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Streszczenie

Niniejszy rozdział traktuje o koncepcji prężności organizacyjnej rozumianej jako zdolność 
organizacji do przezwyciężania kryzysu i funkcjonowania w warunkach turbulencji otocze
nia. Zaprezentowano tu wyniki kierowanych przez autora badań na temat poziomu prężno
ści organizacyjnej polskich spółek giełdowych według metodyki Benchmark Resilience Tool 
przeprowadzonych w 2016 roku. W  badaniu odnotowano wysoki stopień prężności organi
zacyjnej spółek postrzeganej z punktu widzenia ich managerów. Wykazano także, że mimo 
wysokiego stopnia prężności polskie spółki charakteryzują się relatywnie niższym stopniem 
odporności na kryzys w tak ważnym obszarze, jakim są posiadane i testowane plany oraz 
ćwiczenia na wypadek potencjalnych zagrożeń.
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Wstęp

W  obecnych czasach organizacje funkcjonują w warunkach wysokiej niepew
ności i turbulencji otoczenia. Przyszłość jest coraz mniej przewidywalna, a szybki 
proces wprowadzania zmian wyraźnie ogranicza możliwość adekwatnej wobec 
nich reakcji ze strony przedsiębiorstw. Wszystko to przekłada się na rosnące zain
teresowanie w obrębie teorii i praktyki gospodarczej poszukiwaniem odpowiedzi 
na pytanie, co czyni organizacje odpornymi na niepewność i zawirowania współ
czesnego środowiska gospodarczego. Efektem tych poszukiwań jest szereg teorii 
opisujących odporność organizacji, takich jak koncepcja szczupłości, elastyczności 
czy zwinności przedsiębiorstwa. Należy do nich również prężność organizacyjna, 
w ramach której podejmuje się próby wyjaśnienia tego, co czyni organizację zdolną 
do trwania i rozwoju w warunkach kryzysowych.

W  niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki badania poziomu prężności 
organizacyjnej polskich spółek giełdowych zrealizowanego w oparciu o metodę 
ResOrgs B en chm ark  R es i lien ce  T ool w celu weryfikacji stanu prężności organiza
cyjnej polskich podmiotów gospodarczych oraz identyfikacji ich słabych i moc
nych stron w kontekście przygotowania na nieoczekiwane zdarzenia noszące 
znamiona kryzysu.

4.1. Koncepcja organizacji funkcjonującej 
w turbulentnym otoczeniu

4.1.1. Turbulencja otoczenia

Od kilkudziesięciu lat badacze zauważają znaczący wzrost burzliwości oto
czenia operacyjnego organizacji1. Jednocześnie też od pół wieku obserwuje się 
znacznie szybsze niż we wcześniejszych epokach pojawianie się zmian w środo
wisku gospodarczym. Dokonujące się zmiany nierzadko mają ogromny wpływ 
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, wymuszając tym samym na nim zmiany ada
ptacyjne. Szybka dynamika zachodzących w otoczeniu zmian znacznie zmniejsza

1 P. Grajewski, Granice elastyczności organizacji, w: Granice zarządzania, red. M . Romanowska, 
J. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
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czas dostępny na reakcję. W  latach 60. ubiegłego stulecia innowacje biznesowe 
komercjalizowały się w ciągu kilku miesięcy, co uchodziło wówczas za niezwykle 
krótki okres2. Dziś obejmuje on d e f a c t o  kilka dni, a nawet mniej, i prognozuje 
się, że proces ten będzie ciągle przyspieszał3. Wszystko to sprawia, że dzisiejsze 
przedsiębiorstwa muszą aktywnie odpowiadać na zmianę, zanim skutki towa
rzyszące jej zaistnieniu staną się dla nich widoczne. Zmiana musi być więc przez 
nie antycypowana.

Innowacje stały się nieodzownym elementem środowiska ekonomicznego, 
w którym funkcjonują i będą funkcjonowały przedsiębiorstwa na całym świecie. 
Działania adaptacyjne muszą po pierwsze wyprzedzać innowacje, po drugie zaś być 
traktowane jako naturalnie istniejący element życia przedsiębiorstwa i mieścić się 
raczej w ramach d a y - t o -d a y  busin ess, niż być rzadkimi przedsięwzięciami realizo
wanymi jedynie w obliczu ewidentnej i rozległej zmiany. Nieoczekiwana zmiana, 
pojawiając się w otoczeniu zewnętrznym organizacji, może doprowadzić do sytu
acji kryzysowej. Zmiany zbyt późno dostrzeżone lub takie, na które organizacja 
odpowiada zbyt późno -  generują kryzys mogący doprowadzić przedsiębiorstwo do 
upadku bądź poważnych kłopotów. Nie dziwi więc to, że wzrost dynamiki zmian 
w otoczeniu gospodarczym koreluje z turbulentnością tegoż otoczenia i wywołuje 
-  zarówno w środowiskach praktyków, jak i teoretyków -  żywe zainteresowanie 
tym, co czyni jedne organizacje bardziej odpornymi na zdarzenia kryzysowe od 
innych. Zainteresowanie to znajduje odzwierciedlenie w powstających w ostatnich 
latach koncepcjach organizacji odpornej na kryzys, do których możemy zaliczyć 
rozważania dotyczące m.in. zwinności organizacji, elastyczności organizacji oraz 
prężności organizacji.

4.1.2. Koncepcja prężności organizacyjnej

Jedną z najnowszych koncepcji dotyczących odporności organizacji na kryzys 
stanowi koncepcja prężności organizacyjnej. Termin „prężność” (re s ilien ce) zawiera 
w swoim znaczeniu odniesienie do odbijania się, powracania do pierwotnego 
kształtu mimo działania siły zewnętrznej4. Prężność organizacji można zdefiniować

2 H.I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
3 B. Jasiński, Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulencje otoczenia, w: Zarządzanie p rz ed 

siębiorstwem  w  turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
4 M .M . Rzegocki, B. Grucza, O rganizational resilience, „Organizacja i Kierowanie” 2015, 

nr 164, s. 57.
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jako zdolność do radzenia sobie z negatywnymi wydarzeniami i sytuacjami w celu 
utrzymania stabilności. Ponadto, charakter organizacji prężnej pozostaje zbieżny 
z cechami organizacji konkurencyjnej (kadra managerów dbająca o umacnianie 
silnych stron przedsiębiorstwa i szybszą adaptację do zmian zachodzących w oto
czeniu)5. Prężność organizacyjną na tle innych koncepcji organizacji odpornej 
na kryzys wyróżnia to, że nie ogranicza się ona do reagowania na kryzys rozu
miany tutaj jako sporadyczna sytuacja zagrożenia. Kryzys postrzegany jest bowiem 
w tym przypadku jako naturalna kolej rzeczy, nieodzowny element funkcjonowa
nia w środowisku ekonomicznym oraz jako szansa na rozwój i umacnianie własnej 
pozycji. Prężność organizacyjną można więc zdefiniować jako zdolność organi
zacji do przetrwania kryzysu oraz do odnoszenia sukcesu i rozwijania się w świe- 
cie charakteryzującym się niepewnością. Taka definicja prężności organizacyjnej 
została przyjęta w niniejszej pracy. W  przypadku tej koncepcji pojawia się jednak 
luka badawcza związana z brakiem badań nad poziomem prężności organizacyj
nej polskich przedsiębiorstw.

4.2. Podstawy metodyczne prowadzonych 
badań empirycznych

4.2.1. Cel i przedmiot badań

Przedmiotem badań empirycznych prezentowanych w niniejszym rozdziale 
była prężność organizacyjna polskich spółek akcyjnych. Opisane badania prowa
dzono pod kierunkiem Marcina Rzegockiego w ramach programu zaadresowa
nego do młodych naukowców, realizowanego w Kolegium Zarządzania i Finansów 
SGH z dotacji przyznanej przez M N iSW  na 2016 rok na projekt badawczy zaty
tułowany B ad an ie  p o z iom u  p r ęż n o ś c i  o r g a n iz a cy jn e j w  po lsk ich  p rz ed s ięb io r s tw a ch .

Celem badań empirycznych była diagnoza poziomu prężności organizacyjnej 
polskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich słabych i mocnych stron w kon
tekście odporności na kryzys. Pytania badawcze postawione w omawianym pro
jekcie brzmiały następująco:

5 Por. ibidem oraz A. Stephenson, Benchmarking the R esilience o f  Organizations, rozprawa dok
torska, Christchurch 2010.
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1) Jaki jest poziom prężności organizacyjnej polskich przedsiębiorstw?
2) Jakie są silne i słabe strony polskich przedsiębiorstw w kontekście prężności

organizacyjnej?

4.2.2. Metodyka badawcza

W  celu określenia poziomu prężności organizacyjnej badanych spółek zastoso
wano metodę Benchm ark R esilien ce T oo f opracowaną przez ResOrgs, nowozelandzki 
zespół naukowców afiliowanych przy uniwersytetach w Christchurch i Auckland. 
Narzędzie to przyjęło formę kwestionariusza z 29 pytaniami: ankietowany był pro
szony o wyrażenie swojej opinii na temat organizacji, w której pracuje, w kontekście 
prężności organizacyjnej. Wykorzystany kwestionariusz składał się z dwóch czę
ści: metryczki oraz części zawierającej stwierdzenia na temat spółki. Drugi moduł 
został dodatkowo podzielony przez autorów na trzy części odpowiadające trzem 
atrybutom prężności, w przypadku których wyróżnia się: przywództwo i kulturę, 
sieci oraz gotowość do zmiany. Większość pozycji kwestionariusza zawierała stwier
dzenia oceniane za pomocą skali Likerta. Badanie przeprowadzono telefonicznie. 
Wykorzystano tłumaczenie kwestionariusza na język polski przygotowane przez 
zespół teoretyków i praktyków zarządzania.

4.2.3. Próba badawcza i termin badania

Badanie zostało przeprowadzone w okresie 24.08.2016-1.12.2016. W  klasycz
nych badaniach ilościowych wykorzystuje się najczęściej dobór probabilistyczny, aby 
można było wnioskować o całej populacji na podstawie zbadanej próby. Możliwe 
jest wówczas stosowanie najbardziej wymagających miar analitycznych, pozwala
jących także na optymalnie rzetelne wnioskowanie statystyczne (za pomocą testów 
parametrycznych). Dobór probabilistyczny nie stanowi tu jednak wyznacznika 
-  wykorzystywany jest również dobór nieprobabilistyczny umożliwiający stosowanie 
innych narzędzi analiz (testy nieparametryczne). Najczęściej zakłada się zbadanie 
takiej liczby jednostek wchodzących w skład analizy, która umożliwia adekwatne 
wnioskowanie o całej populacji. Minimalną liczebność badania określa się w lite
raturze przedmiotu na poziomie 30 lub 120 jednostek analizy. 6

6 ResOrgs, The Benchmark Resilience Tool, http://www.resorgs.org.nz/images/stories/pdfs/resil- 
iencebenchmarkstaff.pdf (4.02.2016).

http://www.resorgs.org.nz/images/stories/pdfs/resil-iencebenchmarkstaff.pdf
http://www.resorgs.org.nz/images/stories/pdfs/resil-iencebenchmarkstaff.pdf
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W  niniejszym badaniu zastosowano dobór probabilistyczny (losowy). Ope
rat losowania stanowiła baza polskich spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie (stan na dzień 15.09.2016), z której pozy
skano tzw. próbę brutto7, tj. listę podmiotów parokrotnie przekraczającą liczebność 
założonej próby (baza wyjściowa liczyła 485 rekordów). Nadmiarowość doboru 
podmiotów wyznaczonych do badania wynika z doświadczeń badawczych -  nie 
jest możliwe zrealizowanie wywiadów ze wszystkimi wylosowanymi podmiotami. 
Stąd koncepcja zastosowania próby brutto, której wielkość w zależności zarówno 
od czynników związanych z możliwością skutecznego dotarcia do określonych 
podmiotów, jak i kryteriów selekcyjnych zawiera się w większości badań telefo
nicznych między 1:2 a 1:68. W  realizowanym badaniu współczynnik ten wyniósł 
1:6, co jest tożsame z tzw. współczynnikiem penetracji (p en e tra tio n  rate). Algorytm 
randomizacji wbudowany w oprogramowanie do badań telefonicznych zapew
nił jednakową szansę znalezienia się w próbie każdemu z rekordów istniejących 
w bazie danych. Pomiarowi należało poddać N  = 80 spółek, przy czym dla każdej 
z nich zakładano realizację minimum dwóch wywiadów.

Dobór próby w badaniu prężności organizacyjnej polskich spółek miał cha
rakter losowy. Wylosowana próba (brutto) liczyła 485 rekordów i zawierała dane 
teleadresowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza
wie (stan na dzień 15.09.2016). Wywiady zostały zrealizowane z przedstawicielami 
spółek giełdowych należących do kierownictwa wyższego i średniego. Ostatecznie 
udało się zrealizować N  = 1609 wywiadów zgodnie z założeniami projektu. Współ
czynnik resp on se rate, czyli tzw. współczynnik odpowiedzi wyniósł 16%10.

W  badaniu wzięło udział łącznie 160 jednostek po 2 przedstawicieli z każdej 
badanej spółki. Tabela 4.1 przedstawia charakterystykę próby badawczej.

7 Na próbę brutto składa się zbiór jednostek spełniających określone kryteria, pobranych z ope
ratu losowania. W  niniejszym badaniu operat losowania stanowiła baza spółek akcyjnych notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyselekcjonowano z niej do dalszego etapu 485 
spółek. Stąd liczebność próby brutto wyniosła 485. W  dalszym etapie zakładano realizację badania 
ilościowego z N  = 80 spółkami (wielkość próby netto). Do próby netto mogła wejść spółka, z której 
pracownikami zrealizowano co najmniej dwa wywiady.

8 W  badaniach realizowanych metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo 
przyjmuje się (w zależności od kryteriów selekcyjnych), że liczebność próby brutto powinna być od 
dwóch do sześciu razy większa niż w przypadku próby netto. Stosunek próby netto do brutto w niniej
szym badaniu wyniósł 1:6, a więc liczebność próby brutto była 6-krotnie większa od próby netto).

9 Próba netto.
10 Stosunek liczby spółek, z którymi zrealizowano wywiady, do wszystkich jednostek w próbie 

wyrażony w procentach.



Rozdział 4. Prężność organizacyjna polskich spółek akcyjnych 95

Tabela 4.1. Charakterystyka próby badawczej

Param etr charakte rystyk i Udział procentowy

Płeć
kobiety 74,4

m ężczyźn i 25,6

W iek

21-30 lat 0,6

31-40  lat 41,9

41-50 lat 53,8

51-60  lat 3,8

Stanowisko

kierow nictw o w yższego szczebla 45,6

kierow nictw o średniego szczebla 51,9

koordynator / kierow nik zespołu 1,9

pracownik 0,6

Staż  w  branży

1-3 lata 1,3

4-10  lat 21,3

11-20 lat 43,1

ponad 21 lat 34,4

Staż  w  spółce

1-3 lata 4,4

4-10  lat 57,5

11-20 lat 33,8

ponad 21 lat 4,4

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z przedstawionych w tabeli 4.1 danych, w badaniu wzięli udział 
głownie mężczyźni (blisko 3/4 respondentów). Prawie wszyscy respondenci byli 
poniżej 50. roku życia: blisko 42% znajdowało się w wieku między 31. a 40. rokiem 
życia, a prawie 54% między 41. a 50. rokiem życia. Ankietowani wykazywali się 
relatywnie długim stażem pracy w branży (najwięcej osób pracowało w swoim 
sektorze od 11 do 20 lat -  około 43%, a 34,4% ponad 21 lat). Staż ankietowanych 
w spółce, w której pracowali w momencie badania, można uznać za średni: 57,5% 
z nich pracowało w niej od 4 do 10 lat, a niemal 34% między 11 a 20 lat. Ponad 
połowa ankietowanych zajmowała stanowisko kierownicze średniego szczebla, 
pozostała zaś część -  stanowisko kierownicze wyższego szczebla.
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4.3. Wyniki badania

Ogólny wynik prężności organizacyjnej w badanej grupie spółek wyniósł 6,67 
w skali 1-8. Jest to wynik, który można określić jako wysoki. Stopień poszczególnych 
wskaźników prężności organizacyjnej w grupie badanych spółek wahał się mię
dzy 7,24 a 5,93. Szczegółowy rozkład tych wartości przedstawia poniższy wykres.

Jak widać, w kontekście prężności organizacji słabą stroną polskich spółek gieł
dowych były plany i ćwiczenia opracowywane na wypadek zagrożeń. Wskaźnik 
„plany i ćwiczenia na wypadek zagrożenia” odzwierciedla uczestnictwo pracowników 
w symulacjach mających na celu ćwiczenie reakcji na zagrożenie i/lub weryfikację 
planów na wypadek zagrożenia. Testowanie planów opracowywanych na wypadek 
wystąpienia potencjalnych zagrożeń uznaje się za istotny czynnik prężności orga
nizacyjnej. Przećwiczone plany stanowią ważny element przygotowania do reak
cji na niepożądane zdarzenia. Ćwiczenia takie sprawiają bowiem, że pracownicy 
organizacji nie tylko teoretycznie, lecz także realnie wiedzą, jak należy się zacho
wać, gdy wydarzy się coś niedobrego. Plany, które istnieją wyłącznie na papierze 
i nie znajdują zastosowania praktycznego, nie mają rzeczywistej wartości dla orga
nizacji. Niepodejmowanie działań w zakresie testowania opracowywanych planów 
może skutkować tym, że pracownicy nie tylko nie wiedzą, co właściwie zostało 
w nich przewidziane, lecz także, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z ich istnienia 
w ogóle. Wobec tego w tego typu ćwiczeniach powinna brać udział możliwie naj
większa liczba pracowników. Jednocześnie należy nadać im atrakcyjny charakter, 
aby zapewnić zainteresowanie ze strony uczestników11.

Najwyższy wynik badane organizacje osiągnęły w przypadku wskaźnika „sprawne 
podejmowanie decyzji”. Oznacza on sytuację, w której pracownicy posiadają odpo
wiednie uprawnienia do podejmowania decyzji związanych z ich pracą, a wła
dza jest delegowana w celu umożliwienia reakcji na sytuację kryzysową. Wysoko 
wykwalifikowani pracownicy są zaangażowani w działanie i posiadają odpowiednie 
uprawnienia do podejmowania decyzji, których zatwierdzanie i wdrażanie wymaga 
specjalistycznej wiedzy personelu12. Wskaźnik ten służy więc do określania poziomu 
elastyczności struktury i procesu podejmowania decyzji w organizacji. Elastyczność

11 C. Brown, E. Seville, J. Vargo, Bay o f  P lenty L ifelines Group Resilience Benchmark Report, Sep- 
tember 2014, s. XI.

12 ResOrgs, The Benchmark Resilience Tool, op.cit.
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odgrywa tu z kolei kluczową rolę w zdolności adaptacyjnej organizacji13. W  celu 
określenia poziomu tego wskaźnika kwestionariusz przewiduje następujące zagad
nienia: (1) gdy pojawia się problem, ktoś posiadający uprawnienia do działania 
jest zawsze dostępny dla ludzi będących na „linii frontu”; (2) jeśli zachodzi taka 
potrzeba, nasz proces decyzyjny może być bardzo szybki; (3) w naszej organizacji 
decyzje podejmują ludzie o najwyższych kwalifikacjach, a nie najstarsi. Ankieto
wani przyznali następujące oceny (w skali ośmiostopniowej) w przypadku wymie
nionych pytań: (1) 6,93, (2) 6,925, (3) 7,82.

Wykres 4.1. Stopień prężności organizacyjnej badanej grupy spółek w przypadku 
poszczególnych wskaźników prężności organizacyjnej

Przywództwo 

Zaangażowanie pracowników 

Świadom ość sytuacji 

Sprawne podejmowanie decyzji 

Innowacyjność i kreatwność 

Skuteczne partnerstwo 

W ykorzystanie w iedzy 

M inimalizacja silosów 

Zasoby zewnętrzne 

Świadom ość celów i priorytetów 

Proaktywna postawa

Strategie planowania

Plany i ćwiczenia na wypadek 
zagrożenia

Źródło: opracowanie własne.

6.74 

6,61 

6,55

7,24

6,4

6,42

6,93

6,57

7,00

■ 6,84

6.74 

6,71

5,93

W  kontekście planów na wypadek niepożądanej sytuacji 139 osób, tj. prawie 
82% badanych, wskazało, że ich spółka posiada plan ciągłości badania, a 25 osób,

13 A. Stephenson, E. Seville, J. Vargo, D. Roger, Benchmark Resilience. A study o f  the resilience o f  
organisations in the Auckland Region, Resilient Organisations Research Report 2010/03b, http://www. 
resorgs.org.nz/images/stories/pdfs/benchmark%20resilience%20-%20resorgs%20research%20reportb. 
pdf (11.11.2015), s. 24.
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tj. niemal 15% badanych, odnotowało istnienie tzw. em e r g en c y p la n  w organizacji, 
w której pracują. 98 badanych osób (61%) uznało, że posiadane przez ich spółki 
plany są wystarczająco dobre, by mogły znaleźć zastosowanie w nadzwyczajnej 
sytuacji, 61 osób (38%) nie potrafiło zaś stwierdzić, czy opracowane plany są odpo
wiednio dobre. Tylko jedna osoba uznała, że plany nie są wystarczająco dobre, by 
mogły znaleźć zastosowanie w nadzwyczajnej sytuacji. Większość badanych (78%) 
zadeklarowała, że plan ciągłości działania jest ćwiczony w ich spółce raz do roku, 
a 84% z nich odpowiedziało, że z taką samą częstotliwością testowany był em erg en cy  
p la n . Jeśli chodzi o doświadczania związane z kryzysem w ciągu 5 lat poprzedza
jących badanie, 71,3% ankietowanych uznało, że we wspomnianym okresie w ich 
spółce nie odnotowano kryzysu, 15% stwierdziło, że kryzys się pojawił, pozostałe 
13,7% nie posiadało zaś wiedzy na ten temat. Aż 41,7% sytuacji kryzysowych, 
które zauważyli badani, miało miejsce w roku 2012.

Podsumowanie

Najważniejszym wnioskiem, jaki nasuwał się już w trakcie analizy zgromadzo
nych danych, jest to, że prężność polskich spółek akcyjnych w opinii ich managerów 
jawi się na wysokim poziomie. Mimo ogólnie dobrego średniego poziomu pręż
ności organizacyjnej w spółkach widoczny stał się element odporności na kryzys, 
który w sposób ewidentny odbiegał swoim poziomem od reszty czynników. Mowa 
tu o planach i ćwiczeniach przewidzianych na wypadek potencjalnych zagrożeń. 
Okazuje się bowiem, że polskie spółki akcyjne znajdują się pod tym względem 
w gorszej kondycji niż w przypadku innych aspektów prężności organizacyjnej. 
Plany i ćwiczenia opracowywane na wypadek zagrożeń powinny być traktowane 
bardziej odpowiedzialnie jako ważny element budowania prężności organizacyj
nej. Ogólnie można więc uznać, że polskie spółki są według osób nimi kierujących 
gotowe stawić czoła wyzwaniu związanemu z potencjalnym kryzysem, niemniej 
istnieją jednak nadal takie obszary, które powinny być rozwijane.
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