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na temat osiągnięć naukowo-badawczych

1.

Piotr Wachowiak

2.

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

2.I.

Dyplom ukończenia 5-letnich studiów dziennych magisterskich w Szkole Głównej
Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie) na Wydziale Handlu Wewnętrznego na kierunku organizacja
t zarządzanie z

wynikięmbardzo dobrym, dokumentujący uzyskanie tytułu magistra

ekonomii w dniu 19 czerwca 1990 roku, wydany w dniu 21 czerwca 1990 roku
w Warszawie.

Nr dyplomu: 5950/H

2'2.

Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nadany uchwałą
Rady KolegtlmZarządzanta i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

z dnia}} marca 2000 roku

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej

pt. ,'Negocjacje jako sposób rcZwląZywania konfliktów w organizacji samorządu

gminnego''. Promotoręm w przewodzie doktorskim była prof. dr hab. Maria
Romanowska.

Nr dyplomu 7674

2.3.

Swiadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego,
uzyskane w Centrum Pedagogicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
z wynikiem bardzo dobrym' wydane w dniu 30 pażdziernika 2000 roku w Warszawie.

Nr świadectwa: 32I 123405

2.4. Dyplom Ministra

Skarbu Państwa potwierdzaj ący złoŻenie w dniu 4 kwietnia 1998 roku

z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych

w spółkach Skarbu Państwa.

3.
3 '

1.

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
Zattudnienie w Katedrze organtzacjt i Zarządzania Szkoły Głównej Planowania

i Statystyki w Warszawie na stanowisku asystenta staŻysty od I paŻdziernika 1989 roku
do 30 września 1990 roku.

3.2.

Zatrudnienie w Katedrze organlzacjt i Zarządzanta Szkoły Głównej Planowania

i Statystyki w Warszawie (Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie) na stanowisku
asystenta od I października 1990 roku do 30 częrwca 1992 roku.

3.3.

Zatrudnienie w Katedrue Zarządzanlaw Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej

w Warszawie na stanowisku asystenta od

3.4.

i lipca

1992 roku do 30 września 2000 roku.

Zatrudnienie w Katedrue Zarządzaniaw Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej

w Warszawie na stanowisku adiunkta od 1 pażdzierntka2000 roku do 30 wrzeŚnia
2011 roku.

3.5.

Zattudntenie w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie na stanowisku starszego wykładowcy od I październlka}}Il roku
do 30 kwietnia 2013 roku.

3.6.

Zatrudntęnte w Zakładzie Zarządzania w Gospodarce Instytutu Zarządzanta

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku starszego wykładowcy
od 1maja2013 roku.

3.1.

Zatrudntenie na stanowisku dyrektora administracyjnego Szkoły Głównej Handlowej

w Warszawie od

3.8.

lipca 2001 roku do 31 sierpnia 2005 roku.

Zatrudnjenie na stanowisku kanclerzaSzkoły Głównej Handlowej w Warszawie

od

3.9.

1

1

września 2005 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

Zatrudnienie na stanowisku prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów

Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie od

l września2012

roku.

3.10' Zatrudnienie w oLYMPUS Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego
w Warszawię na stanowisku wykładowcy od 1 lutego 1999 roku do 30 września
2008 roku.

4.

Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. t6 ust. 2 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i fytule naukowym
oraz o stopniach

i

tytule

w zakresie sztuki (Dz.U.

2003,

nr 65, poz.

595

z późn. zm.)

4.l. Za

swoje osiągnięcie naukowe uważam monografię: P. Wachowiak' Wrazliwość

społeczna przedsiębiorshaa. Analiza i pomiar, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2013

4.2. Omówienie celu naukowego wyżej wymienionej monografii oraz osiągniętych
wyników
Do napisania pracy na temat wrażliwościspołecznej przedsiębiorstwa skłoniłymnie studia
literaturowe dotyczące tego zagadnienia, a takŻe własne obserwacje zmian, jakie zachodzą
w działaniu przedsiębiorstw chcących odnieśćsukces rynkowy.

Analizując literaturę polską

i

zagraniczną opisującą działa|nośćspołeczną przedsiębiorstwa,

zauwaŻyłem. ze problem ten jest słabo rozpoznany, zwłaszcza w piśmiennictwie krajowym.

Problematyka ta jest najczęściejujmowana przez pryzmat społecznej odpowiedzialności
biznesu. Jest to podejŚcie waŻne, ale na podstawie studiów literaturowych mogę stwierdzić' ze

jest to technika
w

zarządzania, kształtująca odpowiedni wizerunek przedsiębiorstwa

otoczeniu. Nie ma natomiast koncępcji, która opisywałaby prospołeczne nastawienie

przedsiębiorstwa jako jego cechę. MoŻna takŻe zauwaŻyc niedostatek badań empirycznych
dotyczących wielu aspektów społecznej działalnoŚci przedsiębiorstwa, zvłłaszczaw zakresie
jej przejawów w działalnościprzedsiębiorstw w Polsce, oraz jej pomiaru.

Z

drugiej strony, analtzując funkcjonowanie przedsiębiorstw, moŻna

w coraz

większym

stopniu zaobserwować ich nastawienie społeczne. Wiele podmiotów zdaje sobie Sprawę' Ze

uwzględnienie oczekiwań społecznych przyczynta się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

i

odniesienia sukcesu. Drogą do niego jest nie tylko nastawienie na zysk,lecz takŻe

zaspokajanie potrzeb interesariuszy, będących

w dużej mierze

potrzebami społecznyml.

obecnie przedsiębiorstwa eotaz częściejposzukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego w działalnościmuSZą uwzględniać celę społeczne otaz w jaki sposob sprostać temu wyzwaniu.

Moim zdaniem teoria w niedostateczny sposób opisuje działalnośćprzedsiębiorstwa,
które chce odnieŚó sukces rynkowy'
interesariuszy.

w

kontekście uwzględnienia potrzeb społecznych

W monografii podjąłem się opracowania koncepcji wrażliwoŚci społecznej przedsiębiorstwa
rozumianej jako cecha będąca częściąjego tożsamości.Takie podejścieodróznia wrażliwość

społeczną przedsiębiorstwa od społecznej odpowiedzialności biznesu, traktowanej jako
narzędzie zarządzania. Zagadntenie to przedstawiłem z dwóch punktów widzenia

-

od strony

procesowej i obszarowej. Przyjąłem, Że rozwój wrażliwoŚci społecznej przedsiębiorstwa jest

procesem'

w którym

moŻna vqlroŻnic stadia rozwojowe. Wrazliwośćspołeczna

przedsiębiorstwa obejmuje ponadto pewne obszary, które w pracy zostały zidentyfikowane

oraz scharakteryzowane. W autorskiej koncepcji wrażliwościspołecznej przedsiębiorstwa
sformułowałem jej definicję otazZaproponowałem sposób jej pomiaru.

W mono

gr

afli

v"1l

znaczyłem następ

u

j

e

c el

e pozna w cze

:

r) poddanie analtzie koncepcji teoretycznych uwzględniających w funkcjonowaniu

przedsiębiorstwa działanianarzecz pracowników, społeczeństwa i Środowiska
naturalnego' stanowiące genęZę koncepcji wrazliwości społecznej przedsiębiorstwa,
2) sformułowanie autorskiej definicji wrażliwościspołecznej przedsiębiorstwa'
3)

zbadanie stopnia rozwoj u wrażliwościspołecznej polskich przedsiębiorstw
na podstawie badań grup kapitałowych w Polsce,

4) zbadanie stopnia komunikowania wraŻLiwościspołecznej w rodzimych

przedsiębiorstwach przez ocenę raportów społecznych polskich grup kapitałowych.

określiłemrównież dwa cele metodvcznę:

l) opracowanie

autorski ej metody pomi aru stopni a Zaawansow anl'a wr aŻ|iwo

ści

społecznej przedsiębiorstwa,
2) opracowanie autorskiego sposobu oceny raportów społecznych, które mogą byó

wykorzystywane do komunikowania otoczeniu wraŻliwości społecznej
przedsiębiorstwa.

Celem aplikacyjnym jest

z kolei

dostarczenie menedżerom narzędzia, które pozwalałoby

doskonalió wrażliwośóspołeczną w przedsiębiorstwie oraz poprawiać sposób jej komunikowania.

W monografii weryfikacji poddałem cztery hipotezy istotne z punktu widzenia przywołanych

celów. Hipoteza pierwsza: Podejmowane przez przedsiębiorstwo działan społecznie
odpowiedzialnych wymaga długotrwałego i złoŻonego procesu zmian

podmiotów związanych

z jego

działalnościąodnosi

się do

w

świadomości

podejmowania prZęZ

przedsiębiorstwo działań społecznie odpowiedzialnych. Zakłada ona, Że rea|izac1a tych

M

działan za|eŻy od świadomościw zakresie odpowiedzialności społecznej interesariuszy, czyli

wszystkich podmiotów, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub są nim
zainteresowane. Waftości wyznawane przez te podmioty wynikają z ich osobistych przekonań,

które są wnoszone do przedsiębiorstwa

i

wpływają na sposób, w jaki się nim zarządza.

Zmiana świadomoŚci jest procesem zLoŻonym

i

długotrwałym, wymaga bowiem zmlany

podejścia do pracowników' zaakceptowaila, Że przedsiębiorstwo pracuje również na rzecz

swoich interesariuszy

i

chroni Środowisko naturalne oraz Żę działanie to jest zgodne z

zasadami etycznymi.

Hipoteza druga: Przedsiębiorstwa działające w Polsce roŻnią się między sobą świadomością

wrażliwościspołecznej odnosi się do rożnicy w postrzeganiu

roli

społecznej wśród

przedsiębiorstw działających w Polsce. Nie u wszystkich świadomoŚó w zakresie wrażliwości
społecznej reprezentuje ten sam poziom. W niektórych

-

w ogóle nie ma takiej świadomości.

W innych - pozostaje ona w sferze deklaracji (głosi się potrzebę bycia wrażliwym społecznie).
Ieszczę inne przedsiębiorstwa dają w swoich działaniach świadectwo, Że są wrazliwe
społecznie, i komunikują ten fakt otoczeniu.

Wrażliwośćspołeczna przedsiębiorstwa przejawia się w jego działaniunarzecz pracowników,
społeczeństwa i środowiska. Zgodnie

z tym

z

przyjętą definicją można wyroŻnic przedsięwzięcia

związane. Zaltcza się do nich działania na rzecz pracowników,

a takŻe działania

Zwlązane zrozwojem nauki' edukacji, kultury, Spoftu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

infrastruktury lokalnej oraz Z ochroną środowiska naturalnego.

Nie wszystkie

przedsię-

biorstwa podejmują jednak działania we wszystkich wymienionych obszarach wrażliwoŚci
społecznej. Hipoteza trzectabrzmi wobec tego: Przedsiębiorstwa działające w Polsce roŻnią

się między sobą sposobem realizowania idei wrazliwości społecznej w poszczególnych jej
obszarach.

Z uwagt na to, że przedsiębiorstwa traktują wysoki poziom wrazliwości społecznej jako swoją
mocną Stronę' dającą im przewagę konkurencyjną, muSZą o tym fakcie informować otoczenie.
Jednym ze sposobów jest publikowanie raportów społecznych.Przęz rapoftowanie społeczne

rozumiem systematyczny proces komunikowania się przedsiębiorstwa

z

interesariuszami,

oparty na dialogu społecznym, dotyczący oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie

w

obszarzę ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Informacje przedstawiane

w rapoftach społecznych powinny w sposób kompleksowy' wiarygodny i zrozumiały informować o wrazliwości społecznej przedsiębiorstwa. Raporty społeczne muSZą zatęm spełniać
kryteri um kompl eksowo Ści, zaufanta i komunikacj i.

W pracy

przy1ąłem, Że ruporty społeczne sporządzane przez przedsiębiorstwa

rea|tn4ą te trzy podstawowe kryeria

w

Polsce

w stopniu niewystarczającym. Hipoteza czwarta

ma

zatęm postać: Raporly społeczne sporządzane ptzęz przedsiębiorstwa dział'ające w Polscę w

nieodpowiedni sposób komunikują otoczeniu ich wrażliwoŚÓ społeczną.
Ponizej przedstawię sposób rcaltzacji opisanych powyżej celów poznawczych, empirycznych

i aplikacyjnych. W rozdziale pierwszym monografii poddałem analizie koncepcje teoretyczne

w

uwzględniające
społeczeństwa

i

funkcjonowaniu przedsiębiorstwa działania na rzecz pracowników,

środowiska naturalnego' stanowiące genezę wrażliwoŚci społecznej

przedsiębiorstwa (cel poznawczy I). Scharaktęryzowałem proces tworzenia się świadomości

roli społecznej przedsiębiorstwa w ujęciu historycznym. Najpierw odniosłem się do poglądów
na rolę czynnlka ludzkiego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

-

od podejŚcia przedmiotowego

do podejŚcia podmiotowego (koncepcja kapitału ludzkiego). Następnie scharakteryzowałem

zmianę sposobu zarządzania przedsiębiorstwem

od

zarządzania nakierowanego na

maksymalne zaspokojenie interesów akcjonariuszy

do

zatządzania mającego spełniać

oczekiwania interesariuszy (koncepcja interesariuszy).

Z

punktu widzenia wrażliwości

społecznej istotna jest równiez ochrona środowiskanaturalnego. Koncepcją, która uwzględnia
ten aspekt w działalnościprzedsiębiorstwa, jest idea zrównoważonego rozwoju' która równiez

zostałaprzezę mnie opisana. Wymiar społeczny działalnościprzedsiębiorstwa w najpełniejszy
sposób eksponuje koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. omówiłem jej genezę ze

zwróceniem szczególnej uwagi na jej ewolucyjny charakter' korzyściz niej wynikające' a

także główne obszary. Skonfrontowałem argumenty zwolenników

i

przeciwników

tej

koncepcji, co pozwoliło spojrzeć na mozliwośćjej praktycznego wdrozenia.

Na podstawie studiów

literaturowych zweryfikowałem pozytywnie hipotezę pierwszą,

poniewaz analtza zmian,jakie w

XX

stuleciu i na początku XXI wieku zaszły w świadomości

przedstawicieli środowiska naukowego

w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zasad

w odniesieniu do

roli pracowników
gospodarowania zasobami naturalnymi i zasobami
postrzegania

przedsiębiorstwa, dztałan na tzecz społeczeństwa oraz sposobów funkcjonowania przedsię-

biorstwa, v'rykazała, Że zmiany te odpowiadają rozumieniu przedsiębiorstwa wrazliwego
społecznie _ działającego zgodnie z normami etycznymi oruz otwartego na społeczeństwo

i środowisko.Z ana|izy wynika, że tęn proces był długotrwały i złoŻony.

W

rozdziaIę drugim

na

podstawie czterech przywołanych koncepcji teoretycznych

sformułowałem definicję wrażliwościspołecznej przedsiębiorstwa. Uwzględniłem wszystkie
podstawow ę załoŻenta omówionych podej

ść:

6

najważniejszymkapitałem przedsiębiorstwa

Są

pracownicy, bo dzięki nim dysponuje

ono wiedzą i moze realizowac załoŻoną strategię; należy jednak zapewnić im
satysfakcję zptacy przez odpowiednie motywowanlę oraz tworzenie korzystnego

klimatu organtzacyjnego' odpowiednich warunków pracy i mozliwoŚci rozwojowych,
przedsiębiorstwo musi uwzględniać oczekiwania swoich interesariuszy przez stały

dialog społeczny oraz zaspokajanie ich potrzeb w możliwie największym stopniu,
przedsiębiorstwo musi postępowaó odpowiedzialnie wobec środowiskanaturalnego
i podej mow ac działanla na Tzęczj ego ochrony,

przedsiębiorstwo musi być odpowiedzialne społecznie, czyli powinno postępowac
zgodnie z normami etycznymi i przepisami prawa,

działantaI7arzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego muSZą być podejmowane
dobrowolnie.

Na podstawie tych załoŻeń przyjąłem, Że wraŻltwośćspołeczna jest to cecha przedsiębiorstwa
charakteryzująca się tym, Że postępuje ono zgodnie Z normami etycznymi i przepisami prawa

a takŻe dobrowolnie podejmuję na rzecz swoich pracowników oraz społeczeństwa
wiska naturalnego długookresowę działania niębiznesowe związane
zapewnienia satysfakcjt
spottu, ochrony zdrowia

z

i

Środo-

oczekiwaniami co do

z pracy i możliwościrozwoju' wspierania nauki, edukacji' kultury,

i pomocy

społecznej, współtworzenia infrastruktury lokalnej oraz

ochrony środowiska naturalnego. o wszystkich podejmowanych działaniach przedsiębiorstwo
informuje otoczenie, w którym funkcjonuje, w sposób kompleksowy, wiarygodny i komunikatywny (cel poznawczy 2).
Przęz dobrowolnośc działan rozumięm to, Że nie wynikają one z przepisów prawa ani nie są
podejmowane w'skutek nacisków ze strony interesariuszy.w anaItzie wrazliwości społecznej

przedsiębiorstwie na\eŻy również zwracać uwagę' czy podejmowane działania nie mają
charakteru incydentalnego. AktywnoŚć jednorazowa nie pozwala bowiem przypisać przedsię-

biorstwu omawianej cechy. Dlatego teŻ przy ocenie wrażliwoŚci społecznej bterze się pod
uwagę działania długookresowe, które co pewien czas się povłtarzają lub będą się powtarzać,

ponieważ wynikają

z celów

strategicznych przyjętych

w obszarach zwtązanych z

wraŻlri-

wościąspołeczną.
Działania niebiznesowe z kolei są to działania nastawione przede wszystkim na korzyści dla
ich beneficjentów, tj. interesariuszy niebiznesowych, a więc takich, których ntełączązprzed-

siębiorstwem relacje biznesowe. Działaniami charakteryzującymt wrażliwośćspołeczną

W

przedsiębiorstwa nie będą więc te podejmowane na rzecz właścicieli,klientów, dostawców
ani konkurencji, ponieważ relacje między nimi a przedsiębiorstwem są wyłącznie biznesowe.

Wyjątek stanowią pracownicy, ktorzy wprawdzie również pozostają

z

przedsiębiorstwem

w relacjach biznesowych, ale są brani pod uwagę w analtzięjego wrazliwości społecznej, jako
ze stanowią największy jego kapitał.

Informowanie otoczęnia w sposób kompleksow oznacza, że musi ono dotyczyć wszystkich
obszarów związanych

z

v,,,raŻ|lwościąspołeczną. Powinny

się odnosić do dziil'ań na rzecz

pracowników, społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego. Wiarygodne są informacje
poparte konkretnymi faktami

i

zweryfikowanę przez nięzaleŻne podmioty. Informacje takie

muSZą również zostac przedstawione w sposób zrozumlały dla interesariuszy, tak aby mogli oni
na tej podstawie wyrobić sobie pogląd na temat wrazliwości społecznej przedsiębiorstwa.

Konieczność informowania otoczenia o poziomie wrażliwościspołecznej wynika stąd, Że
cecha ta ma coraz istotniejsze znaczenie przy podejmowaniu przez interesariuszy decyzji

dotyczących przedsiębiorstwa. Dzięki upublicznieniu tych informacji moŻna

je

łatwiej

zweryfikować. Ich opublikowante zachęca ponadto przedsiębiorstwo do jeszcze większej
wrażliwościspołecznej' co ma obecnie kluczowe znaczenie.

W

rozdztale trzęcim monografii przedstawiłem wyniki badań empirycznych dotyczące

zbadania stopnia rozwoju wrażliwościpolskich przedsiębiorstw (cel poznawczy 3) oraz
stopnia komunikowania ich wrazliwości społecznej (cel poznawczy 4). Badania empiryczne

przeprowadziłem w dwóch etapach. Pierwszy

-

obejmował analtzę stopnia zaawansowania

rozwoju wrażliwościspołecznej grup kapitałowych w Polsce. Badanie realizowałem w latach
2008-2010 w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN 115 037035

pt. ,,Wpływ zmtan strategii na przekształcenia strukturalne grup kapitałowych w Polsce

w latach 1989-2008'' (kierownik: prof. dr hab. Maria Romanowska). Drugi etap stanowił
lszczegółowienie wcześniejszych badań. Dokonałem w nim również oceny raportów
społecznych sporządzanych przez grupy kapitałowe w Polscę jako narzędzia komunikowania
wrazliwoŚci społecznej. Etap ten realizowałem indywidualnie w latach Ż0I0_20lI.

Na podstawie zaprezentowanych wynikow badań sformułowałem wnioski co do poziomu
wrażliwościspołecznej grup kapitałowych w Polsce oraz jakościsporządzanych raporlów
społecznych z punktu widzenia ich komunikatywności. określiłemmocne i słabe strony tych
dokumentów oraz wskazałem sposoby ich udoskonalania. Wyniki badań wykorzystałem do
udowodnienia pozostałych hipotez.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdziłem, że badane podmioty reprezentuj ą roŻne
stadia rozwoju wrażliwościspołecznej, przy czym w zadnym

z nich nie znajduje się więcej

niż połowa badanych grup. Pozwala to na pozy.tywne zweryfikowanie hipotezy drugiej.
Dowodem na słusznośćhipotezy trzeciej jest kolejny wniosek wynikający z badan, zgodnie
z którym ponad 90 proc. badanych grup kapitałowych nie realizuje przedsięwzięc zwtązanych

z wszystkimi obszarami wrazliwości społecznej (pracownicy, nauka' edukacja, kultura, sport,

ochrona zdrowia, pomoc społeczna, infrastruktura lokalna oraz ochrona środowiska
naturalnego). Badania dotyczące oceny rapońów społecznych stworzyły podstawę zakwalifi-

kowania ana|tzowanych grup kapitałowych do najwyższego stadium rozwoju wrażliwości
społecznej. Niestety Żaden zbadanych podmiotów nie reprezentuje tego stadium, ponieważ
Żaden oceniany raport społeczny nie został zakwalifikowany do najwyzszej kategorii (A).

Srednia ocena spełnienia ptzez badane rapor1y społeczne ttzech kryteriów podstawowych

okazała się dostatęczna; Średnia ocęna spełnienia przez

te

dokumenty kryterium

kompleksowości jest równiez dostatęczna (wobec niedostatecznie spełnionego kryterium
zaufanta), co wraz

z brakiem raporlów społecznych należących do kategorii A pozwoliło na

pozytywną weryfi kacj ę hipotezy czwartej'

W

rozdzta\e drugim monografii przedstawiłem autorski sposób pomiaru wrażliwości

społecznej przedsiębiorstwa. W tym celu wyróżniłem stadia rozwoju wrażliwościspołecznej

oraz kt7Ąerla przyporządkowania przedsiębiorstw do poszczegolnych stadiów (cel metodyczny 1). Scharakteryzowałem również autorską metodę oceny raportów społecznych
z punktu widzenia sposobu komunikowanta wraŻliwoŚci społecznej przedsiębiorstwa. Metoda

uwzględnia trzy kryteria podstawowe: kompleksowości' zaufania oraz komunikatywnoŚci, na
które składa się szereg kry.teriow szczegółowych. W pracy dokonałem ich operacj ona|tzacjt

oraz szczegółowo opisałem procedurę oceny raporlów społecznych. Na podstawie stopnia
spełnienia przez rapońy społeczne poszczegoInych kryteriów zaproponowałem ich kategoryzację (cel metodyczny I).

Dzięki zoperacjonalizowaniu opisanych metod

i

scharakteryzowaniu procedury badania

wrażliwościspołecznej przedsiębiorstwa i oceny raportów społecznych, metody te mogą być
wykorzystywane w praktyce gospodarczej (cel aplikacyj ny).

o

wkładzię monografii w rozwój nauk o zarządzaniu moim zdanięm świadczystworzęnie

autorskiej koncepcji wrażliwościspołecznej oraz

jej

pomiaru

kapitałowych. Moje dokonania w tym obszarze są następujące:

w

polskich grupach

7)

przeanalizowanie w świetle literatury przedmiotti procesu tworzenia się świadomości

roli społecznej przedsiębiorstwa,

2)

sformułowanie autorskiej definicji wrażliwoŚci społecznej przedsiębiorstwa,

3)

opracowanie autorskiej metody pomiaru stopnia Zaawansowaria wraŻliwości
społecznej przedsiębiorstwa,

4)

opracowanie autorskiego sposobu oceny raportów społecznych, które mogą być

wykorzystywane do komunikow ania wr aŻliwo ścispołecznej przedsiębiofstwa,

5)

analiza i pomiar stopnia wrazliwości społecznej polskich grup kapitałowych,

6)

analiza i pomiar stopnia komunikowaniawraŻliwości społecznej polskich grup

kapitałowych'

Monografia Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie

i

struktury pod red.

M. Romanowskiej

(PwE' Warszawa 20I|), w której przedstawiłem częściowe wyniki badań
społecznej polskich grup kapitałowych, została wyróżniona w

X Konkursie

wrażliwoŚci

na prace naukowe

w zakresie nauk o zarządzantu powstałe w latach 20102011 (kategoria: ,,Monografie''),
zorganizowanym przęz Komitet Nauk Organtzacji t Zarządzania Polskiej Akademii Nauk,

a

także Nagrodę Zespołową Rektora Szkoły Głównej Handlowej stopnia pierwszego za

o si

ągnię cia

w dziedzinie działalno ścinaukowej

.
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omówieniepozostaĘ'chosiągnięćnaukorł'o-badawczy'ch

4.1. Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych
w zakresie nauk o zarząclzaniu

Chronologicznie pierwszym obszarem moich zainteresowań było zarządzante strategiczne.

W latach 1992-1993 uczestniczyłem w badaniach statutowych ,,Porozumienia

strate glcznę

przedsiębiorstw i ich wpływ na konkurencję'' (I etap), których kierownikiem była prof. dr hab.

Maria Romanowska. W ramach badań scharakteryzowałem istotę aliansów strategicznych
oraz opracowałem koncepcję badań nad skutkami aliansów strategicznych. Byłem równiez
współautorem (wespoł z prof. dr hab. Marią Romanowską) koncepcji badań ,,Wpływ
dywers yfi k acji działalno ściprzeds i ębi orstw na ko ncentracj ę przemy słu''.

Z racjl mojej pracy w Samolządzie gminnym w nurcie moich

zainteresowań znajdowało się

równiez zarządzanie mieniem komunalnym. opublikowałem artykuł nt. ,, Zarządzanl'e
mieszkaniowym zasobem gminy

( na

przykładzie gminy Warszawa-Centrum)

,,

W

czasopiŚmie Zarządca Nieruchomości wydawanym przez Stowarzyszenie Mieszkalnictwa,

Budowy Miast, Urbanistyki
Jurysta"

i

Ochrony Srodowiska oraz Instytutu Niemiecko-Polskiego

,,

(nr Il1996).

od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku uwagę poświęcam zagadnieniom dotyczącym
zachowania się człowieka w organizacji. Wynika to z mojego przekonanta' Że to pracownicy

Są najważniejszym kapitałem kazdego przedsiębiorstwa.
literaturowe

W tym

były poŚwięcone organizacji jako systemowi

okresie moje studia

społecznemu, konfliktom

występującym w organtzacjl oraz negocjacjom, które są nieodzowną umiejętnościąkażdego

jej członka. Wśród swoich dokonań mogę wymienić scharakteryzowanie struktury społecznej
organizacji, opis syuacji konfliktowych

i

sposobów

ich

rozwiązywan:'a

orM

okreŚlenie

czynników, które mają wpływ na sukces negocjacji.
Bezpośrednim ęfęktem moJeJ aktywności naukowej w wymienionych obszarach Są następujące prace naukowe:
P. Wachowiak, Negocjacje jako warunek konsolidacji rozbieżnych interesów,III Sympozjum Naukowę
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ,'Warunki i narzędzia długofalowego rozwoju Polski'',
Warszawa 1996.
P. Wachowiak, Grupowe podejmowanie decyzji w organizacji w sytuacjach konJliktowych,
i Pracę Kolegium Zarządzania i Finansów'' 1997, z. 6.

',Studia

P. Wachowiak, Dobry negocjator - sukces w osiqganiu porozumienia, IV Sympozjum Naukowe
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ,,Analiza warunków umożliwiających rozwój gospodarki
polskiej'' (częśćI), Warszawa -Kazimierz Dolny l997.
11

P. Wachowiak, Istota sytuacji konfliktowych w organizacji oraz style ich rozwiqzywania,
,,Studia i Pracę Kolegium Zarządzania i Finansów'' |998,z.9.
P. Wachowiak, Czynniki wpĘwajqce na wynik negocjacji, ,,Zeszyty Naukowe Warszawskiej WyŻsze1

SzkoĘ Ekonomicznej'' l998, nr

3.

P. Wachowiak, Czynniki wplywajqce na efektywność negocjacji handlowych z punktu widzenią
sprzedajqcego, V Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ,,Analiza warunków
umożliwiających rozwój gospodarki polskiej'' (częścIl), Warszawa Kazimięrz Dolny l998.

P' Wachowiak, IStota organizacji. Zachowanie się człowieka w organizacji, ,'Zeszyty Naukowę
Warszawskiej WyŻszej Szkoły Ekonomicznej" 1999, nr 7
.

W dniu 13 marca 2000 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. ,,Negocjacje jako Sposób
rozwiąZywania konfliktów w organizacji Samolządu gminnego''' przygotowaną pod
kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marii Romanowskiej. Na tej podstawie uzyskałem
stopień doktora nauk ekonomicznych w Zaklesie nauk o zarządzaniu. Za rozprawę doktorską
otrzymałem Nagrodę Indywidualną Rektora Szkoły Głównej Handlowej stopnia drugiego za
o

sią

gni

ęc i

a

w dzie dzinie działalnośc i nauko

wej

.

4.2. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk

W

o zarządzaniu

pierwszym okresie po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałem prace poŚwięcone

konfliktom' Systemowi społecznemu organlzacji, zarządzaniu organizacjami Samorządu
teryto rialne go

or

az

Zar

ządzan|u Strate

gi

cznemu.

Sytuacje konfliktowe poddałem analizie w świetleteorii gier. opisałem je z punktu widzenia

gier dwuosobowych oraz Wkazałem praktyczną przydatnośÓ gier dwuosobowych o sumie

niezerowej

do

rozwtązywania sytuacji konfliktowych. Pogłębiając analizę systemu

społecznego organizacji, określiłemi opisałem czynniki, które determinują zachowania
jednostek i grup Społecznych w organizacji. Wykorzystując model przedsiębiorstwa partner_
skiego, ktory zakłada współdztałanie przedsiębiorstwa zarówno ze wszystkimi podmiotami
otoczenia, jak

iz

podmiotami wewnętrznymi, scharakteryzowałem Sposób współdziałania

organizacjt samorządu gminnego z podmiotami znajdującymi się w jej otoczeniu z uwzględ-

nieniem roŻnych obszarów działalności.Ponadto wespół z Agnieszką Sopińską Scharakteryzowaliśmy na podstawie studiów literaturowych znaczenie strategii w ujęciu róznych szkół

myśleniastrategicznęgo otaz zaptezentowaliśmy ploces budowania

i

rea|tzacjt strategii

w przedsiębiorstwie.

Mój dorobek publikacyjny w tych obszarach obejmuje następujące pracę naukowe:

1Ż

P. Wachowiak, Wpływ uwarunkowań kulturowych na przebieg negocjacji w krajach Unii Europejskiej,
,,Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów'' 2000, z. 13.
P. Wachowiak, System społeczny organizacji,,,Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów'' 2000,
15.

2..

P. Wachowiak, Teoria gier a sytuącje konfliktowe w organizacji, ,,Zeszyty Naukowe Warszawskiej
WyŻszej SzkoĘ Ekonomicznej'' 200 l nr l8.
'
P. Wachowiak, Partnerzy samorzqdu tetytorialnego w Dzielnicy Zoliborz Cminy lVarszawa-Centrum
|w:l Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin' Warszawa2002.

A. Sopińska, P. Wachowiak, Rola i znaczenie strategii dla sukcesu przedsiębiorstwa
|w:] Informacja zarzqdcza w procesie formułowąnia i real'izacji Strategii rtrmy. Ityzwanie dla polskich
przedsiębiorstw' red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.

A. Sopińska, P. Wachowiak, Struktura procesu budowy i realizacji strategii

w

|w:] Infornac.ja zarzqdcza w procesie formułowąnia i realizacji strategii firmy
przedsiębiorstw, red. Ger'truda Krystyna Świderska, Difin, Warszawa 2003.

przedsiębiorstwie
- wyrwanie dla polskich

Oprocz kontynuowania prac związanych Z moimi Zainteresowaniami naukowymi
poprzedzaJącymi obronę rozprawy doktorskiej Swoją działalnoŚó naukową koncentrowałem
również na następujących obszarach:
a

Systemy zarządzania,

a

człowiek w przedSiębiorstwie,

a

w tędza

a

Społeczna odpowiedzialność biznesu.

w przedsiębiorstwie,

4.2.1. Sys tem zar

ządzania

Jako członek zespołu badawczego grantu Komitetu Badań Naukowych ,,System informacji
dla potrzeb projektowanta

l

ręallzacji strategii przedsiębiorstwa", kierowanego przez plor.

dr hab. Gertrudę Krystynę Świderską, jestem współautorem (wespół

z

prof. dr hab' Marią

Romanowską oraz dr. Sylwestrem Gregorczykiem) modelu Systemu Informacji Strategicznej.
Jest to zbiór informacji utworzony i aktualizowany na potrzeby podejmowania powtarza|nych

decyzjt strategicznych w przedsiębiolstwie. W modelu tym kaŻda decyzja ma odpowiedni

moduł w systemie, Zaspokajaj ący potrzeby informacyjne decydentów na poziomie, który
gwarantuj e meto

do l o g

iczną i l zęczow ą racj onalno śó decy zji.

Decyi1e w modelu zostały podzielone na portfelowe
działalnoŚci przedsiębiorstwa

i

-

ZwiąZanę z konstruowaniem portfela

zarządzaniem tym portfelem, oraz funkcjonalne

-

ZwiąZanę

z poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa. Na tej podstawie w modelu wyróżniliśmydwa
współpracuj ące

z

sobą podsystemy umozliwiające podejmowanie decyzji

-

pońfelowy

i funkcjonalny. Podsystem portfelowy Składa się modułu ogólnego portfelowego oraz modułu

l3

Sektorowego, podsystem funkcjonalny natomiast

- z modułu ogólnego

funkcjonalnego oraz

modułów funkcjonalnych. Moim wkładem było określenie potrzeb informacyjnych
związanych

z

podejmowaniem decyzji funkcjonalnych oraz zaprojektowanie podsystemu

funkcjonalnego.

Dalsze badania szczegołowe dotyczące systemu informacji w przedsiębiorstwie doprowadziły
do opracowania (wespoł z prof. dr hab. Anną Karmańską

i dr. Sylwestrem Gregorczykiem)

autorskiej koncepcji systemu informacji wykorzystywanego w planowaniu

i monitorowaniu

wyników przedsiębiorstwa. System ten ma konstrukcję trójwarstwową. Pierwsza warstwa
wtąŻe się

z

pozyskiwaniem, ptzetwarzantem

i

wykorzystywaniem informacji

w

celu

zap|anowania działalnościgospodarczej i tworzy System Informacji Planistycznej w przedsię-

biorstwie. Warstwa druga' związana z pozyskiwaniem' przetwarzaniem i wykorzystywaniem

informacji w celu kontrolowania realizacji tej działalności,składa się na System Informacji
Controllingowej. Trzecia natomiast warstwa, umozliwiĄąca pozyskiwanie, przetwarzanie

i

wykorzystywanie informacji pozwaIających

na weryfikację

efektywności systemu

zarządzania w przedsiębiorstwie, stanowi System Informacji Audytu Wewnętrznego. Każdy
system jest budowany Z perspektywy zarządzania strategicznęgo

i zarządzania operacyjnego.

Moim wkładem w tym obszarzebyło zaprojektowanie Systemu Informacji Planistycznej.

Mój dorobek publikacyjny odnoszący się do

w

systemu informacji

przedsiębiorstwie

obejmuje następujące prace naukowe:
P. Wachowiak, określenie potrzeb informacyjnych zwiqzanych z ksztąłtowąniem łąńcucha wartości
przedsiębiorstwa [w:l System informacji strategicznej. I|/ywiad gospodarczy a konkurencyjność
przedsiębiorstwa,red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001'

M. Romanowska, P. Wachowiak, S. Gregorczyk, Koncepcja Systemu Informacji Strategicznej (SIS)

[w:l Informacja zarzqdcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy
przedsiębiorstw, red. Geftruda Krystyna Świderska' Difin, Warszawa 2003.

-

wyzwąn'ie dla polskich

S. Gregorczyk, A. Karmańska, P. Wachowiak, Koncepcje analizy informacji wykorzystanych w
planowaniu i monitorowaniu wyników przedsiębiorstwa |w:f Zarzqdzanie finansami. Biznes, bąnkowośći
finanse
na tynkach'wschodzqcych,red.
Szczecin 2005.

W ramach badań

D. Zarzecki, t.

l, Wydawnictwo Uniwęrsytetu Szczecińskiego,

statutowych ,,Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia

-

standardy

zarządzania szpitalem'', realizowanych w latach 2000-200l, oraz badań międzykolegialnych

,,Zarządzanie organizacjami ochrony

zdrowia

standardy zarządzania przychodnią",

prowadzonych w roku 2002 (w obydwu wypadkach pod kierownictwem dr lzabelt Bergel),

analizowałem kluczowe czynniki sukcesu pozwalające na rozwój otganizacji ochrony
zdrowia w warunkach krajowych, stopień standaryzacjt działania tych organtzacji oraz 1ch
14

SZanSe rozwojowe. Efektem przeprowadzonych badań

są dwie publikacje, przygotowane

wespół z członkami zespołu:
M. Jarosiński, A. Sopińska, P. Wachowiak, Zarzqdzanie organizacjami ochrony zdrowia,
,,Studia i Pracę Kolegium Zarządzania i Finansów'' 200l, z.22.

A' Sopińska, M' Jarosiński, P. Wachowiak, Brak standatyzacji działań jako potencjalna bariera rozwoju

organizacji na przykładzie organizacji och.rony zdrowia [w:l Globalizacja i integracja gospodarcza
a procesy restrukturyzacji i rozwój przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa Kraków 2003.

od roku

2011

w

ramach badań Statutowych, których kierownikiem jest

dr

Sylwester

Gregorczyk' prowadzę badania poświęconemodęlom biznesowym polskich przedsiębiorstw.

Jestem współautorem (wespół

z S.

Gregorczykiem) definicji modelu biznesowego,

autorskiego modelu biznesowego przedsiębiorstwa oraz procedury twolzenia tego modelu.

Na podstawie dokonanych studiów literaturowych stwierdziliśmy,Że nie ma jednoznacznej,
kompleksowej definicji modelu biznesowego. Jednym z istotnych elementów wpływających
na Sukces przedsiębiorstwa jest funkcjonowanie w ramach skutecznego modelu biznesowego.

Pod tym pojęciem naleŻy rozumieó taki model biznesu' którego realtzacja przynosi Zyskl oraz

(w długim okresie) wzrost war1ościprzedsiębiorstwa, a takŻe Zapęwnla przewagę konkuren-

cyjną.

A

poniewaŻ przedsiębiorstwo odpowiedzialne nakłada na siebie jeszcze dodatkowe

wymagania zwlązane Zę Społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównowaŻonym rozwojem,
jego model biznesowy również powinięn spełniać te zasady. Na tej podstawie opracowaliśmy

następującą definicję modelu biznesowego przedsiębiolstwa:

Modęl biznesowy

jest

narzędziem opisującym Sposób odpowiedzialnego wykorzystania kapitału intelektualnego i
zasobów przedsiębiorstwa

w celu zapewnienia jego konkurencyjnoŚci w danym

sektorze,

poprzęz dostarczanie odpowiedniej wartościklientom oraz genęrowanie zysków na poziomie

umozliwiającym zwiększenie jego wartości, przy zachowaniu zasady zrównoważonego
rozwoju oraz Z uwzględnienięm oczekiwań innych kluczowych interesariuszy.

Autorski model biznesowy składa się z następujących elementów:

o

obszar klienta, na który składają się: segment klienta, propozycja wartości (produkty,
usługi + korzyści emocjonalne), kanały dostępu,

.

obszar zasobów, na ktory składają się: kapitał intelektualny, zasoby (w tym tempo ich
wykorzystania),
obszar działan, na który składają się: operacj e, działanla prospołeczne wobec innych
interesariuszy,
obszar zysków , na który składają się: przychody, koszty.
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KaŻda składowa modelu biznesowego ma swoje parametry, przez co istnieje bardzo duŻa

liczba jego wariantów możliwych dla danego sektora, kształtowanych przez czynnlki

i dotyczące wymagań co do
docelowej pozycjt konkurencyjnej w danym sektorze oraz oczekiwanego poziomu
efektywności) i zewnętrzne (obejmujące głównie zachowania i postawy klientów, działanla
konkurencji' tendencje w otoczeniu technologlcznym i prawnym). Między poszczególnymi
wewnętrzne (wynikaj ącę Ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa

elementamt zachodzą wzajemne relacje, które muszą zostac uwzględnione

w

procesie

tworzenia modelu biznesowego (por. rysunek 1).

Rysunek 1. Relacje między efektywnym modelem biznesowym a wartością przedsiębiorstwa
opinie interesariuszy przedsiębiorstwa

Konkurencyjność

prżedsiębiorslMi

_dUźyUdziałw
rynku,
wysoka
rentowność, roŻpozńawalna
marka,

-

Źródla przewagi

konku.encyinei:
cenny kapital
intelektualny.
- unikalne zasoby.
- doskonalość
operacyjna,
-atrakcyjna oferta.
-

Zr ódło:

opracowanie własne.

Aby przedsiębiorstwo mogło wykorzystać model biznesowy jako źródło trwałej przewagi
konkurencyjnej wpływającej na wzrost wartości, powinno tworzyc swój model według
następującej procedury (por. rysunek 2):

1)

anal.tza uwarunkowań modelu biznesowego,

2)

projektowanie idealnego modelu biznesowego,

3)

ocena idealnego modelu biznesowego pod kątem dostępności zasobów i kapitału
intelektualnego,

4)

opis elementów dostępnego modelu biznesowego przedsiębiorstwa,
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s) ocena dostępnego modelu biznesowego pod kątem zgodnościz zasadą
zr ów now aŻone

go rozwoj u

or

az normami społecznej odpowiedzialno

6) szcze gołol*1, op i s do celo we go mo del u

b

Śc

i bizne su,

izne sowe go,

t) wdrozenie modelu biznesowego.
Rysunek 2. Procedura opracowywania modelu biznesowego przedsiębiorstwa

Analiza uwarunkowań
modelu biznesowego
Proj ektowanie idea lnego

modelu biznesow

ocena pod kątem dostępności
zasobów i ka pitału intelektualnego

zasobach i kapitale

Brakzasobów i kapitału intelekt.
- modyfikacja modelu

Brak zasobów i kapitału inte|ekt._

modyfikacja zasobów

i

kapitału

BrakzasobÓw

i kapitału
intelekt. - rezygnacja

Opis docelowego
modelu biznesow

ocena zgodności z zasadami
zróWn. rozwoiu iCsR

Modelzgodny

-

Brak zgodności

Brak zgbdności-

Szczegółowy opis docelowego
modelu biz
Wdrożenie modelu

Żródło: opracowanie własne

Poprawnie opracowany model biznesowy przedsiębiorstwa powinien uzyskaó pozytywne
oceny w czteręch aspektach:

o

dopasowania do wymagań klienta,
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dopasowania do profilu zasobów i kapitału intelektualnego'

zgodnościz zasadamt zrównowaŻonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności
biznesu,

zyskowności.
obecnie prowadzimy badania dotyczące weryfikacji autorskiego modelu biznesowego.
Efekty badań zostały przedstawione w następujących pracach naukowych:
S. Gregorczyk, P. Wachowiak, Autorski model biznesowy przedsiębiorstwa |w:) Dorobek ekonomii,
finansów i nauk o zarzqdzaniu oraz.jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku,
red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa2012.
S. Gregorczyk, P. Wachowiak, Tworzenie modelu biznesowego przedsiębiorstwa' Autorskie podejście
[w:] Współczesne przedsiębiorshuo' Teoria i praktyka, red. A. Sopińska, oficyna Wydawnicza SGH,

Warszawa2012.

S. Gregorczyk, P. Wachowiak, Value in a Business Model lw:l Management Science in Transition Period
in South A.frica and Poland, red. J. Teczke, N. Terblanche, Intemational Management Foundation,
Cracow University of Economics, Cracow Stellenbosch 2013.

4.2.2.

Człowiek w przedsiębiorstwie

Jednym Z uwarunkowań działalnościmenedzerów

kultura organizacyjna.

w

i

pracowników w przedsiębiorstwie jest

latach 2001-2003 zajmowałem się jej badaniem w przedsiębior-

stwach gospodarczych oraz

w

organ|Zacjach samorządu terytorialnego.

własnych ,,Kultura organlzacjl samorządu terytorialnego

w

W

ramach badań

porównaniu

z

kulturami

organizacji gospodarczych w Polsce", realizowanych w 2001 roku, wykorzystując model

K. Bleichera' opracowałem autorskie narzędzie badawcze umozliwiające określenie profilu
kultury organizacyjnej.

Za

pomocą tego narzędzia przebadałem kułturę organtzacyjną

43 organtzacji gospodarczych i 20 organizacji Samorządu gminnego.

W

latach 200I-2003, uczestnicząc

w

zespole badawczym realizującym grant KBN

,,Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw w latach l989_2000'', kierowany przez

prof. dr hab. Marię Romanowską, po dokonaniu przeglądu badań poświęconychkulturze
organizacyjnej polskich przedsiębiorstw prowadzonych

w Polsce w latach

1989-200L

określiłem,jakie zmiany nastąpiły w kulturze organizacyjnej polskich przedsiębiorstw
w okręsie transformacj i.

obecnie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki ,,Determinanty odporności polskich
przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny", którego kierownikiem jest prof. dr hab.

Maria Romanowska, a ja

-

głównym wykonawcą, badam,
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w jakim stopniu

kultura

organlzacyjna przedsiębiorstwa wpływa na

jego odpornośó na kryzys.

Dotychczas

w omawianym obszarze jestem współautorem koncepcji badań a takŻe modelu oraz narzędzia
badawczego dotyczącego kultury organizacyjnej.

Efektem moich badań poŚwięconych kulturze organizacyjnej są następujące place naukowe:
P. Wachowiak, Kultura organizacyjna polskich organizacji |w:l WpĘw otoczenia na zarzqdzanie
finansowanie przedsiębiorstw, cz. 2: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości,
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 200 |.
i

P. Wachowiak, Kultura organizacyjna polskich organizacji w okresie transformacji fw:l Strategiczna
transformacja polskich przedsiębiorshu, red. M. Romanowska, oficyna Wydawnicza SGH,
'\Narszawa2004.

Problematyka roli menedzera w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz kierowania zespołem
zajmują wśród moich zainteresowań naukowych bardzo waŻne miejsce. Na podstawie badań

przeprowadzonych w roku 2001 poświęconych kulturze organizacyjnej polskich organizacji
gospodarczych

i

organizacjt samorządu gminnego okreŚliłem profil polskiego menedzera

w okresie transformacji. W wyniku podjętych studiów literaturowych opracowałem autorską
definicję kierowania

w ujęciu

Społecznym, określiłemwarunki skutecznego kierowania i

sposób podejmowanta decyzji przez menedzera szczególnie w warunkach ryzyka, opisałem

zasady skutecznego motywowania,

a

w zarządzantu
wiedzy gorącej. W polu moich

takŻe określiłemrolę menedzera

procesami oraz wykorzystywaniu przez organtzację

zainteresowań mieściłasię również integracja Zespołów pracowniczych.
mojego autorstwa pt.

',

Za

monografię

Profesjonalny menedzer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych"

otrzymałem Nagrodę Rektora Szkoły Głównej Handlowej stopnia pierwszego za osiągnięcia

w dziedzinie działalnościnaukowej

W swoich

.

poszukiwaniach naukowych duzo uwagi poświęciłemkierowaniu zespołem

projektowym oraz

roli kierownika takiego zespołu. Jęstem

redaktorem naukowym oraz

autorem rozdziałow jednej z pierwszych w Polsce monografii poświęconejtemu zagadnieniu,
prezentującej podejŚcie autorskie. opisane w niej zostały kompetencje, jakimi powinien się

odznaczac kierownik zespołu projektowego, o takze sposób, w jaki powinien on tworzyc
Splawny zespół oraz oddziaływaÓ nań, aby był zintegrowany

i

nastawiony na współpracę.

Scharakteryzowano również konkretne narzędzia przydatne kierownikowi zespołu projekto-

wego w wypełnianig przęz niego funkcji kierowniczych. Zdaniem recenzenta monografia
,,Stanowi wartościowy i oryginalny wkład - zarówno teoretyczny, jak i praktyczny

- w rozwój

problematykt zarządzania projektami: reprezentuje wysoki poziom merytoryczny i prezentuje
nowoczesne' zgodne z poziomem światowym, podejście do omawianych zagadnień''.
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Moimi osiągnieciami związanymi z zagadnieniem menedzera i kierowania zespołami
w przedsiębiorstwie jest autorstwo jedynej monografii oraz redagowanie jednej monografii.
Zagadntenia tę zaw arto w następuj

ąc

ych mo i ch publikacj ach

:

P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer. IJniejętnośćpełnienia ról kierowniczych,Difin,
Warszawa 2002.
P. Wachowiak, B' Grucza, S. Gregorczyk, K. ogonek, Kierowanie zespołem projektowyn, Difin,

\łłarszawa2004.

P. Wachowiak, Rola menedżera w wykorzysĘwaniu przez organizację wiedzy gorqcej |w:f
System infornacji strategicznej. Kluczowy czynnik sukcesu.firmy, red. Z. KwaŚnik, A. Kruk,
Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2002.
P. Wachowiak, Integracja zespołów pracowniczych jako jeden z czynników sukcesu organizacji
|w:l Nowe kierunki w zarzqdzaniu przedsiębiorst vem. Integracja i dezintegracja, red. H' Jagoda,
J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. oskara Langego wę Wrocławiu, Wrocław 2002.

P. Wachowiak, Menadżerowie polscy w okresie transformacji / Les manageurs polonais pendant la
transformation) [w:) Możliwośćinwestowąnia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce l
Les opportu'nitćs d'investissement et de dćveloppement des PME en Pologne, red. I. Bergel, H.L. Vedie,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
P. Wachowiak, Rola menedżera w zarzqdzanirł procesami |w:] Podejście procesowe w zarzqdzaniu,
red. M. Romanowska, M. Trocki, t. 1, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa2004.

M. Bombol, P. Wachowiak, Rola menedżera

w przezwyciężaniu ryzyka działalnościprzedsiębiorstwa
przedsiębiorca
prawno-ekonomicznym' cz.3: Zarzqdzanie
Polski
we
współczesnym
otoczeniu
|w:]
ryzykiemw przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa2004'

S. Gregorczyk, P. Wachowiak, Kierowanie zespołem projektowym fw'.] Zarzqdzanie projektem
europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa2007.
S. Gregorczyk, P. Wachowiak, organizacja pracy zespołu projektowego w kontekscie uwąrunkowań
międzynarodowych |w:) Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw,
red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.

W latach 2003-Ż007 prowadziłem badania własne poświęconepolityce personalnej przedsiębiorstw działĄących w Polsce. Co roku badania dotyczyŁy innego etapu procesu kadrowego,

d. doboru, motywowania, szkolenia oraz ocęny pracowników. Uwieńczeniem badań była
ocena strategii pelsonalnej. Były to badania ankietowe, w których wykorzystałem
kwęstionariuszę ankiety własnego autorstwa.
zdtagnozowałem mocne

i

Na

podstawie przeprowadzonej anahzy

słabe Strony każdego etapu procesu kadrowego oraz określiłem

kluczowe czynniki w Zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Temu Zagadnieniu Zostały poświęconętrzy monografie, których byłem redaktorem lub
współredaktoręm. Efektem moich badań prowadzonych

w tym

obszarze były ponadto

następujące prace naukowe:
P' Wachowiak, I(ays of Motivating Employees in Poland, "StudięS and Works of the Collegium
of Management and Finance" 2005, Vol. 53.
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P. Wachowiak, Sposób oceniania pracowników w przedsiębiorstwąch działajqcych w Polsce
|w:f W stronę teorii i prakQki zarzqdzania' red' J' ostaszewski, M. Zaleska, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2006.

P. Wachowiak, Szkolenia pracowników w przedsiębiorstwąch dzialajqcych w Polsce fw:f Koncepcje
i narzędzia zarzqdzania strategicznego' red. M. Romanowska, P. Wachowiak' oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2006.
P. Wachowiak, Strategia personalna jako warunek skutecznej realizacji strategii przedsiębiorstwa
[w:] o nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bałtkowiak, J. ostaszęwski, oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2008.

P. Wachowiak, Kluczowe czynniki sukcesu w zarzqdzaniu ząsobąmi ludzkimi fw'.] Społeczne
uwarunkowanią sukcesu organizacji, ręd. M. Czerska, H. Czubasiewicz, Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego' Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.

W polu moich Zainteresowan znajduje się również ksŻałtowanie postaw przedsiębiorczych.
Uznaję to zagadnlenle za bardzo waŻne Z uwagi na to, Żę od takiego nastawienia w duzym
stopniu zaleŻy osiągnięcie sukcesu w turbulentnym otoczeniu. Moim dokonaniem w tym
zakresie jest określenie czynników, które w decydujący Sposób wpływają na kształtowanie

postaw przedsiębiorczych. Można wśród nich wymienić: akceptację własnej osoby,

w którym

umiejętnośÓ wykazywania się sukcesami' pozytywne nastawienie do otoczenia,

funkcjonuje człowiek, myślenieinnowacyjnę oraz kreatywność.Istotne znaczeile mają
również umiejętnośó podejmowanta decyzjl oraz zdolności komunikacyjne i prezentacyjne.

Problematyką prezentacji własnej osoby zaJąłęm się

w

Sposób szcze9ólny, zauwaŻyłem

bowiem lukę między zatnteresowaniem tą kwestią od strony teoretycznej a potrzebami
wynikającymi z praktyki. Scharakteryzowałem więc prezentację w świetle literatury przedmiotu oraz praktyki. Jestem autorem koncepcji monografii poświęconej temu Zagadnieniu
oraz jej współredaktorem i autorem rozdziałow. Pracę wyroŻnla kompleksowe przedstawienie
wszystkich etapów prezentacji.

Do

najważniejszych prac naukowych poświęconych zagadnieniu kształtowania postaw

przedsi ębi

o r

czy ch zaliczam:

P. Wachowiak, Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych fw:) Kształtowanie postaw
przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski,
Fundacja Promocj i i Akredytacj i Kierunków Ekonom icznych, Warszaw a 2007
.

P' Wachowiak, Przedsiębiorczość'cecha profesjonalnego menedżera |w:) Przedsiębiorczy menedżer
przedsiębiorczej organizacji, red' M. Laszuk, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa2001

w

.

P' Wachowiak, Przedsiębiorczośćj ako warunek konkurencyjności przedsiębiorstw fw:.l Doskonalenie
procesu zarzqdzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Z teorii i praktyki, ręd. R. Borowiecki'
A. Jaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznęgo w Krakowie, Kraków 2008.
Prezentacja profesjonalna. Teorią i praktyka, red. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Difin,
Warszawa 2008.
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4.2.3. Wied za

W

w przerlsiębiorstwie

latach 2002_2004

w

ramach badań międzykolegialnych realizowanych pod moim

kierownictwem opracowaliśmy wespół

z dr hab.

Agnieszką Sopińską autorską metodę

pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Jako podstawa posłużyłnam
zmodyfikowany model Skandii. Dla każdego obszaru kapitału intelektualnego (ludzkiego,
organtzacyjnego' rynkowego) wyróżniliśmypo 15 kryteriów) za pomocą których moŻna

ocenić kapitał intelektualny. Dodatkowo wzięliŚmy pod uwagę kryteria sektorowe,
wynikające

z

kluczowych czynników sukcesu w danym sektorze. Poszczególne kryteria

poddaliśmy operacjonalizacji, która ułatwtapraktyczne wykorzystanie metody.

Do

okreŚlenia mocnych

i

słabych stron kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

wykorzystaliśmy technikę profili kapitału intelektualnego. opracowaliśmy macierze, Za
pomocą których moŻna określićmożliwościrozwojowe przedsiębiorstwa na podstawie jego
kapitału intelektualnego. W prezentacjach macierzowych obydwiema zmiennymi uczyniono

kryteria

o

na1wyższej wadze, przy czym kaŻda zmienna reprezentuje kryterium

z

innego

obszaru. W wyniku tego powstało dziewięc macieruy. Trzy pierwsze dotyczą obszaru: kapitał

ludzki i kapitał organtzacyjny, trzy kolejne - obszaru: kapitał organlzacyjny i kapitał rynkowy
i wreszcie następne trzy

- obszaru: kapitał ludzki i kapitał rynkowy.

Do ocęny kapitału intelektualnego

przedsiębiorstwa Zaproponowaliśmy równieŻ kostki

trójwymiarowe. Każda z nich składa się z trzech kryeriów o największej wadze z kaŻdego
obszaru kapitału intelektualnego. W dalszym etapie badań ZaproponowaliŚmy szczegółowy
spo sób pomi aru

kapitału inte lektualne go ucze

ln t v,1l Ższy

ch.

Autorska metoda pomiaru kapitału intelektualnego została szczegołowo Zaprezentowana

przez nas

w

monografii pod moją redakcją

pt. ,,Pomiat kapitału intelektualnego

przedsiębiorstwa'', która w została wydana prZęZ oficynę Wydawniczą SGH w roku 2005. W
roku 2007 uzyskała ona nagrodę Komitetu organtzacji i Zarządzania PAN w ogólnopolskim
konkursie prac w zakresie nauk o zarządzaniu powstałych w latach 2005-2006 w kategorii:

monografie. oprocz wyŻej wymienionej monografii autorska metoda pomiaru kapitału
intelektualnego przedsiebiorstwa została przedstawiona w nastepujących publikacjach:
A. Sopińska, P. Wachowiak, Pomiar kapitału intelektualnego
,,Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów'' 2003,

w

z.36.

przedsiębiorstwie,

A. Sopińska, P. Wachowiak, Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - model pomiaru

fw:] Informacja w zarzqdzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzysĘwan'ie i ochrona (wybrane
problemy teorii i praktyki), red. R. Borowiecki' M. Kwięciński, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2003.
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A. Sopińska' P. Wachowiak, Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie ą uwąrunkowania
sektorowe. Metodyka pomiaru lw:.) Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarzqdzania,
red. R' Borowiecki, M. Kwieciński, Wydawn i ctw o Zakamy cze, Kraków 2004.
A. Sopińska, P. Wachowiak,Jakmierzyć kapitał intelektualnyw przedsiębiorstwie?,
2.

',E-mentor''

Ż004,nr

A. Sopińska, P. Wachowiak, Metoda pomiaru kapitału intelektuąlnego przedsiębiorstwa działajqcego

w wybranym sektorze. Procedura pomiaru dla sektora piwowarskiego w Polsce |w:l Przedsiębiorstwo
i region w zjednoczonej Europie, ręd. Z. olęsiński, A. Szplit, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2004.

A. Sopińska, P' Wachowiak, Kluczowe czynn'iki Sukcesu uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

|w:) Sukces organizacji. Strategie i innowacje, red. J. Rybicki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.

P. Wachowiak, Intellectual Capital Measurement, "Economics and Business Administration Joumal"

2010,Yo1.2.

W latach 2005-2008 pod moim kierunkiem były prowadzone

badania międzykolegialne

poświęcone zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie' poprzedzone studiami literaturowymi

w latach wcześniejszych. W trakcie tych badań wespół

z

dr hab. Agnieszką Sopińską

opracowaliśmy autorski modęl zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz autorski model
mapowania wiedzy

w

w

przedsiębiorstwię. DokonaliśmyteŻ mapowania wiedzy

Szkole

Głownej Handlowej w Warszawie. W badaniach tych uczestniczyła również dr Aleksandra
Laskowska-Rutkowska.

opracowany przez nas model zarządzanla wiedzą stanowi połączenie trzech podejśćdo
zarządzania w|edzą w przedsiębiorstwie: Zasobowego, japońskiego i procesowego. Zgodnie

z

ujęciem zasobowym wiedza stanowi strategiczny ZaSób przedsiębiorstwa

specyficzne cechy odróŻniające

ją od innych

Zasobów,

i

ma pewne

w tym od informacji.

Powstaje

w wyniku połączenia Syntetycznych informacji, kompetencji wykorzystujących jąludzi oraz

kontekstu sytuacyjnego. Nie jest tez kategorią jednorodną, poniewaz moŻę byc zawarta
zarówno w dokumentach, jak

iw

umysłach pracowników. Słuszny jest więc

Zaproponowany po raz pierwszy przęZ szkołę japońską, na wiedzę jawną

i

jej podztał,

ukrytą. Walory

praktyczne ma ponadto Zastosowanie do zaTządzan|a wiedzą podejściaprocesowego. Na tej

podstawie Zaproponowaliśmy następujące fazy procesu zarządzania wiedzą
biorstwie (por. rysunek 3):
nabywanie wiedzy jawnej i ukrytej,
przetwarzanie wiedzy jawnej i ukrytej,

dzielenie się wiedzą jawną i ukrytą,
wykorzystanie wiedzy.
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w

przedsię-

W fazie przetwarzantawiedzyjawnej i ukrytej istotne jest' zeby istniały filtry, dzięki którym
będzie moŻna zweryfikowac wiedzę posiadaną ptzez przedsiębiorstwo pod względem jej
aktualności i uŻyteczności. Nie powinno się dzielić wiedzą, która jest nieaktualna lub
nieprzydatn a dla przedsiębiorstwa.

Rysunek 3. Autorski model zarządzantawiedzą w przedsiębiorstwie

Nabywanie
wiedzy jawnej

Zr ódło :

Opracowanie własnę.

Jestem równiez współautorem (wespół

wiedzy

w

z dr hab. Agnieszką Sopińską) modelu mapowania

przedsiębiorstwie. Umożliwia on lokalizację wiedzy

w dwóch

wymiarach

-

portfelowym orM funkcjonalnym. Obejmuje dwa podsystemy -podsystem mapowania
wiedzy związanĄ z konstruowaniem i zarządzaniem portfelem działalnościprzedsiębiorstwa
oraz podsystem zwtązany Z poszczegolnymi funkcjami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Model ten uwzględnia zbudowanie mapy wiedzy zlokalizowanej

w

poszczególnych

komórkach or gantzacyjnych przedsiębiorstwa.

Podsystem portfelowy ma

na celu informacyjne obsłużenie poszczególnych dziedzin

działalnoŚci przedsiębiorstwa, tworzących tzw. moduły sektorowe.

z modułów

W wyniku

ramach każdego

w dwóch obszarach _ makrootoczenia

określana jest lokalizacja wiedzy

otoczenia sektorowego.

W

mapowania wiedzy

w

oraz

ramach tego podsystemu dla

każdego z sektorów wyodrębniane Są dwa obszary wiedzy _,,analiza makrootoczenLa" oraz
,,analiza otoczenia konkurencyjnego''. Na tej podstawie tworzona jest macierz, w której jedną
ze wspołrzędnych są obszary wiedzy, a drugą

-

sektory.

Podsystem funkcjonalny ma na celu informacyjne obsłuŹenie siedmiu podstawowych funkcji

realizowanych przez przedsiębiorstwo d|a kuŻdej

z

dziedzin działalności.Są to: badanie

i rozwój, zaopatrzenie, produkcja, marketing i sprzedaż' planowanie i organizacja działalności,

finanse oraz zasoby ludzkie. Mapowanie wiedzy
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w ramach tego

podsystemu polega na

określeniu lokalizacji wiedzy

w

wymienionych obszarach

przedsiębiorstwa. Tworzona jest macierz,
a drugą

-

W celu

dla każdego z

sektorów

w której jedną ze wspołtzędnych są funkcje,

sektory.

zmapowania wiedzy dotyczącej podsystemu portfelowego

w

poszczególnych

komórkach organtzacyjnych naleŻy zbudować macterz, w której jedną ze wspołrzędnych
stanowią nazw komórek organizacyjnych, drugą natomiast

-

obszary wiedzy dotyczące

portfela działalnościprzedsiębiorstwa. W celu Zmapowania wiedzy dotyczącej podsystemu

w poszczegolnych komórkach organizacyjnych należy zbudować macierz,
w której jedną ze wspołrzędnych stanowią nazry komórek organizacyjnych, drugą zaś
funkcjonalnego

- funkcje ręalizowane w przedsiębiorstwie.
Problem zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie znalazł odzwierciedlenie w następujących
pracach naukowych:
P. Wachowiak, Zarzqdzanie procesami uczenia się w organizacji, ,,Studia i Pracę Kolegium Zarządzania
i Finansów'' 2002, z' 27.
P. Wachowiak, Knowledge ąs ą Source of Competitive Advantage, "Studies and Works of the Collegium
of Management and Finance" 2003, Vol. 33.

A. Sopińska, P' Wachowiak, Zarzqdzanie wiedzq w przedsiębiorshaie - ujęcie modelowe
|w:l |Iliedza jako czynnik międzynarodowej konkurenĘnościw gospodarce, red. B. Godziszewski,

M' Haffer, M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo Dom organlzatora, Toruń 2005.
A. Sopińska' P. Wachowiak, Modele zarzqdzania wiedzq

w

przedsiębiorstwie,,,E-mentor''

A. Sopińska, P. Wachowiak, Autorski model zarzqdzania wiedzq

w

2006, nr 2.

przedsiębiorstwie,,'E-mentor''

2006,

nr 3.

A. Sopińska, P. Wachowiak, Celowośćzarzqdzania wiedzq

w przedsiębiorstwie fw:l Nowe kierunki
zarzqdzaniu przedsiębiorstwem. Celowość,skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J' Lichtarski,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. oskara Langego wę Wrocławiu, Wrocław 2006.

w

A. Sopińska, P. Wachowiak, Praktyka zarzqdzania wiedzq

w przedsiębiorstwie |w:f Zarzqdzanie.
LJwarunkowania i procesy, red. R. Bartkowiak, J. ostaszęwski, M. Zaleska, oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa200'7.

P. Wachowiak, Kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie |w:l Inwestowanie w kapitał ludzki,
ręd. S. Borkowska, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007.
P. Wachowiak, Mapowanie i transfer wiedzy w Szkole Głównej lIandlowej w Wąrszawie, ,,E-mentor''
2008, nr l.
P. Wachowiak, Mapowanie wiedzy w przedsiębiorstwie,,,E-mentor''
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2009, nr

l.

4.2.4. Społeczna odpowiedzialnoŚć

biznesu

od roku 2007 w polu moich zainteresowań naukowych znajduje się problematyka społecznej
odpowiedzialności biznesu. Jest to zagadnienie bardzo istotne z punktu widzęnia działalności
przedsiębiorstwa, lecz jeszcze mało rozpowszechnione

zarządzania.

Z

badań wynika,

że przedsiębiorstwa

w polskiej

litęraturze

z

zakresu

społecznie odpowiedzialne osiągają

trwalszą przewagę konkurencyjną. Interesariusze coIaz częściejoczekują od nich działania
etycznego, zgodnego z ich oczekiwaniami otoczenia, w którym fuŃcjonują, oraz chroniącego

środowiskonaturalne.

W obrębie tej tematyki uwagę

koncentruję na raportowaniu społecznym oraz pomiatze

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw' W roku 2008 prowadziłem badania własne
,,Rapoftowanie społeczne przedsiębiorstw działających w Polsce''. W ramach tego projektu
przedstawiłem między innymi model oceny raporlów społecznych oraz dokonałem oceny
tych dokumęntów sporządzanychprzez przedsiębiorstwa działające w naszym kraju.

Za

najwaŻniejsze dokonania

w tym

obszatze uznaję opracowanie autorskiej procedury

rapoftowania społecznego, autorskiej metody pomiaru społecznej odpowiedzialnoŚci
przedsiębiorstwa oraz modelowego sposobu prowadzenia dialogu

W

i

z

interesariuszami.

autorskiej procedurze raportowania społecznego na podstawie studiów literaturowych

własnych przemyśleń wyodrębniłem Szereg etapów'

a

kazdemu

z

nich przypisałem

konkretne zadanta, które następnte szczegółowo scharakteryzowałem (por. tabela 1).

Tabela 1. Autorski model procesu raportowania społecznego
Etapy procesu

Zadania

raportowania
społecznego

l)

okreŚlenie celów przygotowania raportu społecznego,

2) uzyskanie poparcia pracowników dotyczącego tworzenia i publikacji
Inicjacja

społecznego'

3)

ustalenie osoby odpowiedzialnej zaprzygotowanie i publikację raportu społecznego,

4) zidentyfikowanię
5) zaplanowanie

l)
Przygotowanie

raportu

naj

ważniej szych grup interesariuszy,

sposobu dialogu z najważniejszymi grupami interesariuszy

dokonanie ana|izy raportów społecznych sporządzanychprzez przedsiębiorstwa
konkurencyjne,

2)

ustalen ie oczękiwań naj wazniej szych grup interesariuszy,

3) dokonanie wyboru

standardów i wytycznych, według których będzie sporządzany
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rapoft Społeczny,

4)

ustalenie zagadnień, które będą pręzęntowane w raporcie społecznym,

5)

ustalenie' wjaki sposób będą pozyskiwane dane do raportu społecznego,

6)

ustalenie formy rapoftu społecznego,

7)

ustalenie, w jaki sposób będzie przebiegać weryfikacja węwnętrzna izewnętrzna
rapoftu społecznego'

8)

ustalenie, kto powinien otrzymywac raport społeczny'

9)

ustalenie sposobu dystrybucji raportu społecznego,
ustalenie sposobu zb i eran ia

formacj i zwrotnych od interesariuszy,

I

0)

1

1)ustalenie niezbędnych nakładów związanych z opracowaniem i dystrybucją raportu

in

społecznego
1)

Opracowanie

opracowanie struktury rapoftu społecznego,

2) zbieranie informacji potrzebnych do opracowania rapoftu,
3) op isanie zagadnień zw i ązany ch z odpowi edzi
l

Ocena

)

Zakończenie

społeczną

dokonanie wewnętrznej weryfikacj i raportu społecznego,

2) dokonanie ewentualnych

zmian w raporcie społecznym,

3) dokonanie zewnętrznej weryfikacji rapoftu
4) dokonanie ewentualnych

Publikacja

al no ści ą

społecznego,

zmian w raporcie społecznym

r) opublikowanie raportu społecznego'
2) rozpowszechnienie rapoftu społecznego wśród interesariuszy

l)

zebranie od interesariuszy informacji zwrotnych na tęmat rapoftu społecznego,

2)

analiza informacji zwrotnych pochodzących od interesariuszy,

3) sformułowanie wniosków dotyczących opracowywania i publikacji raportów
społecznych
w przyszłości

Zr ódło :

opracowanie własne.

Autorski Sposób pomiaru społęcznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Został przezę mnię
dostosowany do warunków,

w

których działają przedsiębiorstwa

w

Polsce. Przyjąłem

następuj ące załoŻenia:

1) Podstawą wyróżnienia kryteriów oceny Społecznej odpowiedzialności danego przedsiębiorstwa Są podstawowe Standardy społecznej odpowiedzialności (normy ISo 14001,
ISO 26000, SA 8000 oraz AA1000).

2) Liczbę kryteriów
najważniejszych.

Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa ograniczyłęm do

W

praktyce kazdemu obszarowi odpowiedzialności Społecznej

Ż7

przypisałem po pięó kluczowych kryteriów. Ich wyboru dokonałem z wykorzystaniem
metody eksperckiejl.

3)

Przy ustalaniu kryteriów uwzględniłem specyfikę działalnościpolskich przedsiębiorstw.

Z tego względu nie zamieściłemnaprzykład kryteriów dotyczących pracy przymusowej
otaz zatnldniania dzieci, zakładając, Że takie sytuacje na rodzimym rynku nie mają
miejsca.

4) Dla
obj

lepszego Zro^)mienia przyjętych kryteriów kaŻde

z nich zdefiniowałem. Przy ich

aśnianiu uwzględniłem koniecznośó praktycznego ich wykorzystania.

5) Dla każdęgo kryterium okreŚliłem - również wykorzystując metodę ekspercką minimalny poziom, od którego moŻna uznać, że zostaŁo ono spełnione. Przyjąłem, Że
kaŻdę przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne musi realizowaÓ dane kryterium na

minimalnym poziomie' Za spełnienie kryterium przyznawałem jeden punkt, za jego
niespełnienie

6) Z

-

zęro punktów.

uwagi na to' ze wybrane kryteria zostały uznane za kluczowe, przyjąłem, Że waga

każdego z nichjest identyczna.

7) Na podstawie studiów literaturowych wyrózniłem pięó obszarów charakterystycznych
dla społecznej odpowiedzialności biznesu: organizacyjny' pracowniczy,

społeczny,

otoczenia biznesoweg o oraz środowiskowy.

8) Ustaliłem arbitralne przedziały punktowe określającestopień społecznej odpowiedzialnościdanego przedsiębiorstwa.

Zaletą Zaproponowanej metody jest ograniczona |lczba kryteriów oraz Łatwośó dokonania
pomiaru dzięki ich zoperacjonalizowaniu. Uwzględniłem kryteria kluczowe oraz obiektywne'

dzięki

częmrJ dają one rzeczywisty

obraz dzlałania przedsiębiorstwa. Co więcej, przedsta-

wiony sposób pomiaru odpowiedzialności społecznej moŻe być z powodzeniem stosowany
przez przedsiębiorstwa małe i średnie,które nie mają możIiwościdokonania pomiatu za
pomocą dużejliczby wskaźnikow zalęcanych na przykładprzez GRI.

W

autorskiej propozycji sposobu prowadzenia dialogu

z

interesariuszami wyróżniłem

następujące etapy: identyfikacja kluczowych interesariuszy, ustalenie

ich

oczekiwań,

planowanie dialogu z interesariuszami, przeprowadzenie dialogu' ocena dialogu. Dla kaŹdego
etapu przedstawiłem narzędzia,ktore mogą podnieŚć efektywność tego dialogu.

1

Piętnastoosobowy zespół ekspertów był złoŻony z osób, które zajmują się problematyką społecznej
odpowiedzialności od Strony teoretycznej i praktycznej. W skład zespołu wchodziĘ równiez osoby, które
interesują się problematyką społecznej odpowiedzialnoŚci biznesu.
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Za referat,,Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności
społecznej'', przedstawiony przeze mnie podczas Szkoły Letniej Zarządzania 2008
w Ciechocinku, otrzymałem nagrodę Rady Programowej Konferencji. Mój referat uznany Za

najbardziej inspirujące

do dyskusji, został następnie

opublikowane

w

,,Przeglądzte

Organizacji".

Mój dorobek publikacyjny poświęcony koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
obejmuje następujące prace naukowe:
P. Wachowiak, Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności
społecznej |w:) Zarzqdzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje
organizacjiw gospodarce opartej nawiedzy, red. B. Godziszewski, Wydawnictwo Dom Organizatora,
Toruń 2008

P' Wachowiak, Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności
społecznej,,,Przegląd organizacji'' 2008, nr 10.
P. Wachowiak, Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w Polsce w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu |w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman,
K. Poznańska, t.2, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008'

P. Wachowiak, Social Reporting by Enterprises Operating in Poland: A Review, "Joumal of Management
and Financial Sciences" 2009, Y oI. 2.

P' Wachowiak, La responsabilitć sociąle du bttsiness en Pologne, "Lęs annales de l'Universitć >Valahia<
de Tórgovigte" 2009, Y o1. 24.

P. Wachowiak, Social Reporting in' Poland, "organization and Managęmęnt'' 20l1,
P. Wachowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu
ię b iors tw ami,',E_mentor'' 20 l l, nr 4.

prz e ds

- wyzwania

Vol'

5'

stojqce przed polskimi

P. Wachowiak, Fragilile sociąle des ćtablissements d'enseignement superieur: l'exemple de l'Ecole
Centrale du Commerce a Varsovie |w:l Refondątion.financiżre, sorlies de crise et nouvelles stratćgies
de croissąnce ćconomique, red. J.C. Dischamps, E'konomski fakultet Sveućiliśta u Rijeci, Rijeka 20 l 1.
P. Wachowiak, Pomiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - autorska propozycja
|w:l Człowiekw organizacji. Teorią i praktyka, ręd. P' Wachowiak' oficyna Wydawnicza SGH,

Warszawa2012.

P. Wachowiak, Jak prowadzić dialog z interesariuszami?, ,,E-mentor" 201'2, nr

7.

P. Wachowiak, The Process of Social Reporting: An original Model, "organization and Managemęnt''
2013,

Vol. l.

Dokonując podsumowania moich osiągnięć pragnę stwierdzić, że w mojej pracy naukowej po
uzyskaniu stopnia doktora:

1.

Uczestntczyłemłącznie w 23 proj€ktach

badawczych, w tym w:

-

1

grancie badawczym Narodowego Centrum Nauki,

-

l

grancie badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyżSzego,

-

2 grantach badawczych KBN,
Ż9

- 11 badaniach statutowych ( w siedmiu byłem kierownikiem),
- 8 badaniach własnych.

Ż.

W zakresie dorobku publikacyjnego byłem:

2.1. autorem 2 monografii,

Ż.2. rędaktorem naukowym 9 monografii,
2.3. autorem lub współautorem 44 rozdziałów w monografiach, w tym:
- autorem

I rozdziału w monograftt zagranicznej,

- współautorem 1 rozdziału W monograftt zagranlcznej,
- autorem 23 rozdziałów w monografiach

polskich

- współautorem 19 rozdziałow w monografiach polskich.

2.4. autoręm lub wspołautorem 28 artykułów, w tym:
- autorem 1 artykułu w czasopiśmle zagranlcznym,
- autorem 6 ańykułów w

języku obcym w czasopismach krajowych,

- autorem 13 artykułów w języku polskim w czasopismach krajowych.
- współautorem 8 artykułów w języku polskim w czasopismach krajowych.

2.5. redaktorem tematycznym 1 numeru czasopisma,

2.6. autorem 7 innych publikacji w tym 2 w języku obcym,

2.7. autoremlub współautorem 9 podręczników.

3.

Byłem ręcenzentem:
- 12 projektów badawczych,
- 9 ksiązek ( recenzje wydawnicze),
- 6 książek ( recenzje zamieszczone w czasopismach)
- 47 arlykułów.

4.

Uczestniczyłem

w6

konferencjach

i

seminariach międzynarodowych

i

73

konferencjach i seminariach krajowych w tym:
- wygłosiłem refęrat na 6 konferencjach lub seminariach międzynarodowych,

- wygłosiłemreferat na 28 konferencjach krajowych lub seminariach krajowych, w
tym na 9 konferencjach lub seminariach dotyczył zagadnienzwlązanychz dydaktyką,

- mój referat został opublikowany, ale nie był wygłaszany na 13 konferencjach lub
seminariach kraj owych,
- prowadziłem sesję lub panel albo uczestntczyłem w panelu na 25 konferencjach lub

seminariach krajowych' w tym 5 paneli dotyczyło zagadnienzwtązanych z dydaktyką,
- uczestniczyłem

5.

w

12 konferencjach lub seminariach krajowych bez referatu.

Za działalnośćnaukową otrzymałem 4 nagrody, w tym:
30

- 2 nagrody Komitetu
- 2 nagrody Rektora

6.
7.
8.

Nauk organizacji t Zarządzania PAN,

SGH.

Zadztałalnośódydaktycznąotrzymałem 4 nagrody Rektora SGH.

Za działalnoŚć organizacyjną otrzymałem 5 nagród Rektora SGH.

Za

działalnoŚć zostałem odznaczony przez Prezydenta

RP Brązowym Krzyżem

Zasługi oraz otrzymałem Medal Komisji Edukacji Narodowej.
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