i innowacyjne pracowników.
Tempo zachodzących zmian w otoczeniu organizacji skłania do pytania o to, jak przyspieszyć zmianę jej wnętrza. Głównym czynnikiem, stymulatorem tych zmian może być
system organizacyjny, zwłaszcza system relacji wewnątrzorganizacyjnych. We współczesnej
organizacji, w tym projektowej i procesowej, powinien być on ukierunkowany na wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego pracowników po to, by w myśl idei działania tych
organizacji, w sposób świadomy dostosowywać poziom empowermentu pracowników do
zakładanego i oczekiwanego zakresu ich samodzielności realizacyjnej. Zasadnicze elementy
nowoczesnego systemu organizacyjnego powinny zakładać:
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zdolność struktury do samoorganizacji, tj. możliwości kształtowania struktury w czasie
rzeczywistym, wyznaczonym przez sytuację kreującą potrzebę zmiany przy niezbędnym
poziomie autonomii realizatorów;
• redukcję poziomów hierarchicznych do niezbędnego minimum – najlepiej dwa szczeble,
tj. szczebel centralny i szczebel lokalny. Koordynację uzyskuje się w wyniku tworzenia
systemu relacji poziomych, a nie wymuszania jej przez nacisk hierarchiczny;
• bardzo wysoką zdolność adaptacyjną dzięki szybkiemu dostosowywaniu przebiegu procesów do oczekiwań indywidualnych klientów (indywidualizacja procesów jako reakcja
na potrzeby klientów);
• zwiększanie potencjalnej różnorodności i zakresu wykonywanych zadań, czyli oparcie działania organizacji na zasadzie redundacji (nadmiarowość w stosunku do tego, co
konieczne lub zwykłe) funkcji zakładającej, że zamiast dodawać do systemu zapasowe
części, każdej z działających części przydziela się dodatkowe potencjały, toteż każda
część może spełniać jakiś zakres funkcji, a nie tylko wykonywać jakąś jedną wyspecjalizowaną czynność;
• zmianę znaczenia hierarchii w firmie z nadzoru i kontroli na doradzanie, emocjonalne
wsparcie, zgłaszanie pomysłów i propozycji, interpretację rzeczywistości, wsparcie merytoryczne;
• tworzenie rozwiązań umożliwiających zmienność ról, zachodzenie ich na siebie, zamiast
ich precyzyjnego opisywania i co za tym idzie, względnie długiej w czasie petryfikacji;
• kreowaniu kultury organizacyjnej opartej na „kulcie” wiedzy, zdolności uczenia się
i dzielenia wiedzą.
Uwzględnienie w systemie organizacyjnym powyższych założeń nadaje takiej organizacji
stygmat organizacji elastycznej. Uzyskać może ona zdolność do zmiennej geometrii składowych elementów zdolnych jednocześnie do wykonywania różnych przedsięwzięć i realizacji kontraktów odpowiadających strukturze oczekiwań zróżnicowanego zbioru jej klientów.
Zarządzanie przez projekty jest wyrazem kultury organizacyjnej i równocześnie wyrazem
nowoczesnego systemu zarządzania, które odzwierciedla myślenie strategiczne, a nie tylko
bieżące funkcjonowanie określonego projektu. Zarządzanie przez projekty oznacza organizację zorientowaną projektowo. Działalność takiej organizacji opiera się na kolejnych projektach realizowanych okresowo i nierytmicznie, a także zorientowana jest na różnorodne
potrzeby klientów i charakteryzuje się strukturami projektowymi. W organizacjach opartych na projektach to projekt jest podstawową jednostką organizacyjną oraz podstawowym
mechanizmem koordynacji i integracji głównych funkcji. W tzw. czystej organizacji projektowej nie występuje żadna formalna funkcjonalna koordynacja działalności projektowej ani
żadna inna forma organizacyjna poza projektem.
Biorąc pod uwagę realia aktualnych rozwiązań organizacyjnych autorzy artykułu proponują wyróżnić następujące poziomy uprawomocnienia (empowerment). Można je rozpatrywać w odniesieniu do całej organizacji, jak i do jej wyodrębnionych części:
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1. Poziom 0 – brak uprawomocnienia, wszystkie uprawnienia decyzyjne skoncentrowane
są na najwyższym szczeblu hierarchicznym. Realizacja zadań na wszystkich szczeblach
zarządzania wymaga wsparcia naczelnego szczebla decyzyjnego, w tym każdorazowego
potwierdzania uprawomocnienia do dysponowania potencjałami rzeczowymi i finansowymi, a także zatwierdzania na tym poziomie wszelkich możliwych zmian w procesach realizacyjnych.
2. Poziom 1 – uprawomocnienie ograniczone, generowane spontanicznie w zależności od
subiektywnego uznania naczelnego decydenta (decydentów). Uprawnienia do decydowania nie są sformalizowane ani nie są związane z zakresem realizowanych zadań. Zależą
jedynie od oceny indywidualnych predyspozycji wykonawców do samodzielnego działania – oceny dokonywanej sytuacyjnie przez decydentów szczebla naczelnego. Mimo
dysfunkcjonalnego kształtu systemu relacji wewnątrzorganizacyjnych często obarcza się
realizatorów odpowiedzialnością za rezultaty działań, na których wpływ mieli ograniczony – ten sam syndrom występuje często także na zerowym poziomie empowermentu.
3. Poziom 2 – uprawomocnienie stabilne, sformalizowane wynikające z prawidłowego stosowania w budowie systemu organizacyjnego zasady równowagi podziału zadań, uprawnień
i odpowiedzialności. Uprawnienia do podejmowania decyzji mają charakter względnie
stały i mogą ulegać zmianom jedynie w warunkach zmiany ogólnych zasad funkcjonowania całego systemu np. jego restrukturyzacji lub rekonfiguracji.
4. Poziom 3 – uprawomocnienie adaptacyjne. Empowerment na tym poziomie obejmuje
uprawomocnienie do samodzielnej zmiany przebiegu realizacji projektu i/lub procesu
w zależności od oceny sytuacji dokonywanej przez realizatora. Odbywa się to w ramach
określonych w systemie i zmiennych zależnie od osiąganych wyników – granic swobody.
Empowerment adaptacyjny zakłada, że realizator procesu lub projektu występuje niejako
w dwóch rolach jednocześnie tj. wykonawcy i projektanta lub współprojektanta ich przebiegu. Uprawomocnienie to zakłada wysoki stopień odpowiedzialności realizatorów za
rezultaty ich działań proporcjonalny do poziomu samodzielności.
W odniesieniu do organizacji skonfigurowanej w konwencji projektowej poziom empowermentu zależy od dojrzałości, jakie osiągnęły rozwiązania w kierunku pełnej implementacji tego typu systemu. Z drugiej strony, wysoki poziom empowermentu dedykowany
dla organizacji projektowej wzmacnia zaangażowanie pracowników w realizację projektu,
zwłaszcza w kreowanie wartości dodanej dla interesariuszy. Ważna jest zatem możliwość
przeprowadzenia diagnozy poziomu uprawomocnienia w kierunku określenia docelowego
jego statusu. Zaprezentowany w tabeli 2 identyfikator stopnia empowermentu jest narzędziem takiej diagnozy pozwalającym jednocześnie na zdefiniowanie pożądanego dla danej
organizacji jego poziomu z uwzględnieniem specyfiki projektowo funkcjonalnego charakteru tego systemu.

Akceptacja dla ocenianych najlepiej
indywidualnych realizatorów
procesów i projektów warunkowane
wysokim poziomem konformizmu
wobec obowiązujących reguł.
Sporadyczne działania
w kierunku rozwoju kompetencji
dedykowane tylko do wybranych
grup pracowników w oparciu
o niesformalizowane i subiektywne
kryteria oceny.

Brak akceptacji dla partycypacji
pracowników w jakimkolwiek
stopniu – ograniczone zaufanie do
wykonawców.

Brak działań w kierunku rozwoju
kompetencji pracowników oraz
jakichkolwiek inspiracji do uczenia
się samodzielnego rozwiązywania
problemów.

Brak stosowania tego narzędzia
zarządzania kadrami – potencjał
talentów nie jest identyfikowany.

Akceptacja
przełożonych
na wzrost
partycypacji
pracowników

Rozwój kompetencji
w zakresie wymagań
związanych
z upełnomocnieniem

Zarządzanie
talentami

Niski poziom identyfikacji
potencjałów intelektualnych
pracowników – działania
podejmowane tylko w reakcji
na indywidualne oddolne inicjatywy
najbardziej ambitnych.

Odpowiedzialność niezdefiniowana
formalnie; jest zwykle
przedmiotem konfliktów i sporów
kompetencyjnych.

Ograniczony do zgodności
sposobu wykonania ze
standardem określonym w zbiorze
dedykowanych do wykonania
zadań.

Zakres
odpowiedzialności

Uprawnienia do decydowania
delegowane sytuacyjnie zależnie od
subiektywnego uznania możliwości
wykonawczych przez decydentów
naczelnych.

Ograniczony do zdefiniowanych
procedur bez możliwości
decydowania na szczeblach
wykonawczych i pośrednich.

Uprawomocnienie ograniczone
Poziom 1

Zakres
samodzielności
pracowników

Brak uprawomocnienia
Poziom 0

Tabela 2. Identyfikator empowermentu

Przygotowanie i prowadzenie
programów odkrywania, rozwoju
i wykorzystania talentów tkwiących
w pracownikach realizowane
w sposób systemowy i regularny.

Podejmowane są działania
w kierunku odkrywania
i identyfikacji talentów
poszczególnych pracowników bez
sformalizowanych programów ich
kształtowania i rozwoju.

Akceptacja dla sytuacyjnego,
nie ograniczonego formalnymi
regulacjami, kształtowania się
udziału wykonawców projektu
w jego realizacji.

Akceptacja warunkowana
zachowaniem formalnych reguł
związanych z regulacjami w sferze
relacji wewnątrzorganizacyjnych.

Stałe szkolenia w kierunku
rozwoju kompetencji, uczenia
samodzielnego rozwiązywania
problemów, komunikowania się
z współpracownikami, przełożonymi
i interesariuszami projektów.

Pełny rezultat projektu, poszerzony
o odpowiedzialność za własne
decyzje dotyczące ingerencji
w przebieg realizacji projektu.

Zdefiniowany formalnie
z zachowaniem zasady odniesienia
do zakresu dedykowanych zadań
i uprawnień.

Sukcesywne działania związane
z rozwojem kompetencji
intelektualnych i wykonawczych
pracowników wynikające ze
strategii planowanych zmian
systemowych.

Obejmuje prawo do samodzielnej
ingerencji w przebieg i strukturę
procesu i/lub projektu. Prawo do
zmiany w ramach określonych,
zmiennych granic swobody
decydowania.

Uprawomocnienie adaptacyjne
Poziom 3

Zakres samodzielności
sformalizowany w dokumentacji
organizacyjnej. Ewentualne zmiany
wymagają zatwierdzenia wyższych
szczebli hierarchicznych.

Uprawomocnienie stabilne
Poziom 2

Koncepcja empowermentu w zarządzaniu organizacjami

165

Zaangażowanie ograniczone
do biernego wykonania
zadań w projekcie. Wpływ
na zaangażowanie głównie przez
motywatory materialne.

Zaangażowanie
w realizację celów
projektu

Źródło: opracowanie własne.

Ryzyko podejmowane sporadycznie
tylko w sytuacjach nieokreślonych
przez formalne regulacje opisujące
zakres działań dedykowanych do
realizacji w projekcie.

Brak skłonności do ryzyka
wynika z dominacji procedur
ograniczających swobodę działania
członków zespołu; bardzo niska
tolerancja ryzyka w zespole.

Skłonność do
ryzyka (tolerancja
ryzyka w zespole
projektowym)

Zaangażowanie podejmowane
z wyraźnej inspiracji przełożonych.
Dominacja procedur realizacyjnych
ogranicza postawy aktywnego
zaangażowania członków zespołu.

Wkład ograniczony do elastycznego
wykonania poszczególnych
czynności z uwzględnieniem
perspektywy oczekiwań klienta.

Ograniczony do skrupulatnego
wykonania zadanego w projekcie
zbioru zadań przypisanych
do danego stanowiska
organizacyjnego.

Wkład w efekt
końcowy projektu

Preferowana wiedza ogólna,
operacyjna dotycząca wykonania
pojedynczych czynności przypisana
do poszczególnych stanowisk
– brak systemowych mechanizmów
kreujących innowacyjność
pracowników.

Nie jest inspirowana odgórnie,
preferowane zachowania
konformistyczne wobec
obowiązujących reguł formalnych.

Uprawomocnienie ograniczone
Poziom 1

Innowacyjność,
kreatywność

Brak uprawomocnienia
Poziom 0

Zaangażowanie utrwalane przez
dominującą kulturę organizacyjną
nastawioną na sukces indywidualny.
Silne oddziaływanie motywatorów
(głównie pozamaterialnych)
w kierunku postaw aktywnych
i kreatywnych.

Akceptacja ryzyka elementem
utrwalonej kultury organizacyjnej
organizacji. Ryzyko akceptowane
w ramach poprawności
metodycznej zaplanowanych
w projekcie działań.

Pomiar efektu końcowego
za pomocą zdefiniowanych
wskaźników pozwala zwymiarować
wkład poszczególnych realizatorów
co prowadzi do wysokiego
poziomu identyfikacji realizatora
z rezultatem, który generuje.

Preferowana elastyczność
działań oraz spojrzenie na efekty
pracy z perspektywy klienta
– innowacyjność inspirowana
potrzebą rozwiązania doraźnych
problemów związanych z realizacją
projektu.

Uprawomocnienie stabilne
Poziom 2

Pełne zaangażowanie wspierane
przez rozwiązania systemowe,
formalne w obszarze motywacji
i rozwiązań w sferze relacji
społecznych. zaangażowanie przez
współpracę i współdziałanie w pracy
zespołowej.

Akceptacja ryzyka jako
element formalnych rozwiązań
systemowych – wynika z dużej skali
przedsięwzięć, w których realizacji
organizacja ma niewielkie lub żadne
doświadczenie. Pełna tolerancja
ryzyka w procesach o charakterze
eksperymentalnym.

Wkład w efekt końcowy projektu
mierzony na poszczególnych
kamieniach milowych oraz na końcu
projektu inspiruje pracowników
do poszukiwania źródeł wartości
dodanej dla beneficjentów projektu.

Innowacyjność polega
na koncentracji na wyjątkowym
dla klienta końcowego efekcie.
Działania i efekty kreowane
z perspektywy klienta projektu.
Wiedza metodyczna gromadzona
w dokumentacji projektowej
jako zasób do wykorzystania
w przyszłych działaniach.

Uprawomocnienie adaptacyjne
Poziom 3
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3.2. Koncepcja narzędzi, sposobu pomiaru empowermentu
w zarządzaniu projektami
Identyfikowanie poziomu empowermentu wymaga zbudowania narzędzia (kwestionariusza), które skierowane powinno być do realizatorów zadań i do liderów zespołów. Zgodnie z zaproponowaną koncepcją empowermentu i opracowanym identyfikatorem, pytania
w ankiecie powinny nawiązywać do następujących obszarów empowermentu.
• Obszar rozwoju będzie obejmować: identyfikację zakresu i efektywności przedsięwzięć
szkoleniowych, inne formy podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników, rozwój
nowej wiedzy przez pracowników i dzielenie się wiedzą. Obszar rozwoju jest podstawowym warunkiem utrzymywania zdolności do pracy w obecnych, ale i w przyszłych
sytuacjach działania. Empowerment jest nierozerwalnie związany z wysokimi kompetencjami zawodowymi pracowników i ciągłą zmianą kompetencji zgodnie z rozwojem
celów i warunków oraz metod działania. Rozwój nie może ograniczać się do przedsięwzięć
szkoleniowych dedykowanych pracownikom. Musi obejmować też działania pracownika
i grup pracowniczych na rzecz nowej wiedzy i wynikać z dzielenia się wiedzą. Wzbogaca
to możliwości działania grup pracowniczych w obszarach realizacyjnych i innowacyjnych. Należy zatem identyfikować zdolność do samodzielnego działania, wynikającą
z wiedzy, ale też z predyspozycji osobowościowych, takich jak odwaga, dobra samoorganizacja, ustalanie priorytetów, umiejętność analizy i syntezy.
• Obszar nastawienia do pracy i postaw pracowników. Obejmuje on psychologiczne uwarunkowania jednostki i wartości powstające w pracy zespołowej. Podstawowe zadania
identyfikacji to: identyfikowanie, na ile silna jest wiara i pozytywny stosunek do misji,
celów i wartości organizacji. Jak bardzo pracownicy czują się współodpowiedzialni za
działania w organizacji, mając przekonanie o sensowności wykonywanej pracy i randze
(wartości) pracy, którą oni osobiście i zespoły z ich udziałem wykonują. Istotną wartością z tego obszaru, którą należy zdiagnozować jest stosunek do współpracowników.
Wyrażać się on może takimi kategoriami jak: zaufanie do wiedzy i motywacji kolegów,
pozytywne stosunki międzyludzkie, takie jak chęć współpracy, pomocy wzajemnej i brak
postaw destrukcyjnych (rywalizacja, zazdrość o sukces).
• Obszar warunków organizacyjnych, stanowiących o możliwości samodzielności w działaniu. W tym zakresie identyfikacji podlegać powinien dostęp do informacji, zwłaszcza
prawo do informacji, subiektywna ocena wiarygodności i rzetelności informacji, zrozumiałej formy informacji. Identyfikacji poddamy stopień decyzyjności dostępny dla
pracowników i zakres kontroli, zwłaszcza ograniczanie kontroli na rzecz samokontroli
i odpowiedzialności pracownika za skutki działań. Wyższy poziom empowermentu jest
spójny z wchodzeniem pracownika w rolę decydenta, czyli należy zidentyfikować, na ile
pracownik samodzielnie planuje pracę, podejmuje decyzje lub ma wpływ na decyzje
innych, na ile ma wpływ na sposób realizacji celów, jaką rolę pełnią kierownicy zespołów.
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4. Kierunki modyfikowania systemów zarządzania zwiększające
wykorzystanie empowermentu w zarządzaniu projektami
inwestycyjnymi
Tradycyjne, klasyczne metody zarządzania ukształtowane w warunkach ery industrialnej, zorientowane były na harmonizowanie działań i czynności powtarzalnych w dłuższych
przedziałach czasowych. Rozwiązania takie okazały się nieskuteczne w realiach wykonywania
przedsięwzięć charakteryzujących się wyjątkowością, dużą złożonością, niepowtarzalnością
i tym samym wysokim ryzykiem. W tradycyjnie zarządzanej organizacji najważniejsze znaczenie ma efektywność funkcjonalna poszczególnych, często zautonomizowanych obiektów
struktury. W organizacji projektowej efektywność taka zostaje zastąpiona wysokim poziomem miernika określającego wartość rezultatu końcowego dla interesariuszy projektu. Mogą
nimi być osoby, grupy osób i instytucje, które zarówno mogą wpływać na przebieg i rezultaty
projektu, jak i mogą podlegać oddziaływaniu jego rezultatów. Niepowtarzalność struktury
realizowanych projektów wpływa na konieczność wykreowania w organizacji sprzyjających
warunków do rozwoju kompetencji fachowych pracowników, wysokiej ich innowacyjności,
umiejętności współdziałania w zespołach o zmiennej i mieszanej konfiguracji personalnej,
niskiego poziomu standaryzacji i kultury organizacyjnej ukierunkowanej na tolerancję,
partnerstwo i tolerancję ryzyka. Wysoki poziom empowermentu uczestników organizacji
jest niezbędnym komponentem systemu kształtowania tych niezwykle istotnych, w działaniu organizacji ukierunkowanej na projekty, kategorii.
Podstawowym wyznacznikiem działania organizacji projektowej jest orientowanie wszystkich działań na zaspokojenie potrzeb interesariuszy. Struktura organizacyjna powinna być
konfigurowana według kryterium klienta zewnętrznego i wewnętrznego, a działania w procesach dedykowanych do poszczególnych projektów na tworzenie wartości dla klienta. Taki
sposób działania i myślenia zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania efektu lojalności
klientów w relacjach z firmą. Projektowanie procesów w szerokich granicach realizowanych
operacji daje szansę na zrealizowanie zasady zaspokajania potrzeb klientów – jest bowiem
do tego celu niezbędna szeroka przestrzeń działania. W praktyce działanie organizacji projektowej oparte powinno być na relacjach wewnętrznych ukierunkowanych na promowanie
następujących działań:
• udostępnianie w klimacie wzajemnego zaufania wszystkim pracownikom wszelkich niezbędnych informacji o klientach, przedsiębiorstwie i jego strategiach,
• upowszechnianie komunikacji poziomej między pracownikami poprzez wdrażanie systemów informatycznych zdolnych do działania w sieci,
• satysfakcjonowanie i gratyfikacja współpracowników uzyskujących znaczące efekty
w kontaktach z klientami,
• przekazywanie pracownikom stałych lub zmiennych w zależności od dojrzałości projektowej uprawnień decyzyjnych oraz rozwijanie form wzajemnego wspomagania,
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ukierunkowanie zwierzchników na pełnienie ról wspomagających (coaching), szkoleniowych i koordynujących,
• wprowadzenie systemów ocen i wynagrodzeń premiujących nastawienia zorientowane
na pracę zespołową, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Organizacja projektowa tworząc architekturę wewnętrznych relacji opartą na rozwiązaniach nowej generacji, stawia szczególne wyzwania przed systemami kreującymi powyższe
pożądane w niej postawy. Istotnym elementem empowermentu w organizacji projektowej
jest zdolność do wykorzystania i rozwoju potencjału intelektualnego pracowników. Wsparcie
procesów kształtowania się tego potencjału, a tym samym empowermentu, wymaga zbioru
systemowo ukierunkowanych działań takich jak:
• stałej identyfikacji wpływu celów strategicznych organizacji na pracę każdego pracownika w realizacji projektu,
• wspierania aktywności pracowników dla wdrażania nowych idei w tym projektowania
procesów standardowych i indywidualnych dedykowanych do danego projektu,
• tolerancji dla eksperymentowania i działania w warunkach ryzyka popełnienia błędów
i pomyłek,
• tworzenia warunki dla nieformalnego uczenia się dzięki ułatwianiu kontaktów między
pracownikami i stosowania strategii personalizacji wiedzy,
• konsultacji z pracownikami istotnych problemów związanych z rozwojem i zmianami,
które planuje się przeprowadzać w organizacji,
• umożliwienia działań korporacyjnych wykraczających poza ramy podziałów organizacyjnych,
• dbałości o otwartość w myśleniu i działaniu; procesy projektowane dla projektów łatwo
mogą zamienić się w procedury, jeśli zastąpią one samodzielność i krytyczne myślenie,
stając się biurokratycznymi normami szablonowych działań,
• wzmacniania pozycje i samodzielność decyzyjną pracowników rozwijających swoje kompetencje intelektualne,
• gratyfikowania zwłaszcza tych pracowników, którzy uczą się sami i wspierają rozwój
innych poprzez transfer zdobytej wiedzy,
• przyjmowania przez kierowników ról trenerów wspierających samodzielne działania
pracowników,
• powstawania skutecznych systemów rejestracji potencjału wiedzy w organizacji, program
szkoleń powinien mieć znaczenie strategiczne, szkolenia należy traktować jak priorytetowe inwestycje.
Rzeczywiste wdrożenie zasady uprawomocnienia do praktyki działania organizacji ukierunkowanej na zarządzanie projektowe wymaga, oprócz adaptacji systemu organizacyjnego,
także dostosowania narzędzi HR do specyfiki tego typu rozwiązań. Odnosi się to zwłaszcza
do systemu motywacyjnego, w którym powinno się ukierunkować oddziaływanie motywatorów na gratyfikowanie postaw i działań samodzielnych, odpowiedzialnych, kreatywnych,
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indywidualizujących procesy realizacyjne w kierunku kreowania jak największej wartości
dodanej dla interesariuszy projektów.
Najnowsze rozwiązania w tym zakresie polegają na budowie systemów motywacyjnych
opartych na wiedzy lub kompetencjach. Kompetencje rozumiane jako zbiór zasobów wiedzy, umiejętności i przekonań są ściśle powiązane z osiąganymi wynikami w organizacji
o zmiennej geometrii ról pełnionych przez jej uczestników. Takie rozumienie kompetencji
wpływa na system zarządzania w tym sensie, że polega ono na identyfikacji wiedzy i umiejętności pracowników oraz aktywnym poszukiwaniu sposobów zamiany tego potencjału
w unikatowe z punktu widzenia klienta produkty i usługi. W takim systemie wynagrodzenie pracowników uzależnione jest od tego, co mogą robić, oraz od zdolności, jakie posiadają
i mogą skutecznie wykorzystywać przy wykonywaniu różnych operacji i w różnych sytuacjach. Sprawność ich działań, zwłaszcza w organizacjach nastawionych na kreowanie efektów unikatowych, jest silnie warunkowana od możliwości indywidualnego wpływania na
procesy generujące takie efekty.
Ważną przesłanką stosowania systemów motywacyjnych opartych na kompetencjach
jest zawarta w nich presja do rozwoju. Pracownicy powinni być wynagradzani za posiadany potencjał w powiązaniu z wynikami zespołu. Awanse płacowe są silnie uzależnione od
rodzaju, liczby i zakresu umiejętności, które pracownik posiada, w kontekście powyższych
rozważań należy uznać, że także w dużym stopniu od możliwości samodzielnego działania.
Kształtowanie się kultury organizacji o charakterze projektowym samo w sobie jest procesem, którego przebieg również należy planować i aktywnie modelować. Świadomość znaczenia tego czynnika musi być udziałem wszystkich członków organizacji przy szczególnej
odpowiedzialności za jego przebieg zarządu i menadżerów projektów. Jest tak, dlatego że charakter relacji generowanych przez realia działania dojrzałej organizacji projektowej na tyle
zmienia rolę każdego pracownika, że wymaga coraz subtelniejszych (w porównaniu do stosowanych w firmach zarządzanych klasycznymi formułami) metod wyzwalania potencjału
intelektualnego i wykonawczego pracowników. Metody te, z różnych względów, powinny
adresować swoje oddziaływanie na spełnianie oczekiwań i ambicji na poziomie samorealizacji uczestników takiej organizacji. Utrzymanie się na powierzchni współczesnego biznesu wymaga tworzenia kultury działania firmy, która będzie w stanie kreować działania
reaktywne, wyprzedzające swój czas. Aby taki efekt mógł się zmaterializować musi powstać
mechanizm wewnętrzny systemowo wspierający rozwój kultury organizacyjnej afirmującej
wartości łączące ludzi wokół wspólnych celów i zadań, wykorzystujących wiedzę i inteligencję wszystkich pracowników, mobilizujących pomysłowość i inne potencjały dla budowania
organizacji spełniającej cechy organizacji inteligentnej.
Ten kierunek zmian, niezbędny dla wsparcia działania organizacji projektowej, wpłynie
na ukształtowanie kultury organizacyjnej opartej na partnerstwie, odpowiedzialności, dialogu i zaufaniu, otwartości komunikacyjnej i innowacyjnym podejściu do tworzenia wartości
dodanej. W końcowym rezultacie wpłynie na stworzenie klimatu uznania wysokiego poziomu
empowermentu jako powszechnie akceptowanego komponentu systemowego i kulturowego

Koncepcja empowermentu w zarządzaniu organizacjami

171

organizacji projektowej. Warto jednak pamiętać, że projektowy charakter systemu organizacyjnego jest tylko jedną z wielu cech kształtujących jej kulturę. Pozostaje jeszcze wiele innych
czynników, które trzeba stale uwzględniać, kształtując świadomie pożądane relacje w każdej
organizacji, która ma ambicję definiować się jako organizacja projektowa.

5. Podsumowanie
Organizacje nastawione na innowacyjno-kreatywne postawy i zachowania pracowników
muszą stwarzać warunki, aby takie zachowania były możliwe. Wykazano, że warunki organizacyjne są istotnym czynnikiem wprowadzania empowermentu, ale niewątpliwie szczególnego znaczenia dla wdrożenia skutecznego empowermentu nabiera włączanie pracowników
w procesy informacyjno-decyzyjne w organizacji. Stanowi to kluczowy warunek, ale również obszar upełnomocnienia. Skuteczność empowermentu jest silnie związana również
z elementami kultury organizacyjnej, zwłaszcza ze społeczną akceptacją twórczego wkładu,
wysokich kompetencji pracowników i rozwijania tych kompetencji. Zatem wdrażając empowerment do zespołu (organizacji) należy oddziaływać na kulturę organizacyjną, pobudzając
autentyczne zaangażowanie pracowników w procesy informacyjno-decyzyjne, przez wyrażanie opinii, udziału w podejmowaniu decyzji, konsultowaniu sposobów działania. Rozwija
to u pracowników świadomość wpływu na realizację działań umożliwiających osiągnięcie
celów i zaangażowanie w efektywność działań. W artykule przyjęto, że empowerment to:
zwiększanie przez przełożonych samodzielności wykonawczej i decyzyjnej pracowników,
uczenie się samodzielności w pracy i poszukiwanie obszarów samodzielności przez pracowników, rzeczywiste rozszerzanie zakresu samodzielności w odgrywaniu roli organizacyjnej,
partycypacja w zarządzaniu przez udział w procesach informacyjno-decyzyjnych i w ponoszeniu odpowiedzialności za skutki dokonywanych wyborów oraz we wzroście świadomości
własnych kompetencji i dbałość o ich rozwój.
Skuteczność empowermentu powiązano z zestawem czynników, które o tym decydują.
Są to czynniki organizacyjne, stanowiące o warunkach dla empowermentu. Do tej grupy
należy kształtowanie rozwiązań organizacyjnych, aby powstawała przestrzeń dla działań
innowacyjnych i wymagających zaangażowania, kształtowanie sprzyjającej tym zrachowaniom kultury organizacyjnej i tworzenie systemu informacyjnego odpowiadającego potrzebom samodzielności pracowników.
Obok czynników organizacyjnych ważną rolę odgrywają te związanie z kompetencjami
pracowników. Empowerment wymaga wysokich kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań, świadomości znaczenia tych kompetencji oraz dbałości o ich rozwój
poprzez szkolenia i inne aktywności rozwojowe. Ważne dla skuteczności empowermentu są też
czynniki związane z funkcjonowaniem pracownika, zależne od jego osobowości i od funkcjonowania w grupie (czynniki psychologiczne i społeczne). Do tych czynników zaliczamy
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takie jak stosunek do firmy, do jej celów i sukcesu, akceptowanie wartości, styl komunikowania się w zespole i z przełożonymi, stosunki w zespole i więzi społeczne.
Bazując na takim rozumieniu empowermentu i akceptując wpływ wymienionych czynników na skuteczność empowermentu w organizacji należy zaprojektować zestaw narzędzi
do diagnozy poziomu empowermentu.
Wykazano, że empowerment jako koncepcja rozwoju samodzielności pracowników jest
w procesie ciągłego rozwoju. Istotna jest wiedza, na jakim poziomie istnieje empowerment
w diagnozowanej organizacji. Zaproponowano model dojrzałości empowermentu (identyfikator empowermentu), opisując cztery jego poziomy, od poziomu „0” – brak upełnomocnienia,
poprzez poziom „1”, „2” do poziomu „3”, który odpowiada dojrzałej formie upełnomocnienia
w organizacji. Identyfikator empowermentu pozwala na zdiagnozowanie poziomu empowermentu na podstawie wyników badań ankietowych skierowanych do członków zespołów (pracowników) i do liderów zespołów. Identyfikacja poziomu empowermentu pozwoli na ocenę,
na jakim etapie jest badana organizacja i jakie działania powinna podjąć, aby uzyskać większą efektywność działania poprzez upełnomocnienie pracowników.
Przystępując do diagnozy poziomu empowermentu, organizacja powinna opracować
autorską ankietę do badań. Szczegółowe sformułowania ankiety powinny być jednoznacznie
zrozumiałe dla pracowników, zgodne ze stylem komunikowania się w organizacji.
Zoperacjonalizowana diagnoza poziomu empowermentu w organizacji jest podstawą
procesów rozwojowych i działań zwiększających wykorzystanie kompetencji pracowników
i dających im większą satysfakcję z pracy i wyższy poziom zaangażowania w sukces firmy,
a firmie wyższy poziom efektywności działań.
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The Concept of Empowerment in Management of Organisations
Summary
The article presents the concepts of empowerment and possibilities of its use in management of organisations. It formulates the idea of empowerment in the developed phase and identifies the conditions of operation of an organization related to the implementation of this concept in management
practice. It proposes the identification of the level of empowerment in the organization, which constitutes the basis for the activities aimed at the use of empowerment in management of organisations.
Keywords: empowerment, innovativeness, staff creation
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Twórczy model biznesu w koncepcji
gospodarki sieciowej

Streszczenie
Nowoczesny wymiar prowadzenia biznesu otwiera nowe przestrzenie determinujące wysoką efektywność
organizacji. W takich ramach kreowana jest twórczość organizacyjna, sprzyjająca tworzeniu twórczych
modeli biznesu. Twórcze modele biznesu oparte są na permanentnym testowaniu i eksperymentowaniu a ich konfiguracja rozpościera nowe kierunki wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Naturalnym środowiskiem konceptualizacji i operacjonalizacji twórczych modeli biznesu jest środowisko sieciowe.
To w nim nakreśla się droga generowania nowych formuł generowania dochodów i zarysowuje się
unikatowa propozycja wartości. Tak zaprezentowana zależność zachęca do tworzenia i aplikacyjności
twórczych modeli biznesu. Artykułu ma na celu przedstawienie kluczowych założeń konstruowania
i operacjonalizacji twórczych modeli biznesu osadzonych w koncepcji gospodarki sieciowej. Zakres
artykułu obejmuje mechanizmy konfiguracji twórczych modeli biznesu wraz ze zdefiniowaniem kluczowych interfejsów zachodzących między modelem biznesu, a przestrzenią sieciową dla osiągania
przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności w znacznie krótszej perspektywie czasowej. W artykule
postawiono tezę, iż źródłem osiągania przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności jest odpowiednie
zaprojektowanie i dynamiczna implementacja twórczych modeli biznesu przedsiębiorstw zakorzenionych w sieci. Artykuł ma charakter teoriotwórczy i jest wynikiem obserwacji własnych autora artykułu
oraz prowadzonych badań longitudinalnych modeli biznesu w latach 2007–2017 na terenie Polski.
Słowa kluczowe: modele biznesu, gospodarka sieciowa, zarządzanie strategiczne
Kod klasyfikacji JEL: M210
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1. Wprowadzenie
Zmiany występujące we współczesnym biznesie determinują nowe zachowania strategiczne. Od dzisiejszych menedżerów wymaga się stosowania coraz bardziej wysublimowanych metod i koncepcji zarządzania. Często mają one charakter twórczy. Twórczość w tym
przypadku otwiera nowe perpektywy myślenia strategicznego i operacyjnego oraz zakreśla
nowe nieodkryte często granice nowego wymiaru biznesu. Kreacja twórczości wywołuje
nowe wartości i nowe obszary zarówno eksploracji naukowej, jak i jej aplikacyjności w praktyce nowoczesnego zarządzania.
Atrybuty twórczości wyzwalają nowe myślenie strategiczne z uwzględnieniem myślenia geometrycznego, abstrakcyjnego naładowanego mechanizmami twórczej destrukcji
i permanentnego eksperymentowania. W takiej przestrzeni powstają nowe pomysły, nowe
produkty i nowe modele biznesu. Zmienia się również przestrzeń kreująca nowoczesny biznes. Ta przestrzeń ukierunkowana jest na zależności o charakterze sieciowym, gdzie osadzone i zakorzenione w niej organizacje dynamicznie ze sobą współpracują i wymieniają się
wartościami wraz z migracją komponentów modeli biznesu. W takiej konfiguracji powstają
naładowane twórczością modele biznesu, które można nazwać twórczymi modelami biznesu.
Podstawą ich właściwości jest tworzenie gruntownych innowacji, opartych na chaosie, procesach decyzyjnych, szybkich zmianach strategicznych i operacyjnych, kreowaniu nowych
obszarów zawłaszczania rynku, w tym samoistnym tworzeniu własnego rynku.
Ekperymentowanie staje się codziennością, a przepływy komponentów modelu biznesu
naturalnym zjawiskiem. Taka perspektywa rozwojowa absorbuje i wciąga w mechanizmy
zarządcze kreatywnych menedżerów, podejmujących decyzje szybko, skutecznie i efektywnie. Presja i możliwość popełnienia błędu stają się wręcz nawykiem. W tak zarysowanych
ramach biznesu pojawia się klimat tworzenia twórczych modeli biznesu.
Artykułu ma na celu przedstawienie kluczowych założeń konstruowania i operacjonalizacji twórczych modeli biznesu osadzonych w koncepcji gospodarki sieciowej. Zakres artykułu obejmuje mechanizmy konfiguracji twórczych modeli biznesu wraz ze zdefiniowaniem
kluczowych interfejsów zachodzących między modelem biznesu, a przestrzenią sieciową dla
osiągania przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności w znacznie krótszej perspektywie
czasowej. W artykule postawiono tezę, iż źródłem osiągania przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności jest odpowiednie zaprojektowanie i dynamiczna implementacja twórczych
modeli biznesu przedsiębiorstw zakorzenionych w sieci. Artykuł ma charakter teoriotwórczy i jest wynikiem obserwacji własnych autora oraz prowadzonych badań longitudinalnych
modeli biznesu w latach 2007–2017 na terenie Polski.

Twórczy model biznesu w koncepcji gospodarki sieciowej

177

2. Przyjęte metody badawcze dla konstrukcji twórczych
modeli biznesu
Dla realizacji i osiągnięcia założonego celu artykułu zdefiniowano odpowiednie metody
badawcze. W ramach definiowania wielowymiarowego konstruktu jakim jest twórczy model
biznesu ważne staje się dokonanie właściwego, adekwatnego dla przyjętych założeń przeglądu literatury. Przegląd literatury to nie preludium do badań właściwych, ale odrębna
metoda badawcza. Rygor metodologiczny tego badania przecież wpływa na jakość wniosków, a dalej na poprawność stawianych hipotez czy interpretacji badań empirycznych1.
W tym przypadku przeprowadzono krytyczny przegląd literatury. Przegląd krytyczny odznacza
się charakterystycznym podejściem do syntezy badań multidyscyplinarnych, prowadzonych
różnymi metodami w sytuacji, gdy wymagane sąkrytyka dostępnej literatury oraz kwestionowanie dotychczasowych ustaleń badaczy2. Cechą charakterystyczną przeglądów krytycznych
jest to, że sąone zorientowane na tworzenie nowych teorii3. Poszczególne etapy przeprowadzania przeglądu sąpodporządkowane temu celowi. Z tego względu mniejszy nacisk kładzie się
tu na systematyczność i powtarzalność metod wyszukiwania, selekcji, oceny krytycznej i syntezy. Zamiast standardowej oceny krytycznej jakości metodycznej wyszukanych badań dokonuje się tu bardziej specyficznej oceny zasobów pod względem ich użyteczności teoretycznej4.
Wykorzystując istniejące instrumentarium badawcze do budowy modeli biznesu zaproponowano wykorzystanie badań longitudinalnych. Według J. R. Kimberly5 wzdłużne badania
naukowe składają się z tych technik, metodyki i działań, które umożliwiają obserwację, opis
i (lub) klasyfikację zjawisk organizacyjnych w taki sposób, że procesy mogą zostać zidentyfikowane i empirycznie udokumentowane.
Paradoksalnie badania longitudinalne są prowadzone przede wszystkich w celu odkrycia
dynamiki, a dynamika zjawisk jest czynnikiem utrudniającym prowadzenie badań. Z tego
względu prowadzenie badań, zwłaszcza analiz o charakterze statycznym, nie jest w stanie
sprostać temu zadaniu6.
1

W. Czakon, Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 3.
E. Barnett-Page, J. Thomas, Methods for the Synthesis of Qualitative Research: A Critical Review, „BMC Medical Research Methodology” 2009, vol. 9 (1).
3 M. Dixon-WoodsDebbie Cavers, S. Agarwal, Annandale E., A. Arthur, J. Harvey, R. Hsu, S. Katbamna,
R. Olsen, L. Smith, R. Riley, A. J. Sutton, Conducting a Critical Interpretive Synthesis of the Literature on Access
to Healthcare by Vulnerable Groups, „MC Medical Research Methodology” 2006, no. 6, s. 35, https://doi.
org/10.1186/1471–2288–6–35 (18.01.2018).
4 A. Orlowska, Z. Mazur, M. Raguna, Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od
innych przeglądów, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2017, nr 7, s. 355, doi: 10.15503/onis2017.350.363, za: E. Barnett-Page,
J. Thomas, Methods for the Synthesis of Qualitative Research: A Critical Review, „BMC Medical Research Methodology” 2009, vol. 9 (1).
5 J. R. Kimberly, Issues in the Design of Longitudinal Organizational Research, „Sociological Methods and
Research” 1976, vol. 4, s. 321–348.
6 E. Stańczyk-Hugiet, Badania longitudinalne w zarządzaniu, czyli jak dostrzec prawidłowości w dynamice,
„Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 2, s. 52.
2
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Opracowany zestaw następujących zasad może mieć zastosowanie do oceny modelu biznesu z wykorzystaniem badań longitudinalnych:
1) długa obserwacja modelu biznesu pozwala na ocenę jego rewolucji lub ewolucji;
2) częstotliwość badania może umożliwiać korektę modelu biznesu w poszczególnych fazach
funkcjonowania przedsiębiorstwa;
3) obserwacja badacza może wyznaczać powstawanie zdolności modelu biznesu do skalowalności;
4) obserwacja wpływa pozytywnie na dobór atrybutów modelu biznesu adekwatnych do
potrzeb;
5) badania naukowe mają charakter proaktywny, informując nie tylko o przeszłości, ale
także o przyszłości rozwoju modelu biznesu7.

3. Twórczość w zarządzaniu strategicznym
Nowoczesne spojrzenie na zasady zarządzania wymaga dalszego poszukiwania i eksploracji kierunków rozwoju wyznaczających wielowymiarowe, przestrzenne i abstrakcyjne
sposoby podejmowania decyzji biznesowych, nie tylko oparte na innowacji, ale również
na innych źródłach potrzebnej wiedzy takiej jak twórczość. Jeśli przyjmujemy, że zarządzanie jest sztuką, to pojęcie twórczości mieści się w tej interpretacji nauk o zarządzaniu. Stąd
pojawia się pojęcie twórczości organizacyjnej. Według K. Bratnickiej twórczość organizacyjna jest procesem generowania idei nowych i potencjalnie użytecznych dla integrowania,
budowania i rekonfigurowania strategicznego potencjału organizacji (zasobów i zdolności
podstawowych) w celu wytworzenia i zawłaszczenia wartości8.
Według W. Dyducha tradycyjnie uznaje się, że twórczość to proces nieuporządkowany,
niezdyscyplinowany i spontaniczny. Aby jednak twórczość w organizacji mogła być wykorzystana do tworzenia przewagi konkurencyjnej, powinna stanowić serię regularnie pojawiających
się możliwości9. Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna to rozpoznawanie i wykorzystywanie szans rozwojowych oparte na generowaniu nowych i użytecznych idei. Ten teoretyczny
konstrukt ma charakter wielowymiarowy, co wymaga rozstrzygnięć metodologicznych, dających podstawy do jego operacjonalizacji10. Twórczość to umiejętność zbliżenia sytuacji do
nowej perspektywy i łączenia ze sobą poprzednio niepowiązanych lub niekonsekwentnych
koncepcji, generowania nowych i nieoczekiwanych pomysłów, które rozwiązują problem lub
7

A. Jabłoński, Longitudinalne badania modeli biznesu przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016, nr 6 (954), s. 95–110, DOI: 10.15678/ZNUEK.2016.0954.0606.
8 K. Bratnicka, Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 212.
9 W. Dyduch, Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Katowice 2013.
10 K. Bratnicka, Twórcza przedsiębiorczość…, op.cit.
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zdobędą nową szansę11. Twórczość jest produkcją nowych i użytecznych pomysłów „niezależnie od dziedziny”12. Pojęcie twórczości organizacyjnej identyfikuje stosunkowo nieeksplorowany obszar w zmianach organizacyjnych i innowacjach13. Do aspektów twórczości
według W. Dyducha14 w kontekście twórczej strategii można zaliczyć: nowość, efektywność,
cenność, użyteczność. Twórcza strategia będzie rozumiana jako zbiór innowacyjnych planów, pozycji, wzorców, manewrów i perspektyw, które będą generować i zwiększać wartość
opirając się na nowych ideach. To także podejmowanie niezbędnych działań dla osiągania
celów i podwyższania efektywności poprzez wykorzystanie zasobów twórczości15. Organizacja twórcza równoważy integrację dwóch centralnych ofert: autonomii przedsiębiorczości
i indywidualnej kreatywności. Twórczość organizacyjna związana jest z równowagą między
złożonością, kompromisem i wyborem. Organizacja twórcza musi być elastyczna, jednocześnie kontrolując ryzyko przedsiębiorczości, ale zapewnia swobodę wyszukiwania nowej
wiedzy poprzez naukę i eksperymenty16. Twórczość w przedsiębiorstwie można rozpatrywać
z perspektywy obustronności organizacyjnej na co zwraca uwagę K. Bratnicka-Myśliwiec.
Całość obustronności organizacyjnej obejmuje cztery wymiary: obustronność strategiczną,
przywództwo obustronne, obustronną architekturę organizacyjną, obustronne zachowania organizacyjne17. Przywództwo transformacyjne pozytywnie odnosi się do twórczości.
Powoduje to wewnętrzna motywacja autora, umocnienie psychiczne i postrzeganie wsparcia dla innowacji. Na poziomie organizacyjnym przywództwo transformacyjne pozytywnie
odnosi się też do innowacji organizacyjnych. Ponadto twórczość na poziomie indywidualnym wpływa na innowacyjność na poziomie organizacyjnym18.

4. Sieć jako środowisko sprzyjające twórczości
i wyzwalające twórcze idee
Paradygmat sieci na stałe zagościł w naukach o zarządzaniu. Powoli zastępuje paradygmat
systemowy, który również ewoluuje w kierunku nowych perspektyw rozwojowych. Sieć staje

11 D. Stegmeier, Innovations in Office Design: The Critical Influence Approach to Effective Work Environments,
John Wiley & Sons, Hoboken, New Jork 2008.
12 T. M. Amabile, Creativity in Context, CO: Westview Boulder, 1996.
13 R. W. Woodman, J. E. Sawyer, R. W. Griffin, Toward a Theory of Organizational Creativity, „The Academy of
Management Review” 1993, vol. 18, no. 2, s. 293–321.
14 W. Dyduch, Twórcza strategia…, op.cit.
15 Ibidem.
16 Ch. Patterson, Individual and Organizational Creativity, 2016, http://www.innovation.cc/news/innovation-conference/patterson.pdf (15.01.2018).
17 K. Bratnicka-Myśliwiec, Twórczość w przedsiębiorstwie, Perspektywa obustronności organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 29.
18 L. Gumusluoglu, A. Ilsev, Transformational Leadership, Creativity, and Organizational Innovation, „Journal
of Business Research” 2009, no. 62.

180

Adam Jabłoński

się naturalnym środowiskiem współczesnego biznesu a jej atrybuty wsparte dynamiką kreują
nowe możliwości osiągania wysokiej efektywności przedsiębiorstw.
Już w 1990 roku W. Powell zdefiniował sieci jako trzeci, obok rynków i hierarchii, podstawowy mechanizm organizacji ekonomicznej19. To wszystko wpłynęło na powstanie nowego
wymiaru gospodarki opartej na sieci. Gospodarka oparta na sieci wyznacza nowe trendy
i perpektywy wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, gdzie nie wielkość lecz skalowalność i spójność determinuje ich rozwój. Dodatkowo umiędzynarodowienie oparte na mechanizmach
globalizacyjnych otworzyło nowe możliwości i zdolności sieci jako miejsca tworzenia i przechwytywania nowych wartości. Sieć stała się naturalnym miejscem kreowania wartości, a jej
atrybuty wzmacniaczem i akceleratorem efektywności przedsiębiorstw w niej osadzonych
i jednocześnie ją tworzących. Kluczowe elementy budowy gospodarki sieciowej przedstawiono na rys. 1.
Rysunek 1. Międzynarodowa skłonność w gospodarce sieciowej
Kontekst branżowy
Ekonomia internetowa
Digitalizacja produktów i procesów
Skalowalność produktów i procesów

Kontekst firmy
Przedsiębiorcza firma
Zaangażowanie zasobów
Ochrona praw własności

Przedsiębiorca internetowy
Skłonność
do internacjonalizacji

Decyzja
o internacjonalizacji

Kontekst ludzki
Przedsiębiorca
Orientacja na rynek międzynarodowy
Sieć międzynarodowa
Źródło: T. Kollmann, J. Christofor, International Entrepreneurship in the Network Economy: Internationalization Propensity
and the Role of Entrepreneurial Orientation, „Journal of International Entrepreneurship” 2014.

Warto zwrócić uwagę, że wewnątrz organizacji występują emergentne zjawiska ograniczające złożoność poznawczą, jak np. rutyny, a dalej celowo kierunkujące uwagę pracowników,
19

W. W. Powell, Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization, „Research in Organizational
Behavior” 1990, vol. 12.
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jak np. kultura organizacyjna czy strategia. W otoczeniu sieciowym należy spodziewać się
występowania podobnych zjawisk, tworzenia ram poznawczych przez menedżerów zaangażowanych w sieć czy tworzenia strategii sieci. Mikrofundamentem strategii sieciowych
są procesy poznawcze, a wśród nich obrazy sieci, ich interakcje i amalgamacja20. Sieć jest środowiskiem o aplitudzie drgającej dynamicznie. Drganie w sieci jest oczywistością i jednocześnie jej atrybutem strategicznym. Sieć powinna drgać adekwatnie do migrujących zachowań
i przepływów zasobów w sieci. Przepływy zasobów otwierają nowe sfery przechwytywania
wartości w sieci. Sieć i jej mobilność sprzyja wtedy zachowaniom twórczym, kreatywnym,
odważnym i ryzykownym. Apetyt menedżerów na ryzyko jest wysoki, ale i potencjalna
stopa zwrotu absorbująca. Twórczość w sieci staje się wręcz pożądana, a jej cechy platformą
dynamiki w sieci. Dynamika sieci ukierunkowuje przedsiębiorstwa na ciągłe poszukiwanie
takich zasobów, które mogą stanowić perspektywę wzrostu bądź rozwoju. Samoistność sieci
natomiast umożliwia uzyskiwanie często wartości o sile niekontrolowanej o dużej złożoności. Złożoność będąca immanentną cechą sieci w zderzeniu z twórczością może być akceleratorem powstawania nowych przestrzeni o dużym potencjale efektywnościowym.
Twórczość w sieci jest osobliwa, frapująca i nieograniczona, wyzwalająca wręcz strumienie nowych idei. Owa nieograniczoność może wynikać zarówno z samych cech sieci, jak
i podmiotów ją tworzących i ciągle zasilających.
Zasilanie sieci w nowe podmioty i ich migracja w sieci mogą pozytywnie wpływać
na witalność sieci. Owa witalność natomiast wsparta twórczością otwiera nowe zdolności
zawłaszczania wartości w sieci. Siecią jednak trzeba zarządzać. Jest to między innymi rola
fasicilatorów, czyli ułatwiaczy tworzenia relacji w sieci.
Bowiem zamiast utrzymywać duże, pionowo zintegrowane firmy, organizacje tworzą
sieci oparte na wielu firmach i strukturach społecznościowych na podstawie strategii „ciągłego badania rozszerzającego się zestawu uzupełniających się rynków, których uczestnicy
stale dostosowują technologie do nowych zastosowań”21.
Należy także pamiętać, że przedsiębiorstwa działają w środowisku, które coraz częściej
przeniknięte jest technologią cyfrową. Włączenie technologii cyfrowej do produktów, usług
i operacji ma znaczący wpływ na to, w jaki sposób firmy mogą osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Tradycyjne strategiczne modele przewagi konkurencyjnej – takie jak
obraz struktury branży, obraz oparty na zasobach lub dynamiczne zdolności – opierają się
na założeniach, które nie są aktualne w dzisiejszych środowiskach cyfrowych. Cyfryzacja
zasadniczo zmienia naturę produktów, proces tworzenia wartości, a przede wszystkim konkurencyjne otoczenie firm. Opierając się na koncepcji sieciocentrycznej, firmy mogą osiągnąć

20

W. Czakon, Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym, w: Strategie przedsiębiorstw w sieci, red. J. Szostak,
„Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2017, no. 19,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Chorzów, s. 79.
21 R. E. Miles, G. Miles, C. C. Snow, K. Blomqvist, H. Rocha, The I-form Organization, „California Management
Review” 2009, vol. 51 (4), s. 60–76.
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przewagę konkurencyjną, aktywnie kształtując środowisko cyfrowe (tj. stosując logikę realizacji) i współtworząc wartość połączonych firm w środowisku cyfrowym22.
Istnieje sześć zestawów działań obejmujących klucz do wymiarów zarządzania siecią:
1. Wizja i kontekst: także wyczulenie na pojawiające się aspekty otoczenia, rozwój strategii sieci i jej konceptualizacja, przedstawiająca wczesne przewidywanie możliwej oferty
wartości dla potencjalnej sieci.
2. Aktywizowanie aktorów sieci i jej odpowiedniej konstelacji, tworzenie: wpływanie,
motywowanie, wybór partnerów w sieci, negocjowanie ról i działania legitymizujące sieć.
3. Budowa i organizacja kluczowego celu sieci: problemy z zarządzaniem, np. ustalanie odpowiedzialności partnerów w sieci, procedur operacyjnych i negocjacji w zakresie dzielenia
się wiedzą i innowacjami oraz mechanizmów zarządzania.
4. Skuteczność penetracji sieci: działania związane z systemem wartości i rozwojem, tworzenie rynku, produkcja i rozpowszechnianie.
5. Poszukiwanie efektywności: koordynacja i kontrola efektywności.
6. Obsługiwanie sieci: odnawianie i aktualizacja23.
Trzy wymiary przestrzeni szczególnie istotne dla badań sieci biznesowych to:
–– Wymiar sieci strukturalnej obejmujący węzły sieci, interfejsy, więzi miedzyorganizacyjne i różne połączenia tworzące konfigurację sieci w danej przestrzeni geograficznej.
–– Osobowościowy wymiar sieci, który definiuje przestrzeń poznawczą w postaci map sieciowych lub „obrazów” postrzeganych przez aktorów w sieci.
–– Względny wymiar sieci zdefiniowany jako porównawczy i względny obraz stanowisk
i podmiotów kooperujących w przestrzeni sieci, w której są osadzone24.
Koncepcje sieci biznesowych można podzielić na dwa przeciwstawne podejścia metafizyczne wsparte kontrastującymi metaforami temporalnymi. Sugeruje się, że czas i zmiana
są tym, co funkcjonuje w organizacjach sieciowych wraz ze stosunkami diadystycznymi, menedżerami, zasobami i innymi bytami materialnymi. Zmiany natomiast postrzegają jako coś,
co jest nieodłączne z siecią. Druga, znacznie mniej rozpowszechniona perspektywa odnosi
się do zmian jako czegoś, czym jest sieć, gdzie czas i zmiana są konstytutywne, a tożsamości są chwilowymi przypadkami lub falami stabilności w ewoluującym, złożonym potencjale
zmian. Metafizykę procesu postrzegamy jako alternatywną orientację badania sieci i czasu.
Przyjęcie odpowiedniej metafizyki procesu oznaczałoby, że badania nad siecią biznesową
w zakresie ontologii, epistemologii i metodologii, w szczególności w odniesieniu do tradycji
badań, koncentrowałyby się na „ustanowieniu się sieci”25.
22

T. Koch, J. Windsperger, Seeing Through the Network: Competitive Advantage in the Digital Economy, „Journal of Organization Design” 2017, https://doi.org/10.1186/s41469-017–0016‑z (15.01.2018).
23 K. Möller, Managing Business and Innovation Networks—From Strategic Nets to Business Fields and Ecosystems, „Industrial Marketing Management” 2017, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.09.018 (15.01.2018).
24 J.‑Å. Törnroos, A. Halinen, C. J. Medlin, Dimensions of Space in Business Network Research, „Industrial Marketing Management” 2017, no. 61, s. 10–19, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.06.008 (15.01.2018).
25 S. Lowe, Business Network Becoming: Figurations of Time, Change and Process, „Industrial Marketing Management” 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.10.012 (15.01.2018).
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Ważnym czynnikiem jest efektywność sieci. Efektywność sieci wyraża się tym, że należy
zmaksymalizować liczbę nieredundantnych kontaktów w sieci, aby zwiększyć możliwość
powiązań konstrukcyjnych. Skuteczność określana jest pierwotnie na podstawie kontaktów
wtórnych. Skupia zasoby na utrzymaniu głównych kontaktów – relacji. Oczekiwana wielkość efektywnej sieci ego może nam powiedzieć coś o całkowitym wpływie ego. Wydajność
mówi nam, jak wielki wpływ na to ma każda jednostka zainwestowana w wykorzystanie
więzi. Aktor sieci może być skuteczny, nie będąc skutecznym; i aktor może nie być skuteczny,
będąc skutecznym26.

5. Radykalne innowacje w konstruowaniu bytów ontologicznych
osadzonych w sieci
Radykalne innowacje kreują nowe perspektywy rozwojowe przedsiębiorstw osadzonych
w sieci. Jednocześnie radykalne innowacje mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego
sukcesu firm27. Można zdefiniować gruntowne innowacje jako technologię, która jest absolutnie nowa dla firmy, stanowi poważne wyzwanie dla istniejącej wiedzy i praktyk organizacyjnych oraz wymaga znacznych inwestycji finansowych28. Radykalność innowacji odnosi
się do stopnia, w jakim innowacje odbiegają od istniejących zasad strukturalnych i technologicznych29. Radykalna innowacja (RI) wymaga zasadniczo różnych technologii i umiejętności marketingowych w porównaniu z istniejącymi ofertami w branży30. Innowacje takie
są definiowane także jako produkty, usługi lub procesy, które obejmują nowe technologie
lub wymagają nowych struktur rynkowych i które mogą tworzyć zmiany paradygmatu
na poziomie światowym, rynkowym lub branżowym31. Zasadnicze procesy innowacyjne
obejmują wiele nieoczekiwanych wyzwań, co czyni je bardzo wymagającymi dla pracowników. Pracownicy muszą radzić sobie z nieoczekiwanymi przeszkodami, absorbować różnorodną wiedzę z wielu źródeł i proponować kreatywne rozwiązania32. Dopasowanie strategii
26 E. Ozkan-Canbolat i in., An Alternative Forms of Organizing Business Model: A Model of Value Creater
Networks, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, no. 150, s. 77–87.
27 C. McDermott, G. O’Connor, Managing Radical Innovation: An Overview of Emergent Strategy Issues, „The
Journal of Product Innovation Management” 2002, no. 19.
28 S. Green, M. Gavin, L. Aiman-Smith, Assessing a Multidimensional Measure of Radical Technological Innovation, „IEEE Transactions on Engineering Management” 1995, vol. 42 (3), s. 203–214, http://dx.doi.
org/10.1109/17.403738 (15.01.2018).
29 F. Damanpour, D. Aravind, Managerial Innovation: Conceptions, Processes, and Antecedents, „Management
and Organization Review” 2011, vol. 8 (2).
30 R. K. Chandy, G. J. Tellis, Organizing for Radical Product Innovation: The Overlooked Role of Willingness
to Cannibalize, „Journal of Marketing Research” 1998, vol. 35 (4).
31 M. Pihlajamaa, Going the Extra Mile: Managing Individual Motivation in Radical Innovation Development,
„Journal of Engineering and Technology Management” 2017, no. 43, s. 48–66, http://dx.doi.org/10.1016/j.jengtecman.2017.01.003 (15.01.2018).
32 D. L. Day, Raising Radicals: Different Processes for Championing Innovative Corporate Ventures, „Organization Science” 1994, no. 5.
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innowacyjnych do cech i wymagań rynku zagranicznego może poprawić wyniki eksportowe
firmy. Menedżerowie powinni mieć jednak świadomość, że przyjęcie większej liczby mniejszych innowacji technologicznych umożliwia firmom eksportującym lepsze dostosowanie się
do nowego środowiska zagranicznego i polepszenie ich wydajności, niż skupienie się wyłącznie na radykalnych innowacjach33. Pomimo znaczenia owych innowacji (RI), niewiele firm
ma możliwość wewnętrznego rozwijania takich innowacji; sukces jest w coraz większym
stopniu powiązany z relacjami i sieciami. Pomyślne uruchomienie (RI) wymaga rozwoju
czterech wyróżniających się kompetencji: odkrycia, inkubacji, przyspieszenia i komercjalizacji34. Równowaga pomiędzy inkubowaniem nowo powstałych projektów innowacyjnych,
a rozproszeniem się świata zewnętrznego lub biurokracji nie jest prosta. Koncepcja organizacji opiera się na usunięciu zespołu z głównego nurtu zarządzania i umożliwieniu intensywnego skupienia się na projektach będących w zasięgu ręki35.
Liisa-Maija Sainio, Paavo Ritala i Pia Hurmelinna-Laukkanen definiują następujące trzy
hipotezy:
1. Im wyższa orientacja na relacje z klientem, tym większa jest technologiczna radykalność
innowacji firmy.
2. Im wyższa orientacja na relacje z klientami, tym większa rynkowa radykalność innowacji firmy.
3. Im wyższa orientacja na relacje z klientem, tym bardziej zasadniczy jest model biznesu
innowacji firmy36.

6. M
 odele biznesu jako nowa perspektywa rozwoju
twórczości strategicznej
Pojęcie modeli biznesu w naukach o zarządzaniu wywołuje wiele kontrowersji i różnych spojrzeń. Istnieje bardzo dużo definicji modeli biznesu, które nacechowane są różnymi parametrami i interpretacjami. Obecnie trwa burzliwy dyskurs naukowy co do istoty
rozumienia modelu biznesu zarówno w aspekcie odniesienia go do danego paradygmatu, jak
i miejsca jego osadzenia w kryterium środowiska oraz zależności przyczynowo-skutkowych
i korelacji między innymi bytami ontologicznymi. W takiej zbiorowości model biznesu
33 G. Azara, F. Ciabuschi, Organizational Innovation, Technological Innovation, and Export Performance: The
Effects of Innovation Radicalness and Extensiveness, „International Business Review” 2017, no. 26, s. 324–336,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.09.002 (15.01.2018).
34 V. Story, L. O'Malley, S. Hart, Roles, Role Performance, and Radical Innovation Competences, „Industrial
Marketing Management” 2011, no. 40, s. 952–966, doi:10.1016/j.indmarman.2011.06.025.
35 G. C. O’Connor, C. M. McDermott, The Human Side of Radical Innovation, „Journal of Engineering and
Technology Management” 2004, no. 21, s. 11–30, doi:10.1016/j.jengtecman.2003.12.002.
36 L.‑M. Sainio, P. Ritala, P. Hurmelinna-Laukkanen, Constituents of Radical Innovation – Exploring the Role of
Strategic Orientations and Market Uncertainty, „Technovation” 2012, no. 32, s. 591–599, http://dx.doi.org/10.1016/j.
technovation.2012.06.006 (15.01.2018).
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wysuwa się na czoło, wyznaczając nowe ośrodki podejmowania decyzji oraz kreując nowe
impulsy w kształtowaniu wartości, zawłaszczaniu jej i przechwytywaniu. Model biznesu
będący wzorcem i punktem odniesienia, zapewniającym materializację wyobrażeń strategicznych poprzez konstruktywną konfrontację różnych czynników często o charakterze oburęczności staje się platformą akcesoriów strategicznych mających niejednokrotnie wymiar
zasobowy. Potencjalnie nowa technologia może nie stanowić oczywistego modelu biznesu,
stąd w takich sytuacjach zespoły technologiczne muszą poszerzyć swoją perspektywę, aby
znaleźć odpowiedni model biznesu, by być w stanie uchwycić w pełni wartość tej technologii37. Model biznesu i innowacja modelu biznesu nie są bezpośrednio obserwowalne. Obserwujemy określone konstelacje działań poświęconych tworzeniu, dostarczaniu i zawłaszczaniu
wartości i zdecydowaliśmy się nazywać te konstelacje „modelami biznesowymi” i zmienia
się w nich „biznes” – innowacje modelowe. „Tak więc model biznesu i innowacja modelu biznesu są, oczywiście, pojęciowymi abstrakcjami, teoretycznymi konstrukcjami”38. Wymiar
zasobowy staje się wyznacznikiem i czynnikiem potencjału tkwiącego w modelu biznesu,
a jego przestrzenny wymiar określa nowe trajektorie strategiczne dynamicznie kreujących
wartość przedsiębiorstw. Przykładem twórczego modelu biznesu może być potrójnie warstwowy model biznesu.
Potrójnie warstwowy model biznesu to narzędzie do badania innowacyjnych modeli
biznesu zorientowanych na zrównoważony rozwój. Rozszerza oryginalną kanwę modelu
biznesu, dodając dwie warstwy: warstwę środowiskową opartą na perspektywie cyklu życia
i warstwę społeczną opartą na perspektywie interesariuszy. Łącznie te trzy warstwy modelu
biznesu uwidaczniają, w jaki sposób organizacja generuje wiele rodzajów wartości ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Wizualnie zaprezentowany model biznesu dzięki
narzędziu kanwy może rozwijać i komunikować bardziej kompletny i zintegrowany obraz
modelu biznesu; która wspiera kreatywne innowacje w kierunku bardziej zrównoważonych
modeli biznesu39. Na rysunku 2 przedstawiono potrójnie warstwowy model biznesu w formie kanwy kreowany poprzez pionową i poziomą spójność.
Udana adaptacja i tworzenie zrównoważonych przedsięwzięć przedsiębiorczych znacząco wpływa na zdolność tworzenia bardziej zintegrowanych środowiskowo i społecznie
systemów gospodarczych. Zrównoważone modele biznesowe są kluczowym elementem tego
celu. Jednak rozwój zrównoważonych modeli biznesowych to złożony proces, który wymaga
wspierającego ekosystemu przedsiębiorczości. Łącząc literaturę na temat zrównoważonych
modeli biznesowych, teorii sieci i ekosystemów przedsiębiorczych, analizujemy wpływ
poziomu organizacyjnego (typy przedsięwzięć i prawo własności) oraz czynniki na poziomie indywidualnym (typy uczestników sieci i ich cechy demograficzne), które mają wpływ
37

H. Chesbrough, Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, „Long Range Planning” 2010, no. 43.
N. J. Foss, T. Saebi, Business Models and Business Model Innovation: Between Wicked and Paradigmatic Problems, „Long Range Planning” 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.lrp.2017.07.006 (15.01.2018).
39 A. Joyce, R. L. Paquin, The Triple Layered Business Model Canvas: A Tool to Design More Sustainable Business Models, „Journal of Cleaner Production” 2016, no. 135.
38
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na łączność w sieciach społecznościowych przedsięwzięć o zrównoważonych i konwencjonalnych modelach biznesowych40.
Rysunek 2. P
 otrójnie warstwowy model biznesu tworzący dwie nowe dynamiki: koherencję
poziomą i pionową

Źródło: A. Joyce, R. L. Paquin, The Triple Layered Business Model Canvas: A Tool to Design More Sustainable Business Models,
„Journal of Cleaner Production” 2016, no. 135, s. 1474–1486.

Na podstawie dyskusji teoretycznej i ustaleń empirycznych Teea Palo i Jaana Tähtinen
przedstawili trzy propozycje dotyczące rozwoju sieciowego modelu biznesu:
Twierdzenie 1. Przejście od fazy rozwoju usług i fazy pilotażowej do fazy rynkowej wymaga
sieci podmiotów do ewoluowania, kierując się głównym, przedsiębiorczym
podmiotem(ami).
Twierdzenie 2. P
 odczas opracowywania sieciowego modelu biznesu zidentyfikowane i opracowane możliwości biznesowe stanowią podstawę rozwoju aktorów i ról od
rozwoju usług do sieci biznesowej.
Twierdzenie 3. Podczas opracowywania sieciowego modelu biznesu modele biznesu na
poziomie przedsiębiorstwa prowadzą do identyfikacji i rozwoju możliwości
biznesowych, tworząc zbiorowe zrozumienie możliwości wykorzystania ich
w sieciowym modelu biznesu41.
40

X. Neumeyer, S. C. Santos, Sustainable Business Models, Venture Typologies, and Entrepreneurial Ecosystems:
A Social Network Perspective, „Journal of Cleaner Production” 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.216
(15.01.2018).
41 T. Palo, J. Tähtinen, Networked Business Model Development for Emerging Technology-Based Services, „Industrial Marketing Management” 2013, no. 42, s. 773–782, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.05.015
(15.01.2018).
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Modele biznesu, dynamiczne zdolności i strategia są współzależne. Siła a dynamiczne
zdolności firmy pomagają kształtować jej biegłość w projektowaniu modelu biznesu. Poprzez
jego wpływ na projektowanie organizacji, model biznesu wpływa na dynamiczne zdolności firmy i określa granice wykonalności poszczególnych strategii42. Można dokonać trzech
głównych obserwacji. Po pierwsze, w ramach migracji o znacznej wartości, migracja podstawowego modelu biznesu przyspiesza tworzenie wartości i przechwytywanie wartości
w szybszym tempie niż uruchamianie nowych drugorzędnych modeli biznesu działających
równolegle do podstawowego. Po drugie, proaktywne modyfikowanie podstawowego modelu
biznesu z większym prawdopodobieństwem wygeneruje odpowiednią wartość i przechwycenie wartości niż reaktywne zmiany w podstawowym modelu biznesu. Po trzecie, przy
mniejszym stopniu migracji wartości, uruchomienie drugorzędnych modeli biznesu może
bardzo dobrze podtrzymać, a nawet poprawić tworzenie wartości i przechwytywanie jej43.

7. Twórczy model biznesu – założenia metodologiczne
Przyjmując założenia, że twórczość jest istotnym komponentem nowoczesnych mechanizmów zarządzania strategicznego można stwierdzić, iż kluczowe staje się wbudowanie owej
twórczości w konstrukcję modelu biznesu. W takiej perspektywie wyraźnie zarysowuje się
obraz twórczego modelu biznesu.
Twórczy model biznesu to wielowymiarowy konstrukt o takiej dynamice, zwinności,
witalności, która jest wywoływana poprzez niekonwencjonalne zachowania przedsiębiorcze kluczowego personelu przedsiębiorstwa, a jego wypadkową jest oparta na strategicznym
myśleniu projektowym i geometrycznym struktura komponentowa złożona z elementów
twórczości strategicznej.
Niekonwencjonalne zachowania przedsiębiorcze są realizowane przy wykorzystaniu zasad
gruntownych innowacji. Radykalne innowacje wywołują mechanizmy twórczej destrukcji,
a ich dynamika kreuje nowe zasady zmian i odnów strategicznych. Wśród takich innowacji dominują innowacje otwarte, ukierunkowane na poszukiwanie nowych komponentów
modelu biznesu zaczerpniętych z sieci.
Twórczy model biznesu oparty jest na eksperymentach, testach, odkryciach, nieszablonowych działaniach, oryginalnych, nieschematycznych rozwiązaniach opartych na systematycznym odrzucaniu niesprawdzających się pomysłów. Wielokrotne eksperymenty
i testowanie powoduje wielokrotną walidację twórczego modelu biznesu. Kodyfikuje on często te komponenty, które w pierwszym ujęciu interpretacyjnym nie pasują logicznie do siebie. Spójność twórczego modelu biznesu jest tymczasowa. Model funkcjonuje „od spójności
42 T D. J.eece, Business Models and Dynamic Capabilities, „Long Range Planning” 2017, http://dx.doi.
org/10.1016/j.lrp.2017.06.007 (15.01.2018).
43 F. Hacklin i in., Strategies for Business Model Innovation: How Firms Reel in Migrating Value, „Long Range
Planning” 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.009 (15.01.2018).
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do spójności”. Kluczowa staje się jego dynamiczna skalowalność. Twórczość modelu biznesu to proces dochodzenia do oczekiwanej, unikatowej, niepowtarzalnej względem innych
modeli biznesu konfiguracji. Twórczy model biznesu oparty na jest na podejściu rewolucyjnym, ewolucja nie jest wskazana. Twórcza, ciągła destrukcja to platforma rozwoju twórczego
modelu biznesu. Jednocześnie sieć wyzwala wewnętrzną energię tworzoną poprzez ruchy
wewnątrz sieci i na zewnątrz sieci co może stanowić źródło kreowania twórczości organizacyjnej i strategicznej w modelu biznesu.
Wybrane atrybuty twórczego modelu biznesu to między innymi:
–– konfiguracja kapitału intelektualnego i społecznego personelu kreującego w sposób ciągły twórcze idee,
–– konfiguracja zasobów materialnych kreująca i wywołująca twórcze inicjatywy,
–– permanentne osadzenie w sieci jako mobilnego środowiska twórczego,
–– relacje indywidualne i grupowe z aktorami sieci oparte na zaufaniu w sieci,
–– konfiguracja utalentowanego personelu,
–– konfiguracja innowacji otwartych i zamkniętych w sieci,
–– kategoryzacja procesów innowacyjnych generujących twórcze idee44.
Zdolność abstrakcyjnego, niestandardowego, wręcz unikatowego myślenia dla przechwytywania nowej wyrazistej wartości za pośrednictwem utalentowanych ludzi to podstawa operacjonalizacji twórczego modelu biznesu.
Takie zarysowanie ram przestrzennych konstruktu twórczego modelu biznesu może
otwierać wieloaspektową dyskusję naukową co do logiki rozumienia i aplikacyjności tak
skonstruowanego modelu biznesu. Droga i kierunek myślenia badaczy może determinować
nowe interpretacje twórczego modelu biznesu.
Dalsze badania twórczego modelu biznesu mogą zostać ukierunkowane m.in. na:
–– badania środowiska twórczego i mobilnego,
–– badania mechanizmów myślenia twórczego z uwzględnieniem myślenia sieciowego,
myślenia geometrycznego, myślenia projektowego,
–– obserwacji zachowań twórczych personelu przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem talentów i zarządzaniem nimi,
–– definiowania i zoperacjonalizowania atrybutów twórczego modelu biznesu.
Zalecenia strategiczne dla menedżerów eksplorujących twórczy model biznesu mogą być
następujące:
1. Naturalnym, niewymuszonym środowiskiem twórczego modelu biznesu jest mobilne
środowisko sieciowe.
2. Twórczy model biznesu silnie napędza twórczą strategię organizacji i wyznacza jej kluczowe ramy.

44

A. Jabłoński, Twórczy model biznesu – założenia metodologiczne, redakcja naukowa, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2017, s. 27–43.
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3. Badania twórczego modelu biznesu mogą być realizowane poprzez zastosowanie badań
longitudinalnych.
4. Myślenie sieciowe, geometryczne i projektowe wspiera konceptualizację i operacjonalizację twórczego modelu biznesu.
5. Twórczy model biznesu jako szczególny byt ontologiczny należy traktować jako wielowymiarowy konstrukt.
Do ograniczeń badawczych dotyczących konstruowania twórczego modelu biznesu
można zaliczyć:
–– nieznaczną liczbę badań naukowych związanych z pojęciem twórczego modelu biznesu,
–– rzadkie i różnie interpretowane łączenie twórczości z wielowymiarowymi konstruktami,
do których można zaliczyć także twórczy model biznesu,
–– nieznaczną liczbę badań środowiska sieciowego mogącego być rozumianym jako środowiska twórczego.

8. Podsumowanie
Dynamika sieci wyzwala emergentne zjawiska innowacyjne i kreatywne. Organizacje osadzone w sieci i ich mobilność kreują nowy potencjał o charakterze twórczym.
Owa twórczość staje się kluczowym atrybutem i immanentną cechą nowoczesnych modeli biznesu. Wtedy to twórcze modele biznesu wspomagają przełamywanie nowych barier w podejmowaniu decyzji często o charakterze mentalnym i behawioralnym. Komponenty twórczych
modeli biznesu zachodzą we wzajemne interakcje z siecią a sieć jest akceleratorem ich efektywnego wykorzystania. Radykalne innowacje silnie wspierają rozwój twórczych modeli biznesu a sieć napędza się poprzez te komponenty. Łączna kreacja twórczych modeli biznesu
wraz ze wzmacnianiem dynamiki i potencjału sieci sprzyja osiąganiu przez przedsiębiorstwa
zakorzenione w sieci ich wysokiej efektywności. Istotne zatem staje się projektowanie i operacjonalizacja twórczych modeli biznesu z zastosowaniem koncepcji gospodarki sieciowej.
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Business Creative Model in the Concept of Network Economy
Summary
The modern dimension of business pursuit opens a news space to determine high effectiveness of an
organisation. Organisational creativity in favour of forming business creative models is built within
this framework. Business creative models are based on permanent testing and experimenting, and their
configuration opens new directions of corporate growth and development. The network environment
is a natural environment of conceptualization and operationalisation of business creative models. It is
where the way is sketched to create new income generation formulas and where a unique value proposal is outlined. The relationship presented in this way encourages creation and applicability of business creative models. The article is aimed at the presentation of key assumptions of construction and
operationalisation of business creative models set in the concept of network economy. The scope of
the article includes the mechanisms of configuration of business creative models along with the definition of key interfaces between the business model and network space to achieve high corporate effectiveness in a considerably shorter time perspective. The article also poses a thesis that the source of
achievement of high effectiveness by companies is an appropriate design and dynamic implementation
of business creative models of companies rooted in the network. The article is theoretical in character and results from the author’s own observations as well as longitudinal research of business models
conducted in Poland in the years 2007–2017.
Keywords: business models, network economy, strategic management
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Uwarunkowania procesów inwestycyjnych
w małych i średnich przedsiębiorstwach

Streszczenie
W artykule skoncentrowano uwagę na uwarunkowaniach prowadzenia inwestycji w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwo to wynik realizacji
jego strategii rozwoju, to warunek odpowiedzi na oczekiwania klientów, reakcji na działania konkurencji, ale i powiększania wewnętrznego potencjału. W warunkach dużej zmienności otoczenia, rosnącej niepewności funkcjonowania przedsiębiorstw, inwestycje wymagają od nich prowadzenia wielu
analiz, uwzględniania oczekiwań szerokiego kręgu interesariuszy oraz realizacji projektów, które będą
stanowić przejaw kreatywnego działania. Dlatego artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych wyników badań empirycznych dotyczących czynników warunkujących podejmowanie inwestycji przez
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz identyfikacji barier, występujących w tym zakresie.
Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, czynniki, inwestycje, bariery
Kody klasyfikacji JEL: D22, D25
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1. Wprowadzenie
Zarządzanie współczesnym małym i średnim przedsiębiorstwem (MŚP) stawia przed ich
właścicielami lub menedżerami bardzo wiele wyzwań i dylematów. Wynikają one z faktu
funkcjonowania określonego przedsiębiorstwa w konkretnych uwarunkowaniach rynkowych, ale te szybko podlegają dynamicznym, często nieprzewidywalnym zmianom1. Wymaga
to stałego obserwowania otoczenia, umiejętnego dopasowywania procesów biznesowych
oraz zasobów przedsiębiorstwa do ciągłych zmian. W tym kontekście jednymi z kluczowych
pytań stawianych w procesach zarządzania są:
• jak odpowiednio przygotować przedsiębiorstwo do działania w warunkach tak silnej
niepewności?
• jakie strategie rozwoju stosować, na czym koncentrować działalność przedsiębiorstwa,
by utrzymało się ono na rynku, ale i aby przynosiło określone korzyści dla właścicieli?
• czy i jakie inwestycje podejmować w przedsiębiorstwie, a więc w jakie obszary i procesy
lokować zwykle ograniczone zasoby?
Inwestycje podejmowane przez przedsiębiorstwa mogą być traktowane jako przejaw
realizacji ich strategii rozwojowych, sposób na dostosowanie do wyzwań zmieniającego się
otoczenia, czy utrzymanie się na rynku, czy wreszcie jako przejaw kreatywnego przygotowania przedsiębiorstwa do działania. Dlatego wydaje się interesujące rozpoznanie uwarunkowań prowadzenia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach, w ostatnich latach.
Stąd artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych uwarunkowań podejmowania procesów
inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście uzyskanych wyników
badań empirycznych, dotyczących tej właśnie grupy podmiotów gospodarczych.

2. Istota procesów inwestycyjnych małych i średnich
przedsiębiorstw
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa, także małego i średniego, ma na celu maksymalizację korzyści jego właścicieli, co może skutkować zwiększeniem poziomu osiąganych przez
nich dochodów, czy wartości rynkowej danego przedsiębiorstwa2. Osiągnięcie sukcesu w tym
zakresie wymaga od właścicieli czy zarządzających przedsiębiorstwem poszukiwania efektywnych sposobów pomnażania zgromadzonego kapitału, uzyskania satysfakcjonującego
poziomu zwrotu z dokonanych inwestycji. Inwestycje są istotne w każdym przedsiębiorstwie, ale w warunkach nasyconego rynku, ostrej i ciągle rozwijającej się konkurencji, wybór
1 J. A. Caslione, P. Kotler, Chaos: zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009,
s. 32–33.
2 J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2016, s. 17.
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właściwego projektu inwestycyjnego nie stanowi łatwej decyzji. Jest obarczony określonym
ryzykiem, wymaga prowadzenia rachunku ekonomicznego, powiązania ze strategią całego
przedsiębiorstwa. Inwestycje w przedsiębiorstwie powinny sprzyjać zachowaniu lub wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku poprzez wprowadzanie nowych
produktów, rozszerzanie zasięgu działania czy zdobycie nowych grup klientów. Efektami
zrealizowanych procesów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa mogą być: wzrost zysku,
cash-flow, rozszerzenie produkcji, modernizacja technologii, wzrost udziału na rynku, przyrost wartości firmy, poziomu konkurencyjności, lub też inne efekty np. efekty społeczne, środowiskowe, związane z ochroną środowiska naturalnego3.
W działalności małych i średnich przedsiębiorstw można wyróżnić dwa rodzaje inwestycji: inwestycje rzeczowe i inwestycje finansowe, które stanowią przejaw odmiennego podejścia
do strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestycje rzeczowe są odzwierciedleniem strategii
skoncentrowanych na stopniowym, ewolucyjnym zwiększaniu potencjału przedsiębiorstwa,
jego zasobów, udziału w rynku czy poziomu innowacyjności. Natomiast inwestycje finansowe są odzwierciedleniem strategii skoncentrowanych na wykorzystaniu rynkowych okazji
zewnętrznych, które umożliwią przedsiębiorstwu skokowe osiągnięcie przyrostu potencjału,
jego zasobów oraz udziałów w rynku. Inwestycje finansowe mogą być podstawą podejmowania
współdziałania podmiotów gospodarczych w różnych układach i konfiguracjach rynkowych,
tworzenia wspólnych przedsięwzięć czy nowych organizacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w ten sposób szybciej się rozwijać, wzmacniać poziom swojej konkurencyjności,
a także osiągać wymierne efekty synergiczne np. w postaci zwiększania osiąganych przychodów, rozłożenia ryzyka inwestycyjnego na wiele podmiotów.
W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, również małych i średnich, występuje
szeroki wachlarz różnorodnych form inwestowania, szczególnie istotna jest w tym zakresie
ich działalność w sferze ponoszonych nakładów na innowacje. Ocena warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw prowadzi do wniosku, iż stwarzają one potrzebę
wprowadzania ciągłych zmian – permanentnej innowacji, a nie skokowych transformacji
w przedsiębiorstwach4. Zjawisko to dotyczy nie tylko procesów gospodarczych zachodzących
w przedsiębiorstwie, ale również sposobów i efektów wykorzystania zasobów, unowocześniania procesów biznesowych. Rozwój produktów i usług, ich właściwości i cech funkcjonalnych,
nowych kanałów dystrybucji, nowych sposobów wykorzystywania zasobów, nowych modeli
biznesowych powoduje przemianę w myśleniu o innowacjach i ich zastosowaniach w praktyce gospodarczej. Konkurowanie we współczesnej gospodarce polega bowiem na szybkości
generowania innowacyjnych pomysłów, dotyczących zarówno produktów i usług, procesów
i modeli biznesowych5. Przedsiębiorstwa walczą o większą efektywność, sprawność organizacyjną, a kolejne innowacje pozwalające utrzymać się na rynku. W procesach dotyczących
3

Szerzej: B. Janik, Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa 2014.
C. K. Prahalad, M. S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 9–10.
5 T. Szot-Gabryś, Modele biznesowe w działalności MMSP. Otwarcie i rozwój przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2016, s. 170.
4
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inwestycji, czy prowadzenia działalności innowacyjnej, istotne jest zatem uwzględnianie różnorodnych czynników, które pozwoliłyby dokonać optymalnego wyboru efektywnych projektów.

3. Czynniki uwzględnianie w procesach inwestycyjnych małych
i średnich przedsiębiorstw
Autorka niniejszego artykułu uczestniczyła w badaniach, które miały na celu identyfikację wpływu koncepcji zrównoważonego rozwoju na procesy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami6. Badanie empiryczne zrealizowano w grupie 153 małych i średnich
przedsiębiorstw, prowadzących swoją działalność na terytorium Polski. Warto podkreślić,
iż wyniki uzyskane w trakcie badań mają raczej charakter sondażowy, niż reprezentatywny
dla całej populacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jednak tworzą pewien obraz
dotyczący uwarunkowań procesów inwestycyjnych, zachodzących w małych i średnich
przedsiębiorstwach.
W zrealizowanych badaniach empirycznych interesujące było rozpoznanie, jakie czynniki uwzględniają badane przedsiębiorstwa w procesach inwestycyjnych, jakie są uwarunkowania tych procesów. Respondenci proszeni byli o dokonanie oceny istotności wszystkich
wyodrębnionych czynników, w skali od 1 do 3, gdzie 1 oznaczało najwyższy poziom istotności, a 3 – najmniej istotny. Uzyskane odpowiedzi na to pytanie badawcze zaprezentowano
na rysunku 1.
Jak wynika z zaprezentowanych danych (wielkości średnie dla konkretnego czynnika), dla
respondentów najbardziej istotnym czynnikiem uwzględnianym przy podejmowaniu inwestycji są potrzeby klientów i dopasowanie do nich oferty produktowej czy usługowej przedsiębiorstwa. To pozytywny przejaw w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw – to klient
i jego oczekiwania wymuszają realizację inwestycji, wprowadzanie zmian i podnoszenie
poziomu innowacyjności. Istotną cechą związaną w wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwie jest poszukiwanie nowych rozwiązań, zagospodarowywanie luk na rynku, tworzenie
produktów, które wzbogacałyby ofertę dostępną na rynku7. I w tym zakresie małe i średnie
przedsiębiorstwa mogą być traktowane jako przedsiębiorstwa innowacyjne. Wytwarzają one
bowiem produkty, które uzupełniają lub wzbogacają produkcję wielkoseryjną, mogą być komplementarne w stosunku do produkcji wytwarzanej przez duże przedsiębiorstwa. Działalność
6

Projekt badawczy realizowany w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badanie
to przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów bezpośrednich (CATI) z właścicielami lub kadrą zarządzającą z badanych przedsiębiorstw. Populację badawczą stanowiły przedsiębiorstwa, których strukturę ustalono
według następujących zmiennych: wielkości zatrudnienia – przedsiębiorstwa o zatrudnieniu 10–49 osób – 50%
próby badawczej oraz o zatrudnieniu 50–249 osób – 50%. Drugim kryterium celowego doboru był rodzaj działalności badanych podmiotów, i tu przyjęty rozkład był następujący: przedsiębiorstwa produkcyjne – 50% liczebności próby, a przedsiębiorstwa handlowe i usługowe stanowiły po 25%.
7 B. Dobiegała-Korona, Innowacja w budowie wartości przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4–6, Gdańsk, s. 309.
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mniejszych podmiotów może być skoncentrowana na kreowaniu produktów i usług, na które
popyt jest stosunkowo niewielki lub zindywidualizowany. Ma to istotne znaczenie w procesach wzbogacania podaży o niestandardowe usługi i produkty, a jednocześnie jest przejawem
cech innowacyjnej organizacji.
Rysunek 1. Ranga czynników uwzględnianych w procesach inwestycyjnych przedsiębiorstwa
Potrzeby klientów i dopasowanie oferty
przedsiębiorstwa

1,52

Zwiększenie poziomu zdolności wytwórczych

1,61

Znajomość działań konkurencji

1,63

Modernizacja i unowocześnienie majątku

1,65

Programy budowania lojalności klientów

1,67
1,69

Dostępność do innowacyjnych rozwiązań
Dopasowanie przedsiębiorstwa do oczekiwań
społeczności lokalnych

1,76

Dopasowanie przedsiębiorstwa do regulacji
związanych z ochroną środowiska

1,78

Wykorzystanie dotacji z programów
unijnych na inwestycje

1,83
1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Źródło: badania empiryczne realizowane w Instytucie Zarządzania SGH, 2016, n = 153.

Na drugim miejscu pod kątem istotności czynników wpływających na decyzje inwestycyjne respondenci wskazali zwiększenie zdolności wytwórczych, co stanowi niejako naturalne uwarunkowanie podejmowania inwestycji. Rozwój przedsiębiorstwa wymusza zmiany
poziomu zdolności wytwórczych, czy modernizację i unowocześnianie majątku. To typowe
czynniki o charakterze wewnętrznym, które wpływają na działalność inwestycyjną przedsiębiorstwa. Przy tym ważne jest tworzenie unikatowej kombinacji zasobów w przedsiębiorstwie,
i to zarówno zasobów materialnych, jak i niematerialnych. Unikatowość takiej konfiguracji
jest trudna do kopiowania dla konkurentów, tym samym pozwala dłużej utrzymać przewagę
konkurencyjną. Stwarza także bariery wejścia do danego segmentu rynku, czy niszy rynkowej dla kolejnych podmiotów gospodarczych.
Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę przez respondentów jest znajomość działań
konkurencji, czyli podejmowanie inwestycji może stanowić swoistą reakcję na działania
głównych konkurentów. Następne czynniki pod względem ich hierarchii istotności dotyczą realizacji programów lojalnościowych wobec klientów, dostępności do innowacyjnych
rozwiązań, dopasowania działalności przedsiębiorstwa do oczekiwań społeczności lokalnych, dopasowania przedsiębiorstwa do regulacji związanych z ochroną środowiska oraz
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wykorzystania dotacji z programów unijnych. Na co warto zwrócić uwagę to fakt, iż dopasowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska miało dla respondentów niższą rangę niż dopasowanie tej działalności do oczekiwań
społeczności lokalnych. A z analizy rodzajów realizowanych inwestycji w badanych przedsiębiorstwach wyraźnie wynikało, że inwestycje na rzecz społeczności lokalnych były rzadkością8. Natomiast inwestycje dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska miały dość
istotny udział w strukturze rodzajowej realizowanych inwestycji. Być może musiały zatem
zostać zrealizowane, bo takie były regulacje prawne, natomiast nie wynikało to z wewnętrznej
świadomości menedżerów dotyczącej kwestii ekologicznych czy środowiskowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
W tabeli 1 zaprezentowano wyniki badań dotyczące hierarchii istotności wyodrębnionych uwarunkowań realizacji inwestycji w badanych przedsiębiorstwach, w zależności od ich
wielkości. Warto zauważyć, iż potrzeby klientów i dopasowanie do nich oferty produktowej
czy usługowej przedsiębiorstwa były najbardziej istotnym czynnikiem uwzględnianym przy
podejmowaniu inwestycji wśród średnich podmiotów. Na kolejnych miejscach pod kątem
istotności wyodrębnionych czynników wśród średnich przedsiębiorstw znalazły się znajomość działań konkurencji, zwiększenie zdolności wytwórczych, oraz programy budowania
lojalności klientów.
Tabela 1. R
 anga czynników uwzględnianych w procesach inwestycyjnych przedsiębiorstwa,
w zależności od jego wielkości
Ogółem badane
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa
o liczbie
zatrudnionych
10–49 osób

Przedsiębiorstwa
o liczbie
zatrudnionych
50–249 osób

Potrzeby klientów i dopasowanie oferty
przedsiębiorstwa

1,52

1,64

1,41

Zwiększenie poziomu zdolności wytwórczych

1,61

1,68

1,55

Znajomość działań konkurencji

1,63

1,71

1,54

Modernizacja i unowocześnienie majątku

1,65

1,62

1,68

Czynnik

Programy budowania lojalności klientów

1,67

1,75

1,58

Dostępność do innowacyjnych rozwiązań

1,69

1,68

1,70

Dopasowanie przedsiębiorstwa do oczekiwań
społeczności lokalnych

1,76

1,68

1,84

Dopasowanie przedsiębiorstwa do regulacji
związanych z ochroną środowiska

1,78

1,68

1,89

Wykorzystanie dotacji z programów unijnych
na inwestycje

1,83

1,95

1,71

Źródło: badania empiryczne realizowane w Instytucie Zarządzania SGH, 2016, n = 153.
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Odpowiedzialne zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. A. Skowronek-Mielczarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 72.
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Z kolei dla małych przedsiębiorstw najistotniejsze znaczenie miała modernizacja i unowocześnienie majątku oraz potrzeby klientów i dopasowanie do nich oferty produktowej
czy usługowej. Interesujące jest, że uwzględnianie w procesach inwestycyjnych konieczności
dopasowania działalności przedsiębiorstwa do regulacji związanych z ochroną środowiska
czy oczekiwań społeczności lokalnych jest bardziej istotne dla mniejszych przedsiębiorstw
niż dla średnich podmiotów. Najmniej istotnym czynnikiem uwzględnianym w procesach
inwestycyjnych jest możliwość wykorzystania dotacji z programów unijnych na inwestycje.
Co mogło świadczyć o tym, iż akurat w grupie badanych przedsiębiorstw było niewiele podmiotów realizujących inwestycje przy wsparciu unijnym.

4. Bariery prowadzenia inwestycji w małych i średnich
przedsiębiorstwach
Małe i średnie podmioty można scharakteryzować poprzez ich szczególne cechy, które
będą ograniczały prowadzenie inwestycji, czy też działalności innowacyjnej. Są one związane
z określonym potencjałem, przypisywanym małym i średnim przedsiębiorstwom. Można
do niego zaliczyć potencjał i zasoby finansowe, potencjał i zasoby ludzkie oraz potencjał
i zasoby rzeczowe9.
Szczególnie istotnym ograniczeniem w tym zakresie są uwarunkowania związane z zasobami finansowymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa dysponują z reguły ograniczonym
wolumenem zasobów kapitałowych, mają problemy z pozyskaniem zewnętrznych źródeł
finansowania10. Jeśli już pozyskują te źródła, to raczej o charakterze krótkoterminowym,
a nie długoterminowym, co zmniejsza stabilność finansowania przedsiębiorstwa. Może też
powodować problemy z utrzymaniem wypłacalności, a taka sytuacja nie sprzyja podejmowaniu jeszcze dodatkowych inwestycji, czy tych związanych z działalnością innowacyjną.
Zwykle też małe i średnie przedsiębiorstwa, mając krótszą historię funkcjonowania na rynku,
nie są dość dobrym partnerem biznesowym dla potencjalnych inwestorów kapitałowych.
Stąd trudno im znaleźć określone kapitały, które mogłyby być zainwestowane w działalność
innowacyjną. Ograniczone zasoby finansowe małych i średnich przedsiębiorstw powodują
również koncentrowanie się w działalności inwestycyjnej w pierwszej kolejności na tworzeniu bazy materialnej, pozyskiwaniu aktywów trwałych, a to nie sprzyja poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań czy kreatywnych pomysłów na rozwój działalności11.
Dość istotnym ograniczeniem w działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw może być również brak pomysłów oraz nierozpoznanie potencjalnych możliwości
kreowanych przez otoczenie. Jest to spowodowane często ograniczonym poziomem wiedzy
9

Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Oficyna a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2011, s. 21–25.
10 Raport o stanie mikro i małych firm w roku 2016, Bank Pekao S. A., Warszawa 2017, s. 75.
11 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2017, s. 32.
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i umiejętności zarządczych wśród kadry małych i średnich przedsiębiorstw, brakiem odpowiednich specjalistów, czy po prostu brakiem wykwalifikowanej kadry12. Mniejsze podmioty
nie dysponują zasobami finansowymi, tak by mogły opłacić wysoko kwalifikowanych specjalistów. Dla nich naturalnym miejscem poszukiwania zatrudnienia są zwykle większe przedsiębiorstwa. A to może oznaczać, iż pracownicy w mniejszych przedsiębiorstwach nie mają
wiedzy na temat możliwości pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań. Mają też często problemy z właściwą identyfikacją potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania innowacji,
prowadzania zmian poprawiających efektywność działania przedsiębiorstwa. W mniejszych
przedsiębiorstwach często występuje ograniczony zakres specjalizacji i podziału pracy. Wpływa
to na ograniczanie zdolności małych i średnich przedsiębiorstw do absorpcji zewnętrznych
innowacji czy nawiązywania współpracy w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań13.
Podobnie małe i średnie przedsiębiorstwa są zwykle gorzej wyposażone w rozwiązania
strukturalne, takie jak posiadanie zaplecza badawczo-rozwojowego, wyspecjalizowanych działów technicznych, czy produkcyjnych, wyposażenie techniczne14. A ten stan rzeczy powoduje
określone ograniczenia w sposobach kreowania nowych inwestycji, czy innowacji produktowych, technologicznych15. Częstokroć nie jest to możliwe poprzez wewnętrzne działania,
stąd wymusza to zakupy inwestycyjne określonych rozwiązań, na które niejednokrotnie brak
zasobów finansowych, czy poszukiwanie określonych narzędzi zewnętrznego wsparcia, które
umożliwiłyby prowadzenie inwestycji16. To tylko wybrane, generalne ograniczenia w prowadzeniu działalności inwestycyjnej przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych w pewien sposób potwierdzają dotkliwość tych barier.
Respondenci mogli wskazać ograniczenia w prowadzeniu inwestycji z listy tych barier,
zaprezentowanej na rysunku 2. Odpowiedzi dotyczyły wskazania trzech najważniejszych zdaniem respondentów barier. Jak wynika z zaprezentowanych danych, najczęściej wskazywaną
barierą były długotrwałe procedury uzyskania zgody na inwestycje – ponad 56% wskazań.
Kolejne dwie bariery wiążą się z oceną wysokości kosztów realizacji inwestycji oraz trudnościami w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania – poziom wskazań odpowiednio
47% i 45%. Ocena poziomu ryzyka, jakie wiąże się zwykle z realizacją inwestycji to kolejna
wskazywana bariera – poziom wskazań 39%. Na kolejnym miejscu wskazano brak niezbędnych kapitałów własnych potrzebnych na sfinansowanie inwestycji – 37%. Warto zauważyć,
że na tę barierę wskazywano rzadziej niż na dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Pozostałe wyodrębnione bariery mają w zasadzie charakter zewnętrzny
w stosunku do przedsiębiorstwa. Kolejno respondenci wskazywali na brak dostępu do
12 A. Adamik, Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, „Zeszyty
Naukowe” 2015, nr 1199, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 63.
13 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, GUS, Warszawa 2016, s. 99.
14 Raport o stanie sektora…, op.cit., s. 55 i nast.
15 Działalność innowacyjna…, op.cit., s. 41.
16 M. Matejun, Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne, „Zeszyty Naukowe” 2015, nr 1194, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 69 i nast.
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innowacyjnych rozwiązań, brak rozwiązań podatkowych stymulujących inwestycje oraz
brak dostępu do technologii pozwalających ograniczyć opłaty za korzystanie ze środowiska.
Ale te ograniczenia nie są tak istotne w procesach realizacji inwestycji, jak wcześniej wskazane bariery. Z takiego rozkładu odpowiedzi wyraźnie zatem wynika, iż dominujące bariery
utrudniające procesy inwestycyjne mają jednak związek z sytuacją wewnętrzną konkretnego
przedsiębiorstwa. Inwestycje zawsze wymagają poniesienia określonych nakładów, kosztów,
wywołują potrzebę poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania, często wykorzystania
montażu finansowego. Zwykle związane są z ponoszeniem określonego ryzyka, nie wiadomo,
jaka będzie zwrotność na zainwestowanych kapitałach uzyskanych poprzez realizację danej
inwestycji. I tego typu problemy decyzyjne stoją przed przedsiębiorcami, którzy decydują się
na realizację projektów inwestycyjnych.
Rysunek 2. Bariery utrudniające realizację inwestycji w przedsiębiorstwie (% odpowiedzi)
długotrwałe procedury uzyskania zgody
na inwestycje
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Źródło: badania empiryczne realizowane w Instytucie Zarządzania SGH, 2016, n = 153.

W przeprowadzonych badaniach interesujące było również rozpoznanie związków zachodzących między wielkością respondentów a barierami utrudniającymi realizację inwestycji
(tab. 2). Dla małych przedsiębiorstw najczęściej wskazywanymi barierami utrudniającymi
prowadzenia inwestycji były długotrwałe procedury uzyskania zgody na inwestycje, trudności
w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania oraz brak niezbędnych kapitałów własnych
potrzebnych na sfinansowanie inwestycji. Z kolei w grupie średnich przedsiębiorstw najczęściej wskazywano na wysokie koszty realizacji inwestycji, długotrwałe procedury uzyskania
zgody na inwestycje oraz trudności w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. W tej
grupie podmiotów rzadziej niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw wskazywano na brak
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niezbędnych kapitałów własnych potrzebnych na sfinansowanie inwestycji, czy na brak rozwiązań podatkowych stymulujących inwestycje. Z takiego rozkładu odpowiedzi może pośrednio wynikać, iż przedsiębiorstwa te realizują różnorodne projekty inwestycyjne, barierą nie
są ograniczone zasoby finansowe, ale generalnie wysokie koszty inwestycji. Zwykle realizacja
projektów inwestycyjnych w średniej wielkości przedsiębiorstwach pociąga za sobą znacznie wyższe nakłady, dlatego też częściej wskazywanym ograniczeniem są koszty inwestycji.
Tabela 2. Bariery utrudniające realizację inwestycji w przedsiębiorstwie, w zależności
od jego wielkości (% odpowiedzi)
Bariera

Ogółem badane
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa
o liczbie
zatrudnionych
10–49 osób

Przedsiębiorstwa
o liczbie
zatrudnionych
50–249 osób

Długotrwałe procedury uzyskania zgody na inwestycje

56

56

57

Wysokie koszty realizacji inwestycji

47

32

62

Trudności w pozyskaniu zewnętrznych źródeł
finansowania

45

49

41

Wysokie ryzyko związane z inwestycjami

39

38

39

Brak niezbędnych kapitałów własnych potrzebnych
na sfinansowanie inwestycji

37

44

29

Brak dostępu do innowacyjnych rozwiązań

35

34

37

Brak rozwiązań podatkowych stymulujących
inwestycje

28

35

21

Brak dostępu do technologii pozwalających ograniczyć
opłaty za korzystanie ze środowiska

8

6

9

Brak potrzeby realizowania inwestycji

5

5

5

Źródło: badania empiryczne realizowane w Instytucie Zarządzania SGH, 2016, n = 153.

5. Podsumowanie
Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez małe, czy średnie przedsiębiorstwo zwykle
związane jest z realizowaną przez nie strategią rozwoju. Musi być ona w odpowiedni sposób
powiązana z wewnętrznym potencjałem przedsiębiorstwa, jego zasobami czy procesami biznesowymi. Z drugiej zaś strony stanowi określaną reakcję na dynamiczne zmiany zachodzące
w otoczeniu, działania konkurencji czy oczekiwania klientów. Przy uruchamianiu procesów
inwestycyjnych w przedsiębiorstwie powinny być zatem brane pod uwagę różnorodne czynniki, które pozwolą dokonać wyboru optymalnego wariantu inwestycji. Z przeprowadzonych
badań wynika, iż w małych i średnich przedsiębiorstwach istotne znaczenie w tym zakresie
przypisywane jest czynnikom zewnętrznym, związanym z potrzebami klientów, zachowaniami konkurencji. To w odpowiedzi na te wyzwania podejmowane są działania dostosowawcze, wymuszające niejako podejmowanie działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa.
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Rozpatrywanie przez przedsiębiorstwo decyzji związanej z inwestycją wiąże się także
z identyfikacją określonych barier i ich pokonywaniem. Z wyników uzyskanych z przeprowadzonych badań empirycznych można wnioskować, iż dla małych i średnich przedsiębiorstw
istotnymi ograniczeniami w prowadzeniu inwestycji są długotrwałe procedury uzyskania
wymaganych pozwoleń, ale też i wysokie koszty realizacji inwestycji, czy problemy z dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania potencjalnych projektów inwestycyjnych. Są
to bariery niejako wynikające z istoty funkcjonowania tych podmiotów na rynku, z ich ograniczonego i specyficznego potencjału. W zasadzie od wielu już lat lista tych barier nie ulega
istotnym zmianom, co niestety nie sprzyja zdynamizowaniu działalności inwestycyjnej, również innowacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach działających na polskim rynku.
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Conditions of Investment Processes in Small
and Medium-Sized Companies
Summary
The article focuses on the investment determinants in small and medium-sized companies. The corporate investment activity comes as a result of the implementation of its development strategy, it is
a condition of response to customer expectations, reaction to the activities of competition, but also the
enlargement of the company’s own internal potential. In the conditions of rapid changes in the environment, a growing anxiety about corporate operation, investments require from them many analyses,
accounting for expectations of a wide spectrum of stakeholders and the implementation of projects
which would reflect creative activities. Therefore, the aim of this article is to present selected results of
empirical research of the factors which determine investment undertaken by small and medium-sized
companies and to identify barriers appearing in this area.
Keywords: small and medium-sized companies, factors, investments, barriers
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Koprodukcja usług publicznych w świetle
przeglądu literatury1

Streszczenie
W Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i Australii coraz częściej podkreśla się znaczenie bezpośredniego angażowania obywateli w procesy planowania i świadczenia innowacyjnych usług publicznych przy wykorzystaniu koncepcji koprodukcji (co-production). Koprodukcja zakłada, że mieszkańcy/
obywatele angażują własny czas i wysiłek w wytwarzanie usług publicznych, z których sami będą korzystać. Eksplorowanie koprodukcji staje się coraz bardziej zaawansowane dla szerokiego grona badaczy z obszaru zarządzania w usługach publicznych. W 2006 roku czasopismo „Public Management
Review” opublikowało specjalny numer pt. „Co-Production. The Third Sector and the Delivery of
Public Services”, vol. 8 (4). Znaczna część badań została również podjęta przez J. Alforda w Australii
i innych krajach anglosaskich2. W 2012 r. opublikowano zbiór artykułów w „New Public Governance”,
Third Sector and Co-Production, tom opublikowany przez Routledge3. Ożywienie zainteresowań akademickich w obszarze koprodukcji zauważalne jest po przyznaniu w 2009 r. nagrody Nobla w dziedzinie
1

Artykuł został przygotowany w ramach pracy statutowej realizowanej w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Inżynierii Zarządzania PB (S/WZ/1/2018) i sfinansowanej ze środków na naukę MNiSW.
2 J. Alford, Why do Public Sector Clients Co-Produce? Towards a Contingency Theory. „Administration & Society” 2002, no. 34 (1), s. 32–56; J. Alford, Engaging Public Sector Clients. From Service Delivery to Co-Production,
Palgrave Macmillian, New York 2009.
3 New Public Governance, the Third Sector and Co-Production, red. V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere,
Routledge, London 2012.
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ekonomii nieżyjącej już Elinor Ostrom za pracę nad analizą dóbr powszechnych (publicznych) oraz
rolą użytkowników i ich stowarzyszeń w produkcji takich dóbr4. Koncepcja koprodukcji wpisuje się
obecnie w nurt współczesnego innowacyjnego zarządzania publicznego, o czym świadczy wzmożone
zainteresowanie badaczy tego tematu w ostatnich latach. Artykuł ma na celu analizę stanu badań nad
zagadnieniem koprodukcji oraz zidentyfikowanie głównych obszarów badawczych związanych z tą tematyką. Artykuł powstał na podstawie systematycznego przeglądu literatury, który obejmował między
innymi wyłonienie podstawowej literatury i selekcję publikacji, analizę bibliometryczną oraz analizę
treści. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż koprodukcja innowacyjnych usług publicznych
jest zagadnieniem wciąż nowym, słabo rozpoznanym w literaturze przedmiotu, bez solidnej podbudowy metodologicznej i mogącym stanowić aktualny i ciekawy obszar badawczy.
Słowa kluczowe: koprodukcja, usługi publiczne, innowacje w sektorze publicznym, analiza bibliometryczna
Kody klasyfikacji JEL: H42, H44, H83

1. Wprowadzenie
Koprodukcja (co-production) jest obecnie innowacyjnym podejściem do zmian w sposobie świadczenia usług w sektorze publicznym, bazującym na nawiązywaniu nowych relacji
pomiędzy obywatelami, instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami, które umożliwiają
wszystkim stronom większe zaangażowanie w sprawy zarządzania usługami publicznymi
i przyczyniają się do większej kontroli nad zasobami publicznymi5. Koprodukcja jest obecnie
jednym z filarów reformy polityki publicznej na całym świecie i wpisuje się w nurt współczesnego innowacyjnego zarządzania publicznego6. W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż
reformy te ukierunkowane są na realizację skutecznych usług publicznych i są odpowiedzią
na deficyt aktywnego obywatelstwa oraz przedsiębiorstw, które w niewystarczający sposób
angażują się w procesy projektowania i współtworzenia innowacyjnych usług publicznych7.
W literaturze przedmiotu wskazuje się pewne założenia uzasadniające rozwój idei koprodukcji w świadczeniu usług publicznych8:

4

E. Ostrom, Crossing the Great Divide. Co-Production, Synergy & Development, Polycentric Governance and
Development, w: Reading from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, red. M. D. McGinnes, University of Michigan Press, Ann Arbor 1999.
5 M. Horne, T. Shirley, Co-Production in Public Services: A New Partnership with Citizens, Cabinet Office,
London 2009.
6 Por np. T. Bovaird, Beyond Engagement and Participation: User and Community Coproduction of Public Services, „Public Administration Review” 2007, vol. 67, iss. 5, s. 846–860.
7 Por. np. K. Sienkiewicz-Małyjurek, Innowacyjność koprodukcji w zarządzaniu publicznym na poziomie lokalnym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: „Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 89, s. 422.
8 E. Stokłuska, Czy mieszkańcy mogą być koproducentami usług publicznych? Swiss Contribution, Kraków 2014,
file:///C:/Users/Urszula/Desktop/ENTREPREUNERSHIP/co-productionMB/Living-Lab/8_ewa%20stokluska.pdf
(10.01.2018).
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•

potrzeby obywateli są skuteczniej spełnianie, gdy oni sami są zaangażowani we współpracy z usługodawcami;
• odbiorcy usług często odgrywają kluczową rolę w procesie rozwiązywania problemów;
• głównymi zaangażowanymi w tym podejściu są sami beneficjenci usług, ich rodziny,
grupy społeczne do których należą, lokalni przedsiębiorcy – współpracujący z profesjonalnymi dostawcami usług, w tym instytucjami zarządzającymi poszczególnymi usługami publicznymi.
Koncepcja koprodukcji mocno ukorzeniona jest w nurcie innowacyjności sektora
publicznego i racjonalnego wykorzystania zasobów publicznych. Pomimo iż w ostatnich
latach nastąpił rozwój badań empirycznych w zakresie koprodukcji w zarządzaniu usługami
publicznymi, idea ta w Polsce ma wciąż pionierski charakter. O ile w literaturze o zasięgu
światowym można odnaleźć już wiele różnych wątków badawczych dotyczących problematyki koprodukcji, to w piśmiennictwie krajowym jeszcze nieśmiało podchodzi się do eksplorowania tego zagadnienia, chociaż stosunkowo dużo publikuje się w temacie partycypacji
obywateli, partnerstwa publiczno-prywatnego, budżetów zadaniowych lub też konsultacji
społecznych9. Zagadnienie koprodukcji jest ważnym tematem w kontekście wciąż reformującego się, zbyt mało innowacyjnego i poszukującego lepszych sposobów funkcjonowania
sektora publicznego.
Niniejszy artykuł ma na celu analizę stanu badań i trendów badawczych w obszarze
koprodukcji – innowacyjnej koncepcji zarządzania w sektorze publicznym oraz zidentyfikowanie głównych obszarów badawczych związanych z tą tematyką w naukach ekonomicznych. Artykuł powstał na podstawie systematycznego przeglądu literatury, który obejmował
między innymi wyłonienie podstawowej literatury i selekcję publikacji według przyjętych
kryteriów, analizę bibliometryczną oraz analizę treści.
W pierwszej części artykułu przedstawiono definicje literaturowe przedmiotu badań oraz
metodę badawczą. W dalszej części opracowania zaprezentowano wyniki analizy danych
bibliometrycznych literatury światowej z uwzględnieniem czynnika czasu, częstotliwości
publikacji i zakresu analizowanego problemu. Następnie omówiono wyniki przeprowadzonych badań, wyciągnięto wnioski oraz wskazano ograniczenia istniejących badań.

2. K
 oprodukcja w innowacyjnych usługach publicznych
– przegląd literatury
W zagranicznej literaturze przedmiotu co-production (koprodukcja) staje się jednym
z ważniejszych tematów dotyczących innowacyjnego zarządzania w sektorze publicznym10.
9

Por. np. K. Sienkiewicz-Małyjurek, Innowacyjność koprodukcji…, op.cit., s. 423.
Por. np. T. Bovaird, Beyond Engagement…, op.cit.; T. Boviard, E. Löffler, From Engagement to Co-Production.
How Users and Communities Contribute to Public Service, w: New Public Governance, the Third Sector and Co-Production, red. V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere, Routledge, 2012; J. Alford, A Public Management Road Less
10
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Koprodukcja zakłada, że mieszkańcy angażują własny czas i wysiłek w wytwarzanie usług
publicznych, z których sami będą korzystać (w przeciwieństwie do wolontariatu, gdzie ma
miejsce zaangażowanie obywateli na rzecz innych osób)11. Koprodukcję można interpretować jako:
• bezpośrednią produkcję usług publicznych przez mieszkańców – sytuacja ta oznacza przejmowanie przez mieszkańców np. od miasta wytwarzania usługi publicznej. Potencjalnym
obszarem zastosowania koprodukcji w tym wymiarze są usługi społeczne tj.: bezpieczeństwo publiczne, edukacja, opieka nad dziećmi, proste usługi opiekuńcze i socjalne, transport, kultura, bezpieczeństwo, usługi komunalne. Usługi te nie wymagają wyposażenia
w wyspecjalizowany sprzęt, ale szczegółowej wiedzy o potrzebach użytkownika, w niektórych przypadkach określonych umiejętności. Rozwiązanie to jest alternatywą dla prywatyzacji majątku samorządu, a nawet likwidacji instytucji (szkoły, obiekty sportowe)12;
• udział obywateli w zarządzaniu procesem świadczenia usług publicznych – w tym wymiarze koprodukcja oznacza zaangażowanie obywateli w publiczny proces decyzyjny. Obywatele wyrażają swoje opinie na temat organizacji, jakości świadczonych usług publicznych,
sposobów ich dostaw oraz proponują i projektują zmiany. Dość liczni przedstawiciele
badaczy podkreślają, że zaufanie jest nieodzownym elementem nawiązywania współpracy zarówno między organizacjami, jak i pomiędzy obywatelami a organizacjami13.
Ogólna idea koprodukcji została zapoczątkowana w kilku pracach opublikowanych
w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Zdaniem politologów zajmujących się administracja
publiczną, Brudney’a i Englanda, którzy podjęli wówczas próbę zdefiniowania zjawiska, prace
nad konceptualizacją przebiegały dwoma ścieżkami14. Efekty tych prac zachowują swoją wartość po dziś dzień – tworząc fundament dla studiów prowadzonych w późniejszych latach,
także współcześnie. Szczególnie ważne wydają się być przygotowane wówczas przez ekonomistów z Indiana University podstawy ekonomicznej teorii koprodukcji – w ich ujęciu pojęcie koprodukcji odnosi się do „zwykłych” obywateli i ich bezpośredniego zaangażowania
Travelled: Clients as Coproducers of Public Services, „Australian Journal of Public Administration” 1998, vol. 57;
S. Osborne, L. Brown, Innovation, Public Policy and Public Services Delivery in the UK: The Word that Would Be
King? „Public Administration” 2011, vol. 89, no. 4.
11 B. Verschuere, T. Brandsen, V. Pestoff, Co-production: The State of the Art in Research and the Future Agenda,
„VOLUNTAS International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” 2012, vol. 23, no. 4, s. 1085.
12 T. Kaźmierczak, Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych
do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia), IPSiR UW, s. 13, http://www.eapn.org.pl/wp-content/
uploads/2014/06/EAPN_ekspertyza_TK.pdf (10.01.2018).
13 Zob. np. J. Fledderus, T. Brandsen, M. Honingh, Restoring Trust Through the Co-Production of Public Services:
A Theoretical Elaboration, Public Management Review” 2014, vol. 16, iss. 3, s. 424–443; P. Ducournau, R. Strand,
Trust, Distrust and Co-production: The Relationship Between Research Biobanks and Donors, w: Ethics of Research
Biobanking, red. J. H. Solbakk, S. Holm, B. Hofmann, Springer, New York 2009, s. 115–130; A. Wasiluk, Zaufanie a współpraca pomiędzy podmiotami gospodarczymi a instytucjami samorządowymi, w: Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka, red. B. Lubas, D. Hryszkiewicz, M. Borowik,
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
14 T. Kaźmierczak, Koprodukcja usług…, op.cit., za: J. L. Brudney, R. E. England, Toward a Definition of the
Coproduction Concept, „Public Administration Review” 1983, vol. 43.
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w proces produkowania usług15. Ważną definicją dla rozwoju koncepcji koprodukcji jest
ta przyjęta w raporcie OECD, gdzie wskazuje się, iż jest to: taki sposób planowania, projektowania, dostarczania i ewaluowania usług publicznych, który wykorzystuje bezpośredni wkład
wnoszony przez obywateli, usługobiorców i organizacje społeczeństwa obywatelskiego16. Z definicji tej, zdaniem jej autorów, wynika, iż: wchodzący w ramach koprodukcji zakres zadań
odbiorców usług – obywateli – jest bardzo szeroki i waha się od najprostszej czynności, jaką
jest zwykła informacja zwrotna dotycząca usługi, po trwałe i bogate w treści relacje z profesjonalnymi usługodawcami; koprodukcja jest czymś innym niż kontraktowanie usług
publicznych w sektorze prywatnym (np. poprzez outsourcing) – o ile koprodukcja opiera
się na niezdefiniowanym/otwartym co do zakresu zaproszeniu obywateli do partycypacji,
o tyle kontraktowanie usług wymaga formalnego porozumienia z jej dostawcą i precyzyjnej jego specyfikacji; podstawą praktyk koprodukcyjnych jest dobrowolność angażowania
się obywateli17.
Następstwem obserwowanego od ok. 17 lat wzrostu zainteresowania koprodukcją stało
się rozszerzenie znaczenia tego pojęcia i uzasadnienie możliwości jej stosowania na każdym
z etapów procesu zarządzania usługami publicznymi. Badacze wskazują, iż współczesne
pojęcie koprodukcji odnosi się do takich obszarów jak:
• uruchomienie usługi, które obejmuje planowanie polityki, ustalenie priorytetów, sposobów finansowania;
• projektowanie usługi;
• dostarczania usługi, które obejmuje: zarządzanie i wykonywanie usługi;
• oceny (łącznie z monitoringiem i ewaluacją)18.
Jak zauważa V. Pestoff: definicje koprodukcji mieszczą się w granicach od „mikstu wkładów,
które wnoszą w dostarczanie usług publicznych przedstawiciele służb publicznych i obywatele”
po „partnerstwo pomiędzy obywatelami a dostarczycielami usług publicznych”. W różnicach
między nimi – zdaniem Pestoffa – wyrażają się różnice kulturowe, różnice przedmiotu skupienia uwagi lub jedne i drugie19. Przede wszystkim jednak różnice w definiowaniu koprodukcji dowodzą przyjmowania przez jej badaczy i obserwatorów różnych punktów widzenia,
co prowadzi do coraz lepszego rozumieniu tego zjawiska oraz coraz pełniejszego dostrzegania jego złożoności. Pole do badań empirycznych wyznaczają takie pytania jak: kto może być
15 R. B. Parks, P. C. Baker, L. Kiser, R. Oakerson, E. Ostrom, V. Ostrom, S. L. Percy, M. B. Vandivort, G. P. Whitaker, R. Wilson, Consumers As Coproducers of Public Services: Some Economic and Institutional Consideration,
„Policy Studies Journal” 1981, vol. 9.
16 Together for Better Public Services: Partnering with Citizens and Civil Society, OECD Public Governance
Reviews, OECD Publishing, 2011; raport przygotował M. Daglio z OECD Directorate for Public Governance and
Territorial Development, przy współpracy I. Payne, za: T. Kaźmierczak, Koprodukcja usług…, op.cit., s. 13.
17 Ibidem, s. 13–14.
18 Np. W. H. Voorberg, V. J. J. M. Bekkers, L. G. Tummers, A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production. Embarking on the Social Innovation Journey, „Public Management Review” 2014, vol. 17, iss. 9, s. 1333–1357.
19 V. Pestoff, Co-Production and the Third Sector Social Services in Europe. Some Crucial Conceptual Issues,
w: New Public Governance…, op.cit., s. 15.
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podmiotem koprodukcji, na czym może polegać wkład producentów i konsumentów, jaki
charakter może mieć relacja: producent – konsument, w jakich fazach produkcji i na jakich
poziomach zarządzania koprodukcja może mieć miejsce, jaką wartość dodaną tworzy koprodukcja, wyrazem jakich procesów jest koprodukcja, w jakich formach organizacyjnych może
odbywać się koprodukcja20. Ważnym wątkiem współcześnie prowadzonych badań jest także
wykazanie roli koprodukcji jako źródła innowacji w sektorze publicznym. K. Sienkiewicz-Małyjurek w swoim artykule przytacza wyniki badań międzynarodowych potwierdzających, iż koprodukcja wpływa na innowacyjność usług, a podstawowymi wyznacznikami
w tym zakresie są: poziom zaangażowania społeczności lokalnych, poziom ustrukturalizowania rozwiązań oraz zdolność do współpracy21. Podobnie w pracy T. Kaźmierczaka można
przeczytać o wynikach różnych badań prowadzonych w krajach europejskich potwierdzających, iż praktyki koprodukcyjne występują we wszystkich analizowanych kategoriach usług
publicznych, choć w nie takim samym natężeniu, np. koprodukcja przede wszystkim występuje w fazie planowania i bezpośredniego dostarczania usług publicznych, a w zależności od
rodzaju usług 70–80% Europejczyków skłonnych byłoby włączyć się w działania prowadzące
do poprawy jakości usług publicznych, dotyczy to zwłaszcza kwestii zdrowia22.
Jak zauważa cytowany autor, bez wątpienia empiryczne badania zjawiska koprodukcji nie
wyszły jeszcze z bardzo wstępnej, „rozpoznawczej” fazy, dalece niepełny w związku z tym
jest stan rzetelnej wiedzy o, z jednej strony, jego skali, formach, uwarunkowaniach, z drugiej
– o postawach wobec niej i ich determinantach. Przytoczone badania pokazują, że koprodukcja jest realnym, innowacyjnym podejściem do procesu świadczenia usług publicznych,
na który oddziałuje wiele rożnych czynników, który przybierać może różne formy współpracy. Jest zatem duży potencjał badawczy do eksplorowania tego zjawiska.

3. Metodyka badań
Niniejszy artykuł ma na celu analizę stanu badań i trendów badawczych w obszarze
koprodukcji – innowacyjnej koncepcji zarządzania w sektorze publicznym oraz zidentyfikowanie głównych obszarów badawczych związanych z tą tematyką w naukach ekonomicznych. Metodą badawczą wykorzystaną na potrzeby oceny publikacji w obszarze koncepcji
koprodukcji innowacyjnych usług publicznych był systematyczny przegląd literatury przy
wykorzystaniu technik analizy bibliometrycznej. Wyróżnikiem systematycznego przeglądu
literatury jest możliwy do sprawdzenia i wiarygodny ze względu na rygor metodycznego
postępowania przegląd stanu wiedzy oraz stosowanie ilościowych technik opisu i analizy
literatury. Bibliometria to dyscyplina badawcza, stosująca metody ilościowe do analiz publi20
21
22

Por np. T. Kaźmierczak, Koprodukcja usług…, op.cit., s. 12.
K. Sienkiewicz-Małyjurek, Innowacyjność koprodukcji…, op.cit., s. 428–429.
T. Kaźmierczak, Koprodukcja usług…, op.cit., s. 23.
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kacji23. Do jej narodzin przyczyniło się założenie w 1963 roku Science Citation Index, rejestru
publikacji naukowych i zawartych w nich cytatów. Przegląd literatury według bibliometrii
to realizowany według ściśle określnych etapów celowy dobór literatury wraz z jej analizą
ilościową24. Techniki bibliometryczne stosuje się między innymi wówczas, gdy przytłaczająca
ilość literatury w danej dziedzinie nie pozwala na syntetyczną jej analizę, na wychwycenie
głównych nurtów rozwoju w danym obszarze i określenie relacji między nimi. Umożliwiają
one ilościową analizę publikacji ukierunkowanych na realizację funkcji informacyjnych
dotyczących rozwoju danego obszaru badawczego25. Na potrzeby analizy bibliometrycznej
wykorzystano takie techniki badawcze, jak: analiza trendów za pomocą szeregów czasowych,
analiza cytowań, identyfikacja badaczy i ośrodków z których pochodzą główne nurty badawcze, analiza treści najczęściej cytowanych publikacji. Zakres prowadzonych badań literaturowych wyglądał następująco:
• dokonano wyboru przedmiotu badania;
• dokonano analizy zmian liczby publikacji w kolejnych latach i analizę cytowalności z analizowanej tematyki w bazach Scopus i Web of Science;
• zidentyfikowano kluczowe publikacje znajdujące się w bazach oraz dokonano oceny IF
czasopisma;
• zidentyfikowano głównych badaczy i kraje ich pochodzenia;
• dokonano analizy treści publikacji pod kątem szczegółowych obszarów badań/metod
badawczych.

4. Wyniki badań
Dane do badania tematyki koprodukcji w usługach publicznych zostały zebrane z baz
Web of Science oraz Scopus w I kwartale 2018 r. Ustalenie literatury przedmiotu miało
na celu ustalenie zbioru publikacji będących źródłem dalszych analiz. We wstępnej fazie
badań wyszukaniu poddano publikacje naukowe, które zawierały w swoim tytule, abstrakcie lub słowach kluczowych wyrażenie „co-production”, a następnie „co-production in public
services”. Przegląd obejmował publikacje z lat 2000–2017 i ograniczony został do dziedziny
– nauki ekonomiczne. Łączna liczba odnalezionych dokumentów dla hasła „co-production”
w bazie Web of Science wyniosła 3398 a dla Scopus 5233. Po zawężeniu wyszukiwani do
hasła „co-production in public services” i obszaru business and management, liczba publikacji zmalała do 48 w bazie Scopus i 47 w Web of Science.
23

K. Klincewicz, Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa
2008, s. 17.
24 W. Czakon, Metodyka systematycznego przeglądu literatury, w: Podstawy metodologii badań w naukach
o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2016, s. 124.
25 J. Ejdys, Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jako obiekt naukowych zainteresowań – wyniki
analizy bibliometrycznej, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 4, s. 36.
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Tabela 1. K
 ryteria i obszary wyszukiwania bazy literaturowej dla zagadnienia co-production
in public services
Kryterium analizy

Liczba wyszukanych publikacji

(1)

(2)

Kryterium 1: „co-production” (w tytule, abstrakcie, słowie kluczowym)

Scopus

Web of Science

5233

3398

Kryterium 2: „co-production in public services” (w tytule, abstrakcie, słowie
kluczowym)

277

213

Kryterium 3: publikacje z zakresu nauk społecznych

136

154

Kryterium 4: publikacje z zakresu ekonomii i zarządzania

71

57

Kryterium 5: artykuły w czasopismach z obszaru ekonomia i zarządzanie

48

47

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu rekordów z baz WoS, Scopus. Data wyszukania: 10.01.2018.

Przez rokiem 2000 zidentyfikowano tylko 3 publikacje z analizowanego tematu w bazie
WoS. Pierwszą z nich był pochodzący z 1994 r. z czasopisma „Social Policy & Administration” artykuł pt. Coproduction and Self-care – New Approaches to Managing Community Care
Services for Older-People (vol. 28, iss. 3). W bazie Scopus pierwszy artykuł pochodził z roku
1986 autorstwa J. G. Blumler, M. Brynin, T. J. Nossiter i nosił tytuł Broadcasting Finance
and Programme Quality: An International Review („European Journal of Communication”,
vol. 1 (3). Dopiero po 2000 r. obserwuje się wzmożone zainteresowanie badaczy problematyką koprodukcji. Na wykresie 1 przedstawiono informację na temat kształtowania się liczby
publikacji z analizowanego tematu dla nauk ekonomicznych (obszar: business, economics,
management) w bazach Scopus i Web of Science. Jak widać na wykresie (rys. 1), po okresie
stagnacji w latach 2002–2010, liczba publikacji systematycznie rosła, a w ostatnich dwóch
latach (2016–2017) przybyło ich stosunkowo najwięcej.
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Rysunek 1. Liczba publikacji dla hasła „co-production in public services” w tytule, słowie
kluczowym lub streszczeniu w bazie SCOPUS i WoS
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Źródło: opracowanie własne na podstawie baz WoS i Scopus. Data wyszukiwania 10.01.2018.
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Po okresie pierwszych konceptualizacji zjawiska koprodukcji (lata 90. XX wieku), w kolejnych latach (początki 2000 r.) badacze zaczęli analizować możliwości wykorzystania jej
w różnych obszarach sektora publicznego (opieka socjalna, ochrona zdrowia, zarządzanie
miastem) oraz próbowali wskazywać główne motywy, procesy i skutki stosowania koncepcji. Obecne wyzwania, jakie podejmowane są na łamach literatury, są dwojakie. Po pierwsze, wciąż brak jest empirycznych i porównawczych badań, które testują założenia związane
z koprodukcją, jej możliwości w generowaniu kapitału społecznego, nowe relacje w ramach
sieci współpracy, wspólne motywy zachowania co-producentów. Badania nad koprodukcją
są ograniczone również z powodu małej różnorodności metodologicznej (wiąż jest zbyt mało
ilościowych pracy porównawczych)26.
Na dalszym etapie badań, analizę bibliometryczną ograniczono do analizy cytowalności,
uwzględniając publikacje wydane w latach 2000–2017 i ograniczając je wyłącznie do artykułów naukowych. W tabeli 2 dokonano zestawienia najczęściej cytowanych publikacji wraz
z głównymi wątkami badań.
Tabela 2. Najczęściej cytowane artykuły dotyczące problematyki koprodukcji i obszary eksploracji
Lp
(1)

Autor/autorzy

Główne obszary badań

(3)

(4)

(5)

1

T. Brandsen,
V. Pestoff

Co-production, the third sector and
the delivery of public services. An
introduction, „Public Management
Review” 2006, vol. 8 (4), s. 493–501.

142

120

Badanie roli trzeciego sektora
w koprodukcji usług publicznych.
Wykazanie różnic pomiędzy
koprodukcją, kozarządzaniem
(co-management) i korządzeniem
(co-governance) w kryterium
zaangażowania obywateli.

2

A. Joshi,
M. Moore

Institutionalized co-production:
Unorthodox public service delivery
in challenging environments,
„Journal of Development Studies”
2004, vol. 40 (4), s. 31–49.

134

108

Rozwinięcie koncepcji i definicji
zinstytucjonalizowanej koprodukcji

3

V. Pestoff

Citizens and co-production
of welfare services. Childcare
in eight European countries,
„Public Management Review” 2006,
vol. 8 (4), s. 503–519.

120

94

Badania koprodukcji w obszarze
usług opieki nad dzieckiem
w Europie. Badania empiryczne
porównawcze.

4

S. P. Osborne,
K. Strokosch

It takes two to tango?
Understanding the co-production
of public services by integrating
the services management and
public administration perspectives,
„British Journal of Management”
2013, vol. 24 (S3), s. 31–47.

75

51

Badania czynników warunkujących
proces świadczenia innowacyjnych
usług przy wykorzystaniu
koprodukcji, biorąc pod uwagę
zintegrowane podejście: zarządzanie
usługami i perspektywę administracji
publicznej.

26

(2)

Tytuł publikacji, czasopismo

Liczba
Liczba
cytowań
cytowań
w bazie
w WoS
Scopus

Por np. B. Verschuere, T. Brandsen, V. Pestoff, Co-production…, op.cit.
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Autor/autorzy
(2)

Tytuł publikacji, czasopismo
(3)

Liczba
Liczba
cytowań
cytowań
w bazie
w WoS
Scopus

Główne obszary badań

(4)

(5)

5

R. Dunston,
A. Lee,
D. Boud,
P. Brodie,
M. Chiarella

Co-production and health system
reform – From re-imagining
to re-making, „Australian Journal
of Public Administration” 2009,
vol. 68 (1), s. 39–52.

70

51

Artykuł omawia możliwości
i wyzwania związane z koprodukcją
usług ochrony zdrowia.
Identyfikuje dyskurs koprodukcji,
oraz kwestie krytycznie związane
z pomyślnym wdrożeniem
koprodukcji w sektorze zdrowia.

6

S. F. King

Citizens as customers: Exploring
the future of CRM in UK local
government, „Government
Information Quarterly” 2007,
vol. 24 (1), s. 47–63.

70

Bd

Artykuł opisuje, jak wybrane
instytucje publiczne w Wielkiej
Brytanii planują wykorzystać
CRM w lepszym poznaniu
potrzeb obywateli, angażując ich
w koprodukcję spraw lokalnych.

7

B. Verschuere, Co-production: The State of the
T. Brandsen,
Art in Research and the Future
V. Pestoff
Agenda, „Voluntas” 2012, vol. 23 (4),
s. 1083–1101.

63

53

Omówienie aktualnego stanu
badań nad koprodukcją w usługach
publicznych, w szczególności:
motywy, efekty i efektywność
koprodukcji.

8

V. Pestoff,
S. P. Osborne,
T. Brandsen

Patterns of co-production in public
services. Some concluding
thoughts, „Public Management
Review” 2006,
vol. 8 (4), s. 591–595.

52

34

Badana jest rola trzeciego sektora
w zaangażowanie w koprodukcję.

9

J. Alford

The Multiple Facets of
Co-Production: Building on the
work of Elinor Ostrom, „Public
Management Review” 2014,
vol. 16 (3), s. 299–316.

39

31

Artykuł ten przypomina pionierskie
badania Elinor Ostrom nad
koprodukcją, które są fundamentem
koncepcji, ale dokładniejsza analiza
artykułu ujawnia dalszy nieodkryty
potencjał idei.

10

Z. Radnor,
S. P. Osborne,
T. Kinder,
J. Mutton

Operationalizing Co-Production
in Public Services Delivery:
The contribution of service
blueprinting, „Public Management
Review” 2014, vol. 16 (3), s. 402–423.

34

24

Analiza roli użytkownika usług
jako koproducenta. Przedstawiono
przykład koprodukcji w szkolnictwie
wyższym.

11

D. Sangiorgi

Transformative services
and transformation design,
„International Journal of Design”
2011, vol. 5 (2), s. 29–40.

34

32

Artykuł analizuje ewolucję
w projektowania usług w kierunku
ich koprodukcji. Usługi omawiane
są jako środki wspierające
powstawanie społeczeństwa,
i gospodarki opartej na współpracy,
zrównoważonym i kreatywnym
rozwoju.

Źródło: opracowanie własne na podstawie rekordów z bazy Scopus i WoS z dnia 14.01.2018 r.
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Najwięcej artykułów z badanej tematyki znajdującej się w bazie Scopus opublikowano
w czasopismach: „Public Management Review”27 (22), „Voluntas”28 (10), „International
Review of Administrative Science”29 (7), „International Journal of Public Administration”30
(6), „Government Information Quarterly”31 (5). Najczęściej cytowani autorzy to: V. Pestoff
(Ersta Skondal University College, Szwecja) (cytowany 509 razy); T. Brandsen (Tilburg University, Holandia) (304); T. S. P. Osborne (University of Edinburgh Business School, Scotland)
(237), T. Bovaird (University of Birmingham, Wielka Brytania) (112); J. Alford (University of
Melbourne, Australia) (107), E. Loeffler (University of Birmingham, WB) (85)32. Najczęściej
cytowane artykuły pochodzą od badaczy z takich krajów jak Wielka Brytania (96 publikacji),
Stany Zjednoczone (35), Holandia (25), Australia (25), Włochy (21)33. W bazie Scopus można
odnaleźć tylko dwie publikacje autorów z Polski: D. Sześciło34 i E. Markowskiej35.
Na dalszym etapie badań, dokonano analizy treści najczęściej cytowanych artykułów
przedstawionych w tabeli 2, podejmujących problematykę koprodukcji w usługach publicznych. Zwrócono uwagę na takie aspekty jak: obszar badań/analiz, typ usługi publicznej
będący przedmiotem analizy, stosowane metody badawcze.
Przegląd treści zawartych w artykułach pokazuje, że koprodukcja to praktyka, którą
można znaleźć w wielu obszarach sektora publicznego (takich jak media regionalne, usługi
biblioteczne czy wywóz śmieci), ale głównie w opiece zdrowotnej i edukacji. Koprodukcja
była badana przeważnie w pojedynczych lub porównawczych studiach przypadków. Te studia przypadków były prowadzone często przy wykorzystaniu wywiadów i analizy dokumentów. Metody ilościowe zostały wykorzystane znacznie rzadziej. W związku z tym widzimy,
że podejście jakościowe przeważa podczas badania praktyk koprodukcji. Oznacza to m.in.,
iż badany jest kontekst współtworzenia a czynniki w tym kontekście były przedmiotem
szczególnej uwagi.

5. Podsumowanie
Wyniki analiz przeprowadzonych w niniejszym artykule pokazują, iż zagadnienie koprodukcji w usługach publicznych, jako innowacyjnej koncepcji świadczenia usług publicznych,
27

2016 r. – Impact Factor: 2.293.
2016 r. – Impact Factor: 1.098.
29 2016 r. – Impact Factor: 1.350.
30 2016 r. – Impact Factor: 1.133.
31 2016 r. – Impact Factor: 4.090.
32 Opracowanie na podstawie bazy Scopus z dnia 10.01.2018 r.
33 Opracowanie na podstawie bazy Scopus z dnia 10.01,2018 r.
34 D. Sześciło, M. Bartenberger, The Benefits and Risks of Experimental Co-production: The Case of Urban Redesign in Vienna, „Public Administration” 2016, vol. 94, iss. 2, s. 509–525.
35 J. Dzinic, M. M. Svidronova, E. Markowska-Bzducha, Participatory Budgeting: A Comparative Study of Croatia, Poland and Slovakia, „NISPAcee Journal of Public Administration and Policy” 2016, vol. 9, iss. 1, s. 31–56.
28
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jest wciąż słabo rozpoznane i bez solidnej podbudowy empirycznej. W szczególności badania
krajowe nie mają jeszcze znaczących osiągnięć na tym polu, biorąc pod uwagę rozpoznawalność i cytowalność publikacji w ważnych periodykach naukowych.
O ile dobrze rozpoznane są w literaturze przedmiotu przyczyny rozwoju koprodukcji:
próba poprawy jakości usług publicznych poprzez wykorzystanie wiedzy użytkowników i ich
sieci; potrzeba świadczenia usług publicznych, które są lepiej ukierunkowane i lepiej reagują
na użytkowników; możliwość wykorzystania koprodukcji jako sposobu na obniżenie kosztów; możliwość stworzenia synergii między rządem a społeczeństwem obywatelskim z pozytywnym wpływem na kapitał społeczny36, to jednak zbyt mało miejsca poświęca się badaniu
efektywności i skuteczności koprodukcji, a także, co zauważa D. Sześciło, społecznych skutków koprodukcji. Niemniej jednak, koprodukcja to koncepcja innowacyjna dla krajowego
sektora publicznego, bardzo szeroko ujmowana w literaturze zagranicznej i wciąż słabo eksplorowana w literaturze krajowej.
Wyniki badań przeprowadzone w niniejszym artykule należy traktować jako wstępne,
wymagające dalszej weryfikacji, chociażby poprzez skupienie się na procesie koprodukcji
w konkretnym sektorze publicznym, np. ochronie zdrowia lub zawężając analizy do konkretnego obszaru, np. miasta i rodzaju usługi, np. usługi edukacyjne. Wskazane byłoby dokonanie bardziej pogłębionych badań, np. opierając się na bardziej wnikliwej analizie cytowań
czy identyfikowaniu metod badawczych stosowanych w eksplorowaniu tej problematyki.
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Public Services Co-Production. Literature Review
Summary
In the United States, Western Europe and Australia, there is more and more frequent emphasis laid on
the direct involvement of citizens in the processes of planning and rendering of public services with
the use of the concept of co-production. Co-production assumes that inhabitants/citizens devote their
time and effort to produce public services which they will make use of themselves. The exploration of
co-production is becoming more and more advanced for a wide group of researchers of public services management. In 2006, the periodical Public Management Review published a special issue entitled
Co-Production. The Third Sector and the Delivery of Public Services, vol. 8 (4). A considerable part of
research was also done by J. Alford in Australia and other Anglo-Saxon countries. In 2012 a set of articles was published in the New Public Governance; Third Sector and Co-Production, a volume published
by Routledge. The growing academic interest in co-production was recorded in 2009 after awarding
the Noble Memorial Prize in Economic Sciences to the late Elinor Ostrom for her work on the analysis of common (public) goods as well as the role of users and their associations in the production of
such goods. The concept of co-production is becoming an important part of the trend of modern innovative public management, which has been reflected by a keener interest of researchers of this issue
recently. The study is aimed at the analysis of the state of research and identification of major areas related to this topic. The article is based on a systematic review of literature which included the selection
of basic literature and publications, bibliometric analysis and content analysis. The results of research
indicate that co-production of innovative public services is a new problem, not well examined in the
literature, without a solid methodological base but constituting an interesting and topical research area.
Keywords: co-production, public services, innovations in the public sector, analysis
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Przywództwo menedżerskie jako istotny
mechanizm przedsiębiorczości technologicznej:
wyniki badań empirycznych przedsiębiorstw
Doliny Lotniczej w Polsce1

Streszczenie
Przedsiębiorczość technologiczna stanowi istotny mechanizm rozwoju przedsiębiorstw wysokich
technologii i co za tym idzie budowania gospodarki opartej na wiedzy. Jednocześnie analiza ostatnich doniesień literaturowych wskazuje na brak całościowej, spójnej i przejrzystej teorii przedsiębiorczości technologicznej. Artykuł ma na celu częściowe wypełnienie tej luki poprzez próbę odpowiedzi
na pytanie o charakterystykę przywództwa menedżerskiego jako mechanizmu sprawczego procesu
przedsiębiorczości technologicznej. Metodyka badawcza bazuje na logice porównawczego studium
przypadku i mieści się w ogólnej kategorii badań jakościowych dla procesu tworzenia założeń teorii.
Zaprojektowany konstrukt badawczy przedsiębiorczości technologicznej został empirycznie przetestowany na grupie przedsiębiorstw należących do Doliny Lotniczej w Polsce. Badane przedsiębiorstwa
zostały podzielone na dwie symetryczne grupy, według dwóch kolejnych faz wczesnego rozwoju, tj.:
na grupę przedsiębiorstw w fazie formowania i grupę w fazie wzrostu. Wyniki badań empirycznych
1 Niniejszą pracę wykonano w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
NCN w Krakowie (grant nr UMO-2012/07/B/HS4/03128). Gratefully acknowledge the research support from the
Polish National Science Center in Cracow (grant no. UMO-2012/07/B/HS4/03128).
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wskazują na istotną rolę wielowymiarowego, uwzględniającego wszystkie podstawy i mechanizmy władzy, przywództwa menedżerskiego w procesie przedsiębiorczości technologicznej. Przedsiębiorstwa
w fazie formowania w porównaniu z przedsiębiorstwami w fazie wzrostu wykazują różnice zarówno
w odniesieniu do profilu uzyskiwanej efektywności, jak i specyfiki przywództwa menedżerskiego
przedsiębiorczości technologicznej.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość technologiczna, przywództwo menedżerskie, przedsiębiorstwa
wysokich technologii
Kod klasyfikacji JEL: L26

1. Wprowadzenie
Zjawisko przedsiębiorczości technologicznej, które najwyraźniej przejawia sią w praktyce
zakładania i rozwijania nowych przedsiębiorstw technologicznych, jest kluczowe z punktu
widzenia transformacji gospodarki o przewagach kosztowych do gospodarki przewag technologicznych i budowania gospodarki opartej na wiedzy. Jednocześnie jednak, analiza literatury przedmiotu wskazuje, iż brakuje kompletnej i przejrzystej teorii przedsiębiorczości
technologicznej, w tym dojrzałej metodyki z wykształconym instrumentarium menedżerskim dla praktycznego budowania takich przedsiębiorstw.
Niniejszy artykuł ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie o charakterystykę przywództwa menedżerskiego jako mechanizmu sprawczego procesu przedsiębiorczości technologicznej. Innymi słowy, artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o przywódczy
aspekt teorii przedsiębiorczości technologicznej jako mechanizmu rozwojowego przedsiębiorstw technologicznych.
Przedsiębiorstwa należące do Doliny Lotniczej w Polsce2 zostały wybrane jako empiryczne laboratorium dla studiowania zjawiska przedsiębiorczości technologicznej. Członkowie Doliny Lotniczej w Polsce stanowią dobry materiał empiryczny dla sformułowania
odpowiedzi na postawione pytanie badawcze, przynajmniej ze względu na dwie, następujące charakterystyki: (a) ich przynależność jako przedsiębiorstw lotniczych do grupy firm
wysokich technologii według nomenklatury OECD, która oznacza, że prowadzą one bezpośrednio bądź pośrednio prace badawczo-rozwojowe, (b) dużą dynamikę rozwoju przemysłu
lotniczego w Polsce w ostatnich latach, włączając w to powstawanie i rozwój nowych przedsiębiorstw lotniczych.
Zjawisko przedsiębiorczości technologicznej zostało zdefiniowane w artykule jako proces formowania i rozwoju przedsiębiorstw technologicznych, którego gruntem jest rozwój
nauk inżynierskich, a rdzeniem rozpoznawanie i wykorzystywanie szans technologicznych.
Tak rozumiana przedsiębiorczość technologiczna została zoperacjonalizowana do postaci
2

dolinalotnicza.pl
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trzy-wymiarowego modelu badawczego, obejmującego wymiar rezultatów jako efektów przedsiębiorczości technologicznej, wymiar atrybutów zachowań przedsiębiorczych oraz wymiar
mechanizmów przedsiębiorczości technologicznej rozumianych w świetle podejścia konfiguracyjnego. W artykule wyeksponowano mechanizm przywództwa menedżerskiego jako
istotnego elementu zachodzenia przedsiębiorczości technologicznej. Przywództwo menedżerskie przedsiębiorczości technologicznej rozumie się jako specyficzny proces sprawczy
rozwoju organizacji, zachodzący w wykształconej konfiguracji rozwojowej tejże organizacji
według logiki rozpoznawania i wykorzystywania szans technologicznych.

2. Przedsiębiorczość technologiczna a strategie rozwojowe
współczesnych organizacji
Strategie rozwojowe współczesnych organizacji stanowią sposób długoterminowego
radzenia sobie menedżerów w warunkach narastającej nieprzewidywalności otoczenia, w tym
szczególnie otoczenia społecznego i technologicznego. Przedsiębiorstwa wysokich technologii, jako szczególny przykład dzisiejszych organizacji, opierają swój rozwój na najnowszych
osiągnieciach techniki i inżynierii, korzystając z dynamiki ich otoczenia technologicznego.
Technologia w formie konfiguracji, złożonej z wynalazku czy wzoru użytkowego, specyficznej wiedzy i umiejętności technicznych oraz najnowszej infrastruktury technicznej, stanowi
rdzeń strategii rozwojowej przedsiębiorstw wysokich technologii. Jednocześnie wytworzona
konfiguracja techniczna przedsiębiorstwa (innymi słowy jego strategiczna kompetencja technologiczna i wynikająca z niej doskonałość technologiczna przedsiębiorstwa) wymaga uzupełnienia dynamicznymi procesami zarządczymi o charakterze społecznym. Spośród wiązki
procesów zarządczych, w warunkach turbulentnych, kluczowe są procesy przedsiębiorcze
pozwalające na skokowy rozwój organizacji równoległe bądź z wyprzedzeniem w stosunku do
zmian otoczenia. Skokowy rozwój organizacji jest opisywany w literaturze przedmiotu jako
czasowe osiąganie tzw. dynamicznych stanów równowagi. Rola kadry zarządzającej polega
w takich warunkach na dostosowywaniu przedsiębiorstwa do częstych zmian, a nie dążeniu
do stabilizacji i pewności. Przywództwo menedżerskie, rozumiane jako zjawisko społeczne
polegające na oddziaływaniu kadry zarządzającej na rozwój organizacji, powinno w warunkach turbulentnych zmian inicjować i wdrażać strategie radzenia sobie z niejednoznacznością, w zamian za tradycyjne strategie minimalizowania i kontrolowania niepewności3.
Strategia przedsiębiorczości technologicznej jest typem strategii przedsiębiorczej, która
za kluczowy element rozwoju organizacji uznaje rozwój technologii. Innymi słowy organizacja jako podmiot strategii przedsiębiorczości technologicznej jest katalizatorem przedsięwzięć technologicznych (począwszy od idei technologicznej a skończywszy na rynkowym
produkcie). Z jednej strony strategia przedsiębiorczości technologicznej wymaga świadomego
3

T. H. Davenport, M. Leibold, S. Voelpel, Strategic Management in the Innovation Economy, Wiley 2006.
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procesu zarządzania projektami dla ciągłego tworzenia innowacji produktowych (w ramach
odkrywania szans technologicznych), z drugiej świadomego procesu zarządzania wiedzą dla
ustawicznego procesu konstruowania i urzeczywistniania modeli biznesowych (w odniesieniu do wykorzystywania szans technologicznych).
Analizując przedsiębiorczość technologiczną w perspektywie strategicznego rozwoju
organizacji można rozpatrywać ją na poziomie mechanizmu motorycznego rozwoju organizacji i rozumieć trojako (zob. rys. 1):
–– jako proces przedsiębiorczości technologicznej,
–– na poziomie atrybutowym, jako cechy organizacji oraz jej otoczenia,
–– na poziomie rezultatów procesów przedsiębiorczości technologicznej czyli wskaźników
efektywności rozwoju organizacji.
Rysunek 1. Rezultaty, atrybuty oraz proces przedsiębiorczości technologicznej
Poziom rezultatów: efektywność rozwoju organizacji
Parametry sprzedażowe, zatrudnieniowe, innowacyjne i dot. klimatu
społecznego w organizacji.
Poziom atrybutów: cechy organizacji i otoczenia
Cechy organizacji:
– proaktywność
– innowacyjność
– podejmowanie ryzyka
– wykorzystywanie rozwoju
technologicznego

Cechy otoczenia:
– dynamika
– złożoność
– wrogość

Poziom działań: kluczowe mechanizmy
Poziom działań (czynników motorycznych), procesformułowania i wykorzystywania szans technologicznych
Przywództwo

Strategia

Struktura

Źródło: opracowanie własne.

Na poziomie procesowym przedsiębiorczość rozumiana jest zgodnie z podejściem konfiguracyjnym4 jako czasowa konfiguracja elementów przywództwa menedżerskiego, struktury
4

M. Bratnicki, Metodologiczne podejście do sprawdzania teorii przedsiębiorczych konfiguracji, „Przegląd Organizacji” 2009, s. 7–9.
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organizacyjnej oraz strategii rozwojowej. Na poziomie atrybutowym możemy mówić o atrybutach, cechach przedsiębiorczej organizacji oraz jej otoczenia. Zgodnie z powszechnie
zaakceptowanym wśród teoretyków przedmiotu konceptem przedsiębiorczej orientacji organizacyjnej5 można wyróżnić trzy charakterystyczne cechy organizacji przedsiębiorczej, tj.:
proaktywność, podejmowanie ryzyka oraz innowacyjność. Charakterystykę otoczenia organizacyjnego można przeprowadzić na podstawie trzech następujących atrybutów6: wrogość,
złożoność oraz zmienność. Wreszcie na poziomie rezultatów, zgodnie z koncepcją organizacji wysokiej efektywności, racjonalny mechanizm rozwoju organizacji musi się przekładać
w danej perspektywie czasowej na jej ponadprzeciętny rozwój mierzony różnego typu parametrami wyjściowymi, w tym7: parametrami dotyczącymi przychodów ze sprzedaży produktów i usług, przychodów z innowacji, stanu zatrudnienia oraz parametrów społecznych
dotyczących pracowników organizacji.
Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji
w świetle podejścia konfiguracyjnego nabiera znaczenia czasowo uzyskiwanych wzorców czy
modeli rozwoju organizacji. Na modele te składają się czynniki procesowe złożone z przywództwa, strategii oraz struktury organizacyjnej, czynniki atrybutowe złożone z innowacyjnej orientacji organizacji i charakterystyki otoczenia oraz rezultaty w postaci wskaźników
efektywności. W ramach szkoły przedsiębiorczości, koncentrującej się na wczesnych etapach
rozwoju przedsięwzięć, dwa główne etapy rozwoju organizacji charakteryzujące się odmiennymi konfiguracjami czy wzorcami rozwojowymi to: (a) etap wczesnego rozwoju (start-up),
na którym organizacje dążą do wytworzenia innowacyjnego produktu oraz (b) etap ugruntowanego rozwoju (growth start-up), na którym organizacje dążą do wzrostu sprzedaży
i umocnienia portfela produktowego.

3. Przywództwo menedżerskie jako mechanizm
przedsiębiorczości technologicznej
Przywództwo przedsiębiorcze stanowi istotny wymiar zjawiska przedsiębiorczości, czyli
innymi słowy, procesu odkrywania i wykorzystywania szans rozwojowych organizacji. W literaturze przedmiotu nauk o zarządzaniu występują trzy następujące nurty w ramach badań
przedsiębiorczego przywództwa:
a) badania koncentrujące się na liderach, w tym ich przedsiębiorczych zachowaniach i postawach8;
5 C. Jeffrey, G. T. Lumpkin, Entrepreneurial Orientation Theory and Research: Reflections on a Needed Construct, „Entrepreneurship: Theory & Practice” 2011, no. 35, s. 855–872.
6 G. G. Dees, D. W. Beard, Dimensions of Organizational Tasks Environments, „Administrative Science Quarterly” 1984, no. 1, s. 52–73.
7 A. A. De Waal, Characteristics of High Performance Organisations, „Business Management and Strategy”
2012, no. 3 (1), s. 28–45.
8 N. Thornberry, Lead Like an Entrepreneur, Mc Grow Hill, 2006.
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b) badaniach właścicieli nowych przedsiębiorstw, którzy musieli zaadaptować takie role
przywódcze, które wzmacniają rozwój ich organizacji9;
c) badaniach koncentrujących się na identyfikacji różnic między liderami a przedsiębiorcami10.
Do najczęściej wymienianych atrybutów przedsiębiorczego lidera zalicza się: wizjonerstwo,
oportunizm, wpływanie na innych ludzi, planowanie, motywowanie, orientacja na osiągnięcia, kreatywność, elastyczność, cierpliwość, determinacja, podejmowanie ryzyka, tolerancja
wieloznaczności, wytrwałość, proaktywność i wewnętrzne umiejscowienie kontroli11. W ujęciu
procesowym przedsiębiorcze przywództwo koncentruje się wokół inicjowania i wzmacniania
procesu odkrywania i wykorzystywania przedsiębiorczych szans. Przedsiębiorcza szansa jest
sposobnością wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu bądź usługi. Odkrywanie
jest procesem o charakterze percepcyjnym, wiążę się z procesem rozpoznawania i formułowania przedsiębiorczych szans. Wykorzystywanie odnosi się do aktywności o charakterze
inwestycyjnym, które powodują uzyskiwanie renty czy zwrotu z przedsiębiorczych szans.
Innymi słowy, przedsiębiorcze odkrywanie szans jest procesem percepcyjnym, przedsiębiorcze wykorzystywanie szans jest działaniem inwestycyjnym, natomiast przedsiębiorcze
przywództwo inicjuje i wzmacnia obydwa elementy przedsiębiorczego rozwoju. Przedsiębiorczy liderzy angażują się osobiście w działalności skoncentrowane wokół szans rozwojowych,
poprzez co jednocześnie motywują pozostałych członków organizacji do zachowań przedsiębiorczych. Przedsiębiorczy liderzy odgrywają role wzorcowych modeli przedsiębiorczych
postaw i zachowań, czy przedsiębiorczych ról organizacyjnych. Dwa, bezpośrednio korespondujące z modelem przedsiębiorczego lidera, modele przywództwa to model przywództwa transformacyjnego oraz model przywództwa wspierającego kreatywność. Przywództwo
transformacyjne składa się z czterech komponentów tj.: charyzmatycznej osobowości, indywidualnego podejścia, motywacji opartej na inspirowaniu oraz intelektualnej stymulacji członków organizacji12. Podobieństwo przywództwa transformacyjnego do przedsiębiorczego jest
szczególnie widoczne w obszarze intelektualnej stymulacji pracowników. Stymulacja taka
prowadzi do wyszukiwania nowych metod pracy, poszukiwania szans w warunkach ryzyka
oraz podważania istniejących status quo. Liderzy przedsiębiorczy zamiast dopasowywać się
do otoczenia próbują je kreować oraz stymulują pracowników do nowych sposobów myślenia na temat starych problemów. Prowadzi to do rozpoznawania czy odkrywania nowych
szans rozwojowych. W zakresie przywództwa inicjującego kreatywność badacze przedmiotu
wskazują, że pracownicy są bardziej twórczy w warunkach jednoznacznego wsparcia przez

9

M. Peterson, J. E. McGee, S. L. Mueller, J. M. Sequeira, Entrepreneurial Self-Efficacy: Refining the Measure,
„Entrepreneurship Theory and Practice” 2009, no. 4, s. 965–988.
10 M. D. Ensley, K. M. Hmieleski, C. L. Pearce, The Importance of Vertical and Shared Leadership within New
Venture Top Management Teams: Implications for the Performance of Startups, „The Leadership Quarterly” 2006,
no. 17217 (231).
11 C. B. Becherer, M. Mendenhall, K. F. Eickhoff, Separated at Birth: An Inquiry on the Conceptual Independence
of the Entrepreneurship and the Leadership Constructs, „Journal of Entrepreneurship” 2008, no 2, s. 13–27.
12 M. Peterson, J. E. McGee, S. L. Mueller, J. M. Sequeira, Entrepreneurial Self-Efficacy…, op.cit., s. 965–988.
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lidera13. Do podstawowych mechanizmów wsparcia kreatywnych pracowników zalicza się
wynagradzanie kreatywnej pracy oraz publiczne docenianie innowacyjności. Chociaż kreatywność jest ważnym elementem procesu przedsiębiorczego, to nie jest ona synonimem
przedsiębiorczości. Twórczość jest niezbędna do tworzenia nowych idei, które nie zawsze
można uznać za szanse przedsiębiorcze. Przywództwo wspierające kreatywność skupia się
raczej na procesach wewnętrznych organizacji, podczas gdy przywództwo przedsiębiorcze
koncentruje się na innowacjach oraz może nawet bardziej na komercjalizacji produktów,
usług lub całych procesów.
Przedsiębiorczy liderzy koncentrują się przede wszystkim na budowaniu pasji przedsiębiorczej oraz samodzielności wśród pracowników. Wzmacniają wiarę podwładnych w ich
przedsiębiorcze zdolności i umiejętności oraz rozbudzają w nich pasję do innowacji i kreatywności14. Oportunizm lidera i jego współpracowników (oportunizm w dobrym tego słowa
znaczeniu) stanowi centralną oś przedsiębiorczego przywództwa. Głównym mechanizmem
społecznego oddziaływania przedsiębiorczego lidera jest komunikacja. Liderzy komunikują
wyraźną i jednoznaczną wizję rozwojową organizacji, do której przekonują pozostałych członków organizacji, i wokół której budują zaangażowanie tych członków do realizacji zadań czy
osiągania celów organizacyjnych. Mechanizmy motywacji pracowników do realizacji przedsiębiorczej wizji rozwojowej oparte są w większym stopniu na odwoływaniu się lidera do
wartości i znaczenia wizji rozwojowej organizacji niż na klasycznym systemie nagród i kar.
Władza przedsiębiorczego lidera oparta jest w większym stopniu na kompetencjach zarządczych i umiejętnościach komunikacji i perswazji, niż na kompetencjach technicznych związanych z technologią wykorzystywaną w danej organizacji.
Efektem działań przedsiębiorczego lidera jest organizacja o przedsiębiorczej orientacji,
charakteryzująca się innowacyjnością (w różnym tego słowa znaczeniu, tj. innowacją radykalną i modernizacyjną, produktową oraz procesową), proaktywnością (przejawiającą się
w podejmowaniu nowych inicjatywy czy wyprzedzaniu posunięć konkurentów), podejmowaniem ryzyka (umiejętnością radzenia sobie w warunkach niepewności i wieloznaczności).
Organizacje o orientacji przedsiębiorczej uzyskują ponadprzeciętne parametry rozwojowe,
zarówno w obszarze wyników obiektywnych – tych policzalnych dotyczących na przykład
przychodów ze sprzedaży, jak i subiektywnych – czyli o charakterze jakościowym, określających na przykład klimat w organizacji.

13 M. Makri, A. Scandura, Exploring the Effects of Creative CEO Leadership on Innovation in High-Technology
Firms, „The Leadership Quarterly” 2010, no. 1, s. 75–88.
14 M. Cardon, J. Wincent, J. Singh, M. Drnovesk, The Nature and Experience of Entrepreneurial Passion, „Academy of Management Review” 2009, no. 3, s. 511–532.
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4. Wyniki badań empirycznych przedsiębiorczego
przywództwa
Badana empiryczne zostały przeprowadzone na przełomie lat 2014/2017, dotyczyły one
przedsiębiorstw branży lotniczej w Polsce15. Badania miały na celu opisanie mechanizmu
przywództwa menedżerskiego jako czynnika motorycznego rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii.
Badania miały charakter indukcyjny, oparty na metodyce wielokrotnego studium przypadku. Próba badawcza obejmowała przedsiębiorstwa należące do Doliny Lotniczej w Rzeszowie. Dobór przedsiębiorstw do badań był celowy i obejmował dwie grupy przedsiębiorstw,
tj.: przedsiębiorstwa znajdujące się na etapie wczesnego rozwoju (start-ups companies) bez
wykształconego portfela produktowego oraz przedsiębiorstwa na etapie utrwalonego rozwoju (growth companies) z wykształconym portfelem produktowym. Dobór przedsiębiorstw
podyktowany był wyraźnym zachodzeniem w przedsiębiorstwie zjawiska przedsiębiorczości
technologicznej (firmy branży lotniczej należą do przemysłu wysokich technologii)16 oraz
chęcią porównania mechanizmu przedsiębiorczości technologicznej na różnych etapach
cyklu rozwoju organizacji (start up versus growth companies). Przedsiębiorstwa w fazie wczesnego rozwoju należały do Preinkubatora Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, natomiast przedsiębiorstwa w fazie utrwalonego wzrostu należały do Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego. Wykorzystanie istniejących struktur proinnowacyjnych
w ramach Doliny Lotniczej ułatwiło klasyfikacje firm do dwóch grup według stopnia ich
rozwoju na krzywej cyklu życia. Liczebność próby badawczej obejmowała dwadzieścia przedsiębiorstw, w tym dziesięć na etapie wchodzenia na rynek oraz dziesięć na etapie utrwalonego wzrostu.
Zbieranie danych i informacji odbywało się zgodnie z metodyką wielokrotnego wywiadu
swobodnego z kadrą zarządzającą badanych przedsiębiorstw (w przypadku firm w fazie
wprowadzenia byli to jednocześnie właściciele bądź współwłaściciele badanych przedsiębiorstw, w przypadku firm w fazie utrwalonego wzrostu właściciele wchodzili w skład kadry
zarządzającej). Proces badawczy było złożony z trzech etapów, tj.: wstępnej rozmowy telefonicznej, wywiadu bezpośredniego w przedsiębiorstwie oraz finalnego etapu wypełnienia
elektronicznego kwestionariusza.
Struktura właścicielska badanych firm została przedstawiona w tabeli 1.
15 Tak jak zaznaczono na stronie tytułowej prezentowane w niniejszym artykule badania zostały zrealizowane
w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki NCN, pt. Przedsiębiorczość technologiczna i rozwój organizacji. Artykuł jest wynikiem realizacji części szczegółowych zadań badawczych dotyczących strategii przedsiębiorczości technologicznej.
16 Przemysł wysokiej technologii (high technology industries), kategoria zgodnie z klasyfikacją OECD, zob.
www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf (1.09.2017). Przedsiębiorstwa lotnicze zgodnie z tą klasyfikacją należą do
przemysłu wysokich technologii, tj. przemysłu o najwyższej intensywności prac badawczo-rozwojowych.
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Tabela 1. Struktura właścicielska badanych przedsiębiorstw
Grupa firm
W fazie wprowadzenia
W fazie utrwalonego wzrostu

Właściciel – wynalazca

Właściciel – handlowiec

Właściciel – VC

10 (100%)

10 (100%)

0 (0%)

6 (60%)

10 (100%)

0 (0%)

Źródło: opracowanie własne.

Strukturę nośną dla przeprowadzanych wywiadów swobodnych stanowił autorski kwestionariusz przedsiębiorczości technologicznej17. Na zasadnicze elementy kwestionariusza
składają się następujące elementy: na poziomie rezultatów, ośmioelementowa część dotycząca
pomiaru efektywności organizacji, na poziomie atrybutowym dziewięcioelementowa część
obejmująca orientację przedsiębiorczą organizacji i sześcioelementowa część dotycząca analizy
otoczenia, w końcu na poziomie mechanizmów siedmioelementowa część opisująca strategię rozwojową organizacji. Poszczególne zmienne kwestionariusza były oceniane siedmiostopniową skalą Likerta. Analiza statystyczna pozyskanych danych była podzielona na dwa
etapy, tj. etap analizy danych dotyczących przedsiębiorstw wchodzących na rynek oraz etap
analizy danych dotyczących przedsiębiorstw o utrwalonej pozycji rynkowej. Kluczową logiką
prowadzonych analiz jest porównywania organizacji wysoce i przeciętnie efektywnych i co
za tym idzie identyfikacja różnic dodatnich i ujemnych (różnice dodatnie to większe nasilenie badanej cechy dla organizacji wysoce efektywnych, różnice ujemne to większe nasilenie
badanej cechy dla organizacji o przeciętnej efektywności). W trakcie analiz statystycznych
wykorzystano techniki analizy skupień wg uzyskiwanych efektywności, analizy dominant
oraz średnich wg pozostałych pomiarów.
Na rysunku 2 przedstawiono analizę skupień według wielowymiarowego pomiaru efektywności dla grupy firm wchodzących na rynek.
Analiza porównawcza mierników rozwoju dwóch wyodrębnionych ze względu na wielowymiarowy koncept efektywności skupisk firm wchodzących na rynek wykazuje szczególnie duże różnice dodatnie w odniesieniu do mierników społecznych. Obydwie grupy firm
różnicują się słabo w odniesieniu do ilościowych mierników efektywności, wyraźne rozróżnienie występuje w obszarze społecznym, dotyczącym zwłaszcza zaangażowania. Wysoka
efektywność rozwoju firm na etapie wchodzenia na rynek bazuje głównie na miernikach
społecznych, w tym zwłaszcza na zaangażowaniu pracowników w wykonywane zadania.
Rozkład statystyk dotyczących przedsiębiorczego przywództwa w grupie firm wchodzących na rynek przedstawiono w tabeli 2.

17 P. Kordel, Kwestionariusz przedsiębiorczości technologicznej, Politechnika Śląska, Zabrze 2014 (opracowanie
wewnętrzne w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki NCN, pt. Przedsiębiorczość
technologiczna i rozwój organizacji).
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Rysunek 2. Analiza skupień wg efektywności dla grupy firm w fazie wchodzenia na rynek
Wykr. średnich każd. skupienia

7,5
7,0
6,5
6,0

Nasilenie danego parametru
efektywności rozwoju
organizacji na tle konkurencji
(oceny wg 7 - stopniowej skali
Likerta)

5,5

Skupien. 1
Skupien. 2

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

Rent

Zysk

Przych innow
Przych
Zaangaż
Zatrud
Satysf
Optym
Zmienne

Parametry efektywności rozwoju organizacji
Objaśnienie skrótów: rent. – rentowność sprzedaży, zysk – zyskowność sprzedaży, przych. innow.
– udział przychody ze sprzedaży innowacji, zatrud. – wzrost zatrudnienia, przych. – wzrost całkowitych
przychodów ze sprzedaży, satysf. – poziom satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, zaangaż.
– poziom zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę, optym. – poziom optymizmu
pracowników nt. perspektyw rozwojowych organizacji.
Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu programu Statistica.

Tabela 2. Mechanizm przedsiębiorczego przywództwa dla grupy firm wchodzących na rynek
Poziom procesowy przedsiębiorczości technologicznej
Statystyka
/zmienna

dominanta/
wys.efekt

dominanta/
śr.efekt

średnia (odch.
stand.)/wys.efekt

średnia (odch.
stand.)/śr.efekt

różnica
dominanta

różnica
średnia

P1: Wyrazisty lider

7

7

6,6
(0,55)

6,33
(1,15)

0

+0,27

P2: Władza oparta
na systemie nagród i kar

5

–

4,8
(2,28)

3,0
(2,08)

–

+1,47

P3: Władza oparta na
wartościach moralnych

7

6

6,2
(0,4)

5,33
(1,15)

+1

+0,87

P4: Władza oparta na
wiedzy technicznej

7

–

6,6
(0,89)

6,0
(1,0)

–

+0,6

P5: Władza oparta na
wiedzy zarządczej

7

6

6,6
(0,55)

6,33
(0,58)

+1

+0,27

P6: Przywództwo oparte
na pasji i identyfikacji
z misją organizacji

7

5

6,6
(0,89)

4,4
(0,89)

+2

+2

P7: Przywództwo
oparte na dążeniu do
podwyższania wartości
rynkowej organizacji

7

7

5,8
(1,1)

5,6
(1,34)

0

+0,2

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza porównawcza mechanizmów przywódczych przedsiębiorczości technologicznej
w grupie firm wchodzących na rynek wykazuje różnice dodatnie w odniesieniu do wszystkich
charakterystyk. Oznacza to, iż przedsiębiorstwa o wyższej efektywności charakteryzują się
bardziej ugruntowanym procesem przewodzenia we wszystkich trzech badanych wymiarach
tj. sposobie motywacji pracowników (P2, P3), podstawach władzy menedżerskiej (P4, P5) oraz
motywacji wewnętrznej menedżera (P6, P7). Do wymiarów przywództwa o wyraźnie wyższym nasileniu należy zaliczyć motywowanie pracowników poprzez wartości moralne oraz
motywację wewnętrzną opartą na pasji i identyfikacji menedżera z misją organizacji. Cechą
odróżniającą menedżerów organizacji o wysokiej efektywności jest akceptacja paradoksów
i zdolność do myślenia dialektycznego. Jest to szczególnie widoczne w wymiarze motywacji
wewnętrznej menedżerów, gdzie widać jednoczesną realizację misji społecznej organizacji
z budowaniem jej wartości rynkowej.
Na rysunku 3 przedstawiono analizę skupień według wielowymiarowego pomiaru efektywności dla grupy firm o utrwalonej pozycji rynkowej.
Rysunek 3. Analiza skupień wg efektywności dla grupy firm o utrwalonej pozycji rynkowej
Wykr. średnich każd. skupienia

7,5
7,0
6,5
6,0

Nasilenie danego parametru
efektywności rozwoju
organizacji na tle konkurencji
(oceny wg 7 - stopniowej skali
Likerta)

5,5

Skupien. 1
Skupien. 2

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

Rent

Zysk

Przych innow
Przych
Zaangaż
Zatrud
Satysf
Optym
Zmienne

Parametry efektywności rozwoju organizacji
Objaśnienie skrótów: rent. – rentowność sprzedaży, zysk – zyskowność sprzedaży, przych. innow.
– udział przychody ze sprzedaży innowacji, zatrud. - wzrost zatrudnienia, przych. – wzrost całkowitych
przychodów ze sprzedaży, satysf. – poziom satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, zaangaż.
– poziom zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę, optym. – poziom optymizmu
pracowników nt. perspektyw rozwojowych organizacji.
Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu programu Statistica.

Analiza wskaźników efektywności dwóch grup przedsiębiorstw w fazie utrwalonego wzrostu, w przeciwieństwie do analizy skupień firm w fazie wejścia na rynek, wskazuje, iż firmy
różnicują się znacznie ze względu na ilościowe parametry rozwoju. W obszarze parametrów
społecznych różnice między obiema grupami przedsiębiorstw są zdecydowanie mniejsze.
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Podobnie jak poprzednio zarówno firmy wysoce, jaki i przeciętnie efektywne plasują się
w pozytywnych obszarach efektywności.
Rozkład statystyk dotyczących przedsiębiorczego przywództwa w grupie firm o utrwalonej pozycji rynkowej został przedstawiony w tabeli 3.
Tabela 3. M
 echanizm przedsiębiorczego przywództwa dla grupy firm o utrwalonej pozycji
na rynku
Poziom procesowy przedsiębiorczości technologicznej
Statystyka
/zmienna

dominanta/
wys.efekt

dominanta/
średnia (odch.
śr.efekt
stand.)/ wys.efekt

średnia (odch.
stand.)/śr.efekt

różnica
dominanta

różnica
średnia

P1: Wyrazisty lider

–

7

6
(1,00)

6
(1,73)

–

0

P2: Władza oparta
na systemie nagród i kar

7

5

6
(1,73)

4,4
(1,34)

+2

+1,4

P3: Władza oparta
na wartościach

–

5

5,67
(1,53)

5,0
(1,41)

–

+0,67

P4: Władza oparta
na wiedzy technicznej

7

7

6,33
(1,15)

6,20
(1,10)

0

+0,13

P5: Władza oparta
na wiedzy zarządczej

5

5

5,67
(1,15)

5,8
(0,84)

0

–0,13

P6: Przywództwo oparte
na pasji i identyfikacji
z misją organizacji

7

5

6,33
(1,03)

5,0
(0)

+2

+1,33

P7: Przywództwo
oparte na dążeniu do
podwyższania wartości
rynkowej organizacji

7

5

6,0
(1,11)

5,0
(0)

+2

+1

Źródło: opracowanie własne.

Analiza porównawcza mechanizmów przywódczych przedsiębiorczości technologicznej
w grupie firm o utrwalonej pozycji rynkowej wykazuje różnice dodatnie w odniesieniu do
większości badanych charakterystyk. Oznacza to, iż przedsiębiorstwa o wyższej efektywności charakteryzują się bardziej ugruntowanym procesem przewodzenia we wszystkich
trzech badanych wymiarach tj. sposobie motywacji pracowników (P2, P3), podstawach władzy menedżerskiej (P4, P5) oraz motywacji wewnętrznej menedżera (P6, P7). Do wymiarów przywództwa o wyraźnie wyższym nasileniu w grupie firm o wysokiej efektywności
należy zaliczyć motywowanie pracowników poprzez system nagród i kar oraz motywację
wewnętrzną menedżerów opartą na pasji oraz chęci podwyższenia wartości rynkowej organizacji. Akceptacja paradoksów i zdolność do myślenia dialektycznego jest charakterystyczna
dla obydwu grup przedsiębiorstw.
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5. Podsumowanie
Syntetyczne zestawienie modeli przywództwa przedsiębiorczości technologicznej organizacji wysokiej efektywności na etapach wchodzenia na rynek oraz na etapie utrwalonej
pozycji rynkowej przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Zestawienie uzyskanych modeli przywództwa menedżerskiego jako mechanizmu
przedsiębiorczości technologicznej
M1: Model rozwoju organizacji
wysokiej efektywności na etapie
wchodzenia na rynek

M2: Model rozwoju organizacji
wysokiej efektywności na etapie
utrwalonego rozwoju

Efektywność

Efektywność rozwoju bazuje
głównie na miernikach
społecznych, w tym zwłaszcza
zaangażowaniu pracowników
w wykonywane zadania.

Efektywność rozwoju bazuje
na miernikach ilościowych (w tym
rentowności, zyskowności,
przychodów z działalności
innowacyjnej i zatrudnienia).

Przejście od społecznych
nośników efektywności
do mierników
ilościowych.

Konfiguracja
mechanizmu
przedsiębiorczego
przywództwa

Mechanizm wyrazistego
przywództwa oparty
na wszystkich analizowanych
podstawach i mechanizmach
władzy menedżerskiej.
Cechą odróżniającą menedżerów
organizacji wysokiej efektywności
jest motywowanie pracowników
poprzez wartości moralne,
motywacja wewnętrzna
menedżerów oparta na pasji
i identyfikacji z misją firmy
oraz akceptacja paradoksów
i myślenie dialektyczne.

Mechanizm wyrazistego
przywództwa oparty
na wszystkich analizowanych
podstawach i mechanizmach
władzy menedżerskiej.
Cechą odróżniającą menedżerów
organizacji wysokiej efektywności
jest motywowanie pracowników
poprzez przejrzysty system
nagród i kar oraz motywacja
wewnętrzna menedżerów,
oparta w jednakowym stopniu
na pasji i podwyższaniu wartości
rynkowej firmy.

Od przywództwa
partycypacyjnego
opartego na wartościach
moralnych i pasji
do przywództwa
transakcyjnego opartego
na systemie nagród
i kar oraz podwyższaniu
wartości rynkowej
organizacji.

Synteza modelu
biznesowego

Model biznesowy oparty
na dotacji i/lub działalności
handlowej.
Struktura zasobowa oparta
na wiedzy typu know-how.

Model biznesowy oparty
na zrównoważonym portfelu
produktowym/usługowym.
Struktura zasobowa oparta
na wiedzy typu know-how.

Przejście w kierunku
zrównoważania
strumienia
przychodowego.

Różnice

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone analizy porównawcze w dwóch nakładających się wymiarach tj. fazy
cyklu życia oraz poziomu efektywności pozwoliły na zarysowanie dwóch modeli przywództwa
jako mechanizmu przedsiębiorczości technologicznej. Pierwszy model opisuje przywództwo
wysoce efektywnych organizacji na etapie wejścia na rynek, drugi model opisuje przywództwo wysoce efektywnych organizacji na etapie utrwalonego wzrostu. Obydwa modele są propozycją teoretyczną wynikającą z badań indukcyjnych, uwzględniających kontekst badanych
firm. Stanowią one więc podstawę do dalszych rozważań i badań empirycznych, zwłaszcza
badań reprezentatywnej grupy przedsiębiorstw dla sformułowania całościowej teorii przedsiębiorczości technologicznej w wymiarze przywództwa menedżerskiego.
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Managerial Leadership as an Important Mechanism
of Technological Entrepreneurship. Results of Empirical
Research of Companies in the Aviation Valley in Poland
Summary
Technological entrepreneurship is an important mechanism of development of high tech companies
and consequently building the knowledge-based economy. However, the literature analysis indicates
the lack of overall coherent and transparent theory of technological entrepreneurship. The aim of this
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article to partially fill in this gap through an attempt to answer the question about the characteristics
of managerial leadership as a causative mechanism of the technological entrepreneurship process. The
research methodology is based on the logic of a comparative case study and is included in the general
category of qualitative research of the process of making theoretical assumptions. The designed research
construct was empirically tested on a sample of companies belonging to the Aviation Valley in Poland.
The analysed companies were divided into two symmetric groups, based on two subsequent phases of
early development, i.e. the group in the phase of formation and the group in the phase of growth. The
results of empirical research indicate a significant role of multidimensional managerial leadership, accounting for all bases and mechanisms of authority, in the process of technological entrepreneurship.
The companies in the phase of formation in comparison with companies in the phase of growth indicate differences with regard to the profile of achieved effectiveness as well as the specificity of managerial leadership of technological entrepreneurship.
Keywords: technological entrepreneurship, managerial leadership, high tech companies

