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Wprowadzenie

Niniejsza książka podsumowuje wyniki badań prowadzonych w 2016 roku 
przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Kolegium 
Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Publikacja stanowi przegląd kierunków poszukiwań badawczych młodych 
naukowców. Przede wszystkim jest jednak interesującym zestawieniem analizują-
cym współczesne wyzwania dotyczące funkcjonowania organizacji w Polsce, a także 
prezentującym sugestie możliwych rozwiązań oraz rekomendacje w zakresie dal-
szych prac i obszarów badawczych. Tym samym, jak wierzymy, wnosi ona cenny 
wkład w rozwój nauk ekonomicznych.

W badaniach zastosowano różnorodne metody badawcze. Były to zarówno roz-
ważania teoretyczne, jak i metoda systematycznego przeglądu literatury, krytyczna 
analiza dokumentów, metoda studium przypadku, a  także pogłębione wywiady 
indywidualne (IDI), wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne (CATI) 
oraz wspomagane komputerowo wywiady internetowe (CAWI).

Biorąc pod uwagę tematykę prezentowanych badań, publikacja została podzielona 
na trzy części: zagadnienia instytucjonalne funkcjonowania organizacji, metodyczne 
aspekty zarządzania oraz współpraca z interesariuszami w praktyce gospodarczej.

W części pierwszej zawarto dwa rozdziały.
We wprowadzającym tekście Marcina Menkesa (Bariery regulacyjne w przepły-

wie inwestycji) pojawiają się rozważania stanowiące głos w debacie nad potrzebą 
rewizji międzynarodowego porządku gospodarczego. Postęp globalizacji doprowa-
dził do wykształcenia się nowych, systemowych rodzajów ryzyka. Zdaniem autora 
konieczne jest zatem przeformułowanie dotychczasowych paradygmatów porządku 
neoliberalnego, aby zmniejszyć ryzyko kryzysów zagrażających zachodniemu 
modelowi polityczno-gospodarczemu. Autor przedstawił hipotezę „heurystycz-
nego błędu tkwiącego u podstaw rozłącznego regulowania przepływu inwestycji 
kapitałowych i bezpośrednich”, a następnie sformułował postulat „holistycznego 
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podejścia do regulacji inwestycji zagranicznych”, ze szczególnym uwzględnieniem 
priorytetowego postrzegania roli kultury.

Michał Masior (Analiza wpływu zmiany reguł dostępu do zawodu adwokata 
i radcy prawnego na  jakość usług prawnych) postanowił natomiast odpowiedzieć 
na pytanie o to, jaka jest jakość usług prawnych świadczonych na polskim rynku 
oraz jak zmieniła się ona po modyfikacji wymagań stawianych kandydatom do 
zawodu adwokata i radcy prawnego wprowadzonych w 2005 roku.

W części drugiej, poświęconej metodycznym aspektom zarządzania, znalazło 
się pięć rozdziałów.

Mateusz Juchniewicz i Witalij Metelski (Zarządzanie ryzykiem w projektach 
– kontekst behawioralny) zajęli się problematyką zarządzania ryzykiem w projektach. 
Wychodząc od założenia, że świadome zarządzanie ryzykiem pozwala zwiększyć 
prawdopodobieństwo sukcesu projektu, autorzy skoncentrowali się na zagadnie-
niach behawioralnych, gdyż to właśnie one w głównej mierze oddziałują na proces 
zarządzania ryzykiem w projektach.

W ramach zainteresowania problematyką ryzyka i kryzysów ciekawą perspek-
tywę wnosi tekst Marcina Rzegockiego (Prężność organizacyjna polskich spółek akcyj-
nych) dotyczący koncepcji prężności organizacyjnej. Odwołując się do tej koncepcji, 
autor próbuje opowiedzieć na pytanie, co czyni organizację zdolną do skutecznego 
przezwyciężania sytuacji kryzysowych i odnoszenia sukcesów w warunkach turbu-
lentnego otoczenia. W przedstawionym w rozdziale badaniu dokonano pomiaru 
poziomu prężności organizacyjnej polskich spółek giełdowych w kontekście ich 
odporności na kryzysy.

Badanie przeprowadzone przez Katarzynę Bachnik (Stopień innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw na podstawie badań empirycznych) dotyczyło zaś problema-
tyki innowacji. Autorka skoncentrowała się na zobrazowaniu stopnia innowacyj-
ności polskich przedsiębiorstw na podstawie wypowiedzi 112 przedstawicieli kadry 
zarządzającej wyższego szczebla. Postanowiła poznać wyróżniki firm innowacyj-
nych, sprawdzić, w jakim stopniu procesy innowacyjne są uwzględniane w stra-
tegiach organizacyjnych, oraz oszacować, jakie znaczenie w przypadku innowacji 
ma kształtowanie odpowiedniego „klimatu” oraz inwestowanie w sformalizowane 
procesy zarządzania innowacjami.

Z kolei Patryk Dziurski (Kontrolowanie w organizacjach z sektora projektowania 
w Polsce), kontynuując swoje badania nad sektorem kreatywnym, postanowił odpo-
wiedzieć na pytanie dotyczące procesów kontrolowania w organizacjach z sektora 
projektowania w Polsce. Natura sektorów kreatywnych sprzyja istotnemu znaczeniu 
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kontroli nieformalnej zasadzającej się na kulturze organizacyjnej, wartościach, 
normach i preferowanych zachowaniach. Autor postanowił zatem sprawdzić, jaki 
system kontroli jest preferowany przez organizacje sektora kreatywnego w Pol-
sce, koncentrując się głównie na badaniu stopnia zastosowania kontroli formalnej.

Mateusz Gilewicz (Praktyczne zastosowanie zrównoważonej karty wyników 
w podmiotach leczniczych) rozważał możliwości wykorzystania zrównoważonej 
karty wyników (ZKW) do mierzenia efektywności funkcjonowania podmiotów 
leczniczych. Mimo że teoretycznie narzędzie to może być skutecznie stosowane 
we wszystkich podmiotach leczniczych, to okazuje się, że w Polsce nie jest popu-
larne. Autor starał się zidentyfikować przyczyny tego stanu rzeczy zarówno w kon-
tekście warunków instytucjonalnych i organizacyjnych podmiotów leczniczych, 
jak i słabych punktów koncepcji ZKW. Warto podkreślić, że podjęta została rów-
nież próba ulepszenia narzędzia poprzez zaproponowanie modyfikacji mierników 
w poszczególnych perspektywach, ze szczególnym uwzględnieniem optyki klienta.

Ostatnia część książki dotyczy problematyki współpracy z interesariuszami.
Dominika Bosek-Rak (Rola inwestorów instytucjonalnych w spółce giełdowej 

– studium przypadku) przeanalizowała formy zaangażowania inwestorów instytucjo-
nalnych w Polsce w nadzór nad spółkami, w których posiadają akcje, oraz znacze-
nie ładu korporacyjnego w tym procesie. Najpopularniejszą formą zaangażowania 
okazuje się konstruktywny dialog z zarządem, a także udział oraz zgłaszanie wnio-
sków na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jak wynika z zaprezentowanych 
badań, przestrzeganie dobrych praktyk ładu korporacyjnego ma istotne znaczenie 
z perspektywy inwestorów zarządzających funduszami, zwłaszcza w zakresie podej-
mowania decyzji inwestycyjnej oraz określania horyzontu czasowego inwestycji.

Monika Dargas-Miszczak (Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami poza-
rządowymi w Polsce – badanie empiryczne) przedmiotem badań uczyniła natomiast 
obszar współpracy polskich przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi. 
Okazuje się, że mimo, iż przemyślana i dobrze prowadzona współpraca przynosi 
korzyści zarówno przedsiębiorstwom realizującym strategię CSR, jak i organiza-
cjom pozarządowym, a w ostatecznym rozrachunku umożliwia także skuteczne 
rozwiązywanie problemów społecznych, to z badania wynika, że relacje biznes–
NGO w Polsce pozostają przez cały czas we wstępnej fazie rozwoju. Pocieszające 
jest jednak to, że wśród przedsiębiorców dostrzega się coraz większą potrzebę roz-
woju w tym zakresie.

Michał Wolański (The Newest Polish Experience in Implementing Public-Private-
-Partnerships as a Source of Local Infrastructure Project Financing) skoncentrował się 
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na poszukiwaniu czynników sukcesu lokalnych projektów realizowanych w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym celu przeanalizował przykłady tego 
typu inicjatyw prowadzonych w ostatnich latach w Polsce. Badanie pokazało, że 
małe, lokalne projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być 
realizowane z powodzeniem, a kluczowym czynnikiem ich sukcesu jest budowa 
kompetencji in-house przez partnera publicznego.

W końcowym rozdziale Maria Roszkowska-Menkes (User Innovation Typo-
logy: From the Lonely Innovator to Co-creation Communities) przedstawiła wyniki 
badań, które pozostają niezwykle aktualne i przybierają na znaczeniu w dobie 
ekspansji technologii informacyjno-komunikacyjnych. Badania dotyczyły inno-
wacji tworzonych przez użytkownika (user innovation – UI). Szukając odpowie-
dzi na pytanie o to, jak użytkownicy tworzą innowacje, autorka zidentyfikowała 
cztery główne typy UI.

Jak widać, prezentowane w niniejszej książce teksty odnoszą się nie tylko do 
różnych wymiarów zarządzania, lecz także do wybranych aspektów prawnych funk-
cjonowania organizacji na rynku. Niewątpliwą ich zaletą jest to, że bazują na wyni-
kach bardzo aktualnych autorskich badań empirycznych, czyniąc publikację istotną 
z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki zarządzania.

Z życzeniami owocnej lektury
Justyna Szumniak-Samolej



ZAGADNIENIA 
INSTYTUCJONALNE 
FUNKCJONOWANIA  

ORGANIZACJI





Marcin Menkes

Rozdział 1

Bariery regulacyjne  
w przepływie inwestycji

Streszczenie

Do czasu kryzysu finansowego debaty nad potrzebą dokonania przebudowy między-
narodowego porządku gospodarczego miały przede wszystkim wymiar akademicki, co 
wynikało z odmowy podjęcia takich rozważań ze strony najważniejszych instytucji mul-
tilateralnych (MFW, MBOiR). Pochodny światowemu kryzysowi finansowemu kryzys 
legitymizacji prawa międzynarodowego gospodarczego skłonił jednak Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy do wystosowania zaproszenia do konsultacji w sprawie korekty świa-
towego ładu monetarnego. Jest to przypuszczalnie najważniejsza dla obecnego pokolenia, 
a w przypadku Europy i USA być może ostatnia, szansa kształtowania prawnomiędzyna-
rodowego reżimu przepływu inwestycji. Rewizja porządku wymaga jednak przeprowadze-
nia krytycznej refleksji nad przyczynami zaistniałego kryzysu. W rozdziale przedstawiona 
została hipoteza heurystycznego błędu tkwiącego u podstaw rozłącznego regulowania 
przepływu inwestycji kapitałowych i bezpośrednich, następnie sformułowano zaś postulat 
holistycznego podejścia do regulacji inwestycji zagranicznych. Szczególny nacisk położony 
został na priorytetowe postrzeganie roli kultury zarówno jako przedmiotu, jak i kontekstu 
w przypadku stanowionych regulacji.

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestycje portfolio, międzynaro-
dowy governance gospodarczy, prawo międzynarodowe gospodarcze

Kod klasyfikacji JEL: K2, K33
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Wstęp

Mimo że ekonomiczne ramy zachodniego myślenia o finansach międzyna-
rodowych – konsensie finansowym stanowiącym fundament międzynarodowego 
governance –  istotnie ewoluowały (od Bretton Woods, poprzez tzw. Konsensus 
waszyngtoński, po Nową Międzynarodową Architekturę Finansową), nie wzbu-
dzi zastrzeżeń ogólne stwierdzenie, że od lat 80. dominującą narracją w myśleniu 
o ekonomii był neoliberalizm1.

Koncepcja neoliberalna zasadzała się na wolnej konkurencji i małym państwie. 
O ile realizacja pierwszego z tych założeń miała być możliwa dzięki redukowaniu 
ograniczeń regulacyjnych i otwieraniu dostępu do rynków, o tyle to drugie miało 
zostać zrealizowane przede wszystkim dzięki prywatyzacji oraz ograniczeniu moż-
liwości finansowania działalności publicznej za pomocą długu i deficytu budżeto-
wego. Powyższe założenia teoretyczne z czasem uzyskały status wytycznych polityki 
finansowej, a w ich wdrażanie zaangażowały się największe organizacje między-
narodowe. W praktyce relatywnie szybko okazało się, że nie sposób przyjąć jednej 
uniwersalnej formuły, która zapewniłaby zrównoważony wzrost gospodarczy we 
wszystkich państwach świata. Przeciwnie, coraz większe protesty budziła swoista 
tendencyjność forsowania przez organizacje z Bretton Woods tych samych reko-
mendacji w kolejnych państwach2. Okazało się jednak, że równą zawziętością co 
krytycy globalizacji wykazały się także MFW i MBOiR, odmawiając choćby dys-
kusji nad prowadzoną przez nie polityką warunkowości.

Mimo narastającego niezadowolenia coraz większych grup społecznych nawet 
kryzys z 2008 roku nie wpłynął na przeformułowanie dominujących paradygmatów 
ekonomicznych ponad relatywnie małe korekty systemowe w celu zabezpieczenia 
przed nowo zidentyfikowanymi rodzajami ryzyka, w tym ryzyka systemowego3. 
W rezultacie możemy obecnie obserwować powszechną kontestację obowiązują-
cego porządku gospodarczego i politycznego, począwszy od masowych protestów 

1 M. Menkes, Governance gospodarczy – studium prawnomiędzynarodowe, C. H. Beck, Warszawa 
2016, s. 77–196.

2 Zob. choćby: J. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, W. W. Norton and Company, New 
York 2003.

3 M. Menkes, Financial Governance, Money Laundering and International Law’s New Clothes, “Jour-
nal of Management and Financial Sciences” 2016, issue 25 oraz idem, The Divine Comedy of Governance 
in Tax Evasion Matters. Or Not?, “Journal of International Banking Law and Regulation” 2015, issue 6.
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ulicznych po zwycięstwa partii populistycznych w kolejnych krajowych wyborach. 
Od Occupy Wall Street oraz Indignados, po skrajnie prawicowych pretendentów pre-
zydenckich takich jak Marine Le Pen (Francja) i Norbert Hofer (Austria), zwycię-
stwo Donalda Trumpa w USA, działania Borisa Johnsona i Nigela Farage’a, którzy 
utorowali referendalną drogę Wielkiej Brytanii do wyjścia z Unii Europejskiej, 
Wiktora Orbana demontującego demokrację na Węgrzech, po karykaturalnych 
wreszcie Beatę Szydło i Andrzeja Dudę.

Z punktu widzenia spraw międzynarodowych bardziej znamienne okazały się 
jednak masowy protest przeciwko Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) 
z 2012 roku oraz powszechna kampania negatywna prowadzona przeciwko Tran-
satlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – w trakcie negocjacji, po zwią-
zaniu się ostateczną wersją tekstu, aż do zablokowania możliwości upoważnienia 
Komisji Europejskiej do podpisania TTIP-u przez jeden z belgijskich parlamen-
tów federalnych z  regionu Walonii. Z końcem 2016 roku projekt TTIP został 
wstrzymany, a odium społecznego gniewu zogniskowało się obecnie na EU-Can-
ada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na zainicjowanie w połowie 2016 roku 
przez MFW debaty publicznej nad potrzebami reformy paradygmatów neolibe-
ralizmu. Prawdopodobnie stanowi to one in a lifetime type opportunity – okazję do 
zmiany światowego ładu gospodarczego, która nie powtórzy się przez wiele lat, 
jeżeli w ogóle kiedykolwiek jeszcze miałoby to nastąpić.

Zanim przejdę jednak do rozważań nad zmianą założeń oraz ewentualnym 
nadaniem wspólnej orientacji międzynarodowym inwestycjom portfelowym i bez-
pośrednim, warto pokrótce zastanowić się nad tym, jaka jest stawka tej debaty.

1.1. Kryzys legitymizacji i droga donikąd

Wiele analiz poświęcono już zagadnieniu kryzysu legitymizacji zarówno 
w odniesieniu do prawa międzynarodowego gospodarczego (PMG), jak i całej 
międzynarodowej architektury finansowej. Odpowiednio, rodzi się pytanie o to, 
jakie są pra-przyczyny tej choroby i  jak jej zaradzić zamiast stosowania aktual-
nie forsowanych środków doraźnych o charakterze paliatywnym względem syn-
dromów problemu. Ze względu na prawniczy charakter analizy nie jest intencją 
autora, aby prowadzić rozważania natury socjologicznej, psychologicznej czy poli-
tologicznej. Zważywszy jednak na  reputację przywoływanych badaczy, a  także 
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mając na względzie formułowane wobec ich prac głosy krytyczne, immanentne 
w debacie akademickiej, postrzegam ich tu za autorytatywne źródła przywoływane 
na potrzeby sygnalizowanych zagadnień.

1.1.1. Legitymizacja racjonalno-legalna

Na wstępie trzeba zauważyć, że samemu zagadnieniu znaczenia i prawnej 
doniosłości pojęcia legitymizacji można by poświęcić całość życia zawodowego 
i nadal nie wyczerpać tematu. Ze względów obszernie wyjaśnionych uprzednio za 
pomocą wyczerpujących odniesień bibliograficznych4 za najbardziej przekonującą 
uznaje się tu weberowską klasyfikację źródeł legitymizacji – tradycyjnych, chary-
zmatycznych, legalno-racjonalnych.

Jako że żadna z dwóch pierwszych podstaw legitymizacji nie uchroni się w sfe-
rze zasięgu obrońców regulacji międzynarodowych przepływów kapitałowych przed 
powszechną krytyką, jedyną możliwością stwarzającą szanse na zachowanie legity-
mizacji w długim okresie wydaje się model racjonalno-legalny. Oznacza to uznanie 
doniosłości dwu typów uwarunkowań: formalnego i materialnego. O ile pierwsze 
z nich dotyczy wymogów natury proceduralnej, o tyle drugie odzwierciedla donio-
słość wspólnego mianownika materialnoprawnego. Za sprawą wyjaśnień przedsta-
wionych w cytowanym wyżej artykule zasadę rządów prawa uważa się tu za normę 
o potencjalne do realizacji funkcji takiej właśnie podstawy światowej legitymizacji 
reformy prawa międzynarodowego gospodarczego. Bez wdawania się w niuanse 
dyskusji na temat możliwego zakresu reformy (która obejmowałaby również ele-
ment proceduralny i materialny, przy czym ostatni z nich najpewniej wzbudziłby 
szereg kontrowersji), i mając jednocześnie na względzie możliwą krytykę ze strony 
państw niedemokratycznych, należy podkreślić w tym przypadku doniosłość ini-
cjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2012 roku oraz setek zasadniczych kra-
jowych zobowiązań podjętych w tym zakresie5.

4 M. Menkes, Treat the Cause, Not  the Symptom: The Legal-Rational Authority of International 
Investment Arbitration, “Bocconi Legal Papers” 2016, no. 8.

5 Począwszy od ostatniej dekady XX wieku, kolejne ciała ONZ, wraz ze Zgromadzeniem Ogól-
nym i Radą Bezpieczeństwa włącznie, regularnie rozważały kwestię zasady rządów prawa. Analogicznie 
można by się tu pokusić choćby o analizę doniosłości deklaracji spotkania wysokiego szczebla Zgro-
madzenia Ogólnego ws. rządów prawa na krajowym i międzynarodowym poziomie (A/RES/67/1), 
2005 World Summit Outcome (A/RES/60/1) czy deklaracji milenijnej ONZ (A/RES/55/2). Zarazem, 
z uwagi na potrzeby poszukiwania fundamentów światowej konwergencji regulacyjnej, najbardziej obie-
cująca wydaje się jednak rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ws. rządów prawa z 24 września 2012 roku 
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1.1.2. W pogoni za szczęściem

Jak zostało już wspomniane wyżej, koncepcja legitymizacji racjonalno-legal-
nej zasadza się na przeświadczeniu elektoratu-społeczeństwa obywatelskiego, że 
dany porządek społeczno-polityczny stwarza równe możliwości w zakresie dążenia 
do realizacji – zgodnych z prawem – celów partykularnych. W indywidualistycz-
nym społeczeństwie, wyzwolonym dzięki odrodzeniu6 i reformacji z organicznego 
podporządkowania władzy uniwersalnej, jednostka uzyskała swobodę pogoni za 
wyznacznikami statusu społecznego7. Wolna jednostka stopniowo osiągała religijną 
autonomię względem Kościoła, polityczną zdolność samostanowienia, a wreszcie 
– w sferze sztuki i kultury – zainteresowanie sprawami doczesności. Marzenie sta-
nowiące legendę założycielską Stanów Zjednoczonych, potwierdzone w Deklaracji 
Niepodległości8, czy też, innymi słowy, zmagania z organiczną wizją społeczeństwa 
utorowały drogę rewolucji przemysłowej i kapitalizmowi.

(A/RES/66/102). To na jej podstawie państwa składają dobrowolne deklaracje, a część z nich podej-
muje działania w zakresie miękkiego raportowania i działań nadzorczych. Szczegółowa lista deklaracji 
krajowych dostępna jest na: https://www.un.org/ruleoflaw/pledging-database/ (28.10.2016).

6 Zob. porównanie Gebriele Pedulla między narracją Burckhardta, Burdacha i Huizingi różnych 
percepcji Rinascimento, rozciągających się od całkowitego zerwania z dorobkiem średniowiecznym 
(i powrót do klasycznej starożytności), przez swoistą kontynuację średniowiecznej organizacji społecz-
nej prowadzącą bezpośrednio do nowożytności, aż po przedstawienie Rinascimento jako autonomicz-
nego “okresu buforowego” między dwoma epokami – w: Il Problema del Rinascimento, red. J. Huizinga, 
Donzelli Editore, Rzym 2015, s. 7–43.

7 Kwestia przełamania “organicznych więzów” powróciła jako fundamentalny dylemat w XIX-
-wiecznych wielkich sporach politycznych. Dość przypomnieć analizy Karola Marxa, który dowo-
dził, że rozwój środków produkcji doprowadził do autonomizacji epoki burżuazyjnej. Znamienne 
dla tego okresu było zniesienie więzów społecznych razem z jej – utrwaloną w zbiorowej percepcji 
– siatką pojęciową, zniesienie „świętych artefaktów”, a wreszcie pewności jednostki odnośnie do jej 
pozycji w świecie. “The bourgeoisie, wherever it has got the upper hand, has put an end to all feudal, 
 patriarchal, idyllic relations. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man to his 
«natural superiors», and has left remaining no other nexus between man and man than naked self-
interest, than callous «cash payment». It has drowned the most heavenly ecstasies of religious fervour, 
of chivalrous enthusiasm, of philistine sentimentalism, in the icy water of egotistical calculation. It has 
resolved personal worth into exchange value, and in place of the numberless indefeasible chartered 
freedoms, has set up that single, unconscionable freedom – Free Trade. In one word, for exploitation, 
veiled by religious and political illusions, it has substituted naked, shameless, direct, brutal exploita-
tion”. K. Marx, The Manifesto of the Communist Party, London 1848, materiał dostępny na: http://bit.
ly/1DLXo9b (28.10.2016).

8 Declaration of Independence: “(…) We hold these truths to be self-evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are 
Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted 
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Taki stan rzeczy z kolei oznacza, że system zachowuje walor legalności i racjo-
nalności dopóty, dopóki – abstrahując od różnic indywidualnych – z pewną dozą 
szczęścia i ciężką pracą pozwala każdemu na wzbogacanie się oraz, tak definiowany, 
awans społeczny. Niestety, oznacza to zarazem, że jednostka pozbawiona takich 
perspektyw może stracić filar samooceny; w szerszej skali będzie to prowadzić do 
zakwestionowania legitymizacji systemu. W rezultacie jednostka zacznie ulegać 
pokusie uchylenia się od wątpliwości natury egzystencjalnej poprzez poświęce-
nie się automatyzmowi życia codziennego i pozornego myślenia albo zdecyduje 
się na poświęcenie (części) wolności indywidualnej w zamian za przynależność 
do potężnej wspólnoty9. Pierwsza z wymienionych strategii prowadzi jedynie do 
ograniczenia uciążliwych syndromów problemu, ale nie redukuje ich przyczyn. 
Alternatywa, tj. mechanizm selekcji działający w oparciu o kryterium efektywno-
ści, immanentnie prowadzi do ryzyka wypaczenia systemu (niezależnie zresztą od 
intencji osób, które doprowadziły do autorytarnych przemian)10.

Właśnie takie tendencje zapewniły władzę osobom pokroju Benito Mussoli-
niego czy Adolfa Hitlera. Obecnie jesteśmy świadkami niepokojąco podobnych 
zjawisk utrzymujących się za sprawą populistycznych tendencji Europy, w tym 
zwłaszcza narracji antyglobalistycznej i idyllicznej wizji bezpieczeństwa pracy oraz 
rosnącego dobrobytu państw narodowych, izolowanych od cykli gospodarki świa-
towej. Kampania na rzecz Brexitu i ujawniona przy tej okazji nostalgia za dekadą 
lat 50. ubiegłego wieku stały się tego jaskrawym przejawem.

1.2. Ponowna ocena przepływów kapitałowych

Po wielu dekadach wszechobecnej filozofii neoliberalnej i minimalizmu regu-
lacyjnego światowy kryzys finansowy zapoczątkowany symbolicznie w 2008 roku 
na amerykańskim rynku hipotecznym dobitnie wykazał, że rynki pozostawione 
same sobie (tj.  autoregulacji) okazują się immanentnie niezdolne do przyjęcia 
długookresowych, zrównoważonych rozwiązań normatywnych. Odpowiednio, 
już w 2009 roku przywódcy państw grupy G20 stwierdzili, że „jedynym stabilnym 
filarem dla trwałej globalizacji i podnoszenia ogólnego poziomu dobrobytu może 

among Men, deriving their just powers from the consent of the governed (…)”. Materiał dostępny na 
stronie: http://bit.ly/1gEm0L5 (28.10.2016).

 9 E. Fromm, The Fear of Freedom, Routledge, New York–London 1984.
10 A. Hayek, The Road to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago 1994.
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być otwarta gospodarka światowa oparta na zasadach rynkowych, efektywnych 
regulacjach i silnych instytucjach globalnych”11, co oznaczało zakwestionowanie 
obowiązującej dotąd filozofii regulacyjnej. Od tego momentu byliśmy świadkami 
przyjmowania regulacji we właściwie wszystkich obszarach finansów międzyna-
rodowych, łącznie z kwestiami dotąd stanowiącymi „normatywne tabu”, takimi jak 
ramy funkcjonowania i finansowanie agencji ratingowych (Credit Rating Agencies 
– CRA), zasady wynagradzania osób zarządzających w instytucjach inwestowania 
zbiorowego (tj. kwestia finansowych bodźców, które skłaniałyby do przyjmowania 
strategii inwestycyjnych korzystnych z punktu widzenia długookresowego interesu 
spółki i udziałowców) czy wreszcie ignorowane przez lata centra finansowe off-shore 
i raje podatkowe (pozwalające najzamożniejszym osobom fizycznym i spółkom 
korzystać z arbitrażu regulacyjnego celem np. uchylenia się od opodatkowania).

W tym przypadku należy zauważyć, że wspomniane wyżej zaproszenie Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego do debaty na temat odmian prowadzonej 
przez niego polityki zostało ograniczone do dwóch obszarów, tj. zasad i zakresu 
liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitałowych (capital account libera-
lization)12 oraz zaleceń w zakresie konsolidacji fiskalnej13. Obawy MFW dotyczą 
w szczególności:

 – wątpliwych korzyści w zakresie wzrostu gospodarczego, jeżeli analiza ma doty-
czyć dużej próby państw,

 – wzrostu nierówności społecznych,
 – przełożenia się narastających nierówności na dalsze podkopywanie trwałości 

modelu wzrostu gospodarczego.
Co do liberalizacji przepływów kapitałowych14 MFW zdaje się uznawać, że 

przepływy Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych, w szczególności gdy ich 

11 G20, London Summit – Leaders’ Statement, April 2, 2009, par. 3.
12 Mimo że z punktu widzenia systematyki bilansu płatniczego państwa mamy tu w istocie do 

czynienia z liberalizacją rachunku finansowego (a nie kapitałowego), to w praktyce przyjęło się jednak 
właśnie powyższe określenie liberalizacji przepływów kapitałowych. Zob. szerzej: Ł. Gruszczyński, 
M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 156, 191.

13 J. D. Ostry, P. Loungani, D. Furceri, Neoliberalism: Oversold?, “Finance and Development” 2016, 
vol. 53, no. 2. Zob. także: IMF Survey: Chief Economist Interview. Evolution Not Revolution: Rethinking 
Policy at the IMF, June 2, 2016, http://bit.ly/1XTyu5p (15.10.2016).

14 Liberalizację rynków kapitałowych (czy też liberalizację rachunku finansowego zgodnie 
z nomenklaturą MFW – zob. przypis poniżej) winno się datować co najmniej od roku 1997, kiedy 
to Interim Committee of the Board of Governors stwierdził, że „nadszedł najwyższy czas dodania 
nowego rozdziału do porozumienia z Bretton Woods”. IMF persisted in this view despite Asian finan-
cial crisis that occurred the very same year – IMF, 98/5 Remarks by Michel Camdessus Managing Director 



Marcin Menkes 24

elementem jest przepływ know-how oraz kapitału ludzkiego, przyczyniają się do 
długookresowego wzrostu gospodarczego15. Jednocześnie inwestycje portfolio „jak 
się wydaje, ani nie wzmacniają wzrostu gospodarczego, ani nie przyczyniają się 
do podziału ryzyka pomiędzy stronami”. O ile korzyści ekonomiczne pochodne 
liberalizacji kapitałowej mogą być zatem kwestionowane, o tyle koszty pochodne 
gospodarczej niestabilności – biorąc zwłaszcza pod uwagę gwałtowne, spekulacyjne 
przepływy krótkookresowych instrumentów finansowych – wydają się oczywiste16.

Co tyczy się zaś konsolidacji fiskalnej, optyka MFW zasadniczo przekłada 
się na akceptowany, tj. pożądany, rozmiar państwa i sektora publicznego. Z jednej 
strony oznacza to silne naciski na rzecz prywatyzacji, z drugiej niesie nałożenie 
na państwa ograniczeń natury fiskalnej. Tytułem przykładu można zatem wskazać 
choćby na art. 140 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Pakt Sta-
bilności i Wzrostu (ten ostatni obejmuje tzw. sześciopak i dwupak  regulacyjny)17. 

of the International Monetary Fund at the IMF Seminar on Capital Account Liberalization, Washington, 
March 9, 1998, http://bit.ly/2e4stzU (31.10.2016). Zob. także: S. Fischer, Capital Market Liberalisation 
and the Role of the IMF, http://bit.ly/2eLIDSO (31.10.2016) oraz B. Eichengreen, M. Mussa, Capital 
Account Liberalization and the IMF, “Finance and Development” 1998, vol. 34, no. 4.

15 Zarazem stwierdzenie “zdaje się uznawać” jest w tym kontekście uzasadnione, jako że empi-
ryczne badania ekonomiczne w tym zakresie nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. 
Odnośne opinie rozciągają się od sceptycznego optymizmu (tj. że BIZ przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego pod pewnymi warunkami), po  otwarte kwestionowanie racjonalności ich ochrony. 
Zob. Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, op.cit., s. 9–10.

16 Zob. choćby: D. Rodrik, A. Velasco, Short-Term Capital Flows, “NBER Working Paper” 1999, 
no. 7364.

17 Pakt stabilności i wzrostu to nazwa ogólna dla całej serii aktów normatywnych. Wśród najistot-
niejszych można wskazać:
 – Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact (Amsterdam, 17 June 1997) 

(OJ C 236 of 2.08.1997) and it’s 2005 and 2011 amendments covering inter alia surveillance, coor-
dination and excessive deficit issues;

 – 2013 “Six Pack” rules on monitoring of both budgetary and economic policies under the Euro-
pean Semester and a  “Code of Conduct” adding details to  SGP (including Council Directive 
2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member 
States) (OJ L 306, 23.11.2011, s. 41–47);

 – 2013 “Two Pack” reinforcing economic cooperation (Regulation (EU) No 472/2013 of the Euro-
pean Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budg-
etary surveillance of Member States in  the euro area experiencing or threatened with serious 
difficulties with respect to their financial stability (OJ L 140, 27.05.2013, s. 1–10) and Regulation 
(EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common 
provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of exces-
sive deficit of the Member States in the euro area (OJ L 140, 27.05.2013, s. 11–23).

 – 2014 intergovernmental treaty (Treaty on Stability, Coordination and Governance), which included 
the so-called Fiscal Compact (Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements 
for budgetary frameworks of the Member States) (OJ L 306, 23.11.2011, s. 41–47).
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Fundusz przyznaje jednak obecnie, że stabilny poziom zadłużenia publicznego 
może nie mieć charakteru absolutnego – “złotej reguły”, lecz raczej stanowić funk-
cję historii kredytowej danego państwa, co oznacza, że w przypadkach surowej 
dyscypliny fiskalnej koszt podejmowania ewentualnych działań na rzecz obniże-
nia poziomu zadłużenia może istotnie przewyższać korzyści finansowe z realizacji 
tego zamierzenia18. Rzecz jasna sytuacja wygląda odmiennie w przypadku państw, 
które ze względu na swoją historię kredytową i brak dyscypliny w zakresie finansów 
publicznych ponoszą wyższe koszty obsługi zadłużenia. Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy doszedł zatem do wniosku, że konsolidacja fiskalna tylko wyjątkowo 
będzie pociągała za sobą ekspansywne skutki budżetowe.

Odpowiednio, o  ile ani liberalizacja dostępu do rynków kapitałowych, ani 
restryktywna polityka fiskalna nie prowadzą automatycznie do pobudzenia wzro-
stu gospodarczego, o tyle ich negatywny wpływ na alokację dobrobytu nie rodzi 
wątpliwości. Ten ostatni skutek może zaś wtórnie podważać podstawy wzrostu 
gospodarczego19. Skłoniło to Fundusz do wystosowania apelu o większą otwar-
tość na problematykę redystrybucji, w tym także na kwestię „wydatków predys-
trybucyjnych” oraz wpływ ochronnej konsolidacji fiskalnej na grupy znajdujące się 
w trudnym położeniu finansowym20.

MFW podjął już pierwsze, aczkolwiek na razie raczej nieśmiałe, kroki w tym 
kierunku. W czerwcu 2016 roku, w ramach konsultacji z art. IV (tj. jednego z mecha-
nizmów nadzorczych pozostających w dyspozycji Funduszu) z Unią Europejską, 
Rada Wykonawcza MFW stwierdziła, że21:

(…) Directors urged strong collective actions to boost growth and strengthen the 
union, and cautioned that the cyclical recovery should not lead to complacency. 
Policies should prioritize structural reforms, enhancing investment and fiscal 
governance, maintaining supportive monetary policies, completing the banking 
union, and repairing balance sheets. Directors warned that without decisive actions, 
the euro area will remain vulnerable to instability and repeated crises of confidence.

18 A. Ghosh, J. Kim, J. Ostry, M. Quresh, Fiscal Space, IMF Staff Position Notes, issue 11, 2010.
19 J. Berg, A. Ostry, C. Tsangarides, Redistribution, Inequality, and Growth, IMF Staff Discussion 

Note, 14/02/2014.
20 C. Chwalisz, P. Diamond, The Predistribution Agenda: Tackling Inequality and Supporting Sus-

tainable Growth, I. B. Tauris, London–New York 2015.
21 IMF, IMF Executive Board Concludes 2016 Article IV Consultation on Euro Area Policies, Press 

Release, July 7, 2016, s. 2–3.
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By następnie skonstatować:

Directors encouraged the authorities to pursue a more balanced policy mix through 
growth-friendly fiscal rebalancing, use of fiscal space where available, and an expan-
sion of centralized investment schemes or funds for common projects.

Przychodzi zatem stwierdzić, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ramach 
realizacji swoich kompetencji nadzorczych, tj.  jednego z obszarów aktywności 
podlegających najsurowszej krytyce ze strony sceptyków globalizacji gospodarczej, 
zakwestionował absolutny charakter celu konsolidacji fiskalnej. Można to uznać 
za swoistą ironię w odniesieniu do Unii Europejskiej, jeśli wziąć pod uwagę, że 
dotyczy to choćby Grecji, która w ostatnich latach kryzysu finansowego została 
zmuszona przez Trojkę do ścisłej warunkowości mimo uporczywego dowodzenia 
przez Ateny, że konsolidacja fiskalna nie może być prowadzona z intensywnością 
pozbawiającą państwo fundamentów wzrostu gospodarczego, prowadzi to bowiem 
wówczas do zamknięcia się pętli zadłużenia.

Zarazem, jak podkreślił główny ekonomista MFW Maurice Obstfeld, wspo-
mniana wyżej konstatacja dodatkowych czynników istotnych z punktu widzenia 
trwałego wzrostu gospodarczego nie powinna być jednak postrzegana jako punkt 
wyjścia do zaprowadzenia rewolucji w polityce pożyczkowej Funduszu, lecz raczej 
odzwierciedlać „ewolucyjne dostosowania”22.

Obstfeld zaznaczył w szczególności, że Fundusz prowadzi obecnie uważną 
reewaluację przyjętego w 2012 roku Institutional View w kwestiach środków kon-
troli przepływów kapitałowych23, badając zwłaszcza możliwości przeprowadzenia 
dostosowań w tym zakresie do celów polityki makroostrożnościowej.

Jednocześnie dwa czynniki wymagają tu podkreślenia:
 – niedostateczny poziom regulacji w ramach porządku neoliberalnego dopro-

wadził gospodarkę na skraj przepaści, tj. ryzyka kryzysów, których skala może 
zniszczyć cały zachodni model społeczno-polityczny;

 – podczas gdy reforma światowego systemu finansowego pozostaje niemożliwa 
bez woli podjęcia współpracy ze strony MFW, mamy obecnie do czynienia 

22 IMF, IMF Survey: Evolution Not Revolution: Rethinking Policy at the IMF, June 2, 2016, http://
bit.ly/1XTyu5p (28.10.2016).

23 IMF, IMF Survey: IMF Adopts Institutional View on Capital Flows, December 3, 2012, http://
bit.ly/2eNlf4M (28.10.2016).
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z precedensowym, aczkolwiek zachowawczym, uznaniem przez Fundusz 
zarówno potrzeby reformy, jak i potrzeby poszukiwania dostępnych alternatyw.
Czy może to zatem oznaczać zachętę do rozmontowania sytemu finansowego? 

Rzecz jasna – nie powinno. W świetle przeglądu głosów krytycznych przywoła-
nych w niniejszej analizie, mimo truizmu tego stwierdzenia, zasadnym wydaje się 
podkreślenie, że bez finansów nie sposób mówić o systemie płatniczym, pozba-
wieni zostajemy bowiem wówczas możliwości relatywnie taniej międzynarodowej 
alokacji zasobów, wreszcie tracimy też nader istotny instrument zabezpieczenia 
przed ryzykiem. Instrumenty finansowe nie stanowią oczywiście jedynego środka 
umożliwiającego realizację powyższych celów, jednakże wśród aktualnie dostępnych 
rozwiązań charakteryzuje je niekwestionowana przewaga w zakresie ich dostęp-
ności i powszechności. Tym samym, co nie umniejsza potrzeby przeprowadzenia 
stosownych reform, samo znaczenie finansów z perspektywy gospodarki rynkowej 
pozostaje niekwestionowane.

Rewizja światowych regulacji w zakresie przepływu inwestycji będzie zatem 
oznaczać realizację szeregu postulatów natury stricte ekonomicznej, sformułowa-
nych przede wszystkim dzięki doświadczeniom zebranym w trakcie ostatniego 
światowego kryzysu finansowego. Szereg takich koncepcji został już zasygnalizo-
wany w pracach różnych autorów24. Zarazem warto zauważyć, że wątkiem dość 
powszechnie przewijającym się w apelach ekonomistów są nawiązania do kwestii 
moralności czy etyki. Z semantycznego punktu widzenia może to budzić wątpli-
wości, jednakże prawdą pozostaje artykułowana potrzeba bardziej rozbudowanych 
ram normatywnych. To rodzi zaś pytanie, czy środowisko kulturowe (w przypadku 
funkcjonowania zarówno biznesu, jak i całego społeczeństwa) stanowi przedmiot 
jedynie norm prawnych, czy też czynnik kształtujący.

1.3. Czynnik-K

Mimo że wytyczenie szczegółowych konturów byłoby nader problematyczne 
(jeżeli w ogóle możliwe), to w świetle powyższych rozważań wydaje się, że bez 

24 Zob. choćby: Development Committee, From Billions to Trillions: Transforming Development 
Finance. Post-2015 Financing for Development: Multilateral Development Finance, DC2015–0002, April 
2, 2015; a także B. Badré, Money honnie – Et si la finance sauvait le monde?, Débats Publics, Paris 2016 
oraz M. Wolf, The Shifts and the Shocks: What We’ve Learned – and Have Still to Learn – from the Finan-
cial Crisis, Penguin Press, New York 2014.
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większych kontrowersji można przyjąć, iż pewne najistotniejsze warunki o cha-
rakterze społeczno-gospodarczym, politycznym oraz prawno-instytucjonalnym, 
podobnie jak minimalna swoboda polityczna, artystyczna i swoboda myśli, stano-
wią elementy konstytutywne społeczeństw zachodnich. W tym miejscu można się 
zatem odwołać do oryginalnego zamysłu Adama Smitha w przypadku wolnego 
rynku, gdzie „niewidzialna ręka rynku” działa tylko w odpowiednich ramach insty-
tucjonalnych oraz na fundamencie etyczno-moralnym25. Pojawia się tu więc prze-
strzeń dla sprawiedliwości społecznej w ramach modelu gospodarki wolnorynkowej. 
Nawet były Dyrektor Zarządzający MFW Michel Camdessus (tj. osoba piastu-
jąca ów urząd, gdy Fundusz zadecydował o podjęciu działań na rzecz popularyzacji 
koncepcji liberalizacji przepływów kapitałowych), podczas odczytu w 2016 roku 
poświęconego „herezji neoliberalnej”, której początek datuje się na lata 70. ubie-
głego stulecia, zwrócił uwagę na trzy najistotniejsze braki w zakresie finansów mię-
dzynarodowych, które doprowadziły do wybuchu światowego kryzysu, tj.:

 – braki regulacji,
 – braki instytucjonalne (co stanowiło konsekwencję poprzedniego ograniczenia, 

jako że nie istniały normy, które miałyby być wdrażane),
 – problemy etyczne, które dotąd postrzegano jako wykraczające poza sferę zain-

teresowań międzynarodowych instytucji finansowych26.
Znajdujemy się zatem nader blisko powszechnej definicji kultury jako „złożo-

nej całości obejmującej wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, zwyczaje oraz 
wszelkie inne zdolności i nawyki nabywane przez jednostkę jako członka społe-
czeństwa” (complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, laws, 
customs, and any other capabilities and habits acquired by a human as a member 
of society)27. Tym samym ocieramy się o cywilizacyjny rdzeń tożsamości.

To oznacza zaś, że o ile kultura często traktowana jest ze swoistą pobłażliwością, 
czego odzwierciedleniem staje się relatywnie niski status w hierarchii celów norma-
tywnych, choćby w obrębie prawa międzynarodowego gospodarczego, o tyle w tym 
przypadku jesteśmy świadkami ekspotencjalnego wzrostu normatywnej doniosło-
ści kultury. Trzon kultury stanowi bowiem warunek przetrwania społeczności. To 

25 P. J.  O’Rourke, On The Wealth of Nations: Books That Changed the World, Grove Press, New 
York 2007.

26 Camdessus scharakteryzował postawę instytucji finansowych jako sans fois ni  lois (bez 
wiary/sumienia oraz bez regulacji) – M. Camdessus, La crise financière ou “l ’hérésie néolibérale du capi-
talisme”, Finance for Good, Centre Society and Organizations d'HEC Paris, September 29, 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=BrFXsST5IvQ (31.10.2016).

27 Definicja stosowana m.in. przez UNESCO – zob. http://bit.ly/2f6J72H (30.10.2016).
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z kolei prowadzi do ponownej analizy zarówno normatywnego charakteru barier 
w przepływie inwestycji, jaki i hierarchii dóbr prawnych.

Co więcej, zgodnie z konstatacjami ze światowych debat przeprowadzonych 
przy okazji ostatniego kryzysu finansowego, postęp globalizacji doprowadził do 
wykształcenia się nowych, systemowych rodzajów ryzyka. W wąskiej optyce finan-
sowej oznaczało to przede wszystkim położenie podwalin dla międzynarodowego 
governance w obszarze funkcjonowania tzw. G-SIFIs (Global Systematically Impor-
tant Financial Institutions – instytucji finansowych o światowym znaczeniu sys-
temowym). Tu finanse międzynarodowe postrzegane są jako dobro publiczne czy 
też zasoby wspólne28.

Zważywszy zatem na współzależność socjogospodarczej trwałości struktur oraz 
demokracji, zasadnym wydaje się krytyczne spojrzenie na zakres światowych dóbr 
publicznych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że stabilność społeczno-gospodarcza:

 – dotknięta jest problemem pasażera na gapę oraz – w rezultacie – wydaje się 
nieprawdopodobnym, aby rynki krajowe zdołały samodzielnie wypracować 
rozwiązanie tego problemu w skali światowej,

 – krajowe załamania rynkowe pociągają za sobą transgraniczne negatywne efekty 
zewnętrzne.
Poszukując zatem rozwiązania problemu niedostatecznego poziomu dostęp-

ności dóbr publicznych, problemów koordynacyjnych oraz negatywnych efektów 
zewnętrznych, trzeba na wstępie zauważyć, że światowe standardy per se również 
stanowią światowe dobro publiczne29.

Wreszcie, jeżeli normy i nadzór są potrzebne w celu zapewnienia dóbr publicz-
nych, rodzi się pytanie o to, kto powinien (lub może) pełnić odnośnie uprzywi-
lejowane funkcje. Pewną nadzieję daje konstatacja, że rewizja aktualnych ram 
normatywnych, odzwierciedlających bolączki konstytuującej się filozofii konsump-
cjonizmu, leży w naszym własnym interesie.

Obserwując stopniowe osłabianie pozycji zachodnich gospodarek w skali świata, 
stajemy bowiem wobec wyboru ostatniej szansy współpracy celem przyjęcia regu-
lacji z naszą propozycją porządku dla ludzkości30.

28 B. van der Eem, Financial Stability as a Global Public Good and Private International Law as an 
Instrument for its Transnational Governance – Some Basic Thoughts, w: Private International Law and Glo-
bal Governance, red. H. Watt, D. Fernández Arroyo, Oxford University Press, Oxford 2015, s. 293–300.

29 J. Stiglitz, Global Public Goods and Global Finance: Does Global Governance Ensure That the Global 
Public Interest Is Served?, w: Advancing Public Goods, red. J. P. Touffut, Paris 2006, s. 149–164.

30 M. Menkes, Spotkania milowe G20, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG” 
2012, nr 31.
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1.4. Czy regulacja to koszt, czy korzyść?

Z dotychczasowych rozważań mogłoby wynikać, że regulacje międzynarodo-
wych przepływów inwestycyjnych – zarówno portfelowych, jak i bezpośrednich 
– zawsze stanowią bariery. Innymi słowy, uznanie zatomizowanej natury między-
narodowego porządku prawnego pociąga za sobą konieczność praktycznego rów-
noważenia różnych systemów normatywnych. Tytułem przykładu można zapytać, 
czy ochrona inwestora zagranicznego powinna mieć prymat, czy ustępować wzglę-
dom ochrony środowiska naturalnego lub też czy ograniczenie swobody przepły-
wów kapitałowych może być uzasadnione ochroną żywotnych interesów państwa. 
W takim ujęciu interesy inwestorów postrzegane są jako sprzeczne z interesami 
państwa goszczącego i jego obywateli.

Warto jednak zapytać o  to, czy powyższa percepcja regulacyjnych kosztów 
i korzyści w długim okresie ulega zmianie.

Po pierwsze, wskazane podejście stanowi przejaw jednostronnego postrzega-
nia sytuacji. Państwa importujące kapitał mogą ubolewać nad asymetrią lub wręcz 
spekulacyjnym charakterem napływających (a w istocie odpływających) inwestycji. 
Nie zmienia to jednak tego, że o ile wyrażanie oburzenia może stanowić środek 
łagodzenia nastrojów społecznych, o tyle – w związku ze wspomnianymi proble-
mami asymetrii i kłopotami koordynacyjnymi – podejście jednostronne nie umoż-
liwi wypracowania rozwiązań regulacyjnych. W rządowym zasięgu jurysdykcyjnym 
pozostają, aż i jedynie, inwestorzy zagraniczni. Rzecz jasna póki międzynarodowe 
przepływy inwestycyjne co do zasady pozostawały jednokierunkowe, póty plany 
reform były iluzoryczne. W ostatnich latach obserwujemy jednak stopniowe zacie-
ranie się tradycyjnego podziału na państwa eksportujące i importujące kapitał.

Po drugie, jak zostało to zasugerowane wcześniej, obecne ramy ekonomiczno-
-gospodarcze nie zapewniają trwałości systemu wobec intensyfikacji coraz to nowych 
zagrożeń. Niezależnie bowiem od tego, czy poszczególni najwięksi przedsiębiorcy 
chcieliby odejść od rynkowej filozofii konsumpcjonizmu oraz finansjalizacji wszyst-
kich sfer życia społecznego (choćby i z egoistycznych pobudek ochrony interesów 
własnych w dłuższym okresie), aktualne środowisko konkurencji takie zmiany 
uniemożliwia. Tym samym należy stwierdzić, że przetrwanie systemu zależy od 
jego gruntownej reformy.

Z powyższym argumentem interesu własnego bezpośrednio związana jest 
kwestia krytycznej oceny ekonomicznych apeli ekonomistów o objęcie zakresem 
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ekonomii normatywnej zagadnień sprawiedliwości. Paradoksalnie w tego rodzaju 
apelach kryje się dorozumiane założenie, że sprawiedliwość lub równość pozostają 
w sprzeczności z efektywnością. Jak wynika jednak z ostatnich badań, relacje mię-
dzy oboma podmiotami są „rozbudowane i różnorodne”31. Odpowiednio, problem 
może tkwić nie tyle w racjonalnych przesłankach wyborów inwestorskich, ile raczej 
w ich normatywnym oderwaniu od szerszego kontekstu zamożności społeczeństwa 
i ogółu kontekstu społecznego jako takiego. Jeżeli to zaś jest prawdą, to zamiast 
korekt aktualnych ram instytucjonalnych, które wiążą się z problemami hierarchii 
celów normatywnych32, należałoby poszukać raczej innych sposobów zagregowa-
nia interesów oraz internalizacji ryzyka działalności gospodarczej.

1.5. Zaufanie i kapitał społeczny

Uznając nawet zasadność stwierdzenia, że za negatywne efekty zewnętrzne 
międzynarodowego przepływu inwestycji nie należy winić wyłącznie nieetycznych 
postaw inwestorów, lecz raczej krytycznie oceniać funkcjonalność aktualnych ram 
instytucjonalnych, nie sposób dojść jeszcze do automatycznego rozwiązania pro-
blemu legitymizacji. Rozczarowujące perspektywy finansowe grupy „We are the 
99%” bynajmniej się dzięki temu nie poprawiły. Jeżeli odnieść się natomiast do 
źródeł problemu, to paradoksalnie okazuje się, że sytuacja „od wewnątrz” jest bar-
dziej logiczna, niż by się prima facie wydawało.

Istota problemu dotyczy kanałów-mechanizmów dystrybucji zaufania. Można 
je bowiem zdefiniować jako zakład (tj. działania na podstawie subiektywnego prze-
konania działającego), że nieznane przyszłe postępowanie osób trzecich, instytucji 
lub mechanizmów – na które nie mamy wpływu (sic!) – będą korzystne z punktu 
widzenia podmiotu decydującego się zawierzyć zaufanie33. Nawet tak ogólne sfor-
mułowanie istoty zaufania raptownie pociąga za sobą pytanie o jego adresatów.

31 L. A. Fennell, R. H. McAdams, Introduction, w: Fairness in Law and Economics: Introduction, 
red. L. A. Fennell, R. H. McAdams, University of Chicago Public Law and Legal Theory, “Working 
Paper” 2014, no. 489.

32 Tytułem przykładu, mimo powszechnych apeli o reformę systemów nadzoru finansowego, zain-
teresowani nadal nie są w stanie wypracować porozumienia dotyczącego uniwersalnych celów, które 
nadzór tego rodzaju powinien realizować. P. Tucker, The objectives of financial stability policy, VOX EU, 
September 28, 2016.

33 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 57–102.
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“The 99%” to grupa osób rozczarowanych obecną funkcjonalnością gospodarki 
wolnorynkowej. Lecz wraz z rezygnacją kolejnych rządów z prawa do ingerencji czy 
regulacji coraz to innych obszarów gospodarki poczucie niezadowolenia dość łatwo 
ogniskuje się na największych uczestnikach życia gospodarczego, czego emanacją 
jest „diaboliczny” rynek kapitałowy oraz postać inwestora zagranicznego. Z kolei 
inwestorzy ani nie ponoszą odpowiedzialności za realizację oczekiwań społecznych, 
ani tym bardziej nie czują się odpowiedzialni za funkcjonowanie całego systemu 
gospodarczego. Konsekwencje tego stwierdzenia, oscylującego wokół komunału, 
są dwojakie. Z  jednej strony wracamy w ten sposób do wyzwania dotyczącego 
negatywnych efektów zewnętrznych pochodnych inwestycjom wymykającym 
się mechanizmom kontrolnym ze względu na  transgraniczny charakter przed-
siębiorstw. Z drugiej strony subiektywne przeświadczenie o przegraniu zakładu 
– zaufania pokładanego w funkcjonowanie systemu gospodarczego – przekłada 
się na kulturę nieufności (kulturę cynizmu34), co z kolei podważa filary zarówno 
gospodarki rynkowej, jak i demokracji. Ta ostatnia kwestia zmusza nas do odnie-
sienia się do szerszej problematyki kapitału społecznego, tj. zasobów i korzyści 
pochodnych pozycji jednostki w ramach sieci społecznościowych35. Korzyści tego 
rodzaju można czerpać zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym 
(społeczności, regionu, państwa czy w perspektywie międzynarodowej)36. Strata 
kapitału społecznego – niezależnie od wpływu na dobrostan oraz trwałość struk-
tur społecznych – przekłada się na faktyczne straty gospodarcze37. Odpowiednio, 
analiza kosztów i korzyści, choćby na potrzeby korekty funkcjonowania rynków 
w modelu Pigou, winna uwzględniać nie tylko koszty społeczne i środowiskowe, 
lecz także wpływ wskazanych czynników na kapitał społeczny38.

34 P. Sztompka, op.cit.
35 Ibidem.
36 Zob. choćby pracę: J. Shaw, M. Duffy, J. Johnson, D. Lockhart, Turnover, Social Capital Losses, 

and Performance, “Academy of Management Journal” 2005, vol. 48, no. 4, s. 594–606.
37 V. Siegler, Measuring Social Capital, Office for National Statistics, July 18, 2014.
38 Warto w tym kontekście zauważyć, że za wyjątkiem gospodarczych organizacji przestępczych 

rezultaty badań empirycznych wskazują na wyższe bezpieczeństwo inwestora od strat wyrządzanych 
przez umyślne działania spółek tam, gdzie są oni uczestnikami ściślejszych sieci społecznych. W. Baker, 
R. Faulkner, Social networks and loss of capital, “Social Networks” 2004, no. 26, s. 91–111.
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Podsumowanie

Przeprowadzone badanie umożliwiło identyfikację pewnych czynników, 
a w rezultacie sformułowanie postulatów o charakterze de lege ferenda w odniesie-
niu do międzynarodowych przepływów inwestycji. O ile wypracowywanie i upo-
wszechnianie tego rodzaju koncepcji stanowi immanentny element działalności 
członków społeczności akademickiej, o tyle ich praktyczna doniosłość pozostaje 
pośrednia oraz – zazwyczaj – ograniczona. Analogicznie zasadnicze znaczenie 
ma dostrzeżenie okazji i pola możliwego oddziaływania na międzynarodowy ład 
gospodarczy.

W analizie wskazano, że o ile porządek neoliberalny od wielu lat stanowił przed-
miot krytyki, o tyle obecnie mamy do czynienia z dwoma szczególnymi okolicz-
nościami. Po pierwsze, zasoby legitymizacji systemu – w przypadku którego coraz 
większe grupy społeczne tracą nadzieję na choćby utrzymanie poziomu życia wła-
snych rodziców – gwałtownie się kurczą. Po drugie, po latach uporczywej odmowy 
podjęcia jakiejkolwiek debaty nad własną polityką Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy ostrożnie skonstatował, że filozofia liberalna może wymagać ponow-
nego przemyślenia. W badaniu wykazano zatem, że niezbędnych reform nie należy 
postrzegać jako li tylko interwencji regulacyjnej, lecz także jako niezbędnych działań 
obronnych służących przetrwaniu zachodniego modelu społeczno-gospodarczego.

Szczegółowe rekomendacje wymagają dalszych analiz. Zważywszy jednak 
na wpisanie problemu w perspektywę braków w zakresie dobra publicznego (sta-
bilności systemowej) i negatywnych efektów zewnętrznych, oczywiste wydaje się 
podjęcie dalszych badań w zakresie trzech kwestii:

 – podniesienia kosztów zachowań niekooperacyjnych,
 – nagradzania postaw solidarnościowych – kooperacyjnych,
 – a wreszcie, co jest powiązane z dwoma powyższymi zagadnieniami, ustano-

wienia skutecznych mechanizmów nadzoru.
Jeżeli względnie prosto daje się jednak wskazać możliwe do zaoferowania 

korzyści (np. zachęty podatkowe, gwarancje finansowe pozwalające na obniże-
nie kosztu kapitałowego czy mechanizmy barterowe prowadzące do zwiększe-
nia kapitału społecznego) oraz mechanizmy nadzorcze (jak choćby rozbudowa 
instrumentarium governance międzynarodowego i  soft law), najpoważniejszym 
wyzwaniem pozostaje kwestia ustanowienia mechanizmów internalizacji wszyst-
kich kosztów działalności.
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Biorąc pod uwagę, że podmioty prywatne internalizują korzyści aktywności 
transgranicznej, podczas gdy społeczność międzynarodowa nie wykazuje się porów-
nywalną skutecznością w zakresie regulacji transgranicznych, rozwiązaniem może 
być posłużenie się negatywnymi efektami zewnętrznymi. Te dotyczą sfer finanso-
wych, społecznych i środowiskowych.
1) Ryzyko finansowe pozostaje poniekąd wpisane w samą naturę przepływów 

kapitałowych. Zarazem to właśnie finanse oferują najlepsze rozwiązania 
w zakresie dywersyfikacji ryzyka. Odpowiednio, inwestorzy powinni wnosić 
własny wkład na poczet obowiązkowych ubezpieczeń od ryzyka destabilizacji 
finansowej gospodarki. Powinniśmy ponadto przywrócić rozdzielność między 
instytucjami zbiorowego inwestowania zależnie od ich strategii inwestycyjnej 
i rodzaju podejmowanego ryzyka, w sposób chroniący przed arbitrażem regula-
cyjnym. Zważywszy na coraz większą internacjonalizację rynków finansowych 
i związanego z tym ryzyka, odnośne mechanizmy ubezpieczeniowe również 
powinny być konstruowane co najmniej na poziomie regionalnym.

2) Przy analizie kosztów i korzyści związanych z  inwestowaniem należy rów-
nież uwzględnić kwestię wydatków społecznych. Najprostszym rozwiązaniem 
wydaje się w tym przypadku rozszerzenie czasowych horyzontów działania 
inwestorów39. Zarazem, skoro również kapitał społeczny daje się kwantyfiko-
wać40, to same mechanizmy finansowe winny adekwatnie uwzględniać nega-
tywne skutki społeczne i środowiskowe dotyczące działalności gospodarczej.

3) Zgodnie z założeniami modelu Pigou internalizacja nieuwzględnianych dotąd 
kosztów powinna jednocześnie zarówno doprowadzić do ograniczenia wątpli-
wych zachowań, jak i wygenerować przestrzeń fiskalną do kompensacji strat 
poniesionych przez ofiary narastających nierówności.
Sugerowane działania pociągną za sobą rzecz jasna negatywne konsekwencje 

w postaci zwiększonego kosztu kapitału. Jednakże, nawet bez wdawania się w wie-
lokrotnie przywoływaną debatę dotyczącą szkodliwości spekulacyjnych przepły-
wów kapitałowych, powyższe podejście pozwoli na wygenerowanie dodatkowych 
korzyści w zakresie zwiększonego kapitału społecznego, co z kolei powinno dopro-
wadzić do pożądanej społecznej redystrybucji zasobów.

39 S. Pearlstein, Social Capital, Corporate Purpose and the Revival of American Capitalism, Brookings, 
January 2014.

40 V. Siegler, op.cit.
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Rozdział 2

Analiza wpływu zmiany reguł dostępu 
do zawodu adwokata i radcy prawnego 

na jakość usług prawnych

Streszczenie

Artykuł przynosi odpowiedź na pytanie o to, jaka jest jakość świadczonych na rynku usług 
prawnych i jak zmieniła się ona po modyfikacji wymagań stawianych kandydatom do zawodu 
adwokata i radcy prawnego wprowadzonych w 2005 roku. Wobec tego, że zmiana dostępu 
do zawodu spowodowała wzrost liczby prawników, niniejsza analiza może posłużyć do oceny 
wpływu zmiany podaży usług na ich jakość. W artykule zaproponowano także szereg róż‑
nych miar jakości usług prawnych.
Dynamika jakości usług pozostaje niejednoznaczna – między stanem w okresie 2000–2005 
a stanem w okresie 2006–2010, kiedy weszły w życie pierwsze efekty reformy, nastąpił wzrost 
jakości usług. Później między okresem 2006–2010 a okresem 2011–2016 wyniki pomiaru jako‑
ści usług wśród klientów są pogorszyły. Efekt netto między okresami 2000–2005 i 2011–2016 
jest jednak pozytywny i waha się między 1% a 21%, w zależności od miernika jakości usługi.
Analiza wykazała także, że, przeciętnie rzecz ujmując, klienci są raczej zadowoleni ze świad‑
czonych im usług prawnych. W szczególności chwalą sobie wysoką kulturę osobistą, profesjo‑
nalizm i życzliwość prawników. Rozczarowująca okazała się w ich opinii dbałość prawników 
o interes klienta, niewygodny sposób rozliczania się za usługę oraz utrudnienia związane 
z kontaktem na odległość.

Słowa kluczowe: regulacja zawodów, jakość usług, deregulacja, licencjonowanie, usługi prawne

Kod klasyfikacji JEL: D04, J44, L84
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Wstęp

Niewiele powstaje w Polsce analiz skutków regulacji ex ante i ex post. Teore‑
tycznie każdy projekt ustawy musi być zaopatrzony w ocenę skutków regulacji, lecz 
ze względu na braki w zakresie kadr, zrozumienia istoty sprawy i faktycznej kon‑
troli społecznej nad powstającym i zmienianym prawem analizy te są wykonywane 
pobieżnie. Co więcej, tzw. OSR sporządza się niemal wyłącznie przed uchwale‑
niem prawa, zaniedbując ocenę ex post już wprowadzonych zmian.

Jedną z daleko idących zmian prawnych wprowadzonych w Polsce było uła‑
twienie dostępu do zawodu adwokata i  radcy prawnego w 2005 roku. Zawody 
te charakteryzują się wysokimi barierami wejścia, podobnie jak zawody medyczne 
i techniczne, a także restrykcyjnymi regułami wykonywania. Obostrzenia te mają 
istotne znaczenie gospodarcze nie tylko z uwagi na udział w rynku pracy i liczbę 
firm prowadzonych przez osoby o określonym profilu zawodowym, lecz także 
ze względu na wartość dodaną świadczonych przez nie usług. Praca prawników 
wpływa na sprawność obrotu gospodarczego i wielkość kosztów transakcyjnych.

Efektem zmiany reguł w 2005 roku był dynamiczny wzrost liczby profesjo‑
nalnych prawników w Polsce (z 23,2 tys. do 45,3 tys. w 2016 roku) pociągający za 
sobą spadek dochodów, zahamowanie wzrostu cen usług prawnych i silną presję 
konkurencyjną. Trudno określić jednak efekt zmian wpływających na jakość świad‑
czonych usług i wartość dodaną z punktu widzenia klientów. Istnieją argumenty 
przemawiające zarówno za spadkiem jakości (niższy profesjonalizm prawników), 
jak i jej wzrostem (lepsza obsługa klienta).

Kwestii jakości zostało poświęcone niniejsze badanie. Postawiono tezę, że, prze‑
ciętnie rzecz biorąc, jakość świadczonych usług nie spadła w wyniku dokonanych 
zmian. Parę hipotez miało za zadanie ją uszczegółowić:
1) osoby, które uzyskały uprawnienia zawodowe adwokackie lub radcowskie świad‑

czą swoje usługi nie lepiej niż doradcy prawni,
2) adwokaci i radcowie, którzy uzyskali uprawnienia na starych zasadach, tj. do 

2009 roku, zapewniają usługi nie wyższej jakości niż osoby, które uzyskały 
uprawnienia na nowych zasadach, czyli od 2010 roku,

3) presja konkurencyjna sprzyja wyższej jakości usług,
4) obowiązujące reguły dostępu do zawodu zapewniają dobrą jakość usług prawnych.

Brak podstaw do falsyfikacji wyżej wymienionych hipotez pozwoliłby przyjąć, 
że reforma z 2005 roku (wraz z jej późniejszymi modyfikacjami) nie pogorszyła 
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jakości świadczonych usług. Prawdopodobnie – o ile uzyskane dane by na to wska‑
zywały – możliwe okazałoby się nawet stwierdzenie, że jakość świadczonych usług 
prawnych, przeciętnie rzecz biorąc, wzrosła. Byłby to ważny argument przema‑
wiający za zasadnością ograniczonej deregulacji zawodów w poszukiwaniu opti‑
mum regulacyjnego, które uwzględniałoby koszty i korzyści dotyczące zarówno 
obu stron usługi, jak i całego społeczeństwa.

2.1. Skutki otwarcia dostępu do zawodu

2.1.1. Usługi prawne

Usługi prawne, rozumiane jako pomoc prawna, to  świadczenia polegające 
na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opra‑
cowywaniu projektów aktów prawnych i występowaniu przed sądami i urzędami 
w charakterze pełnomocnika lub obrońcy (art. 6 ustawy o  radcach prawnych 
i art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze1). Adwokaci i radcy mogą też poświadczać za 
zgodność z oryginałem odpisy dokumentów. Usługi prawne należą do kategorii 
usług, które nie polegają na fizycznym oddziaływaniu na obiekt (jak np. konser‑
wacja czy leczenie) i są jednocześnie nakierowane na niematerialne zasoby, a nie 
na człowieka (jak np. oświata czy informacja). W tej samej grupie są usługi finan‑
sowe i ubezpieczeniowe2.

Usługi te prawnicy świadczą zazwyczaj komercyjnie ludności: osobom fizycz‑
nym, firmom i innym jednostkom organizacyjnym. Adwokaci i radcowie prawni 
dysponują najszerzej zakrojonymi uprawnieniami spośród wszystkich zawodów 
prawniczych (notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych czy 
komorników). Funkcjonują też na zasadach rynkowych w przeciwieństwie do 
sędziów czy prokuratorów, podlegając jakkolwiek licznym regułom wykonywania 
zawodu (etyce zawodowej gwarantowanej odpowiedzialnością dyscyplinarną, obli‑
gatoryjnemu członkostwu w samorządzie zawodowym, ubezpieczeniu od odpo‑
wiedzialności cywilnej, konieczności prowadzenia spraw z urzędu i podnoszenia 
kwalifikacji) oraz dysponując ograniczonym katalogiem form wykonywania zawodu. 

1 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (DzU 2002, nr 123, poz. 1058) i ustawa 
z dnia 26 maja 1982 r. o radcach prawnych (DzU 2002, nr 123, poz. 1059).

2 Ch. Lovelock, Classifying services to gain strategic marketing insights, “The Journal of Marketing” 
1983, no. 3, s. 9–20.



Michał Masior 42

Dlatego też zmiany w zawodzie adwokata i radcy prawnego mają największe zna‑
czenie na rynku usług prawnych.

2.1.2.  Zmiany regulacji dostępu do zawodu adwokata 
i radcy prawnego

Przed wejściem w życie zmian z 2005 roku kandydat na adwokata i  radcę 
prawnego musiał ukończyć 5‑letnie studia prawnicze i odbyć 3,5‑letnią aplikację 
adwokacką lub radcowską organizowaną przez lokalne izby adwokackie bądź rad‑
cowskie. Po zakończeniu aplikacji nabywało się uprawnienia zawodowe. Wąskim 
gardłem w dostępie do zawodu był selektywny, często nieoparty na obiektywnych 
kryteriach nabór na aplikację (np. w  formie egzaminu ustnego) organizowany 
przez samorządy prawnicze. W praktyce przyjmowano w poszczególnych lokal‑
nych izbach co najwyżej parudziesięciu aplikantów. Wobec tego, że rokrocznie stu‑
dia prawnicze kończyło około 15–18 tys. osób, niewiele z nich miało możliwość 
kontynuowania kariery w zawodzie.

Wychodząc naprzeciw tej grupie społecznej zaproponowano zmianę prawa, 
eliminującą nadużycia dotychczasowego systemu naboru. Projekt ustawy jest często 
kojarzony z nazwiskiem posła PiS śp. Przemysława Gosiewskiego, który przepro‑
wadził na jej rzecz szeroko zakrojoną kampanię. W toku prac legislacyjnych rząd 
SLD wskazywał na ryzyko wejścia do zawodu adwokata i radcy prawnego osób 
niewłaściwie do tego przygotowanych, trudność w organizacji zajęć na aplikacji 
na odpowiednio wysokim poziomie w całym kraju oraz trudność w ocenie, czy 
istniejąca liczba prawników jest odpowiednia względem potrzeb klientów3. Osta‑
tecznie 30 czerwca 2005 roku głosami posłów PiS, PO, PSL, Socjaldemokracji 
Polskiej, a wbrew głosom SLD i LPR, ustawa reformująca dostęp do zawodów 
prawniczych została przyjęta4.

Po nowelizacji egzaminy na aplikację przeprowadzane są przez państwowe 
komisje, a nie korporacje prawnicze. Ta zmiana miała zwiększyć przejrzystość 
zasad dostępu do zawodu, zrównać szanse wszystkich kandydatów, wyeliminować 

3 Stanowisko rządu wobec poselskiego projektu ustawy z dnia 8 września 2003 r., http://orka.sejm.
gov.pl/Druki4ka.nsf/0/D51569E3BD42AC3AC1256D9D0024A2F6/$file/1694‑x.pdf (11.02.2017).

4 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych 
ustaw (DzU  2005, nr  163, poz.  1361), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051631361 
(11.02.2017), wyniki głosowania http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&106&98 
(11.02.2017).
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funkcjonujące de facto limity przyjęć i zapewnić skuteczny mechanizm kontroli 
podejmowanych decyzji o zaliczeniu bądź nie egzaminów.

Zmiana z 2005 roku rozszerzyła dostęp do zawodów prawniczych poprzez 
wprowadzenie możliwości podejścia do egzaminu zawodowego nie tylko po apli‑
kacji adwokackiej lub radcowskiej, lecz także poprzez czynną pracę w zawodzie 
prawniczym. W tym zakresie szczególnie istotne znaczenie miało przyznanie 
tego prawa doktorom nauk prawnych i magistrom prawa z odpowiednio długim 
doświadczeniem zawodowym. Ponadto rozszerzono zakres zwolnienia zarówno 
z aplikacji, jak i egzaminu zawodowego dla przedstawicieli innych zawodów praw‑
niczych, takich jak sędziowie, prokuratorzy, notariusze czy (wzajemnie względem 
siebie) adwokaci i radcowie prawni. Miało to zwiększyć mobilność między zawo‑
dami prawniczymi.

Nowelizacja poszerzyła ponadto dostęp do zawodu adwokata i radcy prawnego 
poprzez dopuszczenie magistrów prawa do prowadzenia działalności umownie 
nazywanej „doradztwem prawnym”, polegającej na świadczeniu pomocy prawnej 
za wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla profesjonalnych prawników (głównie 
zastępstwem przed sądami wyższego rzędu). W zakresie reguł wykonywania zawodu, 
by ułatwić zmianę miejsca pracy, uchylono przepisy dające prawo samorządom 
adwokackim i radcowskim do wskazywania siedziby kancelarii swoich członków.

Z biegiem czasu zasady dostępu do zawodu ulegały dalszym nieznacznym prze‑
kształceniom. W 2006 roku w dwóch orzeczeniach odnoszących się do adwokatów 
(sygn. akt K 6/06 z 19.04.2006) i radców prawnych (sygn. akt 30/06 z 8.11.2006) 
Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zgodność z Konstytucją niektórych posta‑
nowień ustawy deregulacyjnej z 2005 roku i w rezultacie magistrowie prawa pro‑
wadzący działalność gospodarczą w obszarze doradztwa prawnego stracili prawo 
do pominięcia aplikacji przy ubieganiu się o tytuł zawodowy adwokata lub radcy 
prawnego. Zachowali jednak możliwość świadczenia usług prawnych.

W 2009 roku aplikacja adwokacka i radcowska zostały skrócone z 3,5 do 3 lat5. 
Poza tym ustawa z 2009 roku dostosowała katalogi osób zwolnionych z aplikacji 

5 Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca Prawo o adwokaturze, ustawę o radcach prawnych 
i Prawo o notariacie (DzU 2009, nr 37, poz. 286). W efekcie kandydaci, którzy dostali się na aplika‑
cję rozpoczynającą się w styczniu 2010 roku (3,1 tys. aplikantów adwokackich i 6,7 tys. radcowskich), 
po zdaniu egzaminu zawodowego w najszybszym możliwym terminie, tj. w marcu 2013 roku (1,9 tys. 
aplikantów adwokackich i 3,5 tys. radcowskich), mogli wejść na rynek jako pełnoprawni adwokaci lub 
radcowie prawni jeszcze w pierwszej zamiast w drugiej połowie 2013 roku. Już jako aplikanci mogli 
jednak świadczyć pomoc prawną.
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oraz aplikacji i egzaminu zawodowego do wymogów określonych w orzeczeniach 
Trybunału Konstytucyjnego i dodatkowo je rozszerzyła, obniżając np. okres wyma‑
ganego od kandydatów stażu zawodowego. Nowela zwiększyła też z powrotem 
w pewnym zakresie rolę samorządów w organizacji egzaminów na aplikację oraz 
egzaminu zawodowego tak, by miały one wpływ, choćby dzielony z Ministrem 
Sprawiedliwości, na wybór pytań egzaminacyjnych czy skład komisji egzaminu‑
jącej kandydata.

Ostatnia nowelizacja ustaw korporacyjnych miała miejsce w 2013 roku jako 
tzw. pierwsza transza deregulacji zawodów przeprowadzona przez Ministra Spra‑
wiedliwości w rządzie PO i PSL, Jarosława Gowina6. Była ona efektem – tym 
razem już mniej napiętych – rozmów ze środowiskiem prawniczym. Rozszerzyła 
ona dodatkowo zakres podmiotowy osób zwolnionych z obowiązku odbycia apli‑
kacji oraz aplikacji i egzaminu zawodowego. Zwiększyła też wymogi stawiane 
przed kandydatami do zawodu, ponieważ od 2014 roku żadna z części egzaminu 
zawodowego nie ma formy testu, lecz wszystkie przyjęły charakter praktyczny, 
z kolei od 2016 roku kandydaci muszą dodatkowo rozwiązać na egzaminie kazus 
z etyki zawodowej.

W efekcie wyżej wymienionych zmian kandydat do zawodu adwokata lub 
radcy musi obecnie spełnić następujące wymagania:
1) ukończyć 5‑letnie jednolite studia magisterskie na kierunku prawo w Polsce 

lub odpowiednie studia zagraniczne;
2) ukończyć aplikację adwokacką lub radcowską lub zdobyć prawnicze doświad‑

czenie zawodowe lub zdać inne egzaminy prawnicze – są to więc następujące 
alternatywne możliwości:
a) 3‑letnia (zamiast 3,5‑letniej) aplikacja organizowana przez lokalne izby 

adwokackie (Okręgowe Rady Adwokackie) lub radcowskie (Okręgowe 
Izby Radców Prawnych)7;

6 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawo‑
dów (DzU 2013, poz. 829).

7 Aplikacja jest odpłatna. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości jej koszt jest 
równy 2,6‑krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 5,2 tys. zł rocznie w  2017 r. (łącznie więc 
15,6 tys. zł). Kandydaci na aplikację muszą zdać państwowy pisemny egzamin wstępny organizowany 
raz w roku. Aplikacja polega na cotygodniowych zajęciach dydaktycznych, które mają charakter teo‑
retyczny i praktyczny. Ich poziom zależy od izby. Poza tym na pierwszym roku aplikanci zaliczają 
praktyki w sądach i prokuraturze (aplikanci radcowscy dodatkowo muszą praktykować w kancelarii 
radcy prawnego). Każdy aplikant ma swojego patrona, z którym powinien współpracować np. raz, dwa 
razy w tygodniu, niekoniecznie odpłatnie. Każdy adwokat i radca prawny z odpowiednim stażem jest 
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b) doktorat z nauk prawnych (wcześniej nie było takiej możliwości);
c) 4 lata praktyki prawniczej w kancelarii prawnej, urzędach, Sądzie Najwyż‑

szym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym 
(wcześniej nie było takiej możliwości);

d) pozytywny wynik z  jednego z egzaminów prawniczych: adwokackiego, 
radcowskiego, sędziowskiego lub prokuratorskiego, a od 2013 roku także 
komorniczego.

3) zdać egzamin zawodowy (adwokacki lub radcowski) – pisemny państwowy 
egzamin składający się z zadań z prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, 
administracyjnego, a także z etyki zawodowej.
Równolegle do zmian zastosowanych w regułach dostępu do zawodu uchwalono 

nowelizacje, które rozszerzyły zakres kompetencji radców prawnych i doprowa‑
dziły do ich zrównania z uprawnieniami adwokatów. Adwokaci od początku dys‑
ponowali najszerszym prawem do świadczenia pomocy prawnej. Radcowie przed 
2005 rokiem nie mogli z pewnymi wyjątkami pomagać w sprawach rodzinnych, 
opiekuńczych i karnych. Omawiana ustawa deregulacyjna dopuściła ich do świad‑
czenia pomocy prawnej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz usunęła ogra‑
niczenia w świadczeniu pomocy osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami. 
W 2010 roku zniesiono ograniczenia do występowania radców prawnych w postę‑
powaniu karnym w roli pełnomocników (w sprawach o wykroczenia i w postępo‑
waniach dyscyplinarnych)8. Natomiast w 2015 roku zrównano uprawnienia radców 
prawnych i adwokatów do obrony w postępowaniu karnym9.

Podsumowując opisane działania, do najważniejszych efektów dotyczących 
zmian w prawie należy:

 – zmiana egzaminów dla kandydatów do zawodu adwokata i radcy prawnego,
 – wprowadzenie możliwości świadczenia usług przez doradców prawnych,
 – rozszerzenie możliwości uzyskania tytułu zawodowego z pominięciem aplikacji,
 – rozszerzenie kompetencji radców prawnych do zakresu identycznego z tym, 

którym dysponują adwokaci.

zobowiązany przyjąć aplikanta, jeśli ten nie znalazł patrona z wyboru, a samorząd (izba) przydzieli 
mu wskazanego aplikanta.

8 Art. 2 pkt 2 i in. ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks 
postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych 
ustaw (DzU 2009, nr 206, poz. 1589).

9 Art. 1 pkt 27 i in. ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU 2013, poz. 1247). Ewolucję uprawnień oddają zmiany 
zawarte w art. 4 ustawy o radcach prawnych.
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Skutki wyżej wymienionych zmian można podzielić na  te, które dotyczą 
prawników, i  te, które dotyczą ich klientów (oraz poprzez dostęp do pomocy 
prawnej i  sprawność wymiaru sprawiedliwości obejmują całe społeczeństwo). 
Z punktu widzenia prawników bezpośrednim efektem tych przemian jest przede 
wszystkim wzrost liczby osób świadczących pomoc prawną na rynku. Wynikał 
on z napływu zarówno nowych aplikantów, adwokatów, radców prawnych, jak 
i doradców prawnych. Wzrosła także presja konkurencyjna w sprawach rodzin‑
nych i karnych z uwagi na rozszerzenie uprawnień radców. Z punktu widzenia 
klientów i społeczeństwa niejasny pozostaje wpływ opisanych zmian na jakość 
świadczonych usług prawnych.

2.1.3. Wpływ zmian na jakość usług prawnych

Sposób oddziaływania zmian dostępu do zawodu na rynek usług prawnych 
można streścić w sposób następujący:

 – reforma z 2005 roku zmieniła sposób przeprowadzania egzaminów na aplikacje, 
co skutkowało wzrostem liczby aplikantów, a następnie adwokatów i radców,

 – ujednolicono koszty aplikacji w skali kraju,
 – zmieniono od 2009 roku sposób organizacji egzaminów zawodowych, co skut‑

kowało wzrostem liczby adwokatów i radców,
 – rozszerzono inne drogi dojścia do zawodu poza aplikacją, co także prowadziło 

do wzrostu liczby adwokatów i radców,
 – dopuszczono świadczenie usług przez tzw. doradców prawnych.

Jak widać reforma z 2005 roku doprowadziła przede wszystkim do wzrostu 
podaży usług prawnych na rynku. Doszło także do segmentacji rynku ze względu 
na kwalifikacje usługodawców.

Trudno stwierdzić, czy wprowadzone zmiany przyczyniły się do podwyż‑
szenia czy obniżenia jakości usług prawnych. Z jednej strony jednolite pisemne 
egzaminy wstępne na aplikacje i egzaminy zawodowe, wprowadzając równość 
szans dla wszystkich kandydatów, dały zapewnienie klientom prawników, że ich 
usługodawcy powinni dysponować zdefiniowanym przez państwo we współpracy 
z samorządami określonym zestawem kompetencji. Ujednolicenie wymagań ozna‑
czało więc, przynajmniej w tych izbach, w których szkolenie i egzaminy nie były 
przed 2005 rokiem zbyt wymagające, podniesienie wymagań kompetencyjnych. 
Naturalnie efekt ten dotyczy młodszych prawników, którzy uzyskali uprawnienia 
na nowych zasadach.
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Dalej, presja konkurencyjna spowodowana podwojeniem liczby adwokatów 
i radców prawnych spowodowała w wielu przypadkach wyjście naprzeciw ocze‑
kiwaniom klientów: wydłużenie godzin pracy kancelarii, zapewnienie lepszej 
informacji o działalności, np. z wykorzystaniem Internetu, podnoszenie kwali‑
fikacji na kursach czy zaangażowanie w świadczenie usług prawnych pro publico 
bono. Prawnicy poszukują nowych sposobów pozyskiwania i utrzymania klientów 
w ramach metod akceptowalnych w niezmienionej deontologii zawodowej. Samo‑
rządy w pewnym sensie zrozumiały, że muszą dążyć do zadbania o przychylność 
społeczeństwa, które głosami polityków może doprowadzić do odebrania pozosta‑
łych im jeszcze przywilejów (np. do sprawowania sądownictwa dyscyplinarnego) 
albo obniżyć stawki za sprawy prowadzone z urzędu.

Z drugiej strony, zaskakująco wysoka liczba kandydatów przyjmowanych na apli‑
kację (w miejsce przeciętnie 293 i 760 rocznie na aplikację odpowiednio adwokacką 
i radcowską w latach 2000–2004 średnia liczba przyjętych wzrosła odpowiednio do 
1876 i 2519 w latach 2006–2015 w skali kraju10) doprowadziła do zmiany sposobu 
przygotowania zawodowego. Straciło ono charakter indywidualnej pracy patrona 
z aplikantem. Szczególnie wyraźnie zaznaczyło się to w dużych izbach. Większą 
rolę zaczęło natomiast odgrywać szkolenie organizowane przez izby niejako zmu‑
szone wskutek reformy do przeszkolenia większej liczby aplikantów.

Ponadto, narastająca konkurencja nie sprzyja relacjom mistrz–uczeń: uczeń 
po zdaniu egzaminów może przejąć część zleceń klientów mistrza. Tymczasem 
trudno o transfer postaw i norm zachowania podczas formalnego szkolenia – etos 
zawodowy przekazuje się podczas współpracy z profesjonalistami. Napływ dużej 
liczby częstokroć anonimowych dla prawników aplikantów raz, że uniemożliwił 
zapewnienie wszystkim doświadczonych patronów, po drugie zniechęcił do prze‑
kazywania im tajników zawodu, a po trzecie stworzył pokusę wykorzystania taniej 
siły roboczej, co w efekcie rozluźniło więzi aplikantów ze środowiskiem zawodo‑
wym w porównaniu do poprzednich pokoleń aplikantów. Włączywszy w to różnice 
pokoleniowe (choćby roszczeniowość i indywidualizm) między nimi a starszymi 
kolegami, mogło to spowodować osłabienie przestrzegania norm etycznego postę‑
powania: koleżeńskiego, uczciwego, odważnego, sumiennego, godnie wykonywa‑
nego zawodu, co skutkowałoby gorszą obsługą klienta11.

10 Dane z Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do 
Pomocy Prawnej.

11 Na marginesie pozostawmy pytanie o to, na ile normy te były przestrzegane wcześniej i na ile sta‑
nowią one pewne optimum regulacyjne między korzyściami z bardziej otwartej konkurencji a kosztami 
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Do pogorszenia jakości przeciętnej usługi na rynku mogło się też przyczynić 
wejście na rynek doradców prawnych, którzy opanowali przede wszystkim seg‑
ment usług windykacyjnych i odszkodowawczych. Nie muszą się oni kierować 
etyką zawodową i nie przechodzą aplikacji.

2.2. Jakość usług prawnych

Jakość jest cechą produktu lub usługi, która nie poddaje się prostej defini‑
cji. W naukach ekonomicznych zwraca się przede wszystkim uwagę na spełnie‑
nie przez dany produkt lub usługę oczekiwań klienta. Podczas gdy usługodawca 
(producent) koncentruje się na prawidłowości wykonania usługi, klient w ocenie 
jakości porównuje ją ze świadczeniem innych usługodawców i oczekuje, że usługa 
będzie odpowiadała jego potrzebom. Jakość ocenia się z perspektywy klienta12. 
Jak zauważył K. Rogoziński, wysoką jakość usług można uzyskać dzięki podej‑
ściu relacyjnemu. Dopiero za sprawą relacji i uznania dobra klienta za cel działa‑
nia usługodawca jest w stanie dostarczyć mu takiej kombinacji elementów usługi, 
która zmaksymalizuje jego korzyści13.

Odnosząc ten sposób rozumienia jakości do usług prawnych, za usługę prawną 
wysokiej jakości uznamy taką, która charakteryzować się będzie zarówno meryto‑
ryczną znajomością prawa i umiejętnością skutecznego jego zastosowania w spra‑
wie przez usługodawcę, jak i odpowiednim standardem obsługi klienta i wysoką 
użytecznością usługi z jego perspektywy14. O tym jak wiele różnorodnych czyn‑
ników oddziałuje na ocenę jakości, niech świadczy poniższa lista komponentów 
usługi wyróżnionych w trzech fazach jej świadczenia15:

 – zasoby na wejściu: wiedza prawnicza, doświadczenie praktyczne, metody dzia‑
łania, np. w poszczególnych sprawach czy wobec różnych sędziów, oraz osoba 
profesjonalisty (jego motywacja, osobowość, pomysłowość), a także inne zasoby, 

ewentualnych błędów i nadużyć, które wywarłyby negatywny efekt zewnętrzny w przypadku wymiaru 
sprawiedliwości czy też wśród klientów (np. zakaz pozycjonowania stron kancelarii w Internecie). 

12 K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s.  203; 
M. Stoma, Modele i metody pomiaru jakości usług, Q&R Polska, Lublin 2012, s. 16. Por. przytoczone 
tam definicje jakości.

13 K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 53.
14 Legal Services Consumer Panel, Quality in Legal Services, November 2010, s. 4.
15 E. Gummersson, Models of Professional Services Marketing, Sztokholm 1979, za: K. Rogoziński, 

Usługi rynkowe, op.cit., s. 85–88.
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takie jak lokal kancelarii, komputer, samochód, oprogramowanie typu system 
informacji prawnej, kontakty;

 – poznanie problemu i sposób realizacji usługi: trafne zdiagnozowanie problemu 
prawnego, wyznaczenie celu oraz wybór sposobu realizacji, w  tym miejsca 
działania, okresu i momentu działania, formy, treści pism, sposobu kontaktu;

 – efekt końcowy zlecenia: rozwiązanie problemu wynikające z obranego sposobu 
działania (konkretny efekt: projekt pisma, opinii) oraz wprowadzenie w życie 
rozwiązania (np. udział w rozprawie, wysłanie pisma itp.), a także towarzy‑
szący temu efekt wdrożenia rozwiązania (np. wygrana sprawa, oszczędności, 
lepsza sytuacja prawna itp.).

2.3. Pomiar jakości usług prawnych

Niematerialność usługi utrudnia pomiar jej jakości. W literaturze wypraco‑
wano jednak szereg metod, takich jak: SERVQUAL, SERVPERF, skale pomiaru 
zadowolenia i  lojalności klientów, technika przypadków krytycznych, badania 
obserwacyjne, dyskusje w grupach tematycznych oraz wywiady pogłębione, które 
umożliwiają przeprowadzenie takich analiz. W odniesieniu do pomiaru jakości 
usług prawnych można by zaproponować następujące narzędzia: analiza spraw 
dyscyplinarnych, wyników wizytacji czy spraw o odszkodowanie za błędy pełno‑
mocników, pomiar skarg, opinie stałych klientów itp. Pojawiają się sprzeczne opinie 
na temat tego, które sposoby badania są najwartościowsze i czy zachodzi potrzeba 
stosowania ich wszystkich razem.

Za najważniejsze od lat 80. XX wieku uchodzi porównanie oczekiwań klienta 
z jego percepcją usługi, czemu służy metoda SERVQUAL16. Pozwala ona zmie‑
rzyć lukę między usługą oczekiwaną a otrzymaną. Jeśli klient otrzyma to, czego 
się spodziewał, będzie zadowolony, jeśli nie, okaże się niezadowolony, jeśli praw‑
nik zaskoczy go natomiast wyższym standardem obsługi, będzie „zachwycony”. 
Liczba luk zwiększa się, gdy po stronie usługodawcy znajduje się cała organiza‑
cja. Wtedy za wyznaczanie standardów jakości może odpowiadać inna osoba niż 
prawnik faktycznie obsługujący klienta, co nierzadko staje się źródłem rozbież‑
ności: w percepcji tego, czego oczekiwałby klient, a tym, co kancelaria decyduje 
się robić, oraz między tym, co prawnik powinien uczynić zgodnie ze standardami 

16 A. Gilmore, Usługi, marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006, s. 44.
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kancelarii, a tym, co zrobi, a także między tym, co kancelaria lub prawnik komu‑
nikuje, że zrobi, a tym, co robi w rzeczywistości itp.17.

W syntetycznej wersji metody SERVQUAL wyróżnia się 5 wymiarów jako‑
ści usługi odnoszących się do: (a) empatii usługodawcy, sprowadzającej się do tro‑
skliwego i zindywidualizowanego podejścia do klienta, (b) gotowości do pomocy 
klientowi i zapewnienia szybkiej obsługi, (c) rzetelności usługi (umiejętności 
wyświadczenia usługi adekwatnej do potrzeb i niezawodności), (d) umiejętności 
wzbudzenia zaufania u klienta i poczucia pewności, że usługa zostanie wykonana 
dobrze, (e) materialnych cech usługi (wygląd prawnika, kancelarii, atrakcyjność 
strony internetowej, zachowanie prawnika, sekretarek). Twórcy tego podejścia oce‑
nili, że umiejętność wzbudzenia u klienta poczucia pewności oraz empatia mają 
w tym przypadku największe znaczenie i przypisali im wagi odpowiednio 32% 
i 22%18. Liczba, znaczenie i uszczegółowienie wybranych elementów zależą od 
przedmiotu badania.

Wskazane kategorie korespondują z wynikami badania brytyjskiego19. Defi‑
niując usługę prawną dobrej jakości, klienci skoncentrowali się na standardzie 
obsługi, a nie na merytorycznych aspektach samej porady. Wyróżnili wówczas 6 
cech usługi dobrej jakości:
1) empatia – traktowanie klienta jako osoby, a nie jako kolejnej sprawy do zała‑

twienia, w rozumieniu osoby, której sytuację prawnik rozumie i osobiście anga‑
żuje się w rozwiązanie danego problemu;

2) efektywny przebieg usługi – bez problemów i na czas;
3) osiągnięcie zamierzonych rezultatów – czyli wygranie sprawy, przeprowadze‑

nie transakcji (np. sprzedaży nieruchomości), rozwiązanie stosunku prawnego 
(np. rozwodu) czy dostarczenie dokumentu prawnego (np. testamentu);

4) jasność – wyjaśnienie meandrów prawa w  języku zrozumiałym dla klienta, 
poinformowanie o kosztach usługi i o poszczególnych etapach sprawy wraz 
z informacją, kiedy poszczególne działania będą miały miejsce;

17 M.  Gnusowski, Wpływ jakości usług na  konkurencyjność kancelarii prawnych, Uniwersytet 
Ekonomiczny w  Poznaniu, Wydział Zarządzania, Poznań 2014, s.  103, http://pokojadwokacki.pl/ 
wplyw‑jakosci‑uslug‑na‑konkurencyjnosc‑kancelarii‑prawnych‑praca‑doktorska‑marek‑gnusowski/ 
(10.06.2016).

18 M. Gnusowski, op.cit., s. 104; A. Parasuraman, V. A. Zeithaml, L. L. Berry, SERVQUAL Mul-
tiple-item Measuring Perceptions of Service Quality, „Journal of Retailing” 1988, no. 1, s. 12.

19 Legal Services Consumer Panel, op.cit.
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5) aktywne wykorzystywanie wiedzy prawniczej – prawnik powinien wprost suge‑
rować zastosowanie różnych alternatywnych wariantów rozwiązań, dopasowując 
poradę do indywidualnych potrzeb klienta, co może też wymagać umiejętno‑
ści przekonywania klienta do wybranych koncepcji; wiedza i doświadczenie 
prawnicze, czyli merytoryczne (techniczne) kompetencje nie były wskazywane 
wprost tak często, jak inne aspekty usługi; jeśli klienci już o niej wspominali, 
to w kontekście pytań kierowanych do nich przez prawnika czy też alterna‑
tywnych wariantów rozwiązań, które oferował, w ten pośredni sposób mieli oni 
okazję również przekonać się o poziomie merytorycznym prawnika;

6) profesjonalna prezencja (materialne cechy usługi) – jeśli chodzi o ubiór, kul‑
turę prawnika, a także wygląd kancelarii.
Czynniki te zostały uwzględnione w badaniu ankietowym przeprowadzonym 

wśród polskich klientów prawników (tabela 2.1). Drugim kryterium wyboru pytań 
do ankiety i sposobu ich sformułowania była chęć zapewnienia porównywalności 
z ogólnopolskimi, reprezentatywnymi badaniami wizerunkowymi prawników oraz 
z badaniami brytyjskimi20. Pytania pozwalają na konfrontację oczekiwań klientów 
ex ante (mierzonych za pomocą pytań o znaczenie poszczególnych cech usługi) 
z oceną otrzymanej usługi ex post.

Tabela 2.1.  Struktura badania ankietowego opinii klientów usług prawnych 
z odniesieniem do zidentyfikowanych kluczowych w przypadku oceny 
jakości cech usługi (numeracja pytań odpowiada formularzowi ankiety)

Cechy dobrej 
usługi

Pytania o znaczenie 
poszczególnych cech usługi

Pytania o faktycznie otrzymaną usługę

Ogólne 
zadowolenie

15.1. Mógłbym polecić tego prawnika

15.2. Jakość usługi przekroczyła moje oczekiwania

Empatia 23.9. Empatia, wrażliwość 
na potrzeby klienta

15.10. Prawnik był wrażliwy na moje potrzeby

15.9. Prawnik był życzliwy

23.2. Szlachetny, dobry 
charakter

15.6. Prawnik był dobrym człowiekiem

Efektywny 
przebieg usługi

23.13. Szybkość działania 15.14. Prawnik działał szybko

15.15. Prawnik przestrzegał terminów

20 YouGov, Legal Service Board Annual Tracker 2016 (Nat Rep), http://www.legalservicesconsumer‑
panel.org.uk/publications/research_and_reports/index.html (12.11.2016).
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Cechy dobrej 
usługi

Pytania o znaczenie 
poszczególnych cech usługi

Pytania o faktycznie otrzymaną usługę

Efektywny 
przebieg usługi

23.14. Dyspozycyjność dla 
klienta

19.1. Łatwo było spotkać się z prawnikiem

19.2. Łatwo było skontaktować się z prawnikiem przez 
telefon

19.3. Łatwo było skontaktować się z prawnikiem przez 
e-mail, Internet

23.8. Innowacyjność 19.14. Prawnik działał w sposób innowacyjny

Osiągnięcie 
zamierzonych 
rezultatów

23.12. Skuteczność 
działania

15.13. Prawnik był skuteczny

Jasność co do 
przebiegu usługi 
i wyjaśnianie 
pojęć prawnych

23.15. Zrozumiały sposób 
komunikowania się

19.4. Prawnik wypowiadał się w sposób zrozumiały

23.16. Przejrzyste zasady 
współpracy prawnika 
z klientem

19.9. Prawnik poinformował mnie dokładnie na temat 
tego, jak będzie wyglądała współpraca

19.10. W trakcie trwania sprawy prawnik udzielał mi 
wyczerpujących informacji

19.11. Miałem/-am możliwość współdecydować 
o rozwoju sprawy

19.5. Od początku wiedziałem/-am, ile usługa będzie 
mnie kosztować

Aktywne 
wykorzystanie 
wiedzy 
prawniczej 
i umiejętność 
przekonania 
klienta, że 
usługa będzie 
wykonana 
dobrze

23.6. Znajomość danej 
dziedziny prawa

15.7. Prawnik znał się na danej dziedzinie prawa

15.3. Prawnik działał w sposób profesjonalny

23.7. Doświadczenie 
praktyczne

15.8. Prawnik miał duże doświadczenie

23.10. Zaangażowanie 
w sprawę

15.11. Prawnik był zaangażowany w sprawę

23.4. Wiarygodność 15.4. Miałem/-am zaufanie do prawnika

19.12. Zostawiłem/-am prawnikowi swobodę działania

23.5. Uczciwość prawnika 15.5. Prawnik był uczciwy

23.11. Dbałość przede 
wszystkim o interes klienta

15.12. Prawnik bardziej dbał o interes klienta niż 
o swój zysk

23.3 Użyteczność usługi

Profesjonalna 
prezencja

23.1. Kultura osobista 15.16. Prawnik odznaczał się wysoką kulturą osobistą

19.13. Kancelaria prawnika robiła dobre wrażenie

Inne 23.17. Niska cena usługi 19.7. Usługa była w niskiej cenie

19.6. Relacja wartości do ceny usługi była dla mnie 
korzystna

23.18. Korzystny sposób 
rozliczenia

19.8. Koszty usługi poniosłem po jej wykonaniu

19.15. Prawnik aktywnie się reklamował

Źródło: opracowanie własne.
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2.4. Wyniki badania wśród klientów

2.4.1. Charakterystyka próby badawczej i populacji

W celu poznania dynamiki ocen jakości usług prawnych konieczne było zasię‑
gnięcie opinii klientów. Zostali oni poproszeni w panelu internetowym o ustosun‑
kowanie się do szeregu zagadnień z kwestionariusza. Opinie te miały odnosić się 
do kontaktu z tylko jednym prawnikiem w określonym momencie, tj. w jednym 
z trzech okresów: 2000–2005, 2006–2010 i 2011–2016. Na tej podstawie uzy‑
skano odpowiednio 38, 51 i 190 obserwacji odnoszących się do uzyskanej usługi 
prawnej, łącznie 279 (obserwacje dotyczące notariuszy zostały wyłączone). Bada‑
nie przeprowadziła na zlecenie SGH i autora agencja TNS Polska według metody 
CAWI na próbie celowej.

Próba spełnia pewne warunki upodabniające ją do próby losowej, reprezen‑
tatywnej dla całej populacji Polski. Zaproszenie do udziału w badaniu zostało 
wysłane do losowej próby panelistów, po czym do zasadniczej części badania kwa‑
lifikowały się osoby, które korzystały z usług prawnych w okresie nie wcześniej‑
szym niż 2000 rok. Poza tym liczebność próby (279) wystarcza do uznania jej za 
reprezentatywną w przypadku populacji korzystającej z pomocy prawnej (z 95% 
poziomem ufności i 5% błędem maksymalnym). Z reprezentatywnych, ogólno‑
polskich badań z 2008 i 2010 roku wynika bowiem, że co najwyżej 14% Polaków 
(w wieku co najmniej 15 lat21) korzystało z usług adwokata i radcy prawnego22. 
Co więcej, struktura próby odzwierciedla w ograniczonym stopniu strukturę całej 
populacji. Rozbieżności są po części uzasadnione strukturą populacji generalnej, 
która korzysta z usług prawnych, co odzwierciedla struktura próby w anglo‑wa‑
lijskim omnibusie LSB Annual Tracker 2016. Otóż przykładowo okazało się, że 
osoby wykształcone (pracownicy umysłowi, z tzw. grupy ABC1 w brytyjskiej kla‑
syfikacji demograficznej, w odróżnieniu od pracowników fizycznych i emerytów 
C2DE) stanowiły w omnibusie aż 66% próby dotyczącej całego społeczeństwa 
Anglii i Walii oraz 77% próby w przypadku populacji osób, które korzystały z usług 

21 Na koniec 2015 roku liczba ta wynosiła 32 683 tys. osób. Zob. GUS, Rocznik demograficzny, 2016.
22 Millward Brown, Ustawa o zawodzie adwokata w opinii populacji Polski 15–75 lat. Wybrane wyniki 

z badania Omnibus, Warszawa 2010; TNS OBOP, Badanie opinii publicznej na temat radców prawnych 
na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2008.
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prawnych w ostatnich 2 latach23. Struktura uzyskanej próby względem populacji 
Polski powyżej 15. roku życia charakteryzuje się umiarkowaną nadreprezentacją 
mężczyzn, osób w wieku 25–50 lat (kosztem osób poniżej 25. roku życia oraz osób 
powyżej 65 lat), osób korzystających z usług prawnika w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców (kosztem osób mieszkających na wsi), a także osób z wykształceniem 
wyższym (kosztem osób z wykształceniem niższym niż średnie).

Tabela 2.2.  Charakterystyka próby celowej pod względem płci, wieku, 
wykształcenia i miejsca świadczenia usługi lub miejsca zamieszkania 
w porównaniu ze strukturą populacji generalnej, tj. ludności Polski 
w 2015 roku (dane w %)

Kryterium Cecha Próba (2017) Populacja (2015) 
Próba brytyjska 
(YouGov, 2016) 

Płeć
mężczyźni 64,5 48,4 49

kobiety 35,5 51,6 51

Wiek

poniżej 25 lat 3,2
10,6 (powyżej 
16. roku życia) 

12

25–30 lat 15,1 7,5 (25–29 lat) 
16 (25–34 lat) 

31–35 lat 15,1 8,4 (30–34 lat) 

36–40 lat 13,6 8,0 (35–39 lat) 
16 (35–44 lat) 

41–45 lat 17,9 7,0 (40–44 lat) 

46–50 lat 11,8 6,0 (45–49 lat) 
15 (45–54 lat) 

51–55 lat 8,6 6,4 (50–54 lat) 

56–60 lat 4,3 7,5 (55–59 lat) 

2861–65 lat 8,2 7,0 (60–64 lat) 

powyżej 65. roku życia 2,2 13,6 (65 i więcej lat) 

Wykształcenie

zasadnicze zawodowe 3,6 21,124

34 (C2DE) 
średnie 27,2

32,4 (w tym 
policealne) 

wyższe 69,2 24,3 66 (ABC1) 

Miejsce usługi 
(próba) / miejsce 
zamieszkania 
(populacja) 

Warszawa 22,9 4,5

23 YouGov, op.cit.
24 Odsetki osób z różnym wykształceniem w populacji nie sumują się do 100%, ponieważ w bada‑

niu nie uwzględniono kryterium wykształcenia gimnazjalnego (4,7% ludności Polski w 2015 roku) 
i podstawowego ukończonego (16,6%). 
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Kryterium Cecha Próba (2017) Populacja (2015) 
Próba brytyjska 
(YouGov, 2016) 

Miejsce usługi 
(próba) / miejsce 
zamieszkania 
(populacja)

inne miasto powyżej 
500 tys. mieszkańców

26,5 6,9

miasto między 100 
a 500 tys. mieszkańców

35,8 16,8

miasto między 50 
a 100 tys. mieszkańców

7,2 8,4

miasto do 50 tys. 
mieszkańców

7,2 23,9

wieś 0,4 39,7

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

Struktura rodzajowa spraw świadczy o tym, że zebrano materiał analityczny 
pozwalający przede wszystkim na pogłębioną analizę jakości obsługi osób indywi‑
dualnych. Połowa spraw w próbie to sprawy cywilne (49,1%, 137). Sprawy rodzinne 
i opiekuńcze stanowią dalsze 16,5% (46) łącznej liczby spraw, karne i wykrocze‑
niowe – 11,5% (32), a pracownicze – 9,3% (26). Uzyskano jedynie 19 obserwa‑
cji (6,8%) opisujących kontakt z prawnikiem w sprawach gospodarczych, co nie 
pozwoliło na pogłębioną analizę tego segmentu rynku usług prawnych.

W 81,4% (227) spraw klient konsultował się w sprawie prywatnej, jedynie 
18,6% (52) dotyczyło sprawy zawodowej. Proporcje te korespondują z reprezenta‑
cją prawników o różnych uprawnieniach: 60% (168) z nich to adwokaci, tradycyj‑
nie zajmujący się obsługą klientów indywidualnych, 38% (94) stanowią radcowie 
prawni, zazwyczaj kojarzeni z obsługą korporacyjną. Niestety liczba obserwacji 
w przypadku aplikantów (9), a zwłaszcza doradców prawnych (3) nie pozwala 
na porównanie jakości świadczonych przez nich usług z usługami profesjonal‑
nych pełnomocników, w tym także na weryfikację hipotezy o wyższej jakości usług 
adwokatów i radców prawnych niż doradców prawnych. W 54,5% obserwacji byli 
to (152) prawnicy, z którymi współpracowali respondenci, wykonujący zawód we 
własnych indywidualnych kancelariach, w 21,1% (59) zatrudnieni w spółce praw‑
niczej, w 5,7% (16) przypadków prowadzili oni własną działalność gospodarczą, 
a w 3,9% (11) byli zatrudnieni w firmie niezajmującej się obsługą prawną.

2.4.2. Syntetyczna ocena zmian jakości usług w czasie

Na poniższym zestawieniu syntetycznie zobrazowano zmiany różnych aspek‑
tów jakości usług prawnych w opinii klientów w poszczególnych podokresach 
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z lat 2000–2016. Tabela pozwala na poznanie stopnia przeciętnego zadowolenia 
klientów z różnych aspektów usługi, uszeregowanie tych aspektów według dyna‑
miki zmian i oszacowanie precyzji ocen za pomocą odchyleń standardowych. Warto 
zauważyć, że w każdym przypadku ma miejsce znacząca poprawa w porównaniu 
z okresem 2000–2005 lat 2006–2010 i następujące w przypadku każdego czynnika 
poza jednym wyjątkiem (dbałość o interes klienta) pogorszenie tych parametrów 
w okresie 2011–2016.

Tabela 2.3.  Wskaźniki satysfakcji klientów ze świadczonych im usług prawnych 
w różnych okresach uszeregowane począwszy od wskaźnika, który 
zanotował najwyższą poprawę w latach 2011–2016 względem okresu 
2000–2005 z pominięciem lat 2006–2010, do najniższego wskaźnika 
(interpretacja wskaźników ograniczona z uwagi na pochodzenie 
wskaźników ze skali 1–5, gdzie 1 to „zdecydowanie zgadzam się 
z danym stwierdzeniem”, a 5 – „zdecydowanie się nie zgadzam”)

Średnie ocen Odchylenia standardowe Skala 
poprawy 

(100% 
– brak) 

2000– 
–2005

2006– 
–2010

2011– 
–2016

2000– 
–2005

2006– 
–2010

2011– 
–2016

Mógłbym polecić tego prawnika 2,58 1,67 2,04 1,37 0,79 1,07 79%

Prawnik był skuteczny 2,47 1,65 1,98 1,14 0,89 0,98 80%

Prawnik był zaangażowany 
w sprawę

2,50 1,76 2,02 1,16 0,68 1,05 81%

Prawnik działał w sposób 
profesjonalny

2,16 1,55 1,78 1,10 0,83 0,90 82%

Łatwo było skontaktować się 
z prawnikiem przez e-mail, Internet

2,76 2,10 2,31 1,20 1,03 1,06 83%

W trakcie trwania sprawy prawnik 
udzielał mi wyczerpujących 
informacji

2,29 1,69 1,92 1,06 0,93 0,97 84%

Kancelaria prawnika robiła dobre 
wrażenie

2,53 1,73 2,13 0,98 0,72 0,89 84%

Usługa była w niskiej cenie 3,13 2,67 2,70 1,10 0,95 1,09 86%

Prawnik bardziej dbał o interes 
klienta niż o swój zysk

2,66 2,31 2,31 1,34 1,16 1,12 87%

Relacja wartości do ceny usługi 
była dla mnie korzystna

2,63 2,06 2,31 1,10 0,93 1,03 88%

Prawnik odznaczał się wysoką 
kulturą osobistą

1,92 1,53 1,68 0,85 0,78 0,79 88%

Miałem/-am możliwość 
współdecydować o rozwoju sprawy

2,34 1,94 2,06 1,15 0,81 0,90 88%

Prawnik był uczciwy 2,05 1,75 1,82 0,96 0,82 0,83 89%
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Średnie ocen Odchylenia standardowe Skala 
poprawy 

(100% 
– brak) 

2000– 
–2005

2006– 
–2010

2011– 
–2016

2000– 
–2005

2006– 
–2010

2011– 
–2016

Prawnik działał w sposób 
innowacyjny

3,05 2,51 2,71 1,14 0,78 0,96 89%

Prawnik działał szybko 2,34 1,82 2,08 1,15 0,77 0,95 89%

Miałem/-am zaufanie do prawnika 2,05 1,67 1,85 1,06 0,84 0,93 90%

Prawnik był wrażliwy na moje 
potrzeby

2,47 2,02 2,23 1,16 0,91 1,00 90%

Prawnik był dobrym człowiekiem 2,26 1,90 2,06 0,95 1,01 0,88 91%

Prawnik był życzliwy 1,95 1,69 1,79 0,96 0,81 0,84 92%

Prawnik znał się na danej 
dziedzinie prawa

1,87 1,53 1,73 0,91 0,67 0,82 92%

Jakość usługi przekroczyła moje 
oczekiwania

2,84 2,24 2,69 1,20 0,97 1,01 95%

Prawnik przestrzegał terminów 2,03 1,73 1,92 0,94 0,78 1,02 95%

Łatwo było spotkać się 
z prawnikiem

2,16 1,73 2,05 0,92 0,75 0,98 95%

Prawnik wypowiadał się w sposób 
zrozumiały

1,95 1,59 1,86 0,77 0,64 0,84 96%

Prawnik miał duże doświadczenie 2,05 1,76 1,99 0,96 0,82 0,87 97%

Prawnik poinformował mnie 
wyczerpująco, jak będzie 
wyglądała współpraca

2,03 1,55 1,97 0,89 0,81 1,00 97%

Zostawiłem/-am prawnikowi 
swobodę działania

2,05 1,80 2,00 0,87 0,78 0,91 97%

Koszty usługi poniosłem po jej 
wykonaniu

2,47 2,33 2,41 1,47 1,45 1,33 97%

Od początku wiedziałem/-am, ile 
usługa będzie mnie kosztować

2,16 1,77 2,13 1,05 1,19 1,06 99%

Łatwo było skontaktować się 
z prawnikiem przez telefon

1,95 1,55 1,93 0,73 0,76 0,95 99%

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

2.4.3. Fenomen bardzo dobrych ocen w okresie 2006–2010

Poza informacją o relatywnej zmianie różnych aspektów jakości w tabeli wyżej 
pokazano, że najlepsze oceny jakości (najbliższe 1) we wszystkich kategoriach 
klienci wystawili prawnikom, z którymi współpracowali w latach 2006–2010. Jest 
to trudny do zinterpretowania wynik badań. By zbadać, na ile obserwacje doty‑
czące tego okresu różnią się systematycznie od obserwacji dotyczących dwóch 
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pozostałych okresów, porównano profil klientów i odpowiedzi udzielone na inne 
pytania w przypadku różnych okresów za pomocą tabel krzyżowych i testów Chi‑
‑kwadrat. Jako zmienną zależną potraktowano okres, o którym wypowiadał się 
respondent, a  jako zmienne niezależne posłużyły zmienne takie jak: wiek, płeć, 
wykształcenie klienta, a  także cena usługi, miejscowość jej świadczenia, rodzaj 
sprawy, wiek oraz uprawnienia prawnika, porównywanie ofert różnych prawni‑
ków, kontynuacja współpracy itp.

Porównując oczekiwane liczebności z liczebnościami uzyskanymi dla okresu 
2006–2010 w przypadku różnych zmiennych, stwierdzono, że obserwacje za okres 
2006–2010 wyróżniają się: wyższym niż przeciętny odsetkiem klientów w wieku 
31–35 lat i niższym udziałem klientów w wieku 25–30, 36–40 i 56–60 lat, zdecy‑
dowanie wyższym odsetkiem klientów, którzy korzystali z usług prawnika dwu‑
krotnie (fakt ten jest raczej konsekwencją dobrych usług niż ich przyczyną), nieco 
większym niż przeciętny odsetkiem adwokatów obsługujących klienta, wyższym 
odsetkiem prawników pracujących w indywidualnych kancelariach, niższym odset‑
kiem prawników obsługujących klienta w wieku 31–40 lat (35,3%) niż przecięt‑
nie we wszystkich okresach (48,0%) i wyższym w przypadku prawników w wieku 
41–50 lat (41,2% vs 28,7%), wyższą częstością spraw cywilnych dotyczących nie‑
ruchomości i niższą w przypadku spraw spadkowych i innych cywilnych oraz wyż‑
szą częstością spraw, które na moment przeprowadzania ankiety już się zakończyły 
(stanowi to raczej konsekwencję upływu lat). Spośród wymienionych wyżej prawi‑
dłowości jedyną rozsądną przyczyną systematycznie lepszej jakości usług w okresie 
2006–2010 wydaje się wiek prawnika (41–50 lat) sugerujący większe doświadcze‑
nie. Inne zależności nie poddają się łatwej interpretacji jako przyczyny dobrej jako‑
ści usług. W związku z powyższym nie sposób uznać wysokich wyników w tym 
okresie za systematyczny błąd i w dalszej analizie wyniki te będą traktowane jako 
miarodajne pod względem oceny jakości w czasie.

Z uwagi na stosunkowo niewielką liczebność obserwacji w latach 2000–2005 (38) 
i 2006–2010 (51) i retrospektywność badania za najbardziej rzetelną podstawę do 
analizy należy zaś uznać opinie dotyczące usług świadczonych w okresie 2011–2016. 
Zgodnie ze wskazówkami towarzyszącymi wypełnianiu ankiety respondenci byli 
proszeni o ocenę usługi świadczonej w danym okresie najpóźniej, tj. najbliżej roku 
odpowiednio 2005, 2010 lub 2016. Dlatego też ocena z przedziału lat 2011–2016 
to ocena najbliższa aktualnej sytuacji na rynku.
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2.4.4. Ogólne zadowolenie klientów

2.4.4.1. Kryterium okresu analizy

Na pytanie o skłonność do polecenia prawnika, które potraktowano jako miarę 
ogólnego zadowolenia z usługi, niezależnie od okresu, w którym klient z niej korzy‑
stał, odsetek odpowiedzi pozytywnych przeważał nad negatywnymi. Dynamika 
odpowiedzi w czasie układa się w opisaną wyżej prawidłowość znaczącej poprawy 
ocen z  lat poprzedzających okres 2006–2010 i następującego po nich spadku. 
W ostatnim okresie, tj. w latach 2011–2016, 76% klientów było skłonnych pole‑
cić prawnika, z którego usług korzystali. Jedna trzecia osób zdecydowanie poleca 
swojego prawnika. Z drugiej strony 11% klientów zarówno w ostatnim w latach 
2011–2016, jak i w całym okresie 2000–2016 nie poleciłoby prawnika, z którym 
współpracowali. Jest to niemal trzykrotnie wyższy odsetek takich odpowiedzi niż 
wynik otrzymany w badaniu z 2015 roku zarówno względem adwokatów, jak i rad‑
ców prawnych25.

Rysunek 2.1.  Zadowolenie ze współpracy z prawnikiem w zależności od okresu jako 
stopień identyfikacji ze stwierdzeniem „mógłbym polecić prawnika, 
z którym współpracowałem” (dane w %)

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

25 s360, Zawody prawnicze w oczach Polaków. Raport z badań wizerunku Adwokatury wśród opinii 
publicznej w Polsce na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej, 2015.
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2.4.4.2. Kryterium wieku prawnika

Niejasny jest wpływ wieku prawnika na zadowolenie klientów. Na pierwszy 
rzut oka jest to czynnik, który nie różnicuje dobrze stopnia zadowolenia klientów. 
Bliższa analiza dostępnych wyników prowadzi do wniosku, że prawnicy między 
51. a 60. rokiem życia obsługują swoich klientów minimalnie lepiej niż prawnicy 
liczący co najmniej 30 lub 40 lat. Co ciekawe, najmniej negatywnych ocen otrzy‑
mali prawnicy relatywnie młodzi, tj. 40‑letni. Wziąwszy do tego pod uwagę bar‑
dzo dobry wynik prawników nieprzekraczających 30. roku życia, nie ma podstaw, 
by sądzić, że młodsi prawnicy zaniżają jakość świadczonych usług prawnych.

Rysunek 2.2.  Zadowolenie z usługi w zależności od wieku prawnika (w nawiasie 
liczba obserwacji dotyczących poszczególnych grup wiekowych) jako 
stopień identyfikacji ze stwierdzeniem „mógłbym polecić prawnika, 
z którym współpracowałem” (dane w %)

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

2.4.4.3.  Różnica między adwokatami i radcami, którzy uzyskali uprawnienia 
na starych i na nowych zasadach

Zestawienie wpływu obu kryteriów – okresu analizy i wieku prawnika – na ocenę 
satysfakcji mierzonej np. skłonnością do polecenia, to jedyny sposób na porównanie 
jakości usług świadczonych przez profesjonalnych prawników, którzy uzyskiwali 
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uprawnienia na starych i na nowych zasadach (tj. od 2010 roku). Nie ma bowiem 
możliwości pozyskania od klientów informacji o dacie uzyskania uprawnień przez 
prawników, którzy ich obsługiwali. Jedyną grupą prawników, co do których mamy 
pewność, że uzyskali uprawnienia na nowych zasadach, są prawnicy, których wiek 
klienci określili na maksymalnie 30 lat w okresie 2011–2016 (najszybciej do egza‑
minu zawodowego w normalnym trybie kształcenia w zakresie studiów oraz apli‑
kacji podchodzi się w wieku 28 lat). Można zatem porównać, ilu klientów było 
skłonnych polecić prawników do 30. roku życia w latach 2011–2016 i wcześniej 
(kontrolując w ten sposób wpływ młodego wieku), ewentualnie rozszerzając porów‑
nanie na prawników w wieku 31–40 lat.

Tabela 2.4.  Odsetek prawników, których klienci byli skłonni polecić w zależności 
od ich postrzeganego wieku i okresu analizy jako % wszystkich 
prawników w określonym wieku w danym okresie (odpowiadająca temu 
liczba obserwacji w nawiasie)

Wiek prawnika 2000–2005 2006–2010 2011–2016

Do 30. roku życia – 100 (3) 67 (8) 

31–40 lat 53  (10) 94 (17) 76 (74) 

Ogółem 55 (21) 88 (45) 76 (145) 

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

Jak pokazano w powyższej tabeli, odsetek zadowolonych klientów w przypadku 
obu wyżej wymienionych grup (do 30. roku życia i w przedziale 31–40 lat) był 
wyższy w okresie 2011–2016 niż w latach 2000–2005, niezależnie od grupy wie‑
kowej prawników. Oznacza to, że na podstawie przeprowadzonej ankiety nie ma 
podstaw, by przypuszczać, że jakość usług świadczonych przez prawników, którzy 
swoje uprawnienia uzyskali na nowych zasadach, jest gorsza niż przed zmianą reguł.

2.4.4.4.  Kryterium wielkości miejscowości jako zmiennej przybliżającej 
presję konkurencyjną

Na wstępie postawiono hipotezę, jakoby presja konkurencyjna sprzyjała 
lepszej obsłudze klienta i  jakości usług w ogóle. Porównanie ocen skłonności 
do polecenia prawnika w przypadku różnych wielkości miejscowości (i ewen‑
tualnie w czasie w miarę wzrostu liczby prawników) powinno pomóc w  jej 
weryfikacji. W dużych miastach przyrost liczby prawników był najszybszy 
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z uwagi na umiejscowienie wydziałów prawa i  atrakcyjność pracy (np. war‑
szawska izba adwokacka zwiększyła swoją liczebność trzykrotnie między 2005 
a 2016 rokiem, najszybciej spośród wszystkich 24 izb adwokackich).

W Warszawie skłonnych do polecenia prawnika niezależnie od okresu było 
69% respondentów (44). W największych miastach, powyżej 500 tys. mieszkań‑
ców, respondentów polecających swoich prawników było natomiast więcej – 74% 
(36), w pozostałych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców jeszcze więcej – 80% 
(52). Taki sam wynik otrzymano w przypadku miast liczących między 50 a 100 tys. 
mieszkańców – 80% (16), a tylko nieco niższy, 75% (15), wśród osób, które korzy‑
stały z usług prawnych w najmniejszych miastach. Jeśli chodzi o ewolucję w czasie, 
układa się ona w schemat, zgodnie z którym najwięcej osób skłonnych polecić praw‑
nika zidentyfikowano w odniesieniu do okresu 2006–2010 niezależnie od wielkości 
miejscowości, w której była świadczona usługa prawna. Te wyniki świadczą o tym, 
że istnieje raczej negatywna zależność między skłonnością do polecenia prawnika 
a wielkością miejscowości, a poprzez to być może także presją konkurencyjną.

2.4.5.  Analiza luki jakościowej w przypadku poszczególnych 
wymiarów jakości usługi

Jak wskazano wcześniej, najlepszym miernikiem jakości jest różnica między 
postrzeganą otrzymaną usługą a oczekiwaniami. Zastosowany w badaniu kwestio‑
nariusz pozwala na obliczenie tak zdefiniowanej luki jakościowej poprzez odję‑
cie od średniej ze skwantyfikowanych ocen satysfakcji poszczególnych klientów 
z otrzymanej usługi średniej ze skwantyfikowanych ocen znaczenia poszczegól‑
nych cech w ich opinii26.

26 Klucz odpowiedzi na pytania o otrzymaną usługę (serie P15 i P19): 1 – zdecydowanie się zga‑
dzam, 2 – raczej się zgadzam, 3 – ani się zgadzam, ani nie zgadzam, 4 – raczej się nie zgadzam, 5 – zde‑
cydowanie się nie zgadzam; z kolei na pytania o znaczenie (P23): 1 – bardzo ważne, 2 – raczej ważne, 
3 – ani ważne, ani nieważne, 4 – raczej nieważne, 5 – zupełnie nieważne. Interpretacja jest zaś nastę‑
pująca: jeśli klient ocenił, że określony sposób działania prawnika jest dla niego bardzo ważny, a nie 
mógł się zdecydowanie zgodzić, że prawnik tak się zachował, to znaczy, że jest rozczarowany usługą. 
Im mniejsze rozczarowanie, tym wyższa ocena jakości usługi w określonym jej wymiarze. Jeśli luka jest 
ujemna, klienci, przeciętnie rzecz biorąc, byli mile zaskoczeni. Na przykład dobry charakter został prze‑
ciętnie uznany za raczej ważną z lekkim wskazaniem na obojętną cechę prawnika (ocena 2,1), z kolei 
średnia ocen z usług świadczonych w okresie 2006–2010 (1,9), wskazuje, że większość klientów była 
zdania, że prawnik wykazał się tą cechą, a zatem klienci otrzymali przeciętnie więcej niż oczekiwali. 
Jest to jednak wyjątek od reguły.
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Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę zmian w czasie i porównanie wielkości luki 
odnośnie do poszczególnych cech usługi (zaznaczone kolorem). Warto zauważyć, 
że znaczenie wymienionych tu cech prawnika lub usługi zostało ocenione średnio 
na 1,58, a zatem jako ważne. Średnia ocena zadowolenia z usług prawnych jest 
przeciętnie niższa – 2,02 („raczej się zgadzam” z poszczególnymi stwierdzeniami). 
Średnia luka to zatem 0,44 i może posłużyć jako punkt odniesienia w ocenie stop‑
nia rozczarowania z poszczególnych cech usługi.

2.4.5.1. Empatia, wrażliwość na potrzeby klienta

Empatię oceniano jako raczej ważną ze wskazaniem na bardzo ważną cechę 
prawnika (średnia 1,73). Tymczasem średnia ocen wrażliwości na potrzeby 
klienta 2,23 („raczej się zgadzam” ze wskazaniem na „ani się zgadzam, ani się 
nie zgadzam”) sugeruje, że oczekiwania klientów nie zostały spełnione, stąd dość 
istotna luka 0,5.

Tabela 2.5.  Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych mierzonej 
empatią prawnika jako luka między średnią ocen dotyczących 
otrzymanej usługi (P15) i oczekiwań klientów (P23) w poszczególnych 
okresach i ogółem

Ogółem 2000–2005 2006–2010 2011–2016

P23. Empatia, wrażliwość na potrzeby klienta 1,73 1,79 1,67 1,73

P15. Prawnik był wrażliwy na moje potrzeby 2,23 2,47 2,02 2,23

Luka jakościowa 0,50 0,68 0,35 0,50

P23. Empatia, wrażliwość na potrzeby klienta 1,73 1,79 1,67 1,73

P15. Prawnik był życzliwy 1,79 1,95 1,69 1,79

Luka jakościowa 0,06 0,16 0,02 0,06

P23. Szlachetny, dobry charakter 2,06 2,16 2,10 2,03

P15. Prawnik był dobrym człowiekiem 2,06 2,26 1,90 2,06

Luka jakościowa 0,00 0,11 –0,20 0,04

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

Niemal idealnie wypadają prawnicy, jeśli chodzi o życzliwość, żadnych zastrze‑
żeń nie mieli zaś klienci co do charakteru prawnika. Można też zaobserwować 
poprawę między okresem sprzed 2005 roku i po 2010 roku.
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2.4.5.2. Efektywny przebieg usługi

Dość dobrze prawnicy wypadają, jeśli chodzi o dyspozycyjność na telefon, średnio 
– jeśli chodzi o kontakt osobisty, a najgorzej, gdy mowa o kontakcie online. Widać 
jednak postępującą poprawę z okresu na okres. Choć prawnicy działali umiarko‑
wanie szybko, to i tak klienci oczekiwaliby, że ich sprawy skończą się wcześniej. 
W tej kategorii została zaklasyfikowana również innowacyjność, ponieważ przy‑
najmniej teoretycznie mogłaby się ona przejawiać większą sprawnością działania 
wśród prawników. Niestety klienci, średnio rzecz biorąc, nie mieli przekonania, że 
spotkani przez nich prawnicy działali innowacyjnie. Trzeba jednak przyznać, że 
niespecjalnie także tego oczekiwali.

Tabela 2.6.  Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych mierzonej 
efektywnym przebiegiem usługi jako luka między średnią ocen 
dotyczących otrzymanej usługi (P15 i P19) i oczekiwań klientów (P23) 
w poszczególnych okresach i ogółem

Ogółem 2000–2005 2006–2010 2011–2016

P23. Szybkość działania 1,62 1,55 1,53 1,65

P15. Prawnik działał szybko 2,07 2,34 1,82 2,08

Luka jakościowa 0,46 0,79 0,29 0,43

P23. Dyspozycyjność dla klienta 1,61 1,53 1,43 1,68

P19. Łatwo było spotkać się z prawnikiem 2,00 2,16 1,73 2,05

Luka jakościowa 0,39 0,63 0,29 0,37

P23. Dyspozycyjność dla klienta 1,61 1,53 1,43 1,68

P19. Łatwo było skontaktować się 
z prawnikiem przez telefon

1,86 1,95 1,55 1,93

Luka jakościowa 0,25 0,42 0,12 0,25

P23. Dyspozycyjność dla klienta 1,61 1,53 1,43 1,68

P19. Łatwo było skontaktować się 
z prawnikiem przez e-mail, Internet

2,33 2,76 2,10 2,31

Luka jakościowa 0,72 1,24 0,67 0,63

P23. Innowacyjność 2,24 2,11 2,27 2,26

P19. Prawnik działał w sposób innowacyjny 2,73 3,05 2,51 2,72

Luka jakościowa 0,49 0,95 0,24 0,46

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.
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2.4.5.3. Osiągnięcie zamierzonych rezultatów

Respondenci byli zdania, że prawicy są „raczej skuteczni”. Względem okresu 
sprzed 2006 roku skuteczność prawników znacznie się zwiększyła. Jednocześnie 
należy podkreślić, że jest to dla klientów bardzo ważna cecha prawnika.

Tabela 2.7.  Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych mierzonej 
skutecznością prawnika jako luka między średnią ocen dotyczących 
otrzymanej usługi (P15) i oczekiwań klientów (P23) w poszczególnych 
okresach i ogółem

Ogółem 2000–2005 2006–2010 2011–2016

P23. Skuteczność działania 1,32 1,21 1,18 1,37

P15. Prawnik był skuteczny 1,99 2,47 1,65 1,98

Luka jakościowa 0,67 1,26 0,47 0,61

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

2.4.5.4. Jasność co do przebiegu usługi i wyjaśnianie pojęć prawnych

Świadomość prawna Polaków jest niska. Rośnie nieufność względem prawni‑
ków, a prawo staje się coraz bardziej złożone. Z tych powodów znaczenie poczu‑
cia jasności z perspektywy klientów pod względem tego, na czym polega prawny 
aspekt ich problemu, jest ważne, choć być może coraz trudniejsze. System prawny 
i poszczególne etapy procedury to rzeczywistość abstrakcyjna, której reguły są nie‑
jasne i należy je wyjaśnić klientom. Jeśli sprawa się przedłuża, klient oczekuje, że 
prawnik przedstawi mu tego powody. Będzie też zadowolony, jeśli prawnik roz‑
wieje też jego wątpliwości co do kosztów postępowania i usługi oraz kwestie doty‑
czące sposobu współpracy.

Wielu klientów pozostaje nieco nieusatysfakcjonowanych ze sposobu, w jaki 
prawnicy współpracują z nimi, narzekając na brak wystarczających informacji o prze‑
biegu sprawy, koszcie usługi, nie mając możliwości współdecydowania o rozwoju 
sprawy w pożądanym przez siebie zakresie.



Michał Masior 66

Tabela 2.8.  Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych mierzonej 
przewidywalnością realizacji usługi jako luka między średnią ocen 
dotyczących otrzymanej usługi (P19) i oczekiwań klientów (P23) 
w poszczególnych okresach i ogółem

Ogółem 2000–2005 2006–2010 2011–2016

P23. Zrozumiały sposób komunikowania się 1,47 1,47 1,27 1,52

P19. Prawnik wypowiadał się w sposób 
zrozumiały

1,82 1,95 1,59 1,86

Luka jakościowa 0,35 0,47 0,31 0,34

P23. Przejrzyste zasady współpracy prawnika 
z klientem

1,43 1,39 1,39 1,45

P19. Prawnik poinformował mnie 
wyczerpująco, jak będzie wyglądała współpraca

1,90 2,03 1,55 1,97

Luka jakościowa 0,47 0,63 0,16 0,52

P23. Przejrzyste zasady współpracy prawnika 
z klientem

1,43 1,39 1,39 1,45

P19. W trakcie trwania sprawy prawnik udzielał 
mi wyczerpujących informacji

1,92 2,29 1,69 1,92

Luka jakościowa 0,49 0,89 0,29 0,46

P23. Przejrzyste zasady współpracy prawnika 
z klientem

1,43 1,39 1,39 1,45

P19. Miałem/-am możliwość współdecydować 
o rozwoju sprawy

2,08 2,34 1,94 2,06

Luka jakościowa 0,64 0,95 0,55 0,61

P23. Przejrzyste zasady współpracy prawnika 
z klientem

1,43 1,39 1,39 1,45

P19. Od początku wiedziałem/-am, ile usługa 
będzie mnie kosztować

2,06 2,16 1,76 2,13

Luka jakościowa 0,63 0,76 0,37 0,67

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

2.4.5.5.  Aktywne wykorzystanie wiedzy prawniczej i umiejętność 
przekonania klientów, że usługa będzie wykonana dobrze

Prawnicy przywiązują dużą wagę do profesjonalizmu. Inwestują w wiedzę 
i doświadczenie zawodowe, by potem nie martwić się o jakość świadczonych przez 
siebie usług. Stanowi to przyczynę rozbieżności między oczekiwaniami usługo‑
dawców a oczekiwaniami klientów, którzy jak pokazano poniżej uznają znajo‑
mość danej dziedziny prawa za rzecz ważną i wręcz oczywistą, oczekując przy tym 
aktywnego jej wykorzystania i dobrej obsługi. Luka jakościowa w tym zakresie jest 
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umiarkowana. Szczególnie często klienci wypominają jednak prawnikom pazer‑
ność, czyli niewystarczającą dbałość o interes klienta.

Tabela 2.9.  Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych 
mierzonej profesjonalizmem prawnika jako luka między średnią ocen 
dotyczących otrzymanej usługi (P15 i P19) i oczekiwań klientów (P23) 
w poszczególnych okresach i ogółem

Ogółem 2000–2005 2006–2010 2011–2016

P23. Znajomość danej dziedziny prawa 1,30 1,24 1,18 1,35

P15. Prawnik znał się na danej dziedzinie prawa 1,71 1,87 1,53 1,73

Luka jakościowa 0,41 0,63 0,35 0,37

P23. Znajomość danej dziedziny prawa 1,30 1,24 1,18 1,35

P15. Prawnik działał w sposób profesjonalny 1,79 2,16 1,55 1,78

Luka jakościowa 0,48 0,92 0,37 0,43

P23. Doświadczenie praktyczne 1,45 1,45 1,29 1,49

P15. Prawnik miał duże doświadczenie 1,96 2,05 1,76 1,99

Luka jakościowa 0,51 0,61 0,47 0,49

P23. Doświadczenie praktyczne 1,45 1,45 1,29 1,49

P15. Prawnik działał w sposób profesjonalny 1,79 2,16 1,55 1,78

Luka jakościowa 0,34 0,71 0,25 0,28

P23. Zaangażowanie w sprawę 1,42 1,24 1,24 1,51

P15. Prawnik był zaangażowany w sprawę 2,04 2,50 1,76 2,02

Luka jakościowa 0,62 1,26 0,53 0,51

P23. Wiarygodność 1,37 1,34 1,20 1,42

P15. Miałem/-am zaufanie do prawnika 1,85 2,05 1,67 1,85

Luka jakościowa 0,48 0,71 0,47 0,43

P23. Wiarygodność 1,37 1,34 1,20 1,42

P19. Zostawiłem/-am prawnikowi swobodę 
działania

1,97 2,05 1,80 1,99

Luka jakościowa 0,60 0,71 0,61 0,57

P23. Uczciwość prawnika 1,36 1,24 1,27 1,41

P15. Prawnik był uczciwy 1,84 2,05 1,75 1,82

Luka jakościowa 0,48 0,82 0,47 0,42

P23. Dbałość przede wszystkim o interes 
klienta

1,48 1,50 1,31 1,52

P15. Prawnik bardziej dbał o interes klienta niż 
o swój zysk

2,45 2,66 2,31 2,44

Luka jakościowa 0,97 1,16 1,00 0,92

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.
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2.4.5.6. Profesjonalna prezencja

Klienci nie mają żadnych zastrzeżeń do kultury osobistej prawników i raczej 
niewielkie uwagi względem zewnętrznych aspektów otrzymywanej usługi.

Tabela 2.10.  Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych 
mierzonej aspektami zewnętrznymi jako luka między średnią ocen 
dotyczących otrzymanej usługi (P15 i P19) i oczekiwań klientów (P23) 
w poszczególnych okresach i ogółem

Ogółem 2000–2005 2006–2010 2011–2016

P23. Kultura osobista 1,66 1,55 1,45 1,73

P15. Prawnik odznaczał się wysoką kulturą 
osobistą

1,69 1,92 1,53 1,68

Luka jakościowa 0,03 0,37 0,08 –0,05

P23. Kultura osobista 1,66 1,55 1,45 1,73

P19. Kancelaria prawnika robiła dobre wrażenie 2,11 2,53 1,73 2,13

Luka jakościowa 0,45 0,97 0,27 0,39

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.

2.4.5.7. Łatwość rozliczenia

Klienci życzyliby sobie bardziej atrakcyjnych możliwości rozliczania się, w tym 
np. po wykonaniu usługi.

Tabela 2.11.  Stopień rozczarowania jakością uzyskanych usług prawnych mierzonej 
łatwością rozliczeń jako luka między średnią ocen dotyczących 
otrzymanej usługi (P19) i oczekiwań klientów (P23) w poszczególnych 
okresach i ogółem

Ogółem 2000–2005 2006–2010 2011–2016

P23. Korzystny sposób rozliczenia 1,72 1,76 1,67 1,73

P19. Koszty usługi poniosłem po jej wykonaniu 2,40 2,47 2,33 2,41

Luka jakościowa 0,68 0,71 0,67 0,68

Źródło: badanie własne przeprowadzone przez TNS Polska.



Rozdział 2. Analiza wpływu zmiany reguł dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego... 69

Podsumowanie

Reforma dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego była prawdopodob‑
nie jedną z najbardziej radykalnych zmian, które w ostatnich latach objęły ponad 
300 zawodów. Ponad 10‑letni horyzont czasowy pozwala na wyciągnięcie wnio‑
sków o jej skutkach z perspektywy klientów.

By odpowiedzieć na główne pytanie dotyczące wpływu zmiany reguł dostępu do 
zawodu na jakość świadczonych usług, należało rozstrzygnąć postawione na wstę‑
pie hipotezy pomocnicze. Uzyskanie jednoznacznych wyników w odniesieniu do 
większości z nich okazało się jednak niemożliwe.
1) Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów nie pozwalają na ocenę tego, 

czy adwokaci i radcowie prawni świadczą swoje usługi lepiej lub gorzej niż 
doradcy prawni.

2) Otrzymane wyniki nie pozwalają także na dokonanie porównania wprost między 
adwokatami i radcami, którzy uzyskali uprawnienia na starych zasadach, tj. do 
2009 roku, a adwokatami i radcami, którzy uzyskali uprawnienia na nowych 
zasadach, czyli po 2009 roku. O braku negatywnego wpływu zmian na jakość 
świadczyłyby z jednej strony dość wysoka skłonność do polecania najmłodszych 
prawników (do 40. roku życia) przez klientów w odniesieniu do lat 2011–2016 
w porównaniu z analogicznymi ocenami w przypadku poprzednich okresów, 
z drugiej zaś brak zauważalnej korelacji między wiekiem prawnika a skłonno‑
ścią do jego rekomendacji. Systematycznie pogarszające się oceny satysfakcji 
klientów z usług otrzymanych w latach 2011–2016 względem usług świadczo‑
nych w okresie 2006–2010 nie pozwalają jednak na jednoznaczną ocenę tego 
czynnika, a wręcz sugerowałyby nawet pogorszenie jakości.

3) Choć wydawałoby się, że większa konkurencja powinna przekładać się na lepszą 
jakość obsługi, to porównanie poziomu skłonności do rekomendowania praw‑
ników w zależności od wielkości miejscowości sugeruje zależność odwrotną. 
Najbardziej skłonni do polecania okazali się mieszkańcy miast liczących między 
50 a 500 tys. mieszkańców, a nie warszawiacy czy też przedstawiciele innych 
miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Warto w tym względzie rozszerzyć ana‑
lizę na inne aspekty jakości usług i uwzględnić ewentualnie wyższe oczekiwa‑
nia klientów w dużych miastach.

4) W miarę bezsporny wynik badania pozwolił potwierdzić to, że obowiązujące 
reguły dostępu do zawodu zapewniają dobrą jakość usług prawnych, czego 
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dowodem jest przeciętnie niska luka jakościowa (0,44) i umiarkowanie wyso‑
kie oceny satysfakcji klientów (2,02).
Wobec powyższych rezultatów oraz systematycznie polepszających się ocen 

jakości usług prawnych klientów w środkowym okresie analizy (2006–2010), 
a także ograniczeń metodologicznych samego badania kluczowe pytanie o wpływ 
zmiany reguł dostępu do zawodu na jakość świadczonych usług pozostaje do końca 
nierozstrzygnięte.

Porównanie pierwszego (2000–2005) i ostatniego okresu analizy (2011–2016) 
dało jednoznaczne wyniki. Wzrost jakości wyniósł od 1% do 21% według prze‑
ciętnych miar poszczególnych wymiarów jakości obliczonych na podstawie odpo‑
wiedzi klientów. Lecz ze względu na to, że najlepsze wyniki uzyskano dla okresu 
2006–2010, porównania w czasie należy traktować ostrożnie.

Otrzymane wyniki potwierdzają, że presja podażowa nie doprowadziła do pro‑
porcjonalnego wzrostu jakości obsługi, choć na pewno stała się przyczyną pogor‑
szenia sytuacji młodych prawników wchodzących na rynek. Nie oznacza to jednak, 
że winy za to nie ponoszą sami prawnicy, którzy nie dość elastycznie identyfikują 
oczekiwania klientów i podejmują działania, by zamykać tzw.  luki jakościowe. 
W szczególności dotyczy to dbałości o interes klienta (luka 0,92 w ostatnim okresie 
2011–2016), a także informowania klientów od początku o koszcie usługi (0,67), 
możliwości rozliczania się po jej wykonaniu (0,68), łatwości kontaktu przez Inter‑
net (0,63), skuteczności prawnika (0,61) oraz możliwości współdecydowania przez 
klientów o rozwoju sprawy (0,61).

W zakresie kultury osobistej, życzliwości i dobrego charakteru prawnicy speł‑
niają oczekiwania klientów (luka jakościowa mniejsza niż 0,2). W niewielkim 
stopniu mijają się z ich wymaganiami, jeśli chodzi o łatwość spotkania i kontaktu 
przez telefon, zrozumiały sposób wypowiedzi, profesjonalizm czy wygląd kance‑
larii (luka poniżej 0,4 w ostatnim okresie 2011–2016).

Przechodząc do rekomendacji co do dalszych kierunków badawczych, należy 
wskazać na konieczność sięgnięcia po  inne dostępne sposoby oceny dynamiki 
jakości usług, uzupełnienie badania o metody jakościowe (wywiady pogłębione), 
zwiększenie próby badawczej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę oceny skutków 
reform także z perspektywy prawników.
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Rozdział 3

Zarządzanie ryzykiem w projektach 
– kontekst behawioralny

Streszczenie

Sprawne zarządzanie ryzykiem projektu stanowi jeden z kluczowych czynników jego suk-
cesu. Duże znaczenie mają w tym przypadku kompetencje kierownika, który odgrywa istotną 
rolę w pracy zespołu. Poza umiejętnościami technicznymi bardzo ważne jest również nasta-
wienie oraz indywidualne podejście do zjawiska ryzyka.
Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie badań nad zagadnieniami behawioralnymi 
w zarządzaniu ryzykiem. Podstawowym celem badania było określenie kontekstu behawio-
ralnego w zarządzaniu ryzykiem w projektach. Cel ten został osiągnięty poprzez realiza-
cję celów szczegółowych, takich jak analiza behawioralnego aspektu zarządzania ryzykiem, 
przegląd standardów i metodyk zarządzania ryzykiem w projektach oraz sondażowe zesta-
wienie obcojęzycznych prac na temat nastawienia do ryzyka. Rozdział wieńczą wnioski 
praktyczne i naukowe.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, podejście behawioralne

Kod klasyfikacji JEL: M10
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Wstęp

Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka. Wiąże się ono bowiem 
nierozerwalnie z nieprzewidywalnością otoczenia, w którym funkcjonujemy. We 
wszelką ludzką aktywność wpisane jest zarówno ponoszenie ryzyka porażki, jak 
i posiadanie szans na osiągnięcie sukcesu. Każdemu działaniu można więc przy-
pisać określony poziom ryzyka. Powszechnie uważa się, że realizacja złożonych 
przedsięwzięć, czyli projektów, obarczona jest większym ryzykiem niż działalność 
powtarzalna. Z tego względu zarządzanie projektem wymaga stosowania specjali-
stycznych narzędzi w odniesieniu do każdego zagadnienia, w tym także do zarzą-
dzania ryzykiem. Stanowi ono zatem jeden z najistotniejszych aspektów pracy 
kierownika projektu i zespołu. Świadome i uporządkowane zarządzanie ryzykiem 
pozwala bowiem ograniczyć niepewność związaną z realizacją projektu i zwiększyć 
prawdopodobieństwo jego sukcesu końcowego. Poza stosowaniem określonych 
standardów i metod ważne okazuje się jednak indywidualne podejście do zagad-
nienia ryzyka – sposób jego postrzegania, kryteria oceny, nastawienie do sytuacji 
niepewnych. To właśnie kwestie behawioralne w głównej mierze decydują o tym, 
w jaki sposób zarządza się ryzykiem w projektach.

Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie badań nad zagadnieniami behawio-
ralnymi w zarządzaniu ryzykiem. W celu uporządkowania terminologii dokonano 
przeglądu literatury fachowej. Przedstawiono również wyniki badań prowadzo-
nych zarówno na świecie, jak i w Polsce nad podejściem do zarządzania ryzykiem. 
Wywiedzione stąd wnioski stanowią zaś zwieńczenie prezentowanych rozważań.

3.1. Ryzyko – istota zagadnienia i jego definicja

Stosowane w różnych kontekstach i znaczeniach pojęcie ryzyka stało się wielo-
znaczne i trudne do zdefiniowania. Obecnie z perspektywy różnych dyscyplin nauko-
wych jest ono w odmienny sposób opisywane i interpretowane. Tabela 3.1 zawiera 
przegląd definicji tego terminu na podstawie wybranych źródeł literaturowych.

W literaturze występują dwie koncepcje ryzyka: neutralna i negatywna. W podej-
ściu neutralnym ryzyko postrzegane jest jako możliwość osiągnięcia odmien-
nego – lepszego lub gorszego – wyniku od założonego. W słownikach i źródłach 
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encyklopedycznych nie związanych z naukami o zarządzaniu i ekonomią przeważa 
zaś ujęcie negatywne.

Tabela 3.1. Przegląd wybranych definicji terminu ryzyka

Autorzy/Źródło Definicja

Słowniki lub encyklopedie

Słownik języka polskiego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN

przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny

odważenie się na niebezpieczeństwo, że coś się nie uda

prawdopodobieństwo powstania szkody, obciążające osobę 
poszkodowaną niezależnie od jej winy, jeśli umowa lub przepis 
prawny nie zobowiązały innej osoby do wyrównania szkody

Encyklopedia organizacji 
i zarządzania (1981) 

sytuacja, gdy co najmniej jeden z elementów składających się na nią 
nie jest znany, ale znane jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia 
(lub ich – jeżeli tych elementów jest więcej). Prawdopodobieństwo 
to może być wymierne albo tylko odczuwalne przez podejmującego 
działanie (decyzję). Warunki do powstania ryzyka występują tylko 
wtedy, kiedy istniejące doświadczenie z przeszłości dotyczące 
podobnych zdarzeń można porównać z obecną sytuacją

Project Management Terms: 
A Working Glossary (2000) 

skumulowany efekt prawdopodobieństwa niepewnych zdarzeń, 
które mogą korzystnie lub niekorzystnie wpływać na realizację 
przedsięwzięcia

stopień narażenia na zdarzenia negatywne i ich prawdopodobne 
skutki (odmiennie od szansy), charakteryzujące się trzema 
czynnikami: zdarzenie, prawdopodobieństwo i wysokość stawki

Standardy

A Risk Management Standard 
(2002) 

kombinacja prawdopodobieństwa zdarzenia i jego skutki

Australian/New Zealand 
Standard AS/NZS 4360 (2004) 

szanse, że wydarzy się coś, co będzie mieć wpływ na cele

British Standard BS IEC 
62198 (2001) 

kombinacja prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia i jego 
wpływu na cele przedsięwzięcia

British Standard BS6079–
3 (2000) 

niepewność nierozerwalnie związana z planami 
i prawdopodobieństwo, że wydarzy się coś (np. wypadek), co wpłynie 
na perspektywy osiągnięcia celów biznesowych lub projektowych

ISO 73, Risk management 
– Vocabulary (2009) 

wpływ niepewności na cele (wpływ rozumiany jako odchylenie 
zarówno pozytywne, jak i negatywne od wartości oczekiwanej) 

Przewodniki lub poradniki zarządzania

A Guide to the Project 
Mangement Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide) (2008) 

niepewne zdarzenie lub okoliczności, które, jeżeli by zaszły, mogą 
mieć negatywny albo pozytywny wpływ na cele przedsięwzięcia

APM Body of Knowledge, 
Association for Project 
Management (2006) 

niepewne zdarzenie lub zbiór okoliczności, które, jeżeli zaistnieją, 
będą mieć wpływ na osiągnięcie jednego lub więcej celów 
przedsięwzięcia
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Autorzy/Źródło Definicja

COSO, Zarządzanie ryzykiem 
korporacyjnym – zintegrowana 
struktura ramowa (2004) 

możliwość, że zdarzenie będzie miało miejsce i negatywnie wpłynie 
na osiąganie celów

M_o_R, Zarządzanie ryzykiem. 
Przewodnik dla praktyków 
(2007) 

niepewne zdarzenie lub zbiór niepewnych zdarzeń, które, 
jeżeli by zaszły, to wpłyną na osiągalność celów; kombinacja 
prawdopodobieństwa materializacji przewidywanego zagrożenia lub 
okazji i skali ich ewentualnego oddziaływania na cele

Risk Analysis and Management 
for Projects (2005) 

możliwość zdarzenia, które może wpłynąć (pozytywnie lub 
negatywnie) na osiąganie celów inwestycyjnych

Źródło: opracowanie własne.

Internetowy Słownik języka polskiego podaje trzy definicje ryzyka1:
1) możliwość, że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny;
2) odważenie się na takie niebezpieczeństwo;
3) prawdopodobieństwo powstania szkody, obciążające osobę poszkodowaną 

niezależnie od jej winy, jeśli umowa lub przepis prawny nie zobowiązały innej 
osoby do wyrównania szkody.
Pierwsze znaczenie ryzyka wynika z możliwości nieosiągnięcia założonego celu 

albo z niepewności jego realizacji z punktu widzenia podmiotu, który podejmuje 
pewne celowe działanie. Drugie określenie związane jest z decyzją o działaniu, które 
może przynieść negatywne skutki. Trzecie znaczenie traktuje natomiast o praw-
dopodobnych skutkach działań w sytuacji, gdy podmiot nie jest ubezpieczony. We 
wszystkich powyższych definicjach rozpatrywane są negatywne aspekty ryzyka.

Z kolei w standardach ryzyko postrzegane jest zazwyczaj jako zjawisko neu-
tralne i definiowane raczej ogólnie. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 
w dokumencie ISO 31000 zatytułowanym Zarządzanie ryzykiem2 oraz w nawią-
zującym do tej normy ISO 73 Zarządzanie ryzykiem – Słownictwo definiuje roz-
patrywany termin jako „wpływ niepewności na cele”3. Oddziaływanie to może być 
rozumiane jako odchylenie zarówno pozytywne, jak i negatywne od wartości ocze-
kiwanej. Cele mogą natomiast mieć rozmaity wymiar (m.in. finansowy, związany ze 
zdrowiem człowieka, z bezpieczeństwem bądź ze środowiskiem naturalnym), a także 
charakteryzować się różnym poziom odniesienia, tj. strategicznym, ogólnoorgani-
zacyjnym czy też nawiązującym do pojedynczego projektu, produktu lub procesu.

1 Słownik języka polskiego, Wydawnicwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl/ (2.05.2011).
2 ISO 31000, Risk management – Principles and guidelines, 2009.
3 ISO 73, Risk management – Vocabulary, 2009.
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W przewodnikach i poradnikach dotyczących zarządzania projektami pojęcie 
ryzyka wydaje się stanowić uszczegółowienie definicji występujących w standar-
dach. W dobrze znanym w środowisku naukowym kompendium wiedzy A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) ryzyko definio-
wane jest jako niepewne zdarzenie lub okoliczności, które, jeżeli by zaszły, mogą 
mieć negatywny albo pozytywny wpływ na cele przedsięwzięcia.

Ze względu na cele badań w niniejszym rozdziale przyjęta zostanie definicja 
ryzyka Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej w odniesieniu do projek-
tów. Ryzyko postrzegane będzie tu więc jako wpływ niepewności na cele projektu.

3.2. Behawioralny aspekt zarządzania ryzykiem

Realizowane projekty stanowią bardzo cenne źródło wiedzy z punktu widzenia 
badań naukowych, a w niektórych przypadkach mogą uchodzić za laboratorium 
doświadczalne służące weryfikacji teorii, koncepcji i modeli ekonomicznych, spo-
śród których należy wyróżnić m.in. popularną w ostatnim czasie ekonomię beha-
wioralną. Realizacje projektów można rozpatrywać z perspektywy podejmowania 
decyzji zarządczych i wykonawczych, które pozostają zależne od ludzkich preferencji 
i zachowań. W sytuacji, gdy decyzje zapadają w warunkach niepewności i w różnym 
horyzoncie czasowym, może to mieć istotne znaczenie dla przebiegu projektu. Dla-
tego też uwzględnienie w projektach rozmaitych aspektów behawioralnych pozwala 
lepiej przywidywać oczekiwane rezultaty w kontekście ich rzeczywistej realizacji.

Podejście behawioralne pojawiło się wraz z rozwojem nauk społecznych, gdy 
badacze zaczęli postrzegać otoczenie organizacyjne jako sieć stosunków mię-
dzyludzkich. Ten kierunek badań cieszył się największym zainteresowaniem 
w latach 30. i 40. XX wieku. Z kolei pod koniec lat 50. na bazie ukształtowanego 
dotychczas dorobku naukowego powstał nowy nurt, pogłębiający i rozszerzający 
obszar badań pod względem bardziej całościowego spojrzenia na procesy indy-
widualne, grupowe i organizacyjne, określane mianem zachowania organizacyj-
nego. Obecnie podejście behawioralne cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
naukowców i menedżerów. Można jednocześnie zauważyć, że przedmiotem bada-
nia jest w tym przypadku zarówno otoczenie wewnątrzorganizacyjne, jak i środo-
wisko zewnętrzne. Podejście behawioralne ma również istotny wpływ na rozwój 
problematyki z zakresu zarządzania ryzykiem, gdzie wyodrębnia się ryzyko zacho-
wań indywidulanych, grupowych i organizacyjnych.
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Pierwsza kategoria dotyczy zachowania jednostek w warunkach niepewności 
i obejmuje m.in. problemy badawcze związane z podejmowaniem decyzji przez 
menedżerów, ich apetytem na ryzyko, podejmowaniem działań w sytuacjach kryzy-
sowych oraz w warunkach niepełnej informacji. Z kolei ryzyko zachowań grupowych 
odnosi się do dwóch lub więcej osób, które łączy wspólny interes, współdziała-
nie i wzajemne oddziaływanie na siebie. Jeżeli wewnątrz grupy występują relacje 
kooperacyjne i hierarchiczne – zarówno formalne, jak i nieformalne, to działania 
te można określić jako zachowania zespołowe. Ryzyko zachowań grupowych roz-
patrywane jest pod względem zależności typu agent–przełożony, w kontekście 
otoczenia organizacyjnego (np. komunikacji i wymiany informacji bądź analizy 
interesariuszy), rozwiązywania problemów i konfliktów w grupach czy też dynamiki 
grupowej itp. Ryzyko zachowań organizacyjnych to natomiast wariant, w ramach 
którego bierze się pod uwagę zachowania organizacji jako całości. Ten typ ryzyka 
badany jest w kontekście struktur organizacyjnych, ich harmonizacji, efektywności 
polityki organizacyjnej, kultury organizacyjnej, zdolności adaptacyjnej organizacji, 
stylów zarządzania itp. Należy również zauważyć, że obszar ten cieszy się obecnie 
największym zainteresowaniem.

W ostatnim czasie dominują nawiązujące do ekonomii behawioralnej badania 
empiryczne dotyczące percepcji ryzyka i sposobów radzenia sobie z nim. Szcze-
gólną uwagę zwraca się tu na następujące aspekty4:

 – wyodrębnienie czynników wpływających na percepcję i ocenę ryzyka,
 – identyfikację heurystyk poznawczych umożliwiających ocenę ryzyka w sytuacji 

braku specjalistycznej wiedzy oraz wpływu tych heurystyk na percepcję ryzyka,
 – określenie wpływu komunikacji (źródło, kanał, rodzaj informacji) na zwięk-

szanie lub osłabianie postrzeganego ryzyka.
W literaturze występuje również wielowymiarowy charakter kategorii niepew-

ności postrzeganej z różnych perspektyw poznawczych, które można przyporząd-
kować do co najmniej jednego z trzech ujęć5, 6:
1) strukturalne, rozpatrujące niepewność w kontekście komponentów systemu 

i interakcji między nimi,

4 K. Stobińska, Społeczny kontekst i percepcja ryzyka, w: Zarządzanie ryzykiem: wyzwania XXI wieku, 
red. B. R. Kuca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007, s. 256.

5 Zarządzanie niepewnością, red. K. Jędralska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 
Katowice 2010, s. 10.

6 J. Jasińska, Zmiany w organizacjach. Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania 
sukcesu, Wydawnictwo FREL, Warszawa 2015, s. 208.
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2) behawioralne, wykorzystujące dorobek psychologii,
3) procesualne, wyodrębniające zróżnicowane poziomy natężenia niepewności.

Szersze rozumienie niepewności wpisane jest raczej w ujęcie strukturalne, 
w ramach którego wyróżnia się niepewność podmiotową, przedmiotową i rela-
cyjną7. Niepewność podmiotowa dotyczy możliwości poznawczych decydenta, 
a więc m.in. zdolności uzyskiwania informacji przy naturalnych ograniczeniach 
zmysłowych, przetwarzania tej informacji w warunkach ograniczonej szybkości 
myślenia oraz magazynowania jej przy ograniczonych biologicznych procesach 
zapamiętywania i przywoływania. Niepewność przedmiotowa związana jest nato-
miast z  liczbą, natężeniem oraz rozkładem komponentów w systemie, którymi 
mogą być zasoby materialne i niematerialne, zasoby wiedzy i informacji, umiejęt-
ności i kompetencji itp. Kluczowym aspektem tej kategorii niepewności jest spo-
sób uporządkowania i stopień kontrolowalności elementów składowych systemu. 
Z kolei niepewność relacyjna odnosi się do sieci interakcji zachodzących między 
komponentami w systemie, tj. do relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, organizacji 
projektowej z interesariuszami itp. Ważny jest w tym przypadku zarówno rodzaj 
relacji, jak i ich dynamika czy też stopień przewidywalności i wpływu.

W ujęciu behawioralnym8 rozpatruje się niepewność złożoną z niepewności 
wewnętrznej i zewnętrznej, które odnoszą się przede wszystkim do stanu umy-
słowego decydenta. Z punktu widzenia niepewności podmiotu i oddziaływania 
na niego niepewności przedmiotowej i relacyjnej ujęcie to uznawane jest za rozwi-
nięcie ujęcia strukturalnego. Niepewność wewnętrzna podmiotu może mieć cha-
rakter niepewności wywnioskowanej lub doświadczanej. Pierwsza z nich oparta 
jest na analizie i ocenie wariantów problemu decyzyjnego oraz dokonania wyboru. 
Niepewność doświadczalna wyraża się zaś w intensywności przeżyć z przeszłości 
i teraźniejszego stanu emocjonalnego związanych z deficytem informacji. Ujęcie 
to daje możliwość postrzegania niepewności w wymiarze obiektywnym i subiek-
tywnym. Teoria perspektyw Kahnemana i Tverskyiego9 opisuje różnice istniejące 
między tymi wymiarami. Wyniki badań empirycznych i przeprowadzone obser-
wacje dowodzą, że decydenci w warunkach niepewności zamiast wnioskowania 

7 Zarządzanie niepewnością, op.cit., s. 12.
8 Ibidem, s. 10.
9 D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, “Econometrica” 

1979, vol. 47, no. 2, s. 263–292.
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analitycznego opartego na rachunku prawdopodobieństwa częściej wykorzystują 
reguły heurystyczne i zmieniają preferencje w zależności od kontekstu sytuacyjnego10.

Ujęcie procesualne przypomina raczej rozwinięcie ujęcia strukturalnego 
w zakresie niepewności przedmiotowej i relacyjnej. Z koncepcją tą można spotkać 
się w literaturze wszędzie tam, gdzie mowa jest o różnych poziomach natężenia 
niepewności z uwzględnieniem przy tym stanu ryzyka11, 12.

3.3.  Przegląd badań dotyczących nastawienia do ryzyka 
wśród uczestników projektów

W literaturze światowej można znaleźć liczne opracowania i analizy dotyczące 
zarządzania ryzykiem. Niestety, znacznie mniej bogate są źródła poświęcone zagad-
nieniu ryzyka z perspektywy zarządzania projektami, w szczególności zaś aspek-
tom behawioralnym. Bieżący rozdział stanowi wstępny przegląd wyników badań 
światowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień behawioralnych.

Badania poświęcone zachowaniom i decyzjom kierowników projektów w odnie-
sieniu do zarządzania ryzykiem przeprowadził w latach 2011–2013 C. M. Harvett 
z Bond University. Najważniejsze wnioski płynące z jego ustaleń były następujące:

 – kierownicy projektów, wraz ze wzrostem ich złożoności, częściej sięgali po bar-
dziej zaawansowane narzędzia z zakresu zarządzania ryzykiem;

 – jednocześnie narzędzia stosowane w projektach określonych jako „bardzo zło-
żone” znajdowały się na niższym poziomie niż rekomendacje branżowe;

 – nieliczni kierownicy projektów wdrażali rozwiązania przewyższające rekomen-
dacje i standardy branżowe;

 – wraz ze wzrostem złożoności stosowanych narzędzi zarządzania ryzykiem 
zwiększało się przekonanie o sukcesie projektu13.
Z kolei K. de Bakker przeprowadził cenne badania literaturowe analizujące 

stosowane przez różnych autorów podejście do zarządzania ryzykiem. Otrzy-
mane wyniki wskazały m.in. na to, że zastosowanie rozbudowanych, formalnych 

10 D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, New York 2011, s. 137–145.
11 Z. Hellwig, Elementy rachunku ekonomicznego, PWE, Warszawa 1972, s. 130.
12 K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieck-

iego, Katowice 2001, s. 82.
13 Zob. szerzej: C.M. Harvett, A Study of Uncertainty and Risk Management Practice Relative to 

Perceived Project Complexity, Bond University, May 2013.
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metodyk zarządzania ryzykiem projektu nie zawsze przekłada się na jego sukces. 
W szczególności zaś wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w projekcie, który 
nie posiada znanych założeń lub w przypadku którego są one sformułowane bar-
dzo nieprecyzyjnie, może prowadzić do złudnego przekonania interesariuszy, że 
ryzyko projektowe znajduje się pod kontrolą.

De Bakker wskazał również na istotną rolę działań, które o ile nie muszą pro-
wadzić do generowania dokumentów, o tyle budują świadomość na temat ryzyka 
w zespole. Do najważniejszych tego typu aktywności zaliczyć należy spotkania, 
których celem jest wytworzenie wspólnego wyobrażenia na temat projektu i funk-
cjonowania różnych wymiarów związanego z nim ryzyka wśród interesariuszy. Prze-
kłada się to na zmianę ich podstawy wobec projektu, większą wrażliwość na ryzyko 
i poprawę komunikacji nie tylko na linii interesariusze–projekt, lecz także między 
samymi interesariuszami.

Na podstawie analizy studiów przypadku de Bakker wskazał również na zja-
wisko „błędnego ryzyka”. Jest to sytuacja, w której zespół identyfikuje określone 
ryzyko i klasyfikuje je jako ważne na podstawie doświadczeń lub opinii ekspertów, 
nie dokonując przy tym weryfikacji tych ustaleń. Może to prowadzić do sytuacji, 
w której zespół poświęci uwagę tym rodzajom ryzyka, które uzna za istotne, pod-
czas gdy w rzeczywistości ich znaczenie okaże się marginalne14.

Jedne z ważniejszych prac i badań w zakresie zachowania wobec ryzyka pro-
wadził D. Kahneman (laureat nagrody Nobla, twórca ekonomii behawioralnej). 
W studiach opracowanych wspólnie z D. Lovallo wykazywał, że głównym czynni-
kiem determinującym podejście menedżerów do ryzyka jest nadmierny optymizm 
co do skutków określonych zdarzeń. Ulegają oni swego rodzaju iluzji, będąc prze-
konanymi, że sprawy potoczą się zgodnie z najbardziej obiecującym scenariuszem. 
Można podsumować to następującym stwierdzeniem: „menedżerowie akceptują 
ryzyko, ponieważ spodziewają się, że nie będą musieli nim zarządzać”15. Wbrew 
pozorom podejście to oznacza jednak awersję do ryzyka. Kolejnym ważnym zagad-
nieniem poruszanym przez Kahnemana i Lovallo była kwestia „zajmowania się” 
ryzykiem. Okazało się, że menedżerowie mają tendencję do analizowania każdego 
ryzyka pojedynczo, bez lokowania ich w określonej perspektywie i uwzględniania 
np. zależności występujących między różnymi wariantami ryzyka. Prowadzi to do 

14 Zob. szerzej: K. de Bakker, Dialogue on Risk, Ipskamp Drukkers, Groningen 2011.
15 J. March, Z. Shapira, Managerial perspectives on risk and risk taking, “Management Science” 1987, 

vol. 33, no. 11, s. 1417.



Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski 84

błędnych wyobrażeń na temat parametrów ryzyka, co w konsekwencji może prze-
kładać się na podejmowanie błędnych decyzji16.

Badania nad podejściem do planowania ryzyka w projektach przeprowadzili 
w 2002 roku S. Globerson i O. Zwikael. Analizowali oni zakres, w jakim kierow-
nicy projektów stosują procesy planowania zgodnie z metodyką PMBoK. Segment 
zarządzania ryzykiem stanowił jeden z dwóch (obok zarządzania komunikacją) 
obszarów o najniższym poziomie jakości planowania. Sporadycznie prowadzono 
również identyfikację występujących odmian ryzyka, w nielicznych przypadkach 
dokonywano analizy jakościowej i ilościowej. Badacze wskazali również na to, 
że proces zarządzania ryzykiem wymaga intensywnego zaangażowania kierow-
ników liniowych. Wykazują się oni tymczasem znikomym zainteresowaniem 
i wsparciem dla tych działań, co sprawia, że proces zarządzania ryzykiem staje 
się nieskuteczny17. 

Z punktu widzenia analiz prowadzonych w Polsce warto przytoczyć wyniki 
badań realizowanych przez P. Wyrozębskiego. Dotyczyły one potrzeb kierowni-
ków projektu w zakresie wsparcia metodycznego w zarządzaniu projektami. Wśród 
18 obszarów zdefiniowanych w badaniu zarządzanie ryzykiem stanowiło jedną 
z  trzech (obok zarządzania jakością oraz podwykonawcami) płaszczyzn, które 
wskazywano jako te, gdzie wymagane wsparcie metodyczne jest niewielkie – przy 
czym wybór dokonywany przez respondentów pozostawał niezależny od branży 
lub specyfiki realizowanych projektów18. Zjawisko to z pewnością częściowo tłu-
maczy wyniki prowadzonych przez M. Juchniewicza badań nad dojrzałością pro-
jektową organizacji. Wśród 9 badanych obszarów zarządzania projektami (według 
podejścia PMBoK) w przypadku zarządzania ryzykiem, na równi z zarządzaniem 
jakością projektu, badane organizacje osiągały najniższe wyniki, a więc stosowały 
najmniej rozwiązań w formie najlepszych praktyk. Na wykresie przedstawiono 
średnie wyniki dojrzałości w poszczególnych obszarach (w skali od 1 do 5).

Przedstawione wyniki badań światowych i polskich wskazują na potrzebę roz-
wijania prac nad zagadnieniami behawioralnymi w zarządzaniu projektami. Auto-
rzy przygotowują obecnie pilotażowe badania empiryczne, których głównym celem 

16 Zob. szerzej: D. Kahneman, D. Lovallo, Timid choices and bold forecasts: A cognitive perspective 
on risk taking, “Management Science” 1993, vol. 39, no. 1, s. 17–31.

17 Zob. szerzej: S. Globerson, O. Zwikael, The impact of the project manager on project management 
planning processes, “Project Management Journal” 2002, vol. 33, no. 3, s. 58–64.

18 Zob. szerzej: P. Wyrozębski, Badanie potrzeb i możliwości metodycznego wsparcia dla zarządza-
nia projektami, w: Metodyki zarządzania projetkami, Bizarre, Warszawa 2011.
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będzie weryfikacja narzędzi badawczych i określenie najważniejszych obszarów 
w zakresie badań właściwych.

Rysunek 3.1.  Średni poziom dojrzałości organizacji w obszarach wiedzy zgodnie 
z podejściem PMBoK
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Źródło: M. Juchniewicz, Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa 2009, s. 109.

Podsumowanie

Sprawne zarządzanie ryzykiem projektu jest jednym z kluczowych czynników 
jego sukcesu. Duże znaczenie mają więc w tym przypadku kompetencje kierownika, 
który odgrywa istotną rolę w pracy zespołu. Poza umiejętnościami technicznymi 
bardzo ważne jest również nastawienie oraz indywidualne podejście do zjawiska 
ryzyka. W metodykach i standardach zarządzania ryzykiem projektu wciąż bra-
kuje jednak bliżej zdefiniowanych wzorców postępowania, określających różne 
postawy przyjmowane wobec tego zjawiska, takie jak ryzykanctwo, akceptacja 
czy awersja. Dlatego też ważnym celem badawczym jest opracowanie wytycznych 
dotyczących postępowania wobec ryzyka w określonych sytuacjach. W dalszej per-
spektywie zespół planuje realizację badania empirycznego, którym objęte zostaną 
kadry kierownicze w wybranych organizacjach w Polsce. Ocena nastawienia do 
ryzyka i sposobu postrzegania istoty tego czynnika w pracy kierownika projektu 
pozwoli sformułować ważne wnioski naukowe (wpływ postaw na sukces projektu, 
poziom dojrzałości badanych organizacji w zarządzaniu ryzykiem) i praktyczne 
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(opracowanie modelu dopasowania systemu zarządzania ryzykiem do kompeten-
cji i postaw kierowników).
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Rozdział 4

Prężność organizacyjna polskich 
spółek akcyjnych

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.

Słowa kluczowe: prężność, kryzys, ryzyko, zarządzanie, resilience, organizacyjna, organizacja

Kod klasyfikacji JEL: M00
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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 Benchmark Resilience Tool 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 de facto 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 day-to-day business, 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” (resilience) 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 przed-

siębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
4 M. M.  Rzegocki, B.  Grucza, Organizational 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 MNiSW na 2016 rok na projekt badawczy zaty-
tułowany Badanie poziomu prężności organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach.

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 Resilience of 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 Benchmark Resilience Tool6 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 ResOrgs, The Benchmark Resilience Tool, http://www.resorgs.org.nz/images/stories/pdfs/resil-
iencebenchmarkstaff.pdf (4.02.2016).



Marcin Rzegocki 94

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 (penetration 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 response 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.
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Tabela 4.1. Charakterystyka próby badawczej

Parametr charakterystyki Udział procentowy

Płeć
kobiety 74,4

mężczyźni 25,6

Wiek

21–30 lat 0,6

31–40 lat 41,9

41–50 lat 53,8

51–60 lat 3,8

Stanowisko

kierownictwo wyższego szczebla 45,6

kierownictwo średniego szczebla 51,9

koordynator / kierownik 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 of Plenty Lifelines 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

5,93

6,71

6,74

6,84

7,00

6,57

6,93

6,42

6,4

7,24

6,55

6,61

6,74

Plany i ćwiczenia na wypadek
zagrożenia

Strategie planowania

Proaktywna postawa

Świadomość celów i priorytetów

Zasoby zewnętrzne

Minimalizacja silosów

Wykorzystanie wiedzy

Skuteczne partnerstwo

Innowacyjność i kreatwność

Sprawne podejmowanie decyzji

Świadomość sytuacji

Zaangażowanie pracowników

Przywództwo

Źródło: opracowanie własne.

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 of the resilience of 
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. emergency plan 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 emergency 
plan. 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.



Rozdział 4. Prężność organizacyjna polskich spółek akcyjnych 99

Bibliografia

Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
Brown C., Seville E., Vargo J., Bay of Plenty Lifelines Group Resilience Benchmark Report, 

Resilient Organisations, September 2014.
Grajewski P., Granice elastyczności organizacji, w: Granice zarządzania, red. M. Romanow-

ska, J. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Jasiński B., Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulencje otoczenia, w: Zarządzanie 

przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, War-
szawa 2005.

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

Rzegocki  M. M., Grucza  B., Organizational resilience, „Organizacja i  Kierowanie” 2015, 
nr 164.

Stephenson A., Benchmarking the Resilience of Organizations, rozprawa doktorska, University 
of Canterbury, Christchurch 2010.

Stephenson A., Seville E., Vargo J., Roger D., Benchmark Resilience. A study of the resilience of 
organisations in the Auckland Region, Resilient Organisations Research Report 2010/03b, 
http://www.resorgs.org.nz/images/stories/pdfs/benchmark%20resilience%20-%20
resorgs%20research%20reportb.pdf (11.11.2015).

Zarządzanie przedsiębiorstwem w  turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, 
red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.





Katarzyna Bachnik

Rozdział 5

Stopień innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw na podstawie 

badań empirycznych

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie stopnia innowacyjności polskich przedsię-
biorstw (przez pryzmat poziomu dojrzałości innowacyjnej i liczby generowanych innowacji) 
na podstawie wybranych wyników badań empirycznych przeprowadzonych metodą CATI 
wśród członków kadry zarządzającej wyższego szczebla. Punktem wyjścia było przekonanie 
o tym, że przedsiębiorstwa podejmują działania innowacyjne z różnych przyczyn oraz że 
w zależności od tego, jakie miejsce zajmuje innowacyjność w strukturach organizacyjnych 
i z jakimi obszarami funkcyjnymi jest wiązana/kojarzona, działania te mają odmienny cha-
rakter. W efekcie przedsiębiorstwa różnią się między sobą w zakresie liczby generowanych 
innowacji oraz rodzaju tych innowacji, nad którymi dopiero pracują.

Słowa kluczowe: innowacyjność, kreatywne rozwiązywanie problemów, polskie przedsię-  
biorstwa

Kod klasyfikacji JEL: M1, O3
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Wstęp

Termin innowacja wydaje się dziś niejednoznaczny ze względu na funkcjo-
nowanie wielu różnych definicji, opisujących każdorazowo nieco inne wymiary 
„nowości” lub „odrębności” danego rozwiązania bądź produktu, a także dlatego, że 
przedsiębiorstwa często ujmują ten termin wąsko, odnosząc go do własnej specy-
fiki organizacyjnej lub branżowej oraz do jednostkowych celów. Jakość podejmo-
wanych wysiłków innowacyjnych pogarsza się również z powodu występowania 
zjawiska „mody” na innowacje, które sprawia, że w ślad za deklarowanymi przed-
sięwzięciami często nie idą żadne konkretne poczynania. Należy pamiętać też 
o tym, że innowacja nie jest wartością samą w sobie. Działalność innowacyjna 
przedsiębiorstwa powinna służyć realizacji konkretnych celów, być ściśle powią-
zana z jego misją i strategią organizacyjną oraz przekładać się na takie rozwiąza-
nia, które firma jest w stanie wdrażać z powodzeniem. Projektowanie propozycji 
wartości stanowi podstawę modelu biznesowego nawet w kontekście innowacyj-
ności – z tą jednak różnicą, że przedsiębiorstwa innowacyjne (a więc takie, które 
wyposażone są zarówno w zdolność do generowania pomysłów i przekuwania 
ich w innowacje, jak i w umiejętność ich skutecznej komercjalizacji) dysponują 
lepszymi narzędziami służącymi do poszukiwania unikalnej propozycji wartości 
w produktach i usługach oraz do tworzenia nowych i modernizowania istniejących 
już modeli biznesowych. Poza dostępem do potrzebnych narzędzi przedsiębior-
stwa te gotowe są eksperymentować z różnymi podejściami, a także poszukiwać 
śmiałych rozwiązań i tworzyć nowe przestrzenie rynkowe niezależnie od posu-
nięć konkurentów.

By zweryfikować realne podejście polskich przedsiębiorstw do podejmowa-
nia wysiłków innowacyjnych, przeprowadzono badania empiryczne. Zaproszono 
do nich kadrę zarządzającą wyższego szczebla (właściciele, prezesi, członkowie 
zarządu, menedżerowie wyższego szczebla stanowili 87,5% całej próby), zakła-
dając, że dysponują oni pełną wiedzą na temat struktur organizacyjnych, proce-
sów innowacyjnych oraz planów rozwojowych przedsiębiorstw, którymi kierują. 
Pytania badawcze zaprojektowano w taki sposób, by poznać wyróżniki firm inno-
wacyjnych, sprawdzić stopień uwzględniania procesów innowacyjnych w ramach 
strategii organizacyjnej oraz oszacować, jakie realne wyniki przynosi kształtowa-
nie sprzyjającego klimatu z myślą o innowacjach oraz inwestowanie w sformali-
zowane zarządzanie innowacjami.
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W badaniu przeprowadzonym metodą CATI wzięło udział 112 responden-
tów. Przedsiębiorstwa produkcyjne stanowiły 50%, handlowe 26,8%, a usługowe 
23,2% całej próby. Znalazły się tu małe (20,5%), średnie (42%) i duże (37,5%) 
przedsiębiorstwa. Niemal połowa ankietowanych zadeklarowała roczne przychody 
i roczne zyski w okresie ostatnich 3 lat, w porównaniu z głównymi konkurentami, 
na zbliżonym poziomie (48,2%), na większy lub zdecydowanie większy poziom 
wskazało odpowiednio 41,1% i 40,2% badanych. Poziom innowacyjności bada-
nej próby wydaje się wyższy niż w innych badaniach tego typu, przy czym 50% 
respondentów oceniło swoją firmę jako innowacyjną, a kolejne 48% uznało, że ich 
przedsiębiorstwa nie są innowacyjne. Wskazuje to na potencjalnie duże różnice 
w podejściu do innowacyjności, o czym decyduje m.in. dysponowanie własnym 
działem badawczo-rozwojowym – tylko 33% firm zadeklarowało posiadanie takiej 
jednostki organizacyjnej.

Poniżej zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzonych badań empi-
rycznych, które ukazują poziom dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstw i liczbę 
generowanych przez nie innowacji.

5.1. Definiowanie firmy innowacyjnej

By zwiększyć transparentność wyników i ograniczyć nieporozumienia zwią-
zane ze stosowanymi w badaniu pojęciami, na potrzeby przeprowadzonych prac 
badawczych przyjęto następującą definicję innowacji: innowacja to każda zmiana, 
która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę; 
innymi słowy, to rozwiązanie, które jest nowe w danej jednostce czasu i w danym 
kontekście, niesie wartość dla użytkownika i dostawcy rozwiązania oraz daje się 
wdrożyć. Niemniej w opinii respondentów istnieje jednak cały szereg czynników, 
które wskazują na  innowacyjność organizacyjną. Firma pretendująca do miana 
innowacyjnej musi: (1) stworzyć klimat sprzyjający generowaniu innowacji, (2) 
wytyczać kierunki w swojej branży, (3) dynamicznie rozwijać ofertę produk-
tową/usługową i (4) być otwarta na zmiany w modelu biznesowym (zob. wykres 
5.1). Tak rozumiana innowacyjność jest ściśle powiązana z obserwacją otoczenia 
i jego współtworzeniem, a także z elastycznym podejściem do sposobu funkcjo-
nowania firmy. Wprowadzanie zmian w obrębie modelu biznesowego czy oferty 
produktowej/usługowej wskazuje na konieczność rewidowania podstawowych zało-
żeń na temat tego, co stanowi wartość i w jaki sposób firma może ją zapewniać. 
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Z kolei projektowanie klimatu sprzyjającego generowaniu innowacji ma na celu 
pełne wydobycie potencjału kreatywnego z jednostek. Co ciekawe, mniejsze znacze-
nie respondenci przywiązali do dysponowania procesem zarządzania innowacjami.

Wykres 5.1. Co wyróżnia firmę innowacyjną?
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Źródło: badania własne, 2017.

5.2. Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw

W zależności od tego, jakie miejsce zajmuje innowacyjność w strukturach 
organizacyjnych i z jakimi obszarami funkcyjnymi jest wiązana/kojarzona, przed-
siębiorstwa podejmują działania innowacyjne o  różnym charakterze, odmienne 
pozostają również motywy, które skłaniają firmy do podejmowania tego typu 
aktywności. Gdyby posłużyć się pewną analogią do sposobu oceniania dojrzałości 
przedsiębiorstw w zakresie implementacji idei CSR autorstwa W. Vissera, można 
by spróbować określić pięć stopni dojrzałości innowacyjnej organizacji: od podej-
ścia biernego do systemowego1.

1 W. Visser, K. Bachnik, Rewolucja w CSR, w: Odpowiedzialny biznes 2011. CSR 2.0, Harvard 
Business Review Polska, Warszawa 2011; K.  Bachnik, Zrównoważony rozwój a  małe i  średnie 
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Wykres 5.2. Jak określiłby/określiłaby Pan/Pani podejście swojej firmy do innowacji?
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Źródło: badania własne, 2017.

Z badań wynika (zob. wykres 5.2), że 19,6% firm podejmuje działania raczej 
bierne, stanowiące odpowiedź/reakcję na zdarzenia zachodzące w ich otoczeniu, 
będące rodzajem interwencji służących łagodzeniu negatywnych skutków ich dzia-
łania lub konieczności związanej z obroną pozycji rynkowej przed konkurentami. 
To najmniej dojrzałe podejście. Kolejne 14,3% podejmuje działania zmierzające 
do generowania innowacji i/lub zarządzania nimi w sposób nieuporządkowany, 
sporadyczny, polegający na sięganiu po pojedyncze inicjatywy, które w sposób nie-
planowany pojawią się na ich drodze. W tym przypadku zarządzanie innowacjami 
jest kwestią istniejącej obecnie „mody” na innowacyjność, lecz nie ma to żadnego 
związku z działalnością i kierunkiem rozwoju organizacji. Dalsze 19,6% podejmuje 
takie inicjatywy w zakresie innowacji, które są podporządkowane strategii marke-
tingowej i dotyczą projektów promocyjnych, inwestycji z zakresu public relations lub 
akcji wizerunkowych. Ta grupa przedsiębiorstw traktuje innowacyjność instrumen-
talnie, starając się poprawić swój wizerunek. W przypadku największego odsetka 
respondentów, tj. 33% firm, działalność innowacyjna ma charakter strategiczny, co 
oznacza, że przedsiębiorstwa dostrzegają związek między przedsięwzięciami inno-
wacyjnymi a podstawowymi obszarami swojej działalności; co więcej, wdrażane 

przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego 
rozwoju, red. A. Skowronek-Mielczarek, Difin, Warszawa 2016.
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są odpowiednie systemy zarządcze, by skoncentrować wysiłki firmy na innowacjach 
produktowych/usługowych skierowanych do klientów. Najmniej przedsiębiorstw 
decyduje się na ostatni rodzaj podejścia, które jest najbardziej dojrzałe, i zarządza 
innowacjami w sposób systemowy, tj. posiada mechanizmy definiowania nowych 
szans i wyboru kierunków w przypadku projektów innowacyjnych, buduje kli-
mat sprzyjający generowaniu innowacji i wdrażaniu ich oraz dysponuje procesem 
zarzadzania innowacjami, podczas gdy samą innowacyjność odnosi się tu wyraźnie 
do modelu biznesowego firmy. Duże zróżnicowanie odpowiedzi wskazuje na nie-
jednakowy poziom dojrzałości innowacyjnej, który wynika najprawdopodobniej 
ze sposobu postrzegania stopnia innowacyjności firm oraz ich potrzeb w zakresie 
generowania innowacji.

5.3. Rezultaty podejmowanych działań innowacyjnych

Istnieją różne klasyfikacje odmian innowacji, które mogą stanowić cel wysił-
ków podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Na potrzeby przeprowadzonych 
badań pod uwagę wzięto dwie.

Po pierwsze, wprowadzono podział na innowacje przełomowe i przyrostowe, 
koncentrując się na długofalowym charakterze efektów wdrażanych rozwiązań. 
W tym ujęciu innowacje radykalne lub przełomowe (radical or disruptive) to takie, 
które są czymś całkowicie nowym, podważającym status quo na rynku, stanowiącym 
odejście od znanych wcześniej rozwiązań i technologii oraz stwarzającym możliwo-
ści umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Z kolei innowacje przy-
rostowe (incremental) to takie, które polegają na nowym wykorzystaniu znanych 
już rozwiązań bądź technologii, stanowią udoskonalenie czegoś, co już istnieje albo 
jest rekonfiguracją istniejących rozwiązań lub technologii przeprowadzoną w taki 
sposób, aby wypracowane metody służyły nowym celom2. H. Chesbrough dowo-
dzi, że innowacje nie zawsze muszą oznaczać przełomowe rozwiązania. Czasami 
wystarczy połączenie w nowy sposób rzeczy ogólnie znanych albo przeniesienie 
zastosowania rzeczy ogólnie znanych z jednej branży do drugiej.

2 C. M. Christensen, M. Raynor, R. McDonald, What is disruptive innovation?, “Harvard Business 
Review”, December 2015; S. D. Anthony, M. W. Johnson, J. V. Sinfield, E. J. Altman, Innovator’s guide 
to growth: putting disruptive innovation to work, Harvard Business Press, Boston 2008; R. Varadarajan, 
Fortune at the bottom of the innovation pyramid: the strategic logic of incremental innovations, “Business 
Horizons” 2009, vol. 52, no. 1, s. 21–29.
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Po drugie, wyróżniono pięć rodzajów innowacji ze względu na obszar funkcjo-
nalny, do którego się odnoszą, tj. innowacje strategiczne, dotyczące modelu bizne-
sowego i unikalnej propozycji wartości dla klienta, innowacje procesowe, innowacje 
produktowe i/lub innowacje odnoszące się do kategorii produktowych, innowacje 
związane z rozwojem obecnych i/lub nowych rynków oraz mikroinnowacje doty-
czące usprawnień w zakresie funkcjonowania poszczególnych działów w firmie. 
Przyjęty podział jest do pewnego stopnia wzorowany na modelu 10 typów inno-
wacji L. Keeleya z uwagi na jego dwie niezbywalne korzyści: z jednej strony umoż-
liwia on ocenę dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa, z drugiej zaś akcentuje 
znaczenie świadomego i  systemowego ujęcia innowacji zarówno w strukturach 
organizacyjnych, jak i w powiązaniu z otoczeniem zewnętrznym i różnymi gru-
pami interesariuszy (takimi jak klienci, dystrybutorzy, dostawcy czy konkurenci). 
W modelu tym wskazano na następujące typy innowacji:

 – Profit Model – sposób generowania przychodów,
 – Network – relacje partnerstwa tworzące wartość dodaną,
 – Structure – wykorzystanie aktywów, w tym talentów,
 – Process – unikalność i efektywność procesów,
 – Product Performance – funkcjonalność i cechy wyróżniające,
 – Product System – komplementarne produkty i usługi,
 – Service – wsparcie i dodatkowa zachęta otaczająca ofertę,
 – Channel – dostarczanie oferty do klientów i użytkowników,
 – Brand – sposób postrzegania firmy i jej produktów,
 – Customer Engagement – poziom interakcji z klientem3.

Na potrzeby badania zastosowano pewne uproszczenie modelu L. Keeleya. 
Wynikało ono z przekonania autorki, że wskazywanie na liczbę opracowywanych 
innowacji w podziale na dziesięć typów mogłoby przysporzyć respondentom trud-
ności – bardziej istotne było uzyskanie przemyślanych odpowiedzi co do samej 
liczby pomysłów oraz innowacji.

Jak wynika z przeprowadzonych badań (zob. tabela 5.1), najwięcej pomysłów 
dotyczyło produktów i/lub kategorii produktowych oraz usprawnień w zakresie 
funkcjonowania poszczególnych działów w firmie. Na dalszym miejscu pod wzglę-
dem liczby pomysłów, nad którymi pracowały organizacje, znalazły się inicjatywy 
związane z  rozwojem obecnych i/lub nowych rynków oraz pomysły dotyczące 

3 L. Keeley, H. Walters, R. Pikkel, B. Quinn, Ten Types of Innovation: The Discipline of Building 
Breakthroughs, Wiley, Hoboken 2013.
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procesów w obrębie struktury organizacyjnej, optymalizacji kosztowej, popra-
wiania sprawności i wydajności. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się zaś 
najbardziej horyzontalne kwestie, takie jak strategia, model biznesowy i unikalna 
propozycja wartości dla klienta. Otrzymany układ odpowiedzi wskazuje na sze-
rokie rozumienie pojęcia innowacji i rozproszenie zasobów niezbędnych do pro-
wadzenia prac innowacyjnych w różnych wymiarach.

Tabela 5.1.  Liczba pomysłów dotyczących różnych obszarów działalności Pana/Pani 
firmy, nad którymi Pana/Pani firma pracowała w ciągu ostatnich 3 lat

Pomysły Liczba

Pomysły dotyczące strategii, modelu biznesowego i unikalnej propozycji wartości dla klienta 590

Pomysły dotyczące procesów w obrębie struktury organizacyjnej, optymalizacji kosztowej, 
poprawiania sprawności i wydajności

620

Pomysły dotyczące produktów i/lub kategorii produktowych 768

Pomysły dotyczące rozwoju obecnych i/lub nowych rynków 687

Pomysły na usprawnienie funkcjonowania działów w firmie 713

Źródło: badania własne, 2017.

Tabela 5.2.  Liczba innowacji wdrożonych z powodzeniem w ciągu ostatnich trzech 
lat oraz liczba innowacji, które nie przyniosły spodziewanych korzyści

Rodzaj innowacji

Liczba innowacji 
wdrożonych 

z powodzeniem 
w ciągu 3 lat

Liczba innowacji, 
które nie przyniosły 

spodziewanych 
korzyści w ciągu 3 lat

Ile z nich było 
przełomowych?

Mikroinnowacje dotyczące usprawnienia 
funkcjonowania działów w firmie

292 402 44

Innowacje produktowe i/lub innowacje 
dotyczące kategorii produktowych

276 466 51

Innowacje dotyczące rozwoju obecnych 
i/lub nowych rynków

238 454 40

Innowacje strategiczne dotyczące 
modelu biznesowego i unikalnej 
propozycji wartości dla klienta

184 398 39

Innowacje procesowe 178 428 23

Razem 1 168 2 148 197

Procent 35,2 64,8 5,9

Liczba innowacji 3 316

Liczba pomysłów 3 378

Procent wdrożonych pomysłów 98,2

Źródło: badania własne, 2017.
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Jak wynika z tabeli 5.2, liczba innowacji ogółem (3316) jest zbliżona do liczby 
pomysłów ogółem (3378). Można to intepretować dwojako: albo jako nakiero-
wanie wysiłków organizacji na  te  idee, które są  faktycznie wartościowe i mogą 
generować odpowiednią stopę zwrotu, albo jako niedostateczne wykorzystanie 
potencjału kreatywnego przy założeniu, że, aby wypracować jeden autentycznie 
dobry pomysł, trzeba mieć w zanadrzu dużo więcej koncepcji, których rozważanie, 
omawianie, dopracowywanie oraz analizowanie prowadzi ostatecznie do jednego, 
optymalnego pomysłu. Warto również zauważyć, że na przestrzeni ostatnich trzech 
lat przedsiębiorstwa były w stanie wdrożyć stosunkowo dużo innowacji, mimo 
iż większość z nich nie przyniosła spodziewanych korzyści. Duża liczba zasto-
sowanych rozwiązań wskazuje na posiadanie przez przedsiębiorstwa potencjału 
kreatywnego i kompetencji niezbędnych do tego, by pomysły przekuwać na inno-
wacje, które są następnie wdrażane. Z kolei znaczny odsetek innowacji nietrafio-
nych lub przynoszących mniejsze niż oczekiwane korzyści może dowodzić tego, 
że zawsze istnieje duże ryzyko wobec niepewności prac innowacyjnych lub też, 
że proces zarządzania innowacjami, którym dysponują przedsiębiorstwa, nie jest 
idealny i wymaga dopracowania – być może na etapie gromadzenia lub selekcji 
pomysłów kierowanych do dalszych prac.

Podsumowanie

Na przestrzeni trzech ostatnich lat badane przedsiębiorstwa były w stanie 
wdrożyć stosunkowo dużo innowacji, mimo iż większość z nich nie przyniosła 
spodziewanych korzyści. Duża liczba zastosowanych rozwiązań wskazuje na posia-
danie przez przedsiębiorstwa potencjału kreatywnego i kompetencji niezbędnych 
do tego, by pomysły przekuwać na innowacje, które są następnie wdrażane. Z kolei 
znaczny odsetek innowacji nietrafionych lub przynoszących mniejsze niż oczeki-
wane korzyści może dowodzić tego, że zawsze istnieje duże ryzyko wobec nie-
pewności prac innowacyjnych lub też, że proces zarządzania innowacjami, którym 
dysponują przedsiębiorstwa, nie jest idealny i wymaga dopracowania – być może 
na etapie gromadzenia lub selekcji pomysłów kierowanych do dalszych prac. Jak 
wynika z badań, najwięcej pomysłów dotyczy produktów i/lub kategorii produkto-
wych oraz usprawnień w zakresie funkcjonowania poszczególnych działów w fir-
mie. Na dalszym miejscu pod względem liczby pomysłów, nad którymi pracowały 
organizacje, znalazły się inicjatywy dotyczące rozwoju obecnych i/lub nowych 
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rynków oraz koncepcje odnoszące się do usprawniania procesów w obrębie struk-
tury organizacyjnej, optymalizacji kosztowej, poprawiania sprawności i wydajności. 
Najrzadziej wskazywano zaś na najbardziej horyzontalne kwestie, takie jak strate-
gia, model biznesowy i unikalna propozycja wartości dla klienta. Otrzymany układ 
odpowiedzi wskazuje na szerokie rozumienie pojęcia innowacji i  rozproszenie 
zasobów niezbędnych do prowadzenia prac innowacyjnych w różnych wymiarach.

Różnice w zakresie liczby pomysłów oraz liczby innowacji, zarówno tych, 
które zostały wdrożone z powodzeniem, jak i tych które nie przyniosły spodzie-
wanych korzyści, dowodzą jedynie, jak trudno jest wypracować idee posiadające 
realny potencjał biznesowy w przypadku konkretnej firmy oraz jak trudno jest 
podjąć decyzję o alokacji środków i przekuciu tych idei w wymierne rozwiązania. 
W zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa, złożoności jego struktury organiza-
cyjnej, przyjętych procesów zarządzania innowacjami oraz priorytetów rozwojo-
wych w długim okresie różnie będzie kształtowało się podejście w zakresie oceny, 
selekcji i wdrażania pozyskanych pomysłów. Od tych samych zmiennych zależeć 
będzie również liczba wygenerowanych inicjatyw.
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Patryk Dziurski

Rozdział 6

Kontrolowanie w organizacjach 
z sektora projektowania w Polsce

Streszczenie

Sektor projektowania zaliczany jest do sektorów kreatywnych, w przypadku których duże 
znaczenie ma kontrola nieformalna. W literaturze wskazuje się na to, że wartości, normy 
i kultura organizacyjna są tak samo (lub nawet bardziej) efektywne, jak kontrola oparta 
na formalnych zasadach i pomiarach (kontrola formalna). Nie oznacza to jednak, aby kon-
trola nieformalna mogła zastępować kontrolę formalną. Oba rodzaje kontrolowania stosuje 
się w organizacjach z sektorów kreatywnych, gdyż są one konieczne w procesie tworzenia 
nowych produktów. Kontrola nieformalna daje pracownikom poczucie ważności i odpowie-
dzialności za wykonywaną pracę, z kolei kontrola formalna pozwala upewnić się, że projekty 
realizowane są zgodnie z wymaganiami klientów. Istotne pozostaje więc samo rozpozna-
nie procesu kontrolowania w organizacjach z sektorów kreatywnych. Niniejsze rozważania 
mają na celu przedstawienie odpowiedzi na pytanie o to, jak przebiega proces kontrolowa-
nia w organizacjach należących do sektora projektowania w Polsce.

Słowa kluczowe: sektor kreatywny, sektor projektowania, kontrolowanie, kontrola formalna, 
kontrola nieformalna

Kod klasyfikacji JEL: M00
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Wstęp

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że w sektorach kreatywnych, do któ-
rych zalicza się sektor projektowania, duże znaczenie ma kontrola nieformalna. 
Przyjmuje się, że wartości, normy i kultura organizacyjna są tak samo (lub nawet 
bardziej) efektywne, jak kontrola oparta na formalnych zasadach i pomiarach (kon-
trola formalna). Nie oznacza to jednak, że kontrola nieformalna może zastępować 
kontrolę formalną. Oba rodzaje kontrolowania stosuje się w organizacjach z sekto-
rów kreatywnych, gdyż są one konieczne w procesie tworzenia nowych produktów. 
Kontrola nieformalna daje pracownikom poczucie ważności i odpowiedzialności 
za wykonywaną pracę, z kolei kontrola formalna pozwala upewnić się, że projekty 
realizowane są zgodnie z wymaganiami klientów, z zachowaniem odpowiedniego 
poziomu budżetu oraz czasu. Istotne jest więc rozpoznanie procesu kontrolowa-
nia w organizacjach z sektorów kreatywnych.

Celem opracowania jest przedstawienie odpowiedzi na pytanie o to, jak prze-
biega proces kontrolowania w organizacjach z sektora projektowania w Polsce. 
Sektor projektowania jest traktowany jako egzemplifikacja sektorów kreatywnych. 
Za główne metody badawcze przyjęto krytyczną analizę literatury oraz metodę stu-
diów przypadku, a jako główne narzędzia badawcze posłużyły: wywiady pogłębione 
z kwestionariuszem, analiza dokumentów udostępnionych przez organizacje oraz 
zestawienie danych ogólnodostępnych. Omówienie wyników badania poprzedza 
charakterystyka sektora projektowania oraz przegląd literatury przedmiotu doty-
czącej kontrolowania w sektorach kreatywnych.

6.1. Charakterystyka sektora projektowania

A. Vankan, K. Frenken i C. Castaldi zwracają uwagę na to, że projektowa-
nie (design)1 jako autonomiczny obszar działania istnieje dopiero od niecałych 
100  lat, gdyż wcześniej było ono uznawane za część wewnętrznych procesów 

1 Tłumaczenie angielskiego terminu design na język polski jest dużym wyzwaniem, gdyż może 
ono zostać przetłumaczone jako czasownik (np. projektować), rzeczownik (np. projektowanie, wzor-
nictwo, grafika użytkowa, sztuka użytkowa) oraz przymiotnik (np. designerski). W języku polskim 
używa się dodatkowo angielskiego terminu – design – oraz jego spolszczonej wersji – dizajn.



Rozdział 6. Kontrolowanie w organizacjach z sektora projektowania w Polsce 115

organizacyjnych2. Na początku XX wieku zaczęły rozwijać się jednak wyspecjali-
zowane organizacje zajmujące się projektowaniem. Oznaczało to, że powstał sek-
tor projektowania, który jest zaliczany do sektorów kreatywnych. A. Vankan i in. 
wskazują, że obecnie tylko niewielu projektantów pracuje wewnątrz organizacji, 
w których projektowanie nie uchodzi za główny obszar aktywności, a znaczna ich 
część jest zatrudniona w organizacjach, w których projektowanie stanowi podsta-
wową działalność, lub pracuje jako osoba wykonująca wolny zawód3. Ze względu 
na przyjęty cel badawczy w dalszej części rozdziału skoncentrowano się na cha-
rakterystyce sektora projektowania, pomijając tzw. ukryte projektowanie (hidden 
design), czyli realizowane w organizacjach, w przypadku których nie stanowi ono 
głównego obszaru działania.

Sektor projektowania obejmuje organizacje, których głównym obszarem dzia-
łalności jest świadczenie różnego rodzaju usług w zakresie projektowania, a więc 
wykonywanie na rzecz innych osób i/lub organizacji projektów bez bezpośred-
niego zaangażowania w proces ich wytwarzania (produkcji). Projektowanie może 
dotyczyć różnego rodzaju obszarów, niemniej najczęściej obejmuje ono jednak 
projektowanie produktów, projektowanie graficzne, a także projektowanie wnętrz 
i przestrzeni4. Należy jednak zauważyć, że co najmniej część organizacji zajmuje się 
zarówno projektowaniem, jak i produkcją oraz sprzedażą. Jeżeli głównym obszarem 
aktywności tych organizacji jest projektowanie, a działalność dodatkową stanowi 
produkcja i  sprzedaż (np. działalność wykonywana sporadycznie), to przyjmuje 
się, że organizacje te działają w sektorze projektowania. W przeciwnym razie (gdy 
projektowanie stanowi działalność dodatkową, a podstawą aktywności jest produk-
cja lub sprzedaż), uznaje się, że organizacje te nie są włączane do sektora projek-
towania. Zalicza się do niego w części przypadków także działalność w zakresie 
architektury5. Przyjmuje się jednak, że organizacje prowadzące działalność wyłą-
czenie w obrębie architektury nie będą zaliczane do sektora projektowania, z kolei 

2 A. Vankan, K. Frenken, C. Castaldi, Designing for a Living? Income Determinants Among Firm 
Founders in the Dutch Design Sector, “Industry and Innovation” 2014, vol. 21, no. 2, s. 119–120.

3 Ibidem, s. 120.
4 Por. P. Rojek-Adamek, G. Gawron, O designie w województwie śląskim. Opinie śląskich projektan-

tów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych, Zamek Cieszyn, Cieszyn 2011, http://www.zamekcieszyn.pl/ 
baza_w_files/1338282232-02o_designie_w_wojewodztwie_.pdf (13.11.2016), s. 14.

5 Zob. S. T. Lalaounis, B. M. Wood, D. K. Harrison, A Framework for Service Evaluation in Inte-
grated Design Consultancies: A  Triangular Approach, “The Design Journal” 2012, vol.  15, issue 3, 
s. 266–267.
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organizacje prowadzące działalność w zakresie projektowania i architektury będą 
uznawane za organizacje działające w obu sektorach.

Charakterystyka sektora projektowania została przygotowana w oparciu o listę 
kluczowych czynników, które różnicują sektory oraz ich atrakcyjność. Kryteria 
opracowane na podstawie modelu pięciu sił M. E. Portera odnoszą się do najważ-
niejszych elementów otoczenia konkurencyjnego organizacji.

W końcu czerwca 2013 roku w rejestrze REGON6 pod kodem PKD 74.10 
– działalność w zakresie specjalistycznego projektowania7 – wpisanych było 8 766 pod-
miotów z całej Polski8. W latach 2009–2013 zaobserwowano ponad 63% wzrost 
liczby zarejestrowanych podmiotów w skali całego kraju9. Udział podmiotów figu-
rujących pod kodem PKD 74.10 w całkowitej liczbie podmiotów wpisanych do 
rejestru REGON systematycznie się zwiększał – z 0,14% w 2009 roku do 0,21% 
w 2013 roku, co oznacza, że liczba podmiotów zajmujących się projektowaniem 
rośnie szybciej niż liczba podmiotów wpisanych do bazy REGON.

Organizacje funkcjonujące w sektorze projektowania świadczą usługi głow-
nie dla klientów z Polski, w mniejszym zakresie zaś dla klientów zagranicznych. 
W raporcie podsumowującym badania przeprowadzone przez Polską Agencję 

6 W tym miejscu należ wskazać na niedoskonałość bazy REGON. Po pierwsze, wielu przed-
siębiorców przy rejestracji swojej działalności dodaje różne jej rodzaje (rzeczywisty oraz potencjalny 
obszar działania). Oznacza to, że przedsiębiorca, wpisując dany kod PKD do formularza rejestracji 
działalności, nie musi faktycznie takiej działalności prowadzić. Po drugie, dane wpisane do bazy są bar-
dzo rzadko aktualizowane, a część podmiotów w nich figurująca może już nie prowadzić swojej dzia-
łalności. Po trzecie, wiele organizacji może prowadzić działalność związaną z projektowaniem, lecz 
nie będzie to ich główny obszar działalności, co oznacza, że – zgodnie z przyjętą definicją – podmioty 
te nie zostaną zaliczone do sektora projektowania.

7 Kod PKD 74.10 obejmuje następujące podklasy: (1) projektowanie tkanin, odzieży, obuwia, 
biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku 
osobistego i gospodarstwa domowego; (2) projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projek-
tów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem 
materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę 
cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację; 
(3) działalność projektantów graficznych; (4) działalność dekoratorów wnętrz. Podklasa nie obejmuje: 
(1) projektowania i programowania stron internetowych (62.01); (2) projektowania architektonicz-
nego (71.11); (3) projektowania inżynierskiego, tj. zastosowania praw fizycznych i zasad inżynierskich 
w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów (71.12).

8 W badaniu zrezygnowano z przedstawienia wielkości sektora pod względem wartości, dynamiki 
jego wzrostu oraz rentowności z uwagi na brak i/lub fragmentaryczność danych. Por. Commission of 
the European Communities, Design as a driver of user-centered innovation, http://ec.europa.eu/Docs-
Room/documents/2583/attachments/1/translations/en/renditions/native (10.11.2016), s. 25–27.

9 Por.  Kreatywny łańcuch –  powiązania sektora kultury i  kreatywnego w  Polsce, red.  S.  Szultka, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Narodowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 
2014, s. 10.
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Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podje się, że 35% badanych (projektantów 
i menedżerów) projektowało na zlecenie zagranicznych podmiotów10. Pokrywa 
się to z wynikami przedstawionymi w raporcie Kreatywny łańcuch – powiązania 
sektora kultury i kreatywnego w Polsce, w którym wskazuje się, że 37% klientów 
organizacji z sektora projektowania to klienci zagraniczni11. Z tych samych badań 
przeprowadzonych przez PARP wynika, że w sektorze projektowania mamy do 
czynienia z silną konkurencją12, co związane jest zarówno z szybko zwiększającą 
się liczbą projektantów oraz organizacji zajmujących się projektowaniem, jak i rela-
tywnie niskim popytem na tego typu usługi. Należy jednak wskazać, że w ostat-
nich latach popyt ten systematycznie wzrasta dzięki rosnącej świadomości ludzi 
na temat korzyści wynikających z zastosowania projektowania. W raporcie Kre-
atywny łańcuch… wymieniono kluczowe czynniki wyróżniające produkty/usługi 
w stosunku do konkurencyjnych ofert z  tej samej branży. Do najważniejszych 
czynników zaliczono: niską cenę, innowacyjność, doświadczenie, indywidualne 
podejście do klienta, unikatowość oraz rzetelność i solidność wykonania13. Uogól-
niając natomiast wyniki badań własnych14, można wskazać, że o przewadze kon-
kurencyjnej badanych organizacji z sektora projektowania stanowi głównie jakość 
oraz kompleksowość, co jest spójne z wynikami otrzymanymi przez W. Malema15.

Sektor projektowania znajduje się w rozwojowej fazie cyklu życia, o czym 
świadczy wysoka szacowana stopa wzrostu (powyżej 10%). Jest on również bardzo 
rozdrobniony. Potwierdza to analiza form organizacyjnych podmiotów w sektorze. 
Najbardziej rozpowszechnionym wariantem jest jednoosobowa działalność gospo-
darcza osoby fizycznej (93,65%), dalej kolejno spółka cywilna prowadząca działal-
ność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu Cywilnego (5,39%) oraz 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (0,79%)16. Zauważa się, że w sektorze pro-
jektowania działają dwa rodzaje organizacji: wyspecjalizowane oraz zintegrowane17. 

10 PARP, Diagnoza stanu designu. Projektanci, design managerowie, 2015, http://www.stgu.pl/stgu_
files/Files/raportparp.pdf (3.12.2016), s. 8.

11 Kreatywny łańcuch…, op.cit., s. 153.
12 PARP, op.cit., s. 13.
13 Kreatywny łańcuch…, op.cit., s. 153.
14 Zob. podpunkt 6.3. Kontrolowanie w organizacjach w sektorze projektowania w świetle wyników 

badań własnych.
15 W. Malem, Fashion designers as business: London, “Journal of Fashion Marketing and Manage-

ment” 2008, vol. 12, no. 3, s. 400.
16 R. Kasprzak, Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, 

Warszawa 2013, s. 84.
17 S. T. Lalaounis, B. M. Wood, D. K. Harrison, op.cit., s. 267.
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Organizacje wyspecjalizowane oferują usługi projektowania wyłącznie w danym 
zakresie (np. projektowanie produktu lub projektowanie wnętrz), z kolei organi-
zacje zintegrowane świadczą usługi z co najmniej dwóch obszarów (np. projekto-
wanie produktów oraz wnętrz). Badania i obserwacje własne pokazują, że w Polsce 
przeważają organizacje zintegrowane. Jak wskazano, sektor projektowania odznacza 
się młodym wiekiem i relatywnie niskim popytem, przez co specjalizacja staje się 
utrudniona. Dodatkowo struktura konkurencji jest zmienna, a dostęp do sektora 
pozostaje stosunkowo łatwy (niskie bariery wejścia i wyjścia).

Sektor projektowania postrzega się jako jeden z sektorów kreatywnych18. Dif-
ferentia specifica sektorów kreatywnych stanowi kreatywność, która jest kluczowa 
w procesie tworzenia wartości19. Do sektorów kreatywnych zalicza się różne rodzaje 
działalności, takie jak: reklama, marketing, architektura, projektowanie, film, tele-
wizja, radio, IT, oprogramowanie i usługi komputerowe, działalność wydawnicza, 
muzyka, sztuki performatywne oraz wizualne. Sektor projektowania traktuje zaś jako 
egzemplifikację sektorów kreatywnych, ponieważ postrzegany jest on jako „światowy 
lider sektorów kreatywnych”20 oraz „jeden z najbardziej kreatywnych sektorów”21.

6.2. Kontrolowanie w sektorach kreatywnych

Kontrolowanie jest procesem polegającym na porównywaniu wyznaczonych celów 
z celami faktycznie zrealizowanymi22. Przyjęto, że można w tym przypadku wyróż-
nić kontrolowanie strategiczne, taktyczne i operatywne. Pierwsze z nich polega 
na kontrolowaniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działania oraz 

18 W rozdziale zrezygnowało ze szczegółowego omówienia koncepcji sektorów kreatywnych. Prze-
gląd różnych podejść do sposobu ich definiowania można znaleźć w następujących pracach: P. Dziurski, 
Przemysły kreatywne jako obszar badawczy w zarządzaniu. Analiza bibliometryczna, w: Marketing. Zarzą-
dzanie, red. K. Poznańska, K. Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 11–34; P. Lewan-
dowski, J. Mućk, Ł. Skrok, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport 
końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010, http://www.kreatywna.lodz.pl/data/data-
Publicator/raport_znaczenie_gospodarcze_sektora_kul.pdf (27.02.2016); J. O’Connor, The cultural and 
creative industries: a literature review, Creativity, Culture and Education, Newcastle upon Tyne 2010.

19 J. Howkins, The mayor’s commission on the creative industries, w: Creative Industries, red. J. Hart-
ley, Blackwell Publishing, Malden–Oxford–Carlton 2005, s. 119.

20 S. Reimer, S. Pinch, P. Sunley, Design Spaces: Agglomeration and Creativity in British Design 
Agencies, “Geografiska Annaler: Series B, Human Geography” 2008, vol. 90, issue 2, s. 151.

21 P. Rojek-Adamek, G. Gawron, op.cit., s. 14.
22 Por. P. Wachowiak, Zarządzanie organizacją, w: Podstawy zarządzania, red. M. Strużycki, Ofi-

cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 86.
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postępów w osiąganiu celów strategicznych organizacji, podczas gdy kontrolo-
wanie taktyczne odnosi się do założeń taktycznych, a kontrolowanie operatywne 
dotyczy celów operatywnych.

Kontrolowanie to proces konieczny i niezbędny w każdej organizacji23. Uzy-
skujemy dzięki niemu wiedzę na temat tego, czy cele zostały osiągnięte, a w przy-
padku otrzymania negatywnej odpowiedzi można dowiedzieć się, jaki jest stopień 
ich realizacji. Kontrola pozwala wskazać odchylenia od planu oraz umożliwia 
wybór działań mających na celu zniwelowanie owych odchyleń24. A. Skowro-
nek-Mielczarek zauważa, że kontrola nie jest „(…) jednorazowym aktem, lecz 
ciągłym procesem, który powinien być prowadzony (…)”25 w każdej organizacji. 
Stanowi ona zresztą nieodłączny element całego systemu i pozostaje ściśle powią-
zana z innymi funkcjami zarządzania26: planowaniem, organizowaniem i moty-
wowaniem. Dwie funkcje zarządzania wydają się ze sobą szczególnie powiązane 
– planowanie i kontrolowanie, gdyż wzajemnie się warunkują i przeplatają. Kon-
trolowanie jest bowiem punktem wyjścia do kolejnego cyklu planowania, bez któ-
rego kontrola nie jest możliwa27.

Rysunek 6.1. Proces kontrolowania w sektorach kreatywnych
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23 A. Skowronek-Mielczarek, op.cit., s. 337.
24 Por. P. Wachowiak, op.cit., s. 86.
25 A. Skowronek-Mielczarek, op.cit., s. 340.
26 L. H. Haber, Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły 

Biznesu, Kraków 1993, s. 163.
27 A. Skowronek-Mielczarek, op.cit., s. 334; P. Wachowiak, op.cit., s. 87.
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Proces kontroli składa się z kilku etapów (rysunek 10.1). Aby kontrola była 
możliwa muszą zostać określone cele, jakie należy osiągnąć, a także normy i metody 
pomiaru zachowania pracowników28. Następnie kolejno dokonuje się pomiaru, 
porównuje osiągnięte wyniki z przyjętymi normami oraz ocenia stopień realiza-
cji przyjętych celów. Ostatnim etapem jest zaś ocena wyników kontroli i podjęcie 
decyzji dotyczących dalszych działań. Gdy wyniki kontroli zostaną uznane za zado-
walające, zazwyczaj nie podejmuje się już działań naprawczych. Lecz w przeciw-
nym razie menedżerowie stosują działania mające na celu zniwelowanie odchyleń 
poprzez wprowadzenie działań naprawczych lub zmianę norm i celów.

W. M. Grudzewski i  in. wyróżniają dwa podejścia do kontroli: zewnętrzne 
(formalne) i wewnętrzne (nieformalne, społeczne). W pierwszym przypadku kon-
trola oparta jest na pomiarach i procesach, formalnych zasadach, procedurach oraz 
polityce. W drugim ujęciu istotne pozostają zaś wartości społeczne, normy orga-
nizacyjne, preferowane zachowania oraz kultura organizacyjna. Zdaniem autorów 
kontrola społeczna staje się efektywna wówczas, kiedy zarówno mierzalność, jak 
i programowalność zadań jest niska. Co więcej, sprawdza się ona w sytuacji, gdy 
oczekiwane wyniki nie zostają jasno określone na samym początku, nie ma ustalo-
nych precyzyjne granic działania, a cele ustalane są w sposób zdecentralizowany29. 
Organizacje funkcjonujące w sektorach kreatywnych spełniają powyższe założe-
nia, co oznacza, że kontrola może w ich przypadku przybierać nieformalny (spo-
łeczny) charakter. H. Davis oraz R. Scase wskazują, że organizacje funkcjonujące 
w sektorach kreatywnych cechuje autonomia, nonkonformizm oraz nieokreślo-
ność30, co sprawia, że zarówno zarządzanie oraz kontrola odgórna (top-down), jak 
i hierarchiczne relacje oparte na autorytecie mogą w nich nie funkcjonować tak 
sprawnie, jak w innych organizacjach. T. Flew dodaje, że wspomniane organizacje 
działają zgodnie z logiką sieci (networking logic), gdzie mamy do czynienia z luźną 

28 Zachowania pracowników są jednym z czterech głównych obszarów, które powinny być pod-
dawane kontroli. Pozostałe obszary to: finanse, działalność operacyjna, informacje (zob. S. P. Rob-
bins, Management Today!, Prentice-Hall, Upper Saddle River 1997, s. 164 i dalsze). W realizowanych 
badaniach respondenci byli pytani tylko o kontrolę w zakresie zachowania pracowników, dlatego też 
w opisie pominięto pozostałe obszary kontroli.

29 W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzane zaufaniem 
w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007, s. 66, za: R. Mrówka, Organizacja hiperarchiczna 
– czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 209.

30 H. Davis, R. Scase, Managing Creativity: The Dynamics of Work and Organization, Open Uni-
versity Press, Buckingham 2000, s. 19–21, za: T. Flew, Global Creative Industries, Polity, Cambridge–
Malden 2013, s. 46.
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koordynacją, relacjami horyzontalnymi oraz nieformalnymi uzgodnieniami31. 
S. Denning zauważa, że w sektorach kreatywnych menedżer przestaje być osobą 
kontrolującą, a musi stać się jednostką umożliwiającą powstawanie samoorgani-
zujących się różnorodnych zespołów pracowników. Pracownicy z kolei muszą stać 
się odpowiedzialnymi członkami owych zespołów, biorącymi odpowiedzialność za 
wykonywane zadania32. Oznacza to, że zewnętrzna kontrola może zostać zastą-
piona przez scedowanie odpowiedzialności na pracowników, którzy w środowisku 
pracy oraz w kulturze organizacyjnej stymulującej kreatywność będą kontrolo-
wani przez samych siebie (np. za sprawą niechęci do zawiedzenia kolegów, stra-
chu przez utratą reputacji) i swoich współpracowników. Potwierdzają to wyniki 
badania R. Daviesa oraz G. Sigthorssona – pracownicy w sektorach kreatyw-
nych kontrolują samych siebie oraz są kontrolowani przez współpracowników. 
Autorzy ci zauważają również, że lepszym rozwiązaniem niż hierarchiczna kon-
trola jest zaufanie pracownikom i udzielnie im dużej autonomii33. Może to jed-
nak sprawić, że pracownicy nie będą chcieli podporządkować się przełożonemu, 
a wszelkie próby przeprowadzenia kontroli skończą się niepowodzeniem34. Prze-
ciwnikiem zbyt dużej autonomii oraz usuwania wszelkich ograniczeń w procesie 
kreatywnym jest C. Bilton, który uważa, że ograniczenia nie tyle nie przeszka-
dzają pracownikom w sektorach kreatywnych, ile mogą stymulować ich działania. 
Wskazuje on, że pracownicy nie tylko potrafią dobrze funkcjonować w ramach 
ograniczeń zewnętrznych (np. budżet, terminarz), co potwierdzają także wyniki 
badania przeprowadzonego przez A. Wrighta35, lecz tworzą także własne samo-
narzucające się wewnętrzne ograniczenia (np. wymagania co do produktu final-
nego), które powstają niezależenie od kontroli zewnętrznej36.

N. Endrissat, G. Islam oraz C. Noppeney słusznie zauważają, że w organiza-
cjach funkcjonujących w sektorach kreatywnych kontrola stanowi zarówno barierę 

31 T. Flew, op.cit., s. 46.
32 S. Denning, Navigating the phase change to the creative economy, „Strategy and Leadership” 2014, 

vol. 42, no. 2, s. 6.
33 R. Davies, G. Sigthorsson, Introducing the Creative Industries. From Theory to Practice, Sage, Lon-

don 2013, s. 100.
34 D. Hesmondhalgh, S. Baker, Creative Labour. Media work in three cultural industries, Routledge, 

London–New York 2011, s. 31.
35 A. Wright, It’s all about games: enterprise and entrepreneurialism in digital games, “New Techno-

logy, Work and Employment” 2015, vol. 30, no. 1, s. 42 i dalsze.
36 C. Bilton, Management and Creativity. From Creative Industries to Creative Management, Black-

well Publishing, Malden–Oxford–Carlton 2007, s. 66–67, 76, 80–85.
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w zakresie kreatywności, jak i gwarant jakości produktów finalnych37. Problemem 
wartym rozważenia jest więc to, jak zapewnić wysoką jakość finalnego produktu 
i jednocześnie nie ograniczać twórczej swobody pracowników38. W literaturze czę-
sto wskazuje się w tym przypadku na zaniechanie kontroli w pierwszych ogni-
wach ścieżki ekonomicznej (tworzenie produktów) i zastosowania ścisłej kontroli 
na jej końcowych etapach, czyli reprodukcji, marketingu i dystrybucji. Jednakże, 
jak trafnie dowodzi D. Hesmondhalgh, zaniechanie kontroli na etapie tworzenia 
staje się tylko pozorne39 (choć i tak jej poziom jest niższy niż w przypadku organi-
zacji działających w sektorach niezaliczanych do sektorów kreatywnych), ponieważ 
stosuje się wówczas zewnętrze mechanizmy kontroli, aby możliwie było wytwo-
rzenie produktów zgodnych z oczekiwaniami klienta, w określonym czasie i przy 
odpowiednim budżecie.

Powyższe rozważania pozwalają postawić tezę, że w organizacjach zalicza-
nych do sektorów kreatywnych ważna jest zarówno kontrola formalna, jak i nie-
formalna, choć znaczenie tej drugiej jest częściej eksponowane w  literaturze 
przedmiotu. Zastosowanie kontroli nieformalnej okaże się bardziej istotne z per-
spektywy małych organizacji niż w przypadku dużych firm. Proporcjonalnie do 
rozmiaru organizacji wzrastać będzie znaczenie kontroli formalnej, lecz wydaje 
się, że nie pociągnie to jednocześnie za sobą wyraźnego spadku znaczenia kontroli 
nieformalnej. W badaniach własnych uwagę skoncentrowano głównie na kontroli 
formalnej oraz rozpoznaniu tego, jakie rodzaje kontrolowania (strategiczne, tak-
tyczne i operatywne) stosowane są w badanych organizacjach. Cytowani autorzy 
nie wskazują bezpośrednio na wymienione w niniejszej pracy rodzaje kontrolo-
wania, co utrudnia ich identyfikację. Niemniej wydaje się jednak, że wśród części 
organizacji pochodzących z sektorów kreatywnych stosuje się kontrolowanie tak-
tyczne i operatywne, z kolei wśród pozostałych podmiotów dominuje kontrolo-
wanie strategiczne, taktyczne i operatywne.

37 N. Endrissat, G. Islam, C. Noppeney, Visual organizing: Balancing coordination and creative free-
dom via mood boards, „Journal of Business Research” 2016, vol. 69, issue 7, s. 2353–2362.

38 A. Kozarkiewicz, Oryginalność w granicach budżetu: paradoksy zarządzania projektami kreatyw-
nymi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 421, s. 283.

39 D. Hesmondhalgh, The Cultural Industries, wydanie 3, Sage, Los Angeles–London–New Delhi–
Singapore–Washington 2013, s. 229 i dalsze, 405.
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6.3.  Kontrolowanie w organizacjach z sektora projektowania 
w świetle wyników badań własnych

Jak już wspomniano, celem artykułu jest przedstawienie odpowiedzi na pytanie 
o to, jak przebiega proces kontrolowania w organizacjach z sektora projektowania 
w Polsce. Jako główną metodę badawczą wybrano studium przypadku. Badanie 
nie ma więc charakteru badania przeprowadzanego na próbie reprezentatywnej, 
przez co formułowanie uogólnień staje się utrudnione. Wykorzystano tu mate-
riały pierwotne oraz wtóre, które zostały zebrane przy wykorzystaniu następu-
jących narzędzi: wywiady pogłębione z kwestionariuszem, analiza dokumentów 
udostępnionych przez organizacje oraz dane ogólnodostępne. Dobór organizacji 
włączonych do badania był celowy. Wywiady zostały przeprowadzone przez Cen-
trum Badań Marketingowych INDICATOR w okresie październik–grudzień 
2015 roku (6 wywiadów) oraz maj–czerwiec 2016 roku (4 wywiady). Responden-
tami byli właściciele lub menedżerowie zarządzający organizacją. Wywiady prze-
prowadzono z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza, w którym część pytań 
została poświęcona kontrolowaniu. W tabeli 6.1 przedstawiono charakterystykę 
badanych organizacji z sektora projektowania w Polsce.

Tabela 6.1. Charakterystyka badanych organizacji z sektora projektowania w Polsce

Przypadek Data powstania Charakterystyka (autodefinicja) 
Rodzaj 

organizacji*
Lokalizacja

P1 czerwiec 2015 roku studio projektowe mikro Warszawa

P2 kwiecień 2013 roku biuro projektowe mikro Warszawa

P3 2012 rok
studio zajmujące się projektowaniem 
przestrzeni publicznej

mikro Poznań

P4 1994 rok studio projektowe mała Kraków

P5 1995 rok studio projektowe mikro Łódź

P6 styczeń 2011 roku pracownia projektowo-architektoniczna mała Gdańsk

P7 kwiecień 2008 roku biuro projektowo-strategiczne mała Katowice

P8 listopad 2014 roku biuro projektowe mikro Warszawa

P9 1990 rok biuro projektowe średnia Szczecin

P10 czerwiec 2012 roku firma projektująca mikro Warszawa

* Mikroorganizacje – zatrudniające do 9 osób; małe organizacje – zatrudniające od 10 do 49 osób; średnie organi-
zacje – zatrudniające od 50 do 249 osób.
Źródło: opracowanie własne.
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W czterech organizacjach (P2, P4, P5, P6) stosowane są trzy rodzaje kontro-
lowania: strategiczne, taktyczne i operatywne, w sześciu natomiast (P1, P3, P7, P8, 
P9, P10) dwa rodzaje: strategiczne i operatywne. Z przeprowadzonych wywiadów 
wynika jednak, że poziom zaawansowania kontroli jest różny. Szczegółowa kontrola 
dotyczy celów taktycznych i operatywnych, a nie strategicznych. Warto zwrócić także 
uwagę na to, że wszyscy respondenci postrzegają kontrolę jako ważne zadanie dla 
menedżerów. Respondent z biura P2 stwierdza, że „jest to proces potrzebny (…), 
jak już włożyło się energię w zaplanowanie czegoś, to warto sprawdzić, czy osią-
gnięto dany cel” (respondent P2). Co więcej, kontrola nie jest postrzegana negatyw-
nie, lecz traktowana jako stały element procesu zarządzania. Jeden z respondentów 
przyznał, że nie stosuje się „kontroli na zasadzie zastraszania czy jakiś niespodzie-
wanych ruchów” (respondent P9). Zarówno dla menedżerów, jak i pracowników 
oczywiste pozostaje to, że kontrola jest przeprowadzana. Respondenci z dwóch 
organizacji (P6 i P7) zauważyli, że kontrola może być narzędziem motywowania 
pracowników. Jedna respondentka (P7) wskazała z kolei na to, że kontrolowanie 
może być utrudnione ze względu na problem standaryzacji procesu kreatywnego 
oraz jego nieustrukturalizowanie.

W trzech organizacjach (P2, P4, P9) kontrola strategiczna dokonywana jest 
regularnie, z kolei w przypadku pozostałych podmiotów (P1, P3, P5, P6, P7, P8, 
P10) ma nieregularny charakter. Nieregularność kontroli strategicznej wśród 
większości badanych wynika zapewne z tego, że przeprowadzana jest ona rzadziej 
i zazwyczaj pozostaje mniej szczegółowa niż inne rodzaje kontrolowania. Z kolei 
regularność kontroli w P9 wynika zapewne z tego, że jest to organizacja średniej 
wielkości, która dodatkowo stanowi część międzynarodowej grupy kapitałowej. 
W tym przypadku mamy do czynienia z profesjonalizacją zarządzania, co obser-
wowane jest również w P4 (obecność Rady Nadzorczej, która udziela absolutorium 
prezesowi) oraz, wydaje się, że ma miejsce także w P2. Kontrolowanie operatywne 
i/lub taktyczne wśród czterech badanych organizacji (P5, P6, P8, P9) odbywa się 
regularnie, z kolei w przypadku pozostałych organizacji (P1, P2, P3, P4, P7, P10) 
przybiera ono charakter nieregularny. Kontrolowanie operatywne i/lub taktyczne 
dokonywane jest często, nieregularnie.

Za kontrolę odpowiadają menedżerowie. W biurze P8 wskazuje się wprost 
także na kontrolę nieformalną. W tym przypadku wskazano, że menedżerowie 
kontrolują pracowników, lecz są jednocześnie także kontrolowani przez pracow-
ników, którzy z kolei kontrolują również samych siebie (pracownik innego pra-
cownika i samokontrola). Respondent wskazuje, iż związane jest to z poczuciem, 
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że „wszyscy jesteśmy po prostu odpowiedzialni za całokształt” (respondentka 
P8-2). Podobnie wypowiadają się także respondenci z biura P10. W pozostałych 
przypadkach badani nie wskazują na kontrolę nieformalną. Jednakże na podsta-
wie analizy wywiadów można zauważyć, że występuje kontrola dokonywana przez 
pracownika w stosunku do własnej pracy oraz kontrola pracowników w stosunku 
do innych pracowników. Potwierdza to tym samym spostrzeżenia na temat kon-
trolowania przedstawione we wcześniejszym punkcie. Element ten nie został jed-
nak dokładnie zbadany, w związku z czym niemożliwa jest pogłębiona analiza 
tego wątku. Jest to jednak interesujący temat, który wymagałby przeprowadzenia 
dalszych szczegółowych badań.

W siedmiu badanych organizacjach (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8) opracowy-
wane są kryteria kontroli. W przypadku P9 i P10 są one również tworzone, lecz 
respondenci wskazują, że ma to charakter intuicyjny. Tylko w jednej organizacji nie 
opracowuje się kryteriów kontroli (P7). Kryteria te tworzone są przez osoby zarzą-
dzające i prawie we wszystkich organizacjach są one znane pracownikom. Wyłącz-
nie w organizacji P2 respondent wskazał, że kryteria te są znane tylko częściowo 
wśród pracowników. Należy zauważyć, że w większości przypadków nie są to roz-
budowane kryteria kontroli. Respondenci wskazują, że kontrola polega głównie 
na odpowiedzi na pytanie o realizację danego zadania. Jeżeli zadania realizowane 
są zgodnie z planem, to nie podejmuje się już żadnych działań. Jeżeli występują 
natomiast opóźnienia w stosunku do realizacji planu, przeprowadza się wówczas 
namysł nad przyczynami takiego stanu rzeczy oraz podejmuje działania naprawcze. 
Część respondentów stwierdziła, że w celu ułatwienia procesu kontroli korzysta się 
z programów komputerowych (głównie MS Excel). Opisane podejście do sposobu 
kontrolowania związane jest zapewne z niewielkimi rozmiarami badanych organi-
zacji oraz brakiem potrzeby stosowania bardziej zaawansowanych form kontroli, co 
zostało wprost wskazane przez część respondentów. Wyjaśnieniem w przypadku 
tej sytuacji może być opinia R. Daviesa i G. Sigthorssona, którzy zauważyli, że 
zbyt szczegółowa kontrola może negatywnie wpływać na kreatywność pracowni-
ków. Jednakże brak jakiejkolwiek kontroli, na co wskazują N. Endrissat i in., może 
sprawić, że tworzone produkty nie będą spełniać oczekiwań podmiotu zlecającego 
(np. okażą się zbyt drogie w produkcji). Wydaje się, że w badanych organizacjach, 
właśnie ze względu na chęć stymulowania kreatywności i jednoczesnego spełniania 
oczekiwań klientów, stosowana jest kontrola w nierozbudowanej formie.

W tabeli 6.2 przestawiono zestawienie odpowiedzi respondentów na temat 
statusu i właściwości procesu kontrolowania w organizacji.
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Tabela 6.2. Kontrolowanie w organizacjach z sektora projektowania w Polsce

Przypadek
Rodzaj stosowanego 

kontrolowania
Regularność 

kontroli
Sprawowanie kontroli

Kryteria 
kontroli

P1
strategiczne
operatywne

nieregularna wspólnie przez właścicieli tak

P2

strategiczne regularna

wspólnie przez właścicieli taktaktyczne nieregularna

operatywne regularna

P3
strategiczne
operatywne

nieregularna wspólnie przez właścicieli tak

P4
strategiczne regularna

prezes, rada nadzorcza, osoba 
zewnętrzna

tak
taktyczne

operatywne
nieregularna kierownicy projektu

P5
strategiczne nieregularna

wspólnie przez właścicieli 
i kierownika pracowni

taktaktyczne
operatywne

regularna

P6
strategiczne nieregularna właściciele

taktaktyczne
operatywne

regularna właściciele i menedżerowie

P7
strategiczne

nieregularna
dyrektor zarządzający

nie
operatywne

dyrektor zarządzający 
i menedżerowie

P8
strategiczne nieregularna dyrektor zarządzający, dyrektor 

finansowy i pracownicy
tak

operatywne regularna

P9
strategiczne

regularna
zarząd

tak, ale są 
intuicyjneoperatywne

kierownik projektu i kierownik 
pracowni

P10
strategiczne
operatywne

nieregularna wspólnie przez właścicieli
tak, ale są 
intuicyjne

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Menedżerowie z czterech badanych organizacji stosują wszystkie trzy rodzaje 
kontrolowania (strategiczne, taktyczne i operatywne), z kolei w pozostałych przy-
padkach wykorzystywane jest kontrolowanie strategiczne i operatywne. Respondenci 
rozumieją korzyści związane z kontrolowaniem i jest ono przez nich traktowane 
jako naturalny element procesu zarządzania. W większości przypadków wszystkie 
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rodzaje kontrolowania odbywają się nieregularnie i, podobnie jak opracowywane 
są także kryteria kontroli. Przeprowadzone badania dotyczyły rozpoznania kon-
trolowania formalnego, lecz w przypadku dwóch organizacji respondenci wska-
zali wprost na kontrolę nieformalną. Szczegółowa analiza pozostałych wywiadów 
pozwala stwierdzić, że także w tych organizacjach stosowana jest kontrola niefor-
malna. W badanych instytucjach wykorzystuje się więc zarówno kontrolę formalną, 
jak i nieformalną. W dalszych badaniach dotyczących kontrolowania w sektorach 
kreatywnych należy się więc skoncentrować się na rozpoznaniu kontroli formal-
nej i nieformalnej.

W podsumowaniu przychodzi zaś wskazać, że menedżerowie z sektorów kre-
atywnych powinni stosować zarówno kontrolę formalną, jak i nieformalną. Oba 
rodzaje kontrolowania są niezbędne w organizacjach z sektorów kreatywnych, gdyż 
kontrola nieformalna daje pracownikom poczucie ważności i odpowiedzialności za 
wykonywaną pracę, podczas gdy kontrola formalna pozwala się upewnić, że pro-
jekty realizowane są zgodnie z wymaganiami klientów.
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Rozdział 7

Praktyczne zastosowanie zrównoważonej 
karty wyników w podmiotach leczniczych

Streszczenie

Publikacja zawiera analizę możliwości zastosowania zrównoważonej karty (ZKW) wyników 
w podmiotach leczniczych w zakresie dostosowania mierników do realiów funkcjonowania 
ochrony zdrowia. Rozważania odnoszące się do poszczególnych obszarów funkcjonowania 
dotyczą pożądanych informacji, które mogłyby odgrywać istotną rolę w sprawnym funkcjo-
nowaniu szpitala, zwłaszcza pod względem efektywności procesu leczniczego i faktycznej 
wartości dostarczanej pacjentowi (Value Based Care). Analiza wybranych obszarów badaw-
czych ma służyć wyłonieniu przesłanek pozwalających określić, które mierniki niosą za sobą 
wartościową informację na temat funkcjonowania jednostki, a w przypadku których pomiar 
może zaś okazać się zbędny czy nawet wręcz szkodliwy. Rozważania przedstawione w niniej-
szym rozdziale dotyczą również pytania o to, czy zrównoważona karta wyników może stać się 
w ogólności optymalnym narzędziem pomiaru efektywności podmiotu leczniczego, a także 
tego, czy dobór poszczególnych mierników, a następnie ich późniejsze wykorzystanie mogą 
być uznane za działania zasadne w przypadku kalkulacji kosztów i efektów.

Słowa kluczowe: zrównoważona karta wyników, zarządzanie szpitalem, Value Based Care

Kod klasyfikacji JEL: M00
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Wstęp

Spośród narzędzi, które mogą znaleźć zastosowanie w mierzeniu efektyw-
ności funkcjonowania podmiotu leczniczego, można wymienić zrównoważoną 
kartę wyników. Wykorzystanie tak złożonego rozwiązania niesie za sobą duże 
nadzieje na poprawę kondycji finansowej placówki medycznej oraz innych poza-
finansowych obszarów jej działalności. Wdrożenie zrównoważonej karty wyników 
w podmiotach leczniczych zostało opisane w publikacjach zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych1. Mimo początkowego optymizmu metoda ta nie zdobyła większej 
popularności i trudno znaleźć dziś przynajmniej jeden szpital w Polsce, który by ją 
obecnie stosował. Analizując literaturę przedmiotu, można natknąć się na stwier-
dzenia zakładające, że przyczyną niepowodzeń związanych z zastosowaniem ZKW 
jest przede wszystkim postępowanie menedżerów, którzy nie do końca rozumieją 
ideę funkcjonowania karty i w nieprawidłowy sposób realizują wyznaczony sche-
mat jej wdrażania2.

Celem niniejszej pracy jest zidentyfikowanie szeregu przyczyn odpowiadających 
za fiasko popularyzacji tego rozwiązania. Obejmuje to w szczególności rozpozna-
nie źródeł tej sytuacji w kontekście warunków instytucjonalnych i organizacyjnych 
podmiotów leczniczych w Polsce, a także słabych punktów ZKW. W rozdziale 
dokonano także krytycznej analizy zastosowania popularnych mierników w poszcze-
gólnych perspektywach. Ponadto przedstawiono propozycję ulepszenia narzędzia 
poprzez zastosowanie modyfikacji mierników w poszczególnych perspektywach, 
ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy klienta. Zaprezentowane tu rozwa-
żania koncentrowały się przede wszystkim wokół tego, czy zrównoważona karta 
wyników może zostać w ogólności uznana za dobre narzędzie służące do pomiaru 
efektywności pracy szpitala oraz czy dobór poszczególnych mierników i ich póź-
niejsze wykorzystanie znajdują realne zastosowanie w kalkulacji kosztów i efektów. 

1 W. C. Changa, Performance improvement after implementing the Balanced Scorecard: A large hospi-
tal's experience in Taiwan, “Total Quality Management and Business Excellence” 2008, vol. 19, issue 11; 
B. Gurd, T. Gao, Lives in the balance: an analysis of the balanced scorecard (BSC) in healthcare organizations, 
“International Journal of Productivity and Performance Management” 2008, vol. 57, no. 1; J. Meliones, 
Saving Money, Saving Lives, Harvard Business Review, Harvard 2000; L. J. Stewart, W. E. Bestor, Apply-
ing a Balanced Scorecard to Health Care Organizations, “Journal of Corporate Accounting and Finance” 
2000, vol. 11, issue 3; R. Lewandowski, Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w organizacjach 
ochrony zdrowia – studium przypadku, „Współczesne Zarządzanie” 2008, nr 4, s. 84–95.

2 R. Lewandowski, Zrównoważona karta wyników – nowa koncepcja, stare paradygmaty, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 421, s. 334.
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Przeanalizowano również nowoczesne podejście do mierzenia efektywności pracy 
podmiotu leczniczego oparte na koncepcji Value Based Care. Przeprowadzone 
rozważania miały charakter głównie teoretyczny, wobec tego wnioski wynikające 
z niniejszej pracy należy potraktować jako wstępne rozpoznanie, które pozwoli 
wyłonić zagadnienia wymagające dalszej weryfikacji w postaci badania na odpo-
wiednio dobranej grupie respondentów.

7.1.  Praktyczne aspekty wdrożenia zrównoważonej 
karty wyników

Zrównoważona karta wyników może znajdować zastosowanie w mierzeniu 
efektywności funkcjonowania podmiotu leczniczego. Przemawia za tym wiele 
argumentów. Proces wdrażania ZKW zwraca uwagę zarządu i pracowników szpi-
tala na związek między poszczególnymi celami a strategią podmiotu leczniczego 
oraz jednoczy ich wokół wspólnie określonej wizji i misji jednostki. Dzięki wyróż-
nieniu poszczególnych perspektyw można w sposób klarowny przedstawić perso-
nelowi medycznemu związki przyczynowo-skutkowe w zakresie poszczególnych 
obszarów funkcjonowania i dzięki temu zmotywować pracowników do zaintere-
sowania się dotychczas zaniedbywanymi obszarami działalności szpitala, np. nad 
cyklicznym pomiarem satysfakcji pacjenta w perspektywie klienta lub pomiarem 
sprawności obsługi klienta w perspektywie procesów wewnętrznych. Dzięki pro-
cesowi wdrażania zrównoważonej karty wyników istnieje szansa na silniejszą kon-
centrację na niefinansowych aspektach pracy szpitala, takich jak liczba wdrożonych 
nowoczesnych programów lekowych, wydanych publikacji czy też zrealizowanych 
badań naukowych. Karta umożliwia ponadto rozpoczęcie pomiaru wartości niema-
terialnych, które stanowią w zasadzie podstawę funkcjonowania każdego szpitala. 
Z uwagi na to można podjąć się zmierzenia jakości kapitału ludzkiego, zdobytych 
kwalifikacji zawodowych, przebytych dodatkowych szkoleń czy też liczby przepro-
wadzonych zabiegów danego typu. Zastosowanie zrównoważonej karty wyników 
w podmiocie leczniczym odznaczałoby się wysokim potencjałem w zakresie wspo-
mnianego już pomiaru sprawności procesów wewnętrznych, co mogłoby zostać 
wykorzystane do wdrażania rozmaitych usprawnień i stać się źródłem znacznych 
oszczędności oraz zwiększania jakości leczenia. Szczególną uwagę zwraca wymóg 
cykliczności pomiaru, który umożliwia realizację pomiarów, a dzięki temu wdra-
żanie usprawnień odbywa się w sposób ciągły (nie ma charakteru jednorazowego).
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Niestety zaletom wdrożenia karty towarzyszą również poważne problemy, 
na które mogą natknąć się zespoły wdrożeniowe. Przede wszystkim wdrożenie 
zrównoważonej karty wyników jest skomplikowanym procesem, który zaburza 
zastany ład kultury organizacyjnej. Tego typu zmiana jest zazwyczaj długotrwała 
i pracochłonna, jak każde przeobrażenie wywołuje lęk i opór ze strony pracowni-
ków, którzy nie wiedzą, czego mają się spodziewać po nowo wdrażanej metodzie 
zarządzania. Uzasadnione są również wątpliwości dotyczące skuteczności wyko-
rzystania zrównoważonej karty wyników w określonych warunkach instytucjonal-
nych i towarzyszącej im kulturze organizacyjnej. Dotyczy to szczególnie systemu 
kontraktowania świadczeń medycznych, który oparty jest na limitowaniu udzie-
lanych świadczeń przez poszczególne podmioty lecznicze. W takim przypadku 
zasadność zastosowania zrównoważonej karty wyników może zostać zakwestiono-
wana przez menedżerów szpitala. Ze względu na brak płatności za nadwykonania 
realizowane ponad limitem ustanowionego kontraktu zwiększanie efektywności 
i przyjmowanie dzięki temu większej liczby pacjentów nie spowoduje poprawy sytu-
acji finansowej danego podmiotu leczniczego, a nawet wręcz przeciwnie – może 
ją pogorszyć. W związku z tym mogą pojawić się wątpliwości dotyczące istnienia 
realnych pozytywnych związków przyczynowo-skutkowych między poszczegól-
nymi perspektywami w modelu zrównoważonej karty wyników.

Z jeszcze innym przykładowym problemem mamy do czynienia w przypadku 
systemu pomiaru wartości niematerialnych. Istnieje uzasadniona wątpliwość odno-
sząca się do tego, w  jaki sposób poszczególne mierniki, takie jak np. zrealizo-
wane badania naukowe, wdrożone innowacje czy nowoczesne programy lekowe, 
przekładają się na rzeczywistą wartość z perspektywy funkcjonowania jednostki. 
Sporna może okazać się przykładowo kwestia oceny jakości zebranych informacji 
oraz tego, czy ich pomiar nie pociągnął za sobą znacznych kosztów z tytułu utra-
conych korzyści. Szacowanie wartości w przypadku liczby badań naukowych nie 
dostarcza w zasadzie takich informacji, które mogłyby być przydatne do zarządza-
nia jednostką. Pojawiają się wątpliwości dotyczące także pomiaru jakości kapitału 
ludzkiego. Odnosi się to zwłaszcza do trudności towarzyszących rozpoznawaniu 
na podstawie pomiaru rzeczywistych korzyści, jakie przynosi dla szpitala uczest-
nictwo jego pracowników w szkoleniach, zrealizowanie przez nich poszczególnych 
kursów czy też nawet zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Ponadto proces wdrażania zrównoważonej karty wyników jest bardzo skompli-
kowany ze względu na poziom zaawansowania procesów, jakie zachodzą w szpitalu. 
Funkcjonowanie każdego oddziału polega bowiem na podejmowaniu odmiennych 
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i zróżnicowanych działań, a leczenie dotyczy bardzo różnorodnych przypadków 
chorobowych z zakresu poszczególnych specjalności medycznych. Co więcej, postę-
powanie w leczeniu nawet najczęstszych schorzeń nie jest zazwyczaj wystanda-
ryzowane na poziomie określonych procedur. Taka sytuacja powoduje trudność 
nawet w prostym mapowaniu procesów, które są realizowane na poszczególnych 
oddziałach, heurystyczna specyfika praktykowania medycyny dodatkowo utrud-
nia zaś prowadzenie pomiaru.

7.2. Pomiar w perspektywie klienta

Jakość opieki, realizowanej na poziomie poszczególnych podmiotów leczni-
czych, jest uzależniona przede wszystkim od decyzji terapeutycznych zatrudnia-
nych w nich lekarzy. Decyzje te (dotyczące m.in. tego, jakie przeprowadzić testy 
diagnostyczne, jakie przepisać leki, jakie operacje chirurgiczne przeprowadzić, 
kiedy wypisać pacjenta) są często uzależnione od sposobu uiszczania należności 
za świadczenia. Każdy sposób kontraktowania płatności za usługi medyczne, który 
nie jest uzależniony od wyników leczenia, stwarza ryzyko, że leczenie nie będzie 
przeprowadzane w sposób skuteczny z punktu widzenia pacjenta jako odbiorcy 
tych świadczeń3.

Wprowadzony obecnie w Polsce system opieki zdrowotnej polega na kontrak-
towaniu opłat za konkretną procedurę. W takiej sytuacji menedżerowie szpitala 
mogą wykazywać skłonność do koncentrowania się na realizacji tych procedur, 
które mogą okazać się najbardziej rentowne dla jednostki, i maksymalnie zwięk-
szają ich liczbę. Dzieje się tak często w sytuacji, w której nie ma to żadnego związku 
z jakością świadczeń zdrowotnych oferowanych pacjentowi, w tym również z dłu-
goterminowymi efektami leczenia. Bieżące inicjatywy odnoszące się do jakości 
udzielanych świadczeń zdrowotnych skupiają się na poprawie wartości wskaźni-
ków, takich jak liczba skarg czy też poziom satysfakcji pacjenta, niż na faktycznych 
wynikach leczenia. Takie postępowanie niekoniecznie musi prowadzić do osiągania 
zamierzonych efektów. Pomiary te nie uwzględniają bowiem wielu składowych, 
takich jak osiągnięty stan zdrowotny (przeżycie, status funkcjonalny, jakość życia), 

3 S. Larsson, P. Lawyer, M. Silverstein, From Concept to Reality, Putting Value-Based Health Care 
into Practice in Sweden, The Boston Consulting Group, November 2010, s. 3.
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komplikacje długoterminowe, cierpienie podczas otrzymywania pomocy w szpi-
talu czy nawet trwałość uzyskanej poprawy zdrowia4.

Bez koncentracji na rzeczywistych efektach leczenia trudno wyłonić najlepsze 
praktyki postępowania klinicznego, skodyfikować, a także zidentyfikować pożą-
dane zachowania. Dotyczy to zwłaszcza chorób przewlekłych, w przypadku któ-
rych można podjąć odpowiednie działania, które mogłyby okazać się efektywne 
pod względem kosztów nie tylko dla danego podmiotu leczniczego, lecz także 
z perspektywy całego systemu. Niestety takie podejście jest bardzo trudne do 
wdrożenia. Jedną z przyczyn stanowi w tym przypadku brak odpowiedniej infra-
struktury, która pozwoliłaby na śledzenie w czasie takich etapów jak proces dia-
gnozy i leczenia, postępy w leczeniu i koszty na poziomie pacjenta. Nie sposób 
tego dokonać bez udziału szpitala, który byłby wówczas dostarczycielem takich 
informacji. Ponadto bez dostępu do takiego systemu nie da się zidentyfikować 
zbioru najlepszych, sprawdzonych praktyk i strategii postępowania z pacjentem 
danego typu. Opisany stan rzeczy sprawia, że mamy do czynienia z powszechnym 
zróżnicowaniem postępowania w zakresie takiego samego przypadku klinicznego 
w zależności od placówki, w której jest leczony.

Spośród przyczyn trudności związanych z sukcesywnym wprowadzeniem takich 
standardów można wymienić następujące czynniki:

 – bardzo wiele jednostek chorobowych, które należałoby uwzględnić w ramach 
każdej ze specjalizacji,

 – brak przygotowania odpowiednich ścieżek klinicznych,
 – brak powiązania procesów leczenia z kosztami,
 – brak pomiaru efektów leczenia,
 – brak odpowiednio dostosowanego do zbioru takich informacji systemu 

informatycznego.
Niewątpliwą zaletą wprowadzenia powyższego rozwiązania byłaby natomiast 

możliwość zarówno interpolowania uzyskanych wyników i porównywania efek-
tów leczenia z innymi jednostkami, jak i identyfikowania podmiotów leczniczych, 
w przypadku których efekty leczenia pacjentów odbiegają od normy, a także moż-
liwość przekazywania wiedzy między szpitalami. Wobec zastosowania znacznie 
bardziej rozwiniętego systemu informatycznego możliwe do wdrożenia byłyby 
odpowiednie algorytmy wspomagające proces leczenia pacjenta i podejmowania 

4 M. E. Porter, S. Larsson, T. H. Lee, Standardizing Patient Outcomes Measurement, “The New 
England Journal of Medicine”, February 11, 2016, s. 504.
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decyzji. Dzięki temu codzienna praktyka kliniczna uzyskałaby nieocenione wspar-
cie w zakresie koordynacji leczenia pacjenta. Kolejnym krokiem byłoby zaś stwo-
rzenie odpowiedniej formy spersonalizowanej medycyny dla każdego pacjenta, 
który korzystałby z usług szpitala.

Realizacja przygotowania nowych mierników dotyczących perspektywy klienta 
koncentrowałaby się na tym, aby pomiar mógł mieć rzeczywisty związek z działal-
nością placówki. Zebrane w ten sposób informacje zostałyby zaś wykorzystywane 
w zarządzaniu placówką pod kątem sprawniejszego dostarczenia wysokiej jakości 
usług zdrowotnych, skutkujących poprawą zdrowia pacjenta w długim horyzon-
cie czasowym.

Chęć spełnienia powyższych warunków stawia szpital przed koniecznością 
bycia aktywnym uczestnikiem systemu zdrowotnego. W takiej sytuacji gromadzi 
on informacje z zewnątrz, np. na temat stanu zdrowia wcześniej leczonej grupy 
pacjentów, i dzięki temu dysponuje wiedzą na temat tego, jakie procesy należy zmo-
dyfikować oraz jak należy postępować, aby podnieść jakość oferowanych klientowi 
świadczeń zdrowotnych. Niestety trudno oczekiwać, aby w warunkach obecnie 
funkcjonującego systemu ochrony zdrowia tego typu działania znalazły ekono-
miczne uzasadnienie. Trudno też stwierdzić na tym etapie, czy byłoby to działanie 
efektywne pod względem kosztów, nawet gdyby przekształcono system płacenia 
za usługi na model uzależniony od efektów leczenia (Value Based Care).

7.3. Pomiar w perspektywie finansowej

Nie sposób dbać o efektywność i jakość procesu leczniczego w oderwaniu od 
ekonomicznych warunków funkcjonowania placówki medycznej. Monitorowanie 
wyników finansowych szpitala jest równie ważne, jak kontrola mierników dotyczą-
cych innych perspektyw. Można zaliczyć te dane do opisanych przez P. F. Druckera 
informacji fundamentalnych (analiza przepływów pieniężnych, prognozy płynno-
ści, standardowe miary)5. W tej sytuacji należy również wziąć pod uwagę całą spe-
cyfiką branży, w której funkcjonuje podmiot leczniczy. Dlatego też ważne jest, aby 
do podstawowej grupy mierników włączyć te, które uwzględniałyby strukturę sys-
temu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce. Przychodzi spośród nich wymienić 
wartość podpisanego kontraktu z NFZ w każdym z oddziałów szpitalnych oraz 

5 P. F. Drucker, Myśli przewodnie, MT Biznes, Łódź 2008, s. 149.
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wartość nieopłaconych nadwykonań. W ramach perspektywy finansowej nale-
żałoby uwzględnić także mierniki finansowej efektywności leczenia pacjentów 
na konkretnych oddziałach: koszt oraz przychód przypadające na jednego pacjenta.

Wartości tych mierników są zazwyczaj na bieżąco monitorowane przez działy 
księgowości szpitali, dlatego włączenie otrzymanych informacji do karty wyników 
nie wiąże się z wysokim dodatkowym kosztem. Inaczej przedstawia się natomiast 
kwestia ich aktualności oraz powiązania z konkretnymi przypadkami chorobo-
wymi, a także możliwość wykorzystania tej wiedzy w czasie rzeczywistym na tere-
nie szpitala. Na przykład informacja o średnich kosztach hospitalizacji pacjenta 
na danym oddziale wnosi niewiele poza orientacyjną informacją, którą można 
jedynie porównać z wartościami historycznymi. Trudno jednak na podstawie takiej 
informacji wywnioskować, jakie konkretne działania należałoby podjąć, aby obniżyć 
koszt hospitalizacji pacjenta. Biorąc po uwagę to, że na danym oddziale występują 
różne jednostki chorobowe, dopiero powiązanie kosztów z hospitalizacją okre-
ślonego typu przypadku klinicznego stworzyłoby większe możliwości w zakresie 
identyfikacji kosztów związanych z grupami pacjentów z danym schorzeniem. 
Wówczas można byłoby podjąć działania zmierzające do obniżenia kosztów hospi-
talizacji pacjentów z grup wysokokosztowych. Jeżeli tak skonstruowane mierniki 
zostałyby wystandaryzowane, pojawiłaby się możliwość porównania otrzymanych 
wartości z danymi pochodzącymi od innych podmiotów leczniczych. Powyższy 
przykład ukazuje możliwości, jakie stałyby się dostępne, gdyby mierniki zastoso-
wane w perspektywie finansowej były powiązane z pozostałymi perspektywami. 
Należy oczywiście uwzględnić również kwestię złożoności takiego systemu zbiera-
nia informacji i ograniczone możliwości interpretowania zgromadzonych danych 
przez personel szpitala.

7.4. Pomiar w perspektywie nauki i rozwoju

Według P. F. Druckera, „najbardziej rzadkim zasobem w każdej organizacji 
są wyszkoleni, odpowiedni ludzie”6. Nie sposób pominąć to stwierdzenie w aspek-
cie analizy mierników z perspektywy nauki i  rozwoju. Odpowiednio dobrany 
i wyszkolony personel medyczny to absolutnie najważniejszy element funkcjono-
wania każdego szpitala w ogóle czy też w przypadku poszczególnych oddziałów. 

6 P. F. Drucker, Myśli przewodnie…, op.cit., s. 153–155.
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Dobór odpowiednich ludzi, a  także właściwe ich zorganizowanie powinny być 
powiązane z adekwatnie opracowanym systemem szkoleń. Z kolei wybór odpo-
wiednich mierników, prawidłowo odzwierciedlających obecność kluczowych kom-
petencji wśród personelu medycznego, jest zadaniem bardzo trudnym. Dzieje się 
tak przede wszystkim z powodu wysokiego zróżnicowania specjalności medycznych 
na każdym z oddziałów szpitalnych. Na przykład kluczowe umiejętności personelu 
oddziału ortopedycznego będą zupełnie inne niż te, których oczekiwać należy od 
personelu oddziału psychiatrycznego. Określenie zbioru kluczowych kompetencji 
w przypadku każdego z oddziałów może okazać się zatem zbyt trudne dla pod-
miotu leczniczego, co stawia realne możliwości ich pomiaru pod znakiem zapyta-
nia. Można, co prawda, zdecydować się na wykorzystanie pewnego przybliżenia 
i zastosować mierniki dotyczące liczby szkoleń czy publikacji naukowych, lecz 
informacje tego typu nie tylko nie pozwolą na wyciągnięcie odpowiednich wnio-
sków, lecz mogą nawet negatywnie wpływać na postępowanie personelu medycz-
nego, który skupi się na działaniach, które nie przełożą się na rzeczywistą poprawę 
jakości leczenia7.

Jeżeli wykorzystane zostałyby natomiast inne mierniki, dotyczące np. wyszko-
lenia personelu medycznego w zakresie przeprowadzania odpowiednich zabiegów 
chirurgicznych, to wówczas taka sytuacja może okazać się faktyczną zmianą, dzięki 
której uda się podnieść jakość kapitału ludzkiego w danym podmiocie leczniczym. 
Cały czas otwarte pozostaje jednak pytanie o to, w jaki sposób można sklasyfiko-
wać te informacje i na podstawie jakich kryteriów dokonać ich pomiaru.

7.5. Pomiar w perspektywie procesów wewnętrznych

Perspektywa procesów wewnętrznych ma służyć kompleksowemu pomiarowi 
efektywności funkcjonowania procesów w zakresie działania podmiotu leczniczego. 
Może to dotyczyć na przykład sprawności wykonywania określonych procedur 
lub liczby ich modyfikacji, czasu średniego pobytu pacjenta na danym oddziale, 
czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala czy też czasu potrzebnego na otrzy-
manie pomocy doraźnej w szpitalnym oddziale ratunkowym. Efektywność tych 
procesów nie tylko rzutuje na wyniki finansowe placówki, lecz przede wszyst-
kim także na bezpieczeństwo pacjentów. Nie trzeba długo przeszukiwać zasobów 

7 R. Lewandowski, Zrównoważona karta wyników…, op.cit., s. 339–340.
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internetowych, aby znaleźć przykłady artykułów prasowych, w których zwraca się 
uwagę na to, jak długo trwa proces oczekiwania pacjentów na otrzymanie pomocy 
lekarskiej w trybie ostrym na szpitalnym oddziale ratunkowym8. Trudno mówić 
o jakości procesu leczniczego, gdy czas oczekiwania na opiekę lekarską w przypadku 
zagrożenia życia trwa w skrajnych przypadkach nawet kilkanaście godzin. Kwestie 
pomiaru sprawności funkcjonowania procesów wewnętrznych należałoby trakto-
wać jako priorytetowe z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, mierniki odnoszące 
się do procesów wewnętrznych powinny zaś uwzględniać krytyczne punkty, które 
mają rzeczywiste przełożenie na zdrowie i życie pacjenta. Właściwe scharaktery-
zowanie sposobu pomiaru czasu realizacji i odpowiedni sposób pomiaru wartości 
w zakresie procesów wewnętrznych umożliwiłby rozpoczęcie rzeczywistego pro-
cesu poprawy efektywności funkcjonowania placówki medycznej. Należy również 
zadbać o to, aby sposób pomiaru tych wartości był procesem ciągłym i dotyczył 
każdego oddziału szpitalnego.

Podsumowanie

Analiza pomiaru efektywności pracy szpitala w poszczególnych obszarach jego 
funkcjonowania wskazuje na konieczność redefinicji pojęcia dobrze działającego 
podmiotu leczniczego. W jaki sposób należy więc definiować sukces finansowy? 
Czy stoi za nim dobrze funkcjonująca placówka, czy też dysponujący unikalnymi 
umiejętnościami personel medyczny, czy też odpowiadają za to świetne efekty 
leczenia – przede wszystkim długoterminowego? Autor niniejszej pracy skłania 
się ku stwierdzeniu, że przyszłością funkcjonowania podmiotów leczniczych jest 
zwrócenie uwagi przede wszystkim na efekty leczenia, także w perspektywie dłu-
goterminowej – jest to bowiem czynnik decydujący o tym, czy dany podmiot lecz-
niczy wykonuje prawidłowo swoją misję, czy też nie.

Takie podejście do kierowania szpitalem wymaga wdrożenia ciągłego monito-
ringu wskaźników w kontekście kontrolowania wyników finansowych oraz pozo-
stałych obszarów działalności, a także odzwierciedla ścieżkę koniecznych przemian 
w zakresie zarządzania podmiotem leczniczym. Niestety złożoność funkcjonowania 

8 A.  Górska, Oddziały ratunkowe szpitali. Cierp i  czekaj kilka godzin, „Gazeta Krakowska”, 
13.09.2013, artykuł dostępny na stronie: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/991170, oddzialy-ra-
tunkowe-szpitali-cierp-i-czekaj-kilka-godzin,id,t.html (10.03.2017).
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powyższych założeń i działania zmierzające do zaprojektowania takiego systemu 
przekraczają możliwości większości szpitali. Wiąże się to przede wszystkim z sze-
rokim wachlarzem specjalizacji medycznych, które należałoby uwzględnić, mapu-
jąc jednocześnie procesy lecznicze, a także z wdrażaniem dedykowanego systemu 
informatycznego.

Na samym końcu warto również ponownie powołać się na słowa P. F. Druckera, 
który zauważa, że „samo dostarczenie danych nie wystarcza, powinny być one tak 
zorganizowane, aby stanowiły wyzwanie dla strategii firmy”. Wówczas stają się one 
„testem dla przyjętych w firmie założeń i poglądów”9. W tym przypadku to nie 
narzędzia są bowiem najważniejsze, lecz znajdujące się u ich podstaw koncepcje. 
Dlatego też warto prowadzić dalsze badania nad zastosowaniem zrównoważonej 
karty wyników do pomiaru efektywności pracy podmiotu leczniczego, ponieważ 
dzięki temu techniki, które funkcjonowały dotychczas w izolacji od innych roz-
wiązań, mogą zostać połączone w jeden zintegrowany system informacyjny.
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Rozdział 8

Rola inwestorów instytucjonalnych 
w spółce giełdowej – studium przypadku

Streszczenie

Inwestorom instytucjonalnym będącym w posiadaniu akcji spółek giełdowych przysługuje 
szereg praw związanych z nadzorem nad tymi podmiotami. Celem badania było przedsta-
wienie charakterystyki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych w wykonywanie praw 
wynikających z posiadania akcji w spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papie-
rów Wartościowych (GPW), sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz znaczenia 
ładu korporacyjnego. Badanie zostało zrealizowane na podstawie pogłębionych wywiadów 
przeprowadzonych z przedstawicielami inwestorów instytucjonalnych. Otrzymane wyniki 
pozwoliły zauważyć, że w procesie podejmowania decyzji o zakupie akcji inwestorzy insty-
tucjonalni biorą pod uwagę różnorodne czynniki. Poza najważniejszymi z nich (np. analizą 
fundamentalną) należy wskazać również na ład korporacyjny, który ma wpływ na formę 
późniejszego zaangażowania właściciela akcji w nadzór nad spółką. Na polskim rynku kapi-
tałowym jest on najczęściej sprawowany poprzez konstruktywny dialog z zarządem i radą 
nadzorczą oraz udział w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy (WZA).

Słowa kluczowe: inwestorzy instytucjonalni, zaangażowanie akcjonariuszy, ład korporacyjny

Kod klasyfikacji JEL: G32
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Wstęp

Polski rynek kapitałowy charakteryzuje się wysokim udziałem inwestorów 
instytucjonalnych w kapitalizacji giełdy (ponad 30% na rynku głównym GPW1). 
Nabywając akcje, otrzymują oni prawa wynikające z ich posiadania i jako właści-
ciele mogą angażować się w działalność spółek w ramach przyjętych zasad ładu 
korporacyjnego.

Inwestorzy instytucjonalni, kupujący akcje na rynku kapitałowym, stanowią 
zazwyczaj akcjonariat mniejszościowy ze względu na aktywną dywersyfikację 
portfela inwestycyjnego pozwalającą im minimalizować ryzyko. Dzięki działa-
jącemu w spółce systemowi corporate governance możliwe staje się sprawowanie 
nadzoru przez te podmioty. Zgodnie z teorią ładu korporacyjnego wszyscy udzia-
łowcy powinni być zainteresowani realizacją praw akcjonariuszy, czyli np. głoso-
waniem w czasie walnych zgromadzeń oraz sprawowaniem kontroli2. Inwestorom 
instytucjonalnym należy przypisywać zresztą szczególną rolę ze względu na ich 
doświadczenie i profesjonalizm działania na rynkach kapitałowych. To zaangażo-
wanie powinno prowadzić do podejmowania lepszych decyzji biznesowych oraz 
finansowych w spółkach i wpływać tym samym pozytywnie na zwiększenie efek-
tywności ich pracy oraz wyników finansowych. Za sprawą podejmowanych przez 
nich działań wzrasta bowiem cena akcji, a wartość przedsiębiorstwa rośnie z punktu 
widzenia innych inwestorów.

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badania przeprowadzonego metodą 
pogłębionych wywiadów, którego celem było przedstawienie charakterystyki zaan-
gażowania inwestorów instytucjonalnych w wykonywanie prawa wynikającego 
z posiadanych akcji w Polsce, sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz 
znaczenia ładu korporacyjnego. Rynek polski został potraktowany jako przypadek.

Pierwsza część opracowania (punkt 6.1) zawiera opis metody badania oraz 
pytania badawcze. Scharakteryzowani zostali tu również respondenci. Część druga 
(punkt 6.2) traktuje z kolei o inwestorach instytucjonalnych działających na rynku 
kapitałowym w Polsce. Zawiera ona także ich krótką charakterystykę oraz metody 
podejmowania decyzji inwestycyjnych. W części trzeciej (punkt 6.3) opisane zostały 

1 GPW, Zagregowane wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami 
finansowymi, https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/Udzial_inwestorow_I_pol_2016_1.pdf (14.12.2016).

2 C. Mallin, Institutional and Other Shareholders, w: Corporate Governance: A Synthesis of Theory, 
Research, and Practice, red. H. K. Baker, R. Anderson, Wiley, Hoboken 2010, s. 391–408.
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formy zaangażowania inwestorów instytucjonalnych w Polsce w kontrolę i zarzą-
dzanie spółkami, w których posiadają akcje. Część czwarta (punkt 6.4) zawiera 
zaś analizę znaczenia ładu korporacyjnego w procesie angażowania się inwesto-
rów w nadzór nad spółkami.

W podsumowaniu zaprezentowano najważniejsze wnioski wynikające z prze-
prowadzonego badania, odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz ogra-
niczenia i propozycje dalszych badań w tym obszarze.

8.1. Opis badania

8.1.1. Cel badania i pytania badawcze

Badanie wykonane metodą wywiadów pogłębionych miało na celu opisanie 
procesu decyzji inwestycyjnej, znaczenia ładu korporacyjnego oraz określenie form 
zaangażowania inwestorów instytucjonalnych w zarządzanie spółkami, w których 
posiadają oni akcje3. Badanie zostało ograniczone do podmiotów działających 
w Polsce oraz realizujących inwestycje zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Zgodnie z dobrymi praktykami ładu korporacyjnego w Polsce inwesto-
rzy instytucjonalni (finansowi), którzy są  inwestorami mniejszościowymi, mają 
wpływ na zarządzanie spółkami, w których posiadają akcje. Aktywne korzystanie 
z tego prawa może przyczyniać się do budowania wartości przedsiębiorstwa. Ma 
to miejsce w Europie Zachodniej, gdzie m.in. w pracach Wiberga4 udowodniono 
na podstawie badań naukowych, że istnieje pozytywny związek między obecno-
ścią inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie a wartością spółki giełdowej.

Przyjęto, że osiągnięcie celu niniejszego badania stanie się możliwe poprzez 
uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 – P1. Jakie czynniki są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwesty-
cyjnej przez inwestorów instytucjonalnych (finansowych)?

 – P2. Czy inwestorzy instytucjonalni w Polsce korzystają z możliwości uczest-
niczenia w zarządzaniu spółką, w której posiadają akcje?

 – P3. Jakie są główne formy zaangażowania inwestorów instytucjonalnych?

3 Inwestorzy instytucjonalni są tu zdefiniowani jako inwestorzy finansowi, czyli wszyscy wymie-
nieni wyżej akcjonariusze, z wyłączeniem Skarbu Państwa, samorządów i inwestorów branżowych.

4 D. Wiberg, Institutional Ownership – the Anonymous Capital, Jonkoping International Business 
School, Jonkoping 2008.
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 – P4. Czy przestrzeganie zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego przez 
spółki ma wpływ na działalność inwestorów instytucjonalnych?

8.1.2. Charaktrystyka badania – metoda i zagadnienia

Badanie zostało przeprowadzone metodą pogłębionych wywiadów oraz case 
study, które umożliwia opisanie zjawiska występującego w określonym kontekście. 
Ograniczona staje się również możliwa generalizacja tych obserwacji. Stworzenie 
uogólnienia na podstawie wywiadów ma na celu konfrontację teorii z praktyką5. 
W przeprowadzonym badaniu przeanalizowano zaangażowanie inwestorów insty-
tucjonalnych w zarządzanie spółkami w kontekście zarówno systemu ładu korpo-
racyjnego w Polsce, jak i polskiego rynku kapitałowego.

Rynek polski potraktowano w badaniu jako przypadek, z kolei jego charakte-
rystyka została stworzona w oparciu o pogłębione wywiady z przedstawicielami 
różnorodnych inwestorów instytucjonalnych (finansowych). Miały one charak-
ter nieustrukturyzowany, mimo że zawierały też elementy konstytuujące pewien 
schemat – ten sam zestaw pytań został zadany wszystkim respondentom, część 
zagadnień zawierała sugerowane warianty odpowiedzi. Respondenci byli również 
zachęcani do komentowania udzielanych odpowiedzi, dodawania własnych prze-
myśleń, sugerowania nowych możliwości spojrzenia na dane zjawisko6. Wywiady 
zostały przeprowadzone osobiście. Taka forma badania wydawała się bowiem naj-
bardziej odpowiednia, biorąc pod uwagę trudność w dotarciu do poszczególnych 
respondentów oraz niewielką liczbę osób zajmujących się zarządzaniem portfe-
lami akcji w firmach będących inwestorami instytucjonalnymi. Badanie ankietowe 
najprawdopodobniej nie pozwoliłoby uzyskać odpowiedniej próby, która byłaby 
statystycznie istotna. Ponadto wywiady pogłębione pozwalają na zanotowanie swo-
bodnych komentarzy rozmówców i zadawanie im pytań pomocniczych.

Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone w okresie między sierpniem 
a listopadem 2016 roku.

5 R. Piekkari, C. Welch, E. Paavilainen, The Study as Disciplinary Convention Evidence From Inter-
national Business Journals, “Organizational Research Methods” 2009, vol. 12, no. 3.

6 N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 2, 
Warszawa 2009, s. 90–100.
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8.1.3. Charakterystyka respondentów

W badaniu wzięło udział czterech respondentów, którzy zawodowo zajmują 
się inwestycjami na rynku kapitałowym w ramach funduszy inwestycyjnych i eme-
rytalnych. Pełnią oni rolę zarządzających portfelem (lub nadzorującego zarządza-
jących portfelami) i pracują zarówno w małych, jak i w największych podmiotach 
funkcjonujących na polskim rynku. Połowa uczestników badania jest związana 
z funduszami należącymi do polskich, a połowa do zagranicznych grup kapita-
łowych. Zdecydowana większość zarządza portfelami aktywnie, co odzwierciedla 
ogólne tendencje na polskim rynku (wartość aktywów funduszy inwestycyjnych 
–  indeksowych –  i ETF-ów zarządzanych pasywnie na polskim rynku wynosi 
około 230 mln PLN7).

Pierwszy respondent (R1) to inwestor zarządzający funduszami akcji (głównie 
z sektora budowlanego) w jednym z największych funduszy emerytalnych w Pol-
sce (wartość aktywów powyżej 30 mld PLN), który należy do zagranicznej grupy 
kapitałowej. Całość portfela jest zarządzana aktywnie, a wartość przypadająca 
na zarządzającego wynosi około 4 mld PLN.

Drugi respondent (R2) kieruje jednym z największych funduszy emerytalnych 
w Polsce (wartość aktywów powyżej 30 mld PLN). Akcjonariusz większościowy 
tego funduszu ma siedzibę za granicą.

Trzecia osoba (R3) zarządza portfelem akcji (głównie z sektorów nowych tech-
nologii i telekomunikacji) w dużym funduszu inwestycyjnym (aktywa o warto-
ści prawie 20 mld PLN), który stanowi część polskiej grupy kapitałowej. Wartość 
zarządzanego przez niego portfela wynosi niemal 1,5 mld PLN.

Czwarty respondent (R4) pracuje jako inwestor zarządzający akcjami w nie-
wielkim funduszu inwestycyjnym, którego aktywa nie przekraczają 3 mld PLN, 
podczas gdy sam zarządza portfelem o wartości poniżej 1 mld PLN, a znacząca 
większość portfela jest zarządzana aktywnie. Fundusz ma polskich właścicieli.

7 www.fispoland.com (6.12.2016).
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8.2.  Inwestorzy instytucjonalni (finansowi) w Polsce  
i ich decyzje inwestycyjne

8.2.1. Charakterystyka inwestorów instytucjonalnych w Polsce

Inwestorzy to wszystkie podmioty, które nabywają papiery wartościowe lub kon-
trakty pochodne na rynku finansowym8. Muszą oni zatem dysponować środkami 
pieniężnymi, których podaż wyznaczana jest głównie na podstawie oszczędności 
podmiotów indywidualnych. Inwestycje mogą być podejmowane indywidualnie lub 
poprzez powierzenie środków pośrednikom finansowym, czyli instytucjom, które 
specjalizują się w inwestowaniu w papiery wartościowe. Firmy, które profesjonal-
nie lokują powierzone im środki finansowe na rynku kapitałowym, to inwestorzy 
instytucjonalni. Są to podmioty zbiorowego inwestowania, zajmujące się pozyski-
waniem środków pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz inwestowaniem 
ich w prawnie dostępnych i wskazanych kierunkach w celu pomnażania aktywów9.

Do inwestorów instytucjonalnych zalicza się:
 – fundusze inwestycyjne,
 – fundusze emerytalne,
 – firmy zarządzające aktywami na zlecenie,
 – animatorów rynku,
 – animatorów emitenta,
 – banki,
 – spółki publiczne,
 – Skarb Państwa,
 – samorządy,
 – biura maklerskie lokujące własne środki.

W przeprowadzonym badaniu grono inwestorów instytucjonalnych zostało 
zawężone do inwestorów finansowych, czyli funduszy emerytalnych oraz inwesty-
cyjnych10. Wszyscy respondenci są przedstawicielami funduszy, które mają orien-
tację portfelową – są zainteresowani głównie właściwą dywersyfikacją portfela 

 8 J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008, s. 47.

 9 U. Banaszczak-Soroka, Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 50–52.

10 Przedstawicielami tego typu instytucji są wszyscy respondenci biorący udział w badaniu.
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aktywów i osiąganiem jak najwyższych stóp zwrotu. Tzw.  własność instytucjonalna 
charakteryzuje się tradycyjnie pasywnością w zakresie nadzoru korporacyjnego, 
chociaż obecnie fundusze wykazują więcej aktywności, zwłaszcza w rozproszo-
nym akcjonariacie11.

8.2.2. Podejmowanie decyzji inwestycyjnej

Na polskim rynku kapitałowym dominują fundusze inwestycyjne i emerytalne 
zarządzane aktywnie. W przeprowadzonym badaniu wyłącznie jeden z respon-
dentów stwierdził, że niewielki procent jego portfela stanowią fundusze pasywne. 
W niniejszym opracowaniu zostanie zatem przeanalizowany proces podejmowa-
nia decyzji inwestycyjnej w funduszach aktywnych.

Rysunek 8.1. Czynniki wpływające na proces podejmowania decyzji inwestycyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy etap decyzji inwestycyjnej to przeprowadzenie wyceny fundamen-
talnej (analiza dotychczasowych oraz projekcja przyszłych wyników i wskaźników 
finansowych), która dla wszystkich respondentów stanowi podstawę do dalszych 
analiz. Wśród elementów tego procesu wymieniono w szczególności (R3):

11 M.  Bojańczyk, Rola funduszy inwestycyjnych w  warunkach globalizacji, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2007, s. 52.
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1) analizę finansową,
2) jakość oferowanych produktów i towarzyszącą im perspektywę podboju rynku,
3) wypracowaną przewagę konkurencyjną,
4) strategię na najbliższe lata.

Przedstawiciele inwestorów instytucjonalnych inwestują najczęściej śred-
nio- i długoterminowo, w związku z czym perspektywa rozwoju firmy na rynku 
i sprawne zarządzanie finansami stają się kluczowymi czynnikami decydującymi 
o przyszłych stopach zwrotu.

W drugiej kolejności oceniane są kompetencje zarządu (R1: „Ważne jest nie 
tylko formalne wykształcenie i doświadczenie, ale głównie uczciwość w prowadzeniu 
firmy. Trzeba taką osobę darzyć zaufaniem”). Poza zarządem respondenci wspomi-
nali również o kompetencjach niezależnych członków rad nadzorczych (głównie 
duże fundusze) oraz dyrektorów najważniejszych linii biznesowych. Wysoki pro-
fesjonalizm kadry zarządzającej sprzyja podejmowaniu lepszych decyzji w przed-
siębiorstwie, co powinno przekładać się na wyższą wycenę akcji w przyszłości.

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę był stopień implementacji dobrych 
praktyk ładu korporacyjnego. Według respondentów ich przestrzeganie sprzyja 
stabilności i przewidywalności wyników przedsiębiorstwa.

Inne czynniki analizowane w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej 
to m.in. brak akcji uprzywilejowanych, które zapewniają ich właścicielom niestan-
dardowe prawa (większą liczbę głosów, wyższe dywidendy lub uprzywilejowaną 
pozycję w czasie likwidacji spółki).

Jeden z respondentów przyznał również, że śledzi kroki podejmowane przez 
konkurencję. Dotyczy to w szczególności OFE, które rozliczane są na podstawie 
benchmarku rynkowego. Wyniki te podlegają publikacji, co sprawia, że część fun-
duszy (w szczególności mniejszych) analizuje decyzje inwestycyjne konkurentów 
(najczęściej największych funduszy) i rozważa je.

Następny czynnik brany pod uwagę to dywidendy – wypłacanie ich sprawia, 
że fundusze mają dopływ dodatkowych płynnych środków pieniężnych. Jasna 
polityka dywidendy danej spółki zapewnia większą przewidywalność inwestorowi 
instytucjonalnemu.

Przedstawiciel jednego z największych funduszy emerytalnych wskazał, że 
istotna jest dla niego możliwość zgłaszania niezależnych członków rady nadzor-
czej. Zarekomendowana i wybrana w ten sposób osoba ma bezpośredni kontakt 
z przedsiębiorstwem i może wpływać na decyzje w spółce. Zaufanie do profesjo-
nalizmu takiej jednostki sprawia, że inwestor instytucjonalny może efektywniej 
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wykonywać funkcję kontrolną/nadzorczą. Dotyczy to  jedynie dużych funduszy 
inwestycyjnych i emerytalnych, które są w stanie nabyć znaczący pakiet akcji i mieć 
realną możliwość umieszczenia swojego kandydata w radzie nadzorczej.

Ostatni z wymienionych czynników to analiza techniczna. Tylko jeden z respon-
dentów potwierdził, że jest ona wykonywana i analizowana przed podjęciem decy-
zji (R2: „Analiza techniczna? Patrzymy na nią, ale byłaby na ostatnim miejscu, jeśli 
mam uszeregować wszystkie czynniki”).

Podsumowując, niewątpliwie najważniejszą rolę w procesie podejmowania 
decyzji inwestycyjnej pełni analiza fundamentalna – przedstawiciele wszystkich 
funduszy byli co do tego zgodni. Drugim istotnym czynnikiem okazały się kom-
petencje osób zatrudnionych w zarządzie oraz uczciwość i przestrzeganie dobrych 
praktyk ładu korporacyjnego.

8.3. Charakterystyka form zaangażowania

Po podjęciu decyzji i nabyciu papierów wartościowych (akcji) inwestorzy insty-
tucjonalni mogą zaangażować się w zarządzanie i nadzór nad spółką.

Sprawowanie kontroli nad spółką, w której inwestor posiada akcje, staje się 
możliwe dzięki prawom wynikającym z własności: do podstawowych praw należą 
prawa majątkowe i korporacyjne, wśród dodatkowych wymienia się zaś prawa 
„publiczne”. Prawa majątkowe dotyczą rozporządzania akcjami oraz uzyskiwa-
nia z nich korzyści materialnych. Z kolei prawa korporacyjne pozwalają wpływać 
na bieżącą działalność posiadanej spółki. Prawa „publiczne” odnoszą się natomiast 
do obowiązków informacyjnych spółki.

Zaangażowanie i możliwość sprawowania kontroli nad spółką wynika z praw 
korporacyjnych, na które składa się:

 – prawo do udziału, głosowania, zaskarżania uchwał, żądania umieszczenia 
określonych wniosków w porządku obrad – w czasie Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy,

 – prawo żądania udzielenia informacji o spółce przez zarząd,
 – prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy,
 – prawo do żądania wyboru rady nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi 

grupami,
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 – obowiązek do powstrzymania się od wszelkiej działalności, która może szko-
dzić interesowi spółki12.
Korzystając z praw wynikających z posiadania akcji, inwestorzy mają wpływ 

na kontrolę i zarządzanie w spółce giełdowej.
Polscy inwestorzy instytucjonalni w znakomitej większości zarządzają port-

felami aktywnie, w związku z czym nie wskazywali oni zależności między typem 
funduszu (aktywny/pasywny) a aktywnością. Przedstawiciel funduszu, w przypadku 
którego część aktywów jest zarządzana pasywnie, stwierdził, że „bardziej skupia 
się na spółkach z portfela zarządzanego aktywnie” (R4).

Z przeprowadzonych wywiadów wynika również, że polscy inwestorzy instytu-
cjonalni bardziej interesują się spółkami z siedzibami w Polsce. Uzasadniają to m.
in. wyższym udziałem w akcjonariacie i dzięki temu potencjalnie większymi moż-
liwościami wpływu na decyzje podejmowane w spółce (R1: „20% udziału w akcjo-
nariacie pozwala na kontrolę nad spółką, co przejawia się np. poprzez możliwość 
blokowania uchwał na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Udział powyżej 
5% w akcjonariacie sprawia, że jesteśmy liczącym się akcjonariuszem”). Respon-
denci podkreślali, że w przypadku spółek zagranicznych rzadko są w stanie uzy-
skać pakiet, który pozwoliłby im na wpływ na spółkę w zadowalającym stopniu. 
Barierę stanowi również konieczność podróżowania lub dodatkowe formalności 
związane np. z proxy voting13.

Ze względu na to, że inwestorzy instytucjonalni dysponują znacznym kapitałem 
oraz posiadają doświadczenie, ich możliwości inwestycyjne są wyraźnie większe, 
niż ma to miejsce w przypadku inwestorów indywidualnych. Dzięki dużej skali 
działalności mają możliwość dywersyfikacji ryzyka oraz dostęp do szerokiej gamy 
produktów i rynków. Ich oferta jest zatem atrakcyjna dla różnorodnych podmio-
tów – drobnych inwestorów indywidualnych, High Net Worth Individuals oraz 
przedsiębiorstw.

Kumulując środki pojedynczych inwestorów i dysponując znacznymi pakie-
tami akcji, inwestorzy instytucjonalni nabywają prawo głosu w posiadanych spół-
kach, a także prawo do monitorowania i kontrolowania działań menedżerów. Część 
instytucji (szczególnie w Stanach Zjednoczonych) korzysta aktywnie z możliwo-
ści, jakie daje im system ładu korporacyjnego w spółkach. Do form zaangażowa-
nia inwestorów w działalność spółki należą:

12 A. Adamska, Własność i kontrola, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 37–40.
13 Proxy voting umożliwia wykonywanie prawa głosu przez instytucję pośredniczącą.
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 – konstruktywny dialog z zarządem – wnioskowanie o informacje dotyczące bie-
żącej działalności spółki oraz zgłaszanie wątpliwości i dyskusja nad kluczo-
wymi decyzjami, zarówno w czasie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
jak i spotkań indywidualnych (dotyczy to szczególnie krajów anglosaskich);

 – głosowanie – wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjo-
nariuszy; staje się to coraz łatwiejsze dzięki m.in. głosowaniom elektronicz-
nym, gdyż wymaganie fizycznej obecności przedstawiciela inwestora utrudnia 
wykonanie prawa głosu, zwłaszcza w przypadku inwestycji zagranicznych;

 – wnioski akcjonariuszy – zgłaszane zazwyczaj przez akcjonariuszy posiada-
jących w sumie ponad 5% udziałów i głosowane podczas walnego zebrania 
akcjonariuszy;

 – lista spółek obserwowanych – część inwestorów instytucjonalnych tworzy listy 
spółek osiągających wyniki niższe od średniej rynkowej, a następnie negocjuje 
z zarządem wprowadzenie zmian strukturalnych (również personalnych), mają-
cych na celu zwiększenie efektywności zarządzania, co ostatecznie prowadzi 
często do poprawy wyników finansowych spółki14.

8.3.1. Konstruktywny dialog z zarządem

Konstruktywny dialog z zarządem jest formą współpracy między akcjona-
riuszami, czyli właścicielami spółki a menedżerami. Akcjonariusze, mając prawo 
wynikające z nabytych akcji, sprawują kontrolę nad zarządem spółki. W praktyce 
kontrola jest sprawowana poprzez radę nadzorczą (Europa kontynentalna – sys-
tem niemiecki) lub niezależnych członków zarządu (kraje anglosaskie oraz nie-
które kraje Europy kontynentalnej, np. Francja, Włochy). Zarząd jest tu rozumiany 
jako rada dyrektorów. Niezależni członkowie to osoby, które nie były zatrudnione 
w firmie wcześniej, nie posiadają obecnie w niej funkcji poza zasiadaniem w zarzą-
dzie/radzie, nie mają relacji rodzinnych z menedżerami zarządzającymi oraz nie 
posiadają relacji biznesowych ze spółką ani z  jej dominującym akcjonariuszem. 
Wyłączeni z tej definicji są również członkowie, którzy zasiadają w radzie od wielu 
lat15. Wprowadzenie niezależnych członków zarządu było postulowane przez ame-
rykańskie fundusze emerytalne już w latach 80. XX wieku.

14 C. Mallin, op.cit., s. 391–408.
15 I. Koładkiewicz, Rady nadzorcze: dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagra-

niczne, Poltext, Warszawa 2013, s. 159–160.
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Poza pośrednim wpływem poprzez niezależnych członków rady nadzorczej lub 
zarządu inwestorzy instytucjonalni jako właściciele kontaktują się z menedżerami 
i zarządem spółek, w których mają udziały. Dotyczy to funduszy zarządzanych 
zarówno pasywnie, jak i aktywnie. Przedstawiciele obu typów funduszy wskazują 
tę  formę zaangażowania jako najbardziej efektywną. Może mieć ona charakter 
zarówno prywatny, jak i publiczny.

Wszyscy respondenci stwierdzili, że rozmowy prowadzone z zarządem oraz 
z niezależnymi członkami rady nadzorczej stanowią najchętniej wybieraną i naj-
skuteczniejszą formę zaangażowania się w zarządzanie spółką.

Zarządzający portfelami największych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 
spotykają się z niezależnymi członkami rad nadzorczych średnio raz na pół roku. 
Mniejsze fundusze odbywają takie spotkania rzadko lub wcale. Wśród korzyści 
wynikających z tego typu spotkań wymieniono długookresową orientację i cele oraz 
dysponowanie dużo szerszą wiedzą o spółce. Niezależni członkowie rady nadzor-
czej są zatem naturalnymi partnerami w rozmowach z inwestorami instytucjonal-
nymi, którzy uwzględniają również długi horyzont czasowy oraz pragną zdobyć 
więcej informacji na temat obecnej i przyszłej działalności spółki oraz ewentual-
nie wpłynąć na jej kierunek.

Spotkania z członkami zarządu spółek odbywają się dużo częściej. Respon-
denci wskazywali dyrektora finansowego spółki jako osobę, z którą najchętniej się 
kontaktują. W mniejszych spółkach spotkania odbywają się z prezesem zarządu, 
w przypadku dużych spółek alternatywę stanowi natomiast dyrektor ds. operacyj-
nych. Spotkania z członkami zarządu odbywają się średnio raz na pół roku (śred-
nia dla wszystkich respondentów) (R1: „Spotykam się z przedstawicielem zarządu 
średnio raz na pół roku. Częstotliwość spotkań zależy od wielkości spółki i warto-
ści pakietu, który posiadamy. Jeżeli jest to duża spółka, to spotkania są co kwartał. 
Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo jest niewielkie, to wystarczy mi rozmowa raz 
w roku”). Ponadto zarządzający funduszami często kontaktują się z działem relacji 
inwestorskich w sprawach organizacyjno-administracyjnych.

Tematyka rozmów z przedstawicielami zarządu (i rady nadzorczej) koncen-
truje się głównie wokół obszarów związanych z:
1) działalnością operacyjną,
2) strategią spółki,
3) sprawami personalnymi,
4) kwestiami finansowymi,
5) otoczeniem konkurencyjnym.
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Głównym tematem rozmów jest działalność operacyjna spółki, czyli realizacja 
celów biznesowych w ostatnim okresie oraz plany na najbliższy czas (około 1 roku). 
Zamierzenia opracowywane w dłuższym horyzoncie czasowym są elementem stra-
tegii przedsiębiorstwa – inwestorzy instytucjonalni interesują się planami ekspansji 
na nowe rynki, możliwymi przejęciami innych spółek, zbywaniem części biznesów, 
rozwojem nowych produktów i usług oraz planami marketingowymi. W tym kon-
tekście analizowane są poczynania konkurencji i wyniki spółki na tym tle.

Kluczową kwestią z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych są osią-
gnięte przez spółkę w ostatnim okresie wyniki finansowe. Prowadząc na bieżąco 
analizę fundamentalną spółek, których akcje posiadają w swoich portfelach, two-
rzą oni modele prognozujące przyszłe zyski i oczekiwaną wartość akcji. Ewentu-
alne wątpliwości i odchylenia od prognoz analitycznych są wyjaśniane w czasie 
spotkań z członkami zarządów (w szczególności ds. finansowych). Dyskutuje się 
również zamierzenia i prognozy spółki na najbliższe okresy, co pozwala zarządza-
jącym lepiej przewidywać kształtowanie się wartości akcji i portfela oraz plano-
wać dywersyfikację.

W szczególności sprawy personalne są podejmowane w rozmowach z nieza-
leżnymi członkami rady nadzorczej (R1: „Kwestie kadrowe omawiam zazwyczaj 
na spotkaniach z kimś z rady nadzorczej”; R3: „Szczególnie, gdy odchodzi ktoś 
ważny w spółce, staram się omówić plany i dalsze kroki, mające na celu zapew-
nienie stabilności w spółce”). Dotyczy to zarówno zarządu, jak i najważniejszych 
menedżerów w liniach biznesowych.

Inwestorzy instytucjonalni działający w Polsce rzadko są w stanie porozumieć 
się między sobą w sprawie jednolitych rekomendacji dla danej spółki (R1: „Dużą 
barierę stanowi trudność porozumienia się z  innymi inwestorami. Moglibyśmy 
osiągnąć dużo więcej, gdyby grupa inwestorów instytucjonalnych była bardziej 
zgrana”). Działanie we wspólnie obranym kierunku byłoby korzystne zarówno 
dla spółki, która otrzymywałaby jednolity komunikat od rynku, jak i dla inwesto-
rów, których głos byłby wysłuchiwany, a rekomendacje wdrażane. Barierę stanowi 
w tym przypadku obawa inwestorów przed posądzeniem o zmowę.

Inwestorzy instytucjonalni (finansowi) stanowią grono doradców cenionych 
przez spółki, gdyż zajmują się profesjonalną oceną działalności przedsiębiorstw, 
znają rynek i otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa, a także zależy im na budo-
waniu wartości spółki.

Podsumowując, zarządzający funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi w Pol-
sce są przekonani o wysokiej skuteczności bezpośrednich rozmów z zarządem i radą 
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nadzorczą. Spotkania pozwalają im zarówno na zdobycie informacji o działalności 
i planach spółki, jak i przekazanie swoich uwag oraz rekomendacji na przyszłość.

8.3.2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Głosowanie na WZA jest prawem każdego akcjonariusza. Inwestorzy insty-
tucjonalni w imieniu osób fizycznych oraz instytucji wykonują prawo wynikające 
z posiadanych akcji w spółkach, m.in. poprzez udział i głosowanie na WZA. Uchwały 
podejmowane przez WZA dotyczą obszarów strukturalnych spółki i akcjonariu-
szy, spraw autoryzacyjnych (pozwolenie dla zarządu na wykonanie określonych 
kroków) oraz personalnych (wybór organów spółki)16.

Głosowanie na WZA jest uważane za skuteczną formę zaangażowania się 
w zarządzanie spółkami, w których inwestorzy instytucjonalni posiadają akcje. 
Wszyscy respondenci zgodnie twierdzili, że uczestniczą w WZA.

W zależności od wielkości funduszu zarządzający albo sami zajmują się orga-
nizacją uczestnictwa w WZA, albo wspiera ich w tym przypadku wydzielony dział 
w firmie. Jedynie przedstawiciel największego funduszu zadeklarował, że w struk-
turach znajduje się jednostka (dwuosobowa) o profilu prawnym, która zajmuje się 
przetwarzaniem dokumentów związanych z WZA. Inwestor zarządzający portfe-
lem, specjalizujący się w danej branży, otrzymuje informacje o planowanych naj-
ważniejszych postanowieniach WZA i opiniuje je od strony biznesowej. Z kolei 
w przypadku pozostałych podmiotów zarządzający są bezpośrednio zaangażowani 
w organizację uczestnictwa w WZA.

Przedstawiciele inwestorów instytucjonalnych biorą udział w WZA. Poziom 
zaangażowania jest jednak zależny od wielkości udziałów, które posiadają w spół-
kach. Pakiet 10% w strukturze własności osiągają jedynie największe podmioty 
na rynku. Daje on realny wpływ na decyzje podejmowane podczas obrad WZA, co 
oznacza, że taki inwestor instytucjonalny zawsze bierze w nim udział (R1: „Zawsze 
bierzemy udział w Walnym, jeżeli mamy pakiet powyżej 10%, to nasz obowiązek 
jako akcjonariusza”; R4: „Jesteśmy małym funduszem, więc niezbyt często wybie-
ramy się na WZA, ale gdy mamy powyżej 7%, to się pojawiamy”).

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można wskazać na następującą 
zależność: wyższa suma aktywów inwestora instytucjonalnego sprzyja większemu 

16 K.  Opustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance) w  spółce akcyjnej, 
C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 521.
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zainteresowaniu uczestniczeniem w WZA. Przedstawiciele największych fundu-
szy uczestniczą w ponad stu spotkaniach WZA rocznie, w przypadku średniego 
funduszu jest to kilkadziesiąt razy, a przedstawiciel najmniejszego funduszu zade-
klarował, że brał udział jedynie raz w obradach WZA w ostatnim roku (co stanowi 
jedynie 2% spółek z jego portfela).

Podsumowując, inwestorzy instytucjonalni (finansowi) w Polsce są zaintere-
sowani udziałem w WZA, pozostają jednak również świadomi ograniczeń i nie-
wielkiej roli, jaką odgrywają w głosowaniach jako akcjonariusze mniejszościowi. 
Większy udział w strukturze własności sprawia, że chętniej angażują się w przy-
gotowanie i udział w WZA.

8.3.3.  Składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy

Akcjonariusze, będąc właścicielami spółki, mają prawo składania wniosków 
w czasie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przedstawiane wnioski są następ-
nie poddawane pod głosowanie.

Respondenci uznali wnioski składane na WZA za umiarkowanie skuteczną 
formę wpływu na zarządzanie spółką, której akcjami dysponują. W szczególno-
ści przedstawiciele funduszy zarządzających większymi aktywami wymieniają 
tę  formę spośród umiarkowanie skutecznych rozwiązań. Mniejszy fundusz nie 
wskazuje na nią wcale.

Największe fundusze składają po kilkanaście wniosków rocznie. Mniejsze robią 
to rzadko lub w ogóle.

Tematyka składanych wniosków dotyczy m.in. obszarów takich jak:
1) podział zysku / dywidenda,
2) kandydatura niezależnych członków rady nadzorczej,
3) wynagrodzenia i programy motywacyjne,
4) zbywanie części spółki.

Inwestorzy instytucjonalni składają wnioski, jeżeli uważają, że dany temat oka-
zuje się ważny dla nich (np. dywidenda) lub z perspektywy budowania wartości 
spółki (np. programy motywacyjne dla menedżerów).

Składanie wniosków jest uzasadnione w przypadku dużych inwestorów instytu-
cjonalnych ze względu na znaczne pakiety akcji, które przekładają się na siłę głosu 
na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Dzięki temu wysiłek wkładany w przy-
gotowanie wniosku staje się opłacalny (R1: „Często przygotowujemy wnioski, ale 



Dominika Bosek-Rak 158

zwykle tylko wtedy, jak mamy szansę na powodzenie – bardzo trudno jest prze-
widzieć zachowanie innych inwestorów, nikt nie chce być posądzony o tworze-
nie koalicji”). Mniejsze fundusze skupiają się na opiniowaniu wniosków i uchwał 
przygotowanych przez innych akcjonariuszy i spółkę (R3: „Zwykle mamy mały 
pakiet, więc rzadko przygotowuję wnioski, skupiam się na opiniowaniu dokumen-
tów, które są przesyłane przed Walnym”).

Podsumowując, jedynie największe podmioty na rynku kapitałowym, dysponu-
jące znacznymi pakietami akcji, przygotowują wnioski na WZA. Fundusze zarzą-
dzające mniejszymi portfelami nie wykazują aktywności w tym obszarze.

8.3.4. Inne formy zaangażowania

Pozostałe możliwe formy zaangażowania, które zostały wymienione przez 
respondentów w czasie pogłębionych wywiadów, to:
1) wypowiedzi w prasie / listy otwarte,
2) przemówienia na WZA,
3) listy spółek obserwowanych.

Wszystkie wskazane formy aktywności zostały uznane za mało skuteczne.
Przemówienia wygłaszane na WZA nie spotkały się w Polsce z uznaniem 

(w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej). Przedstawiciele inwestorów 
instytucjonalnych nie dostrzegają potencjalnych korzyści w publicznym ocenianiu 
spółki i zwracaniu uwagi na istotne kwestie (np. biznesowe, finansowe) w czasie 
obrad WZA.

Wypowiedzi w prasie również należą do rzadkości. Jedynie w kontekście wezwań 
na akcje uchodzą za istotne i mające wpływ na działalność spółki (R2: „W cza-
sie wezwania na akcje – w szczególności jeżeli mamy znaczny ich pakiet w swoim 
portfelu – mamy możliwość poprzez publikacje w prasie wpłynąć na innych akcjo-
nariuszy. Jeżeli cena wezwania jest za niska, głośno o tym mówimy, żeby przestrzec 
innych i wymusić na wzywającym podniesienie jej”).

Listy spółek obserwowanych17, które w literaturze amerykańskiej uważane są za 
istotną formę zaangażowania inwestorów instytucjonalnych, w Polsce okazują się 
nierozpoznawalne wśród ich przedstawicieli. Każdy respondent wyraził zdziwie-
nie, gdy został zapytany o tę formę aktywności.

17 Lista spółek, których działalność jest negatywnie oceniana przez zarządzającego i w przypadku 
których rekomendowane są działania naprawcze.
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8.3.5. Uwagi końcowe

Główną formą zaangażowania inwestorów instytucjonalnych (finansowych) 
w zarządzanie spółkami jest konstruktywny dialog z zarządem. Respondenci 
deklarowali również udział (i ewentualne składanie wniosków) w WZA. Pozostałe 
formy aktywności są sporadyczne lub w ogóle nie stosowane.

Rysunek 8.2.  Formy zaangażowania inwestorów instytucjonalnych (finansowych) 
w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

8.4. Ład korporacyjny a zaangażowanie inwestorów

W Polsce ład korporacyjny polega na stosowaniu dobrych praktyk opracowa-
nych przez GPW w Warszawie. Dla inwestorów instytucjonalnych przestrzeganie 
dobrych praktyk ładu korporacyjnego nie jest obojętne – zwracają oni szczególną 
uwagę na ten element na różnych etapach zainteresowania i obecności w spółce.

Wszyscy respondenci stwierdzili, że ład korporacyjny jest analizowany przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Szczególnie często zdarza się to wówczas, 
gdy pewne podejrzenia zarządzającego budzi niska wycena akcji (R1: „Analizujemy 
przestrzeganie dobrych praktyk ładu korporacyjnego, gdyż niskie ceny akcji mogą 
być spowodowane brakiem przestrzegania praw akcjonariuszy mniejszościowych 
i działaniem akcjonariusza większościowego na niekorzyść spółki”). Przyjęcie takiej 
postawy jest tym bardziej uzasadnione, że zarządzający portfelami szukają często 
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okazji i możliwości zakupu papierów wartościowych, które są wyceniane poniżej 
ich wartości fundamentalnej. Poza ewidentnym naruszeniem dobrych praktyk 
zarządzający twierdzą, że stabilny ład korporacyjny zapewnia większą przewidy-
walność (R4: „Dobry ład korporacyjny oznacza mniejsze ryzyko dla inwestora, 
większą przewidywalność i zazwyczaj lepsze zarządy”).

Analiza ładu korporacyjnego jest szczególnie ważna w przypadku małych 
spółek, których akcje charakteryzują się niską płynnością. Ewentualne problemy 
w spółce wynikające z nieprzestrzegania dobrych praktyk ładu korporacyjnego 
mogą powodować trudności w zbyciu tych papierów wartościowych i zaprzepa-
ścić osiągnięcie zakładanego zysku z inwestycji.

Od przestrzegania dobrych praktyk ładu korporacyjnego uzależniony jest 
również horyzont czasowy inwestycji. Zastrzeżenia dotyczące ładu korporacyj-
nego mogą wpłynąć na jego skrócenie i sprzedaż walorów (R1: „Jeżeli widzę, że 
w spółce dzieje się źle i podstawowe zasady nie są przestrzegane, to po prostu szu-
kam okazji, żeby pozbyć się tych akcji z portfela”).

Jeden z  respondentów wspomniał, że jakość ładu korporacyjnego decyduje 
o jego zaangażowaniu się w rozmowy z zarządem oraz aktywny udział w WZA.

Podsumowując, ład korporacyjny jest uwzględniany we wstępnej analizie spółki 
na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Jeżeli jego jakość budzi wątpliwość 
osoby zarządzającej określonymi papierami wartościowymi w portfelu, to skracany 
jest horyzont inwestycyjny, a akcje sprzedawane.

Podsumowanie

Podsumowując przeprowadzone badanie, można stwierdzić, że inwestorzy 
instytucjonalni (finansowi) działający w Polsce są świadomi praw wynikających 
z posiadania akcji. Jako akcjonariusze mniejszościowi, zagrożeni konfliktem agen-
cji, interesują się ładem korporacyjnym panującym w spółkach.

Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej najważniejsza dla wszystkich 
respondentów jest analiza fundamentalna. Pozostałe często wymieniane czynniki 
to uczciwość i kompetencje osób zasiadających w radzie nadzorczej (członkowie 
niezależni) oraz w zarządzie, a także przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego. 
Wśród innych obszarów analizy wymienia się również dywidendy, możliwość zgła-
szania członków niezależnych do rady nadzorczej, brak akcji uprzywilejowanych, 
poczynania konkurencji oraz analizę techniczną (odpowiedź na P1).
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Po nabyciu akcji zarządzający funduszami w Polsce korzystają z praw, jakie daje 
im ład korporacyjny i status akcjonariuszy mniejszościowych (odpowiedź na P2). 
Najpopularniejszą formą zaangażowania jest konstruktywny dialog z zarządem, 
prowadzony w formie regularnych spotkań z przedstawicielami zarządu (najczę-
ściej z dyrektorem finansowym) lub z niezależnymi członkami rady nadzorczej. 
Zarządzający funduszami deklarują również udział oraz zgłaszanie wniosków 
podczas obrad WZA. Rzadką formą zaangażowania są listy otwarte i wypowiedzi 
w prasie, podczas gdy listy spółek obserwowanych oraz przemówienia na WZA 
nie są praktykowane w ogóle (odpowiedź na P3).

Przestrzeganie dobrych praktyk ładu korporacyjnego jest istotne z perspek-
tywy zarządzających funduszami. Początkowo umożliwia to podjęcie właściwej 
decyzji inwestycyjnej (wątpliwości związane z ładem korporacyjnym, zwłaszcza 
w przypadku małych, niepłynnych spółek, mogą skutecznie zniechęcić do prze-
prowadzania inwestycji). W dalszej kolejności czynnik ten decyduje o horyzoncie 
czasowym – nieprawidłowości dotyczące przestrzegania ładu korporacyjnego wpro-
wadzają niepewność i skutkują skróceniem horyzontu inwestycyjnego (sprzedaży 
akcji). Również rozmowy z zarządem i udział w WZA stają się mniej efektywne, 
gdy dobre praktyki ładu korporacyjnego nie są przestrzegane (odpowiedź na P4).

Na podstawie przedstawionych wyników można więc stwierdzić, że cel bada-
nia został osiągnięty. Udało się również otrzymać odpowiedzi na wszystkie posta-
wione pytania badawcze.
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Rozdział 9

Współpraca przedsiębiorstw 
z organizacjami pozarządowymi w Polsce 

– badanie empiryczne

Streszczenie

Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu sprawia, że zmianie ulega model 
gospodarki opartej na biznesie nakierowanym na uzyskiwanie korzyści wyłącznie przez 
akcjonariuszy, bez uwzględniania interesów pozostałych uczestników procesu biznesowego. 
Przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać potencjał drzemiący w sprawnej współpracy z jed-
nostkami trzeciego sektora. Cenne są dla nich kompetencje merytoryczne pracowników 
organizacji pozarządowych, co czyni te podmioty ważnym partnerem w realizacji społecz-
nych celów przedsiębiorstwa. W niniejszej pracy postanowiono zweryfikować, czy kryte-
ria profesjonalizacji NGO i formalizacji współpracy są dla przedsiębiorstw działających 
w Polsce ważne w odniesieniu do współpracy przekładającej się na zadowolenie ze strony 
przedsiębiorstwa. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że przedsiębiorstwa funkcjonu-
jące w Polsce podejmują próby formalizacji współpracy z NGO, zasadniczo nie stosując 
jednak światowych standardów w tym zakresie. Współpraca dotyczy na ogół organizacji 
rozpoznawalnych, lecz o niskim poziomie profesjonalizacji. Nie wpływa to wszakże na opi-
nię o współpracy z podmiotami trzeciego sektora, którą postrzega się w tym przypadku 
bardzo pozytywnie.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, teoria interesariuszy, zarządzanie 
relacjami z interesariuszami, dialog z interesariuszami, organizacje pozarządowe

Kod klasyfikacji JEL: M14, P13, L31, L21
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Wstęp

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, która w ostatnich latach 
zyskuje na znaczeniu. Firmy biorą odpowiedzialność za swój wpływ na środowi-
sko i społeczeństwo poprzez m.in. działania proekologiczne, dialog z interesariu-
szami, wolontariat pracowniczy czy współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
Zwłaszcza ta ostatnia forma działań, polegająca na różnego rodzaju angażowaniu 
pracowników trzeciego sektora w realizację celów przedsiębiorstwa, jest szczegól-
nie ceniona przez firmy społecznie odpowiedzialne.

Organizacje pozarządowe, inaczej NGO lub organizacje non-profit, takie jak 
fundacje i stowarzyszenia, koncentrują swoje działania na rozwiązywaniu proble-
mów społecznych. Dzięki temu zdobywają unikatową wiedzę, know-how i potencjał, 
które okazują się przydatne w strategicznym rozwoju przedsiębiorstwa. W Polsce 
współpraca środowiska biznesowego z NGO znajduje się w fazie wzrostu. Prekur-
sorami w tej dziedzinie są międzynarodowe korporacje, które promują zachowa-
nia prospołeczne. Pierwotnie współpraca firm z organizacjami non-profit polegała 
głównie na udzielaniu tym podmiotom wsparcia finansowego i rzeczowego. Wraz 
z rozwojem koncepcji CSR przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać nowych możli-
wości oraz form współpracy, pozwalających na łączenie wspierania inicjatyw spo-
łecznych z poprawą konkurencyjności1.

Za przedmiot badania wybrano współpracę przedsiębiorstw z organizacjami 
pozarządowymi jako element realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Jest to problem dość nowy i mało rozpoznany, szczególnie w obrębie badań 
empirycznych. Zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na gruncie polskim bada-
czy interesuje problematyka współpracy przedsiębiorstw z organizacjami poza-
rządowymi głównie z uwagi na jej uwarunkowania historyczne i geopolityczne, 
a także motywy, formy oraz efekty działań podejmowanych w ramach tej współ-
pracy. Równolegle do tego nurtu badawczego rozwija się również obszar badań 
empirycznych nad tym zjawiskiem.

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie częściowych wyników bada-
nia zatytułowanego Czynniki warunkujące efektywną współpracę biznesu z organi-
zacjami pozarządowymi przeprowadzonego w 2016 roku wśród przedsiębiorców 

1 E. Hansen, H. Spitzeck, Measuring the impacts of NGO partnerships: the corporate and social bene-
fits of community involvement, “Corporate Governance: International Journal of Business in Society” 
2011, vol. 11, no. 4, s. 416.
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w Polsce w ramach badań młodych naukowców. Głównym założeniem badania 
było zweryfikowanie, czy kryteria profesjonalizacji NGO i formalizacji współpracy 
są z perspektywy przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce ważne pod względem 
efektywnej współpracy, tj. skutkującej zadowoleniem ze strony przedsiębiorstwa. 
Badanie przeprowadzono na próbie 101 przedsiębiorstw z  terenu całej Polski 
działających w obszarze CSR. Dane empiryczne zebrano za pomocą badawczego 
kwestionariusza ankiety.

W niniejszym wprowadzeniu zaprezentowano uzasadnienie wyboru proble-
matyki badawczej oraz główny cel analiz. Zasadnicza część opracowania składa 
się z trzech części, w których przedstawiono kolejno: syntetyczny przegląd litera-
tury, opis przyjętej metodyki badania oraz uzyskane wyniki wraz z charakterystyką 
próby badawczej. W podsumowaniu zawarto zaś najważniejsze wnioski oraz próbę 
nakreślenia kierunku dalszych badań.

9.1.  Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami 
pozarządowymi jako element realizacji polityki 
społecznej odpowiedzialności biznesu – przegląd 
literatury

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) 
jest najczęściej definiowana jako koncepcja, w ramach której firmy integrują kwe-
stie społeczne i środowiskowe z działaniami biznesowymi w drodze interakcji ze 
swoimi interesariuszami2. Niekiedy przyjmuje się, że CSR to już nie tyle pewien 
trend w zarządzaniu, który może być realizowany przez przedsiębiorstwo w dowol-
nym wymiarze lub całkowicie odrzucony, ile kierunek rozwoju i systemowej trans-
formacji tradycyjnej gospodarki3. Motywy skłaniające do podejmowania działań 
w obszarze CSR oraz sposoby ich realizacji są różne4 i zależą od wielu czynników, 
takich jak na przykład wielkość przedsiębiorstwa, struktura własności, położenie 
geograficzne czy otoczenie gospodarcze.

2 M. Prieto-Carron i in., Critical perspective on CSR and development: What we know, what we don’t 
know, and what we need to know, “International Affairs” 2006, vol. 82, no. 5, s. 978.

3 F.  Geels, The mulit-level perspective on sustainability transitions: responses to  seven criticisms, 
“Environmental Innovations and Societal Transitions” 2011, vol. 1, no. 1, s. 25.

4 E. Garriga, D. Mele, Corporate social responsibility theories: Mapping the territory, “Journal of 
Business Ethics” 2004, vol. 53, no. 1/2, s. 52–53.
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Jedną z podstawowych koncepcji odnoszących się do społecznej odpowie-
dzialności biznesu jest teoria interesariuszy. Zakłada ona, że przedsiębiorstwo, aby 
działać skutecznie, musi zwracać uwagę na te relacje z otoczeniem, które wpły-
wają na procesy biznesowe przedsiębiorstwa5. Innymi słowy, zarządzanie relacjami 
z interesariuszami jest kluczowe z perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa nieza-
leżnie od celu jego działalności. Mianem interesariuszy (ang. stakeholders) określa 
się osoby lub inne organizacje, które uczestniczą w procesie tworzenia wartości 
przedsiębiorstwa, pozostają zaangażowane w co najmniej jedną działalność przed-
siębiorstwa lub są zainteresowane jej rezultatami. Według innej definicji interesa-
riusze to grupy lub indywidualne osoby, które mogą wpływać lub są pod wpływem 
działań będących efektem osiągania celów organizacji6.

Obecnie uznaje się, że jedną z grup interesariuszy stanowią akcjonariusze, 
a dbanie o wszystkich interesariuszy organizacji umożliwia stały wzrost konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa i jego wartości dla akcjonariuszy7. Od firm oczekuje się, 
aby poprzez angażowanie się w działania społeczne, rozwiązywały problemy grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dialog z  interesariuszami jako narzę-
dzie angażowania się w kwestie społeczne i środowiskowe stanowi ważny element 
polityki CSR wielu przedsiębiorstw. Firmy nawiązują współpracę z organizacjami 
pozarządowymi jako partnerami uczestniczącymi w realizacji polityki CSR.

Organizacje pozarządowe, inaczej organizacje non-profit lub organizacje 
trzeciego sektora (ang. non-governmental organisation – NGO), to głównie fun-
dacje i stowarzyszenia. Trzeci sektor zarówno w Polsce, jak i na świecie znajduje 
się w fazie wzrostu. Liczba podmiotów działających w tym sektorze stale rośnie, 
zwiększa się też poziom zatrudnienia oraz łączna wysokość przychodów. W Polsce 
w 2014 roku aktywnie działało 87,4 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji spo-
łecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz instytucji samo-
rządu gospodarczego. Liczba wymienionych organizacji non-profit zwiększyła się 
o 4% w stosunku do roku 2012. Zrzeszały one łącznie w 2014 roku 8,9 mln człon-
ków8. Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje nienastawione na zysk realizują 

5 R. E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston 1984, 
s. 21.

6 Ibidem, s. 27.
7 R. E. Freeman, Response: Divergent stakeholder theory, “The Academy of Management Review” 

1999, vol. 24, no. 2, s. 235.
8 GUS, Działalność stowarzyszeń i  podobnych organizacji społecznych, fundacji i  społecznych pod-

miotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2014 r. – wyniki wstępne, notatka 
informacyjna z dnia 4.04.2016 roku, s. 1–3.
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swoje cele statutowe, działając na  rzecz ochrony środowiska lub rozwoju życia 
społecznego. Dzięki współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz administracją 
publiczną biorą czynny udział w rozwiązywaniu problemów społecznych9.

W literaturze przedmiotu spotkać można różne kategoryzacje interesariuszy. 
Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne postrzegają organizacje pozarządowe 
jako interesariuszy pierwszoplanowych, wśród których można wyróżnić grupy takie 
jak: pracownicy, klienci, potencjalni podwykonawcy, dostawcy usług specjalistycz-
nych oraz grupy szczególnych interesów, np. osoby z niepełnosprawnościami czy 
lokalna społeczność10.

Wiedza firm w Polsce na  temat nawiązywania i prowadzenia współpracy 
z organizacjami pozarządowymi jako interesariuszami pozostaje wciąż ograni-
czona. Zdaniem organizacji wiele przedsiębiorstw nie posiada żadnych procedur 
regulujących tę współpracę, przez co działają one nieracjonalnie z biznesowego 
punktu widzenia11. Na świecie coraz szersze zastosowanie w procesie zarządza-
nia relacjami z  interesariuszami znajduje Standard Zaangażowania Interesariu-
szy AA1000SES (ang. AA1000 Stakeholder Engagement Standard), który zawiera 
wytyczne dotyczące tego, jak projektować, wdrażać, monitorować oraz komunikować 
działania z zakresu zaangażowania interesariuszy, a także definiuje poziomy rela-
cji nawiązywanych na linii biznes – NGO12. Najbardziej pożądanym i dojrzałym 
podejściem do relacji z interesariuszami jest partnerstwo, rozumiane jako dziele-
nie kosztów ryzyka i odpowiedzialności. Otwiera ono nowe możliwości działania 
i zakłada wykorzystywanie tych samych narzędzi do planowania i wdrażania ini-
cjatyw poświęconych wspólnemu celowi.

Z badań wynika, że 91,8% przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych wery-
fikuje organizacje, z którymi planuje nawiązać współpracę13. Za cechy istotne przy 
podejmowaniu kooperacji firmy uznają takie czynniki jak: posiadanie przez orga-
nizację jasno sprecyzowanych celów i strategii, rozpoznawalność marki na rynku, 

 9 R. Barański, A. Olejniczak, Fundacje i  stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych 
z administracją publiczną, wydanie 2, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 205.

10 J. Reichel, Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w ramach programu spo-
łecznej odpowiedzialności, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, no. 261, s. 366.

11 J.  Reichel, Współpraca przedsiębiorstw z  organizacjami społeczeństwa obywatelskiego –  wnioski 
z wyników badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach” 2016, nr 267, s. 157.

12 www.accountability.org (12.06.2016).
13 M. Karwacka, Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa 

społecznie odpowiedzialne, raport z badania, Toruń 2013, s. 9.
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wiarygodność w środowisku biznesowym oraz gotowość do wypracowania nowych 
celów14.

Jeśli chodzi o cechy współpracy, to, jak wskazują wyniki tego samego bada-
nia, dla 100% przedsiębiorstw przejrzystość organizacji oraz obopólne korzyści 
są ważne lub bardzo ważne, z kolei jednakowe prawa postrzegane są jako ważne 
lub bardzo ważne dla 96% respondentów15. Brakuje jednak informacji na temat 
tego, czy cechy te rzeczywiście charakteryzują współpracę nawiązaną przez dane 
przedsiębiorstwa.

9.2. Metodyka badania

Głównym celem badania empirycznego było zweryfikowanie, czy kryteria pro-
fesjonalizacji NGO i formalizacji współpracy są z perspektywy przedsiębiorstw 
w Polsce ważne w odniesieniu do efektywnej współpracy. Za efektywną współ-
pracę uznano taki rodzaj współdziałania, który skutkuje zadowoleniem przedsię-
biorstwa ze współpracy z organizacją pozarządową. Głównemu celowi badania 
podporządkowano szereg pytań szczegółowych (pomocniczych), spośród których 
w niniejszym rozdziale omówione zostaną:

 – P1. Czy przedsiębiorstwa korzystają z wiedzy dostępnej na temat współpracy 
z organizacjami pozarządowymi?

 – P2. Z jakimi organizacjami pod względem ich wielkości, renomy i stopnia pro-
fesjonalizacji współpracują przedsiębiorstwa?

 – P3. Jakie formy współpracy występują w relacjach przedsiębiorstw z organi-
zacjami pozarządowymi?

 – P4. Czy współpraca prowadzona jest w sposób sformalizowany?
Za wiodącą metodę badawczą przyjęto metodę empiryczną, która polega 

na dochodzeniu do prawdy na podstawie doświadczenia, przy jednoczesnym 
dążeniu do zapewnienia warunków adekwatnego odzwierciedlenia rzeczywisto-
ści16. W ramach metody empirycznej wybrano narzędzie kwestionariusza ankiety 

14 M. Karwacka, Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontek-
ście społecznej odpowiedzialności biznesu, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2016, s. 264–266.

15 Ibidem, s. 277.
16 Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer 

business, Warszawa 2013, s. 29.
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w celu zebrania danych niezbędnych do uzyskania odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze.

Badanie pilotażowe przeprowadzono wśród przedstawicieli przedsiębiorstw 
obecnych na 6. Targach CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu. Badanie właściwe zostało zrealizowane przez firmę badawczą z zastoso-
waniem dwóch technik badawczych, tj. poprzez CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview), czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny, lub CAWI (Com-
puter Assisted Web Interview), tj. wspomagany komputerowo wywiad internetowy.

Badana populacja składała się wstępnie z 462 firm sklasyfikowanych w ran-
kingach i zbiorowościach skupiających przedsiębiorstwa wykazujące aktywność 
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Na podstawie pytania filtrują-
cego zidentyfikowano przedsiębiorstwa, które obecnie współpracują lub współ-
pracowały z organizacjami trzeciego sektora. Nie uzyskano odpowiedzi od całej 
badanej populacji. Ostatecznie w badaniu udział wzięło 101 respondentów, co sta-
nowi zwrot z badania na poziomie 22%.

9.3.  Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami 
pozarządowymi jako element realizacji polityki 
społecznej odpowiedzialności biznesu – wyniki badania

Przedstawiciele przedsiębiorstw, udzielając odpowiedzi, bazowali na doświad-
czeniach własnych oraz wyniesionych z przedsiębiorstwa w obszarze danej współ-
pracy. Zebrany materiał dostarcza informacji na temat aktualnego stanu kooperacji 
biznes – NGO w Polsce i przynosi odpowiedzi na postawione na początku pro-
cesu pytania badawcze.

Spośród 101 przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, 49 to podmioty 
duże, 29 – średnie, 17 – małe, a 6 – mikro. Pod względem zakresu działalności 
w próbie badawczej przeważały przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym, sta-
nowiące 39,6% wszystkich badanych podmiotów. Pozostałe firmy działają na rynku 
globalnym (24,8%), krajowym (26,7%) bądź regionalnym (8,9%).

O udzielenie odpowiedzi poproszono osoby najbardziej kompetentne w zakre-
sie współpracy przedsiębiorstwa z NGO. W 25 przypadkach była to osoba zatrud-
niona w dziale CSR, w 31 wywiadach odpowiedzi udzieliła osoba wyznaczona do 
współpracy z trzecim sektorem, z kolei w aż 45 przypadkach odpowiedzi udzielił 
pracownik innego działu. Może to potwierdzać, że, jak wskazują badania, wiele 
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firm wciąż nie zatrudnia osób odpowiedzialnych za działania w zakresie współ-
pracy na linii biznes – NGO lub nawet za działania CSR.

W badaniu wzięły udział firmy z 20 branż. Najwięcej przedsiębiorstw repre-
zentowało branże takie jak: budownictwo (15), przemysł drzewny, papierniczy 
i meblowy (10), przemysł spożywczy (9) oraz finanse (8). W badaniu udział wzięły 
tylko dwie spółki z Respect Index, czyli spółki notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych, sklasyfikowane jako spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny 
i zrównoważony.

Współpraca między przedsiębiorstwami a organizacjami pozarządowymi 
nawiązywana jest niemal równie chętnie przez firmy, jak i  fundacje czy stowa-
rzyszenia. Z badania wynika, że współpraca ta nieznacznie częściej podejmowana 
jest z inicjatywy NGO (56 wskazań). W 44 przypadkach za inicjatora współpracy 
uznano przedsiębiorstwo.

Analizując wyniki badania w części dotyczącej pytania o to, czy przedsiębior-
stwa korzystają z wiedzy dostępnej na temat współpracy z organizacjami poza-
rządowymi (P1), można zauważyć, że międzynarodowy standard zaangażowania 
interesariuszy (AA1000SES) jako źródło informacji na temat budowania dialogu 
z organizacjami pozarządowymi nie znajduje szerokiego zastosowania w Polsce, 
gdyż jest on wykorzystywany przez zaledwie 6,9% przedsiębiorstw. Aż 62,4% nie 
wykorzystało tego standardu przy nawiązywaniu współpracy, a kolejne 30,7% nie 
posiada na ten temat informacji, co może wskazywać na wciąż niską świadomość 
przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce na temat zasad i standardów zarządzania 
relacjami z interesariuszami. Firmy działają w sposób spontaniczny i nieustrukty-
ryzowany. Część tych braków może być niwelowana poprzez korzystanie z usług 
instytucji zewnętrznych specjalizujących się w doradztwie we współpracy na linii 
biznes – NGO. Niestety firmy zazwyczaj nie zasięgają porad (83%). Korzystanie 
z takich usług deklaruje 17,8% respondentów. Wynika stąd, że przy nawiązywaniu 
i prowadzeniu współpracy z trzecim sektorem przedsiębiorstwa bazują w znacznej 
mierze na własnych zasobach wewnętrznych.

W przypadku pytania o to, z jakimi organizacjami pod względem ich wielko-
ści, renomy i stopnia profesjonalizacji współpracują przedsiębiorstwa (P2), w przy-
padku wielkości preferowana jest współpraca z podmiotami małymi i mikro, które 
stanowią łącznie 72,3% wszystkich wskazań. Jak pokazuje wykres 9.1, przedsię-
biorstwa rzadziej prowadzą wspólne działania z organizacjami średnimi i dużymi. 
Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być to, że większość organizacji trzeciego 
sektora w Polsce to podmioty mikro i małe.
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Wykres 9.1. Wielkość organizacji, z którą nawiązano współpracę
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Źródło: opracowanie własne.

Wiele przedsiębiorstw za istotny czynnik wyboru organizacji do współpracy 
uważa jej rozpoznawalność17. To kryterium okazało się bardzo ważne dla badanych 
podmiotów. Aż 94,1% współpracuje z organizacjami rozpoznawalnymi na arenie 
międzynarodowej lub krajowej, w regionie lub globalnie. Analizując otrzymane 
wyniki bardziej szczegółowo, daje się zauważyć, że niemal 35% przedsiębiorstw 
współpracuje z organizacjami rozpoznawalnymi na rynku krajowym, a dalsze 33% 
z organizacjami rozpoznawalnymi w regionie. Kolejne 23% przypadków współpracy 
dotyczy organizacji znanych w lokalnym środowisku, a 4% podmiotów rozpozna-
walnych na arenie międzynarodowej. Jedynie 5,9% przedsiębiorstw zdecydowało 
się na współpracę z organizacją nieznaną.

W przypadku kryterium stopnia profesjonalizacji NGO, z jakimi współpracują 
przedsiębiorstwa w Polsce, na pierwszy plan wysuwają się takie cechy jak przejrzy-
stość oraz dobre przygotowanie oferty współpracy, gdyż charakteryzują około 40% 
organizacji, z którymi firmy współpracują. Przedsiębiorstwa zwracają też uwagę 
na to, czy organizacja ma wcześniejsze doświadczenie we współpracy z biznesem 
oraz czy ma status organizacji pożytku publicznego. Firmy rzadziej deklarują współ-
pracę z takimi podmiotami NGO, które dysponują osobami wyznaczonymi do 
nawiązywania kontaktów lub zatrudniają pracowników. Nie musi to jednak ozna-
czać, że są to czynniki mniej istotne, a jedynie nieczęsto spotykane. Podsumowując, 

17 M. Karwacka, Siła współpracy…, op.cit., s. 264–266.
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przedsiębiorstwa w Polsce w wielu przypadkach nawiązują relacje z organizacjami 
o niskim stopniu profesjonalizacji, co, jak widać, nie dyskwalifikuje organizacji jako 
partnera uczestniczącego we współpracy skutkującej zadowoleniem przedsiębior-
stwa. Rozkład odpowiedzi na to pytanie ilustruje wykres 9.2.

Wykres 9.2. Stopień profesjonalizacji organizacji pozarządowej
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Źródło: opracowanie własne.

W odpowiedzi na pytanie o  formy współpracy w relacjach przedsiębiorstw 
z organizacjami pozarządowymi (P3) uzyskano informacje, że do najczęściej podej-
mowanych form współpracy firm z organizacjami pozarządowymi w Polsce należy 
przekazywanie NGO środków finansowych, co deklaruje 78% respondentów, oraz 
przekazywanie NGO środków rzeczowych (44%). W odniesieniu do terminolo-
gii międzynarodowego standardu zaangażowania interesariuszy (AA1000SES) 
przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej współpracują z NGO na poziomie zwanym 
transakcją. Dzieje się tak mimo tego, że, jak wynika z badań, są to najmniej cenione 
przez przedsiębiorstwa formy współpracy18. Z kolei uznany za wartościowy przez 
przedsiębiorstwa, szczególnie w działaniach długofalowych, wolontariat pracowni-
czy dotyczy 27% przypadków współpracy. Nieco częściej przedsiębiorstwa udzie-
lają wsparcia merytorycznego (wg AA1000SES – angażowanie). Wysoko cenione 
przez społecznie odpowiedzialne firmy formy relacji, polegające na wspólnym 

18 Ibidem, s. 268–269.
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prowadzeniu projektów (wg AA1000SES – współpraca) oraz korzystanie z wie-
dzy i doświadczenia pracowników NGO (wg AA1000SES – konsultacje), doty-
czą najmniejszej liczby przypadków współpracy na linii biznes – NGO w Polsce19. 
Formy tej współpracy ukazuje wykres 9.3.

Wykres 9.3. Formy współpracy biznesu z NGO
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Źródło: opracowanie własne.

Analizując poziom formalizacji współpracy prowadzonej przez przedsiębior-
stwa w Polsce (P4), można zauważyć, że dużą wagę przywiązuje się do zawarcia 
umowy na piśmie. Wiele firm dokłada starań, by opracować plan współpracy oraz 
aby obie strony miały jednakowe prawo do wyrażania własnego zdania. Okazuje 
się jednak, że wciąż niewiele przypadków kooperacji opiera się na racjonalnym pla-
nowaniu efektów współpracy i monitorowaniu bieżących postępów jego realizacji.

Niemal połowa podmiotów (44,5%) po zakończeniu współpracy dokonała 
ewaluacji, tj. zmierzyła stopień osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Aż 98% 
spośród tych przedsiębiorstw osiągnęło zaplanowane cele. Przedsiębiorstwa były 
w większości zdecydowanie zadowolone (55,4%) lub raczej zadowolone (41,6%) 
ze współpracy z organizacją pozarządową. Z kolei 3% respondentów nie miało 
wyrobionego zdania na ten temat.

Bardzo podobnie kształtują się odpowiedzi dotyczące pytania o chęć kontynu-
acji współpracy z organizacją pozarządową w przyszłości. Aż 97% respondentów 

19 www.accountability.org (12.06.2016).
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jest zainteresowanych dalszą kooperacją, podczas gdy 3% przedsiębiorstw biorą-
cych udział w badaniu nie ma zdania na ten temat. Z powyższego wynika, że żaden 
podmiot nie ocenił współpracy z NGO negatywnie. Nie pojawiła się też firma, 
która odrzucałaby możliwość współpracy z NGO w przyszłości.

Wykres 9.4. Cechy współpracy biznes – NGO
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Podsumowanie

Z przedstawionych wyników wyłania się obraz przedsiębiorstw, które cenią 
współpracę z organizacjami znanymi, doświadczonymi i działającymi w sposób 
przejrzysty, choć niekoniecznie charakteryzującymi się rozbudowaną strukturą. 
Sama współpraca ma natomiast często charakter spontaniczny, nieustrukturyzo-
wany, bez opracowanego planu działania i zaplanowanych rezultatów. Oznacza 
to, że relacje biznes – NGO jako element polityki społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu znajdują się w Polsce we wstępnej fazie rozwoju. Taki stan rzeczy nie 
wpływa jednak negatywnie na poziom zadowolenia przedsiębiorstw z podejmowa-
nej współpracy. Jednocześnie wśród przedsiębiorców można dostrzec coraz więk-
szą potrzebę rozwoju w tym zakresie.

Wszystkie zebrane w toku niniejszego badania dane posłużyć mogą do dalszych, 
bardziej pogłębionych prac badawczych w omawianym zakresie. Z punktu widze-
nia badacza interesujące wydają się różnice w podejściu do sposobów prowadzenia 
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współpracy z organizacjami pozarządowymi, zależne od branży, w  jakiej działa 
dane przedsiębiorstwo. Analizie można wówczas poddać uwarunkowania prawne, 
dotyczące prowadzenia działalności w różnych branżach, oraz ich wpływ na rodzaj 
i zakres podejmowanej współpracy. Ciekawym wątkiem do dalszych rozważań 
może okazać się też identyfikacja tego, w jaki sposób działania z zakresu współ-
pracy przedsiębiorstw z NGO postrzegane są przez innych kluczowych intere-
sariuszy przedsiębiorstwa, takich jak inwestorzy, klienci, pracownicy czy lokalna 
społeczność. Warto również pogłębić badania nad pomiarem efektywności dzia-
łań na linii biznes – NGO oraz korzyści odnoszonych z tego tytułu, dokonując 
szczegółowego pomiaru przekrojowych danych statystycznych, opisujących sytu-
ację firmy przed i w trakcie prowadzenia przez nią działań w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
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Rozdział 10

The Newest Polish Experience in 
Implementing Public-Private Partnerships 

as a Source of Local Infrastructure 
Project Financing1

Streszczenie

Celem badania było ukazanie przykładów lokalnych projektów realizowanych w ramach 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ostatnich latach w Polsce oraz wyciągnięcie wnio-
sków dotyczących czynników, które zadecydowały o ich sukcesie.
W ramach badania przeprowadzono 8 studiów przypadków, składających się z wizji lokal-
nych oraz wywiadów IDI, z których wybrane znalazły się w prezentowanym tekście.
Badanie pokazało, że małe, lokalne projekty mogą być realizowane z powodzeniem w for-
mule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – także po kryzysie finansowym, przez niewielkie 
samorządy we współpracy z lokalnymi firmami.
Cechą wspólną analizowanych projektów jest zapewnienie przez partnera publicznego odpo-
wiedniej infrastruktury oraz pomocy formalnej, ze strony partnera prywatnego zaś – finan-
sowania, projektu i komercjalizacji. Ryzyko przychodowe z kolei dotyczy w tym przypadku 
partnera prywatnego.
Jako kluczowy czynnik sukcesu wskazano budowę kompetencji in-house przez partnera publicz-
nego. Ważne jest również zaufanie między stronami oraz wspólna orientacja na realizację celów.

Słowa kluczowe: Partnerstwo Publiczno-Prywatne, infrastruktura, samorząd

Kod klasyfikacji JEL: H42, H54, H57, L32, L33, O18

1 This is an extract of the research report, that will be published fully (in:) M. Wolański et al., 
Public-Private Partnership – theory, best practices and the newest Polish experience, Warsaw School of 
Economics, Warsaw 2017.
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Introduction

The newest case studies of implementing Public-Private Partnerships for local 
infrastructure project were a subject of the research project conducted by Michał 
Wolański in cooperation with Wiktor Mrozowski and Mateusz Zaremba. In total, 
5 successful and 3 not completed projects have been researched, out of which 
2  successful case studies and general conclusions are presented in this paper. We 
would like the primary outcome of this research to widen the knowledge of par-
ticipants of the public-private partnership process, particularly targeting at the 
granting authority (public sector bodies) and sponsors providing equity to  the 
project companies. The general aim of the study is to improve the co-operation 
between these bodies through the whole PPP project, starting from identification 
and preparation, through bidding process and financial arrangements and finish-
ing at operation and (future) handback.

After the initial investigation, it is quite clear that mostly high-value transport 
projects are widely researched2, as well as presented by daily and business press. 
As a result, we find it beneficial for the future to focus on those less explored local 
projects with particular interest to evaluate public-private partnership projects of 
local health and city infrastructure.

Regardless of how thoroughly we would like to examine the subject, budget and 
timing constrains as well as willingness of potential participants to take part in vol-
untary interviews limit us only to a small piece of community projects undertook 
in Poland. Nonetheless, the methodology of in-depth interviews (IDIs), conducted 
with all parties involved, and supported by local media coverage, including press, 
allows us not only to present the following cases, but also to draw key learning 
conclusions for upcoming projects with the hope that communities, which are 
joining them will coordinate them with even higher effectiveness and efficiency.

2 To mention just a few: Report on public-private partnership, ed. J. Hausner, Centrum PPP, Warsaw 
2013; Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego 
w latach 2009–2013, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Baker & McKen-
zie Krzyżowski i Wspólnicy, Ministry of Economy, Warsaw 2015, Partnerstwo Publiczno-Prywatne 
w latach 2009–11, ed. K. Siwek, Ministry of Regional Development, Warsaw 2012.
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While preparing for the qualitative research and searching for best projects suit-
ing the research objective, we used the PPP Database available on one of the Polish 
Government’s portals3, and some qualitative analyses have been conducted as well.

10.1. PPP in Poland

107 public-private partnership contracts have been signed between January 2009 
and September 2016 and they constitute a total CAPEX/OPEX of PLN5.147 bil-
lion, according to the Project Database on official PPP Polish Government portal4. 
It is worth mentioning that only projects fully meeting requirements of the Polish 
2008 PPP Act5 and 2009 Concession Act6 have been taken into these statistics, 
therefore a careful reader will not find any reference there to biggest investments 
started before these dates, such as A1/A2 highways infrastructure improvement.

In terms of a total sum of CAPEX/OPEX in 2009–16 (see: table 10.1), tele-
communication and waste management projects are in the strong lead with  budgets, 
which account for 32.7% and 27.5% of total investment respectively, followed by 
revitalisation and infrastructure projects (10.0% and 6.8%) and sport & tourism 
and culture (5.3% and 5.2%). Healthcare, public building or education, though, 
important for local communities drive less interest of investment from public sec-
tor and their share in total investment is very low.

It is interesting to see how the idea of public-private partnership have strongly 
gained popularity over the years with just 2 contracts signed in 2009, 16 contracts 
– in 2012 and 24 – in 2015, becoming eventually more popular for smaller projects 
as well, bearing in mind that the highest budget contracts were signed in 2013 
(see: figure 10.1). That, together with qualitative research conducted, allows us 
to outline the process of partnership between local authorities and private enti-
ties being democratised after a few years of learning process. However, the posi-
tive trend reverted significantly last year with only 6 contracts signed in 2016 
and rather no chance to meet 2015 level with only 3 months left. Based on the 

3 Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Official Website of the Polish Ministry of 
Development Website, http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx/ (19.10.2016).

4 Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, op.cit.
5 Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100.
6 Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usług, DzU 2009, nr 19, 

poz. 101.
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conducted interviews, it is justified to set forth the hypothesis this inverted ten-
dency will continue for the next few years due to local authorities fears of the new 
government’s policy towards public-private initiatives.

Table 10.1. Structure of PPP projects in Poland (2009–2016)

Sector
Total sum of projects CAPEX / 

OPEX in PLN million
Share of total 
CAPEX/OPEX

No of 
projects

Share of total 
no of projects

Telecommunication 1684 32.7% 11 10.3%

Waste management 1417 27.5% 5 4.7%

Revitalisation 514 10.0% 4 3.7%

Infrastructure 352 6.8% 18 16.8%

Sport & tourism 271 5.3% 17 15.9%

Culture 265 5.2% 6 5.6%

Power engineering 210 4.1% 16 15.0%

Healthcare 147 2.8% 3 2.8%

Public buildings 134 2.6% 6 5.6%

Water & sewage 122 2.4% 12 11.2%

Other 27 0.5% 4 3.7%

Education 4 0.1% 5 4.7%

Total 5147 100.0% 107 100.0%

Source: own analysis based on: Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, op.cit.

Figure 10.1. Total number and volume of PPP projects in Poland (2009–Sep 2016)
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Also OECD analysis, based on the Polish Government data confirms high 
popularity of smaller value projects, stressing also its high completion rate, account-
ing for almost 50% for projects below PLN 5 million, compared to less than 5% 
for projects worth PLN50 million and more (see: figure 10.2).

Figure 10.2. PPP projects by size in Poland
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Source: OECD Economic Surveys Poland, OECD, Paris 2016, p. 111 – based on the Polish Government Data.

10.2. Columbaria in the cemeteries of Gdańsk

10.2.1. Background

For some time, Gdańsk has struggled with the issue of shortage of places of 
burial, especially in older, densely built-up districts, where cemeteries were small 
and places of burial were not only scant, but the cemeteries were also utilised 
and, in consequence, visited by relatives less often. The columbaria, implemented 
as a wall for an urn containment, were a natural response to the demands of the 
market; they also became a means of revitalisation of closed cemeteries (cemeter-
ies that no longer offered burial). Additionally, already existing columbaria were 
functioning efficiently despite their hardly attractive location and did not entail 
a community protest, which is essential in the case of the sector in question.
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The municipal budget was in good condition and Gdańsk would be able to fund 
the columbaria directly through the city budget. However, financial simulations 
indicated the superiority of PPP form over direct funding and potential acqui-
sition of funds through bank loan. Nevertheless, at the beginning, Gdańsk was 
in favour of a regular concession and launched a tender for the project of colum-
baria. After viewing initial projects and exploratory discussions with representa-
tives of funeral industry, a decision in favour of PPP was made and the process of 
negotiation initiated.

10.2.2. Negotiations

Before proceeding with the procedure, the city prepared projects of initial land-
scape planning, which were based on a dialogue with the residents, bearing in mind 
the potential community protest concerning the construction of columbaria. These 
projects were carried out as to create an initial functional specification. After its 
preparation, a tender was agreed upon and business partners were invited to bid.

Plans were extremely detailed, including a very precise description regard-
ing the amount of niches in particular columbarium at each cemetery (9,000 new 
funeral places at 8 cemeteries, including Centralny-Srebrzysko, Sobieszewski, 
Garnizonowy and antique Oliwski – see: figure 10.3)7. Nevertheless, during the 
negotiations, some of the locations were changed/cancelled and none of niches was 
decreased to 2,500 once the final contract was signed (with an option to extend 
to the initially planned number).8

Upon the review of submitted offers, two tenderers were invited to multistage 
negotiations and finally a deal with a bidder, who opted for more modern (cheaper 
and less invasive) technology not considered in the initial terms of reference, was 
signed. The chosen partner was PPHU “Zieleń”, a local, private company special-
ized in funeral services as well as green areas maintenance, rooting back from com-
munal ownership, privatised in 1992 through employee buyout.

During the negotiations the city withdrew from the so-called maximum option, 
which involved the construction of columbaria on all cemeteries – thanks to an 
additional analysis presented by the public partner, which showed a large financial 

7 K. Moritz, Dwie firmy chcą budować kolumbaria w Gdańsku, Trojmiasto.pl, http://www.trojmia-
sto.pl/wiadomosci/Dwie-firmy-chca-budowac-kolumbaria-w-Gdansku-n62460.html (20.10.2016).

8 Gdańsk podpisuje koncesję na kolumbaria, http://ippp.pl/funeralna-koncesja-w-gdansku/. Ippp.pl 
(20.10.2016).
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risk of this undertaking (due to popularity of other cemeteries among older, lonely 
people, who value traditional forms of burial).

Figure 10.3. Columbaria on the Oilwski Cemetery in Gdańsk

Photo: Wiktor Mrozowski

The offer of some conveniences for the future users, such as family or dou-
ble columbarium niches and, which was a novelty in Poland at the time, exhuma-
tions of existing graves, assistance in organising a cremation and placing the urn 
in a family grave, were stated at the point of negotiations.9

In January 2016, all columbaria began operations. Since being open for use and 
during construction, columbaria have met with public approval apart from several 
comments concerning the architectural aspect (regarding a wall as an object which 
obstructs the view). Furthermore, the surge of interest in columbaria is positive 
when taking long-term changes to managing cemetery space (and possibly avoid-
ing extending it) into consideration.

9 It is worth noticing that prices of columbarium niches vary not only by type of service, but also 
by cemetery and may cost between PLN2,500 (€ 600) and PLN5,000 PLN (€ 1200).
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10.2.3. Risk and responsibility sharing

The assumed budget of the project, which had not changed during the tender, 
was PLN10 million for the whole undertaking (the project and the construction, 
also including adaptation to requirements of the conservation-restoration of cul-
tural heritage on one of the cemeteries), which was entirely covered by the private 
party. The public body had to negotiate such a deal with the private party so that 
the undertaking was bankable – from the beginning the partners (candidates in the 
procedure) were informed that the city did not guarantee the debt of the inves-
tor. As a result of such a model, the risk of the public body may be assessed as low.

However, it is worth mentioning that due to bank approach providing credit 
approval before signing a contract with caution, negotiations between the inves-
tor and the financial institution took place after finalising the tender, design and 
financial reports (signing the final PPP contract), meaning that both sides were 
exposed to the risk of not acquiring funds after closing the tender. This risk was 
minimalised by verifying the financial viability of the private party by the public 
body and provisions in the contract, which ensured the bankability of the deal.

The private party is allowed to keep all financial benefits from the result of 
partnership for the duration of 22 years. After this time has passed, the owner-
ship is transferred to the city with an additional 3-year-warranty (so the structure 
has to be planned for at least 25 years). The private investor has the right to ben-
efit financially up to a set amount of proceeds – after it is reached, the profit is 
split 50–50 with the city. Such a model, together with an increasing demand for 
columbaria and a neutral approach of the Catholic church, ensures profitability 
and a lower risk for the private party.

10.2.4. Lessons learned

Both sides are satisfied by the procedure and the project itself, not only when 
taking the long-term strategy into consideration, but also the financial benefits. 
They also agree upon the importance of right qualifications and openness to ideas 
and experience of the other party as key factors in the undertaking:

 – the private party appreciated the thoroughness of documentation provided by 
the city and consideration of the public body in the process of negotiation, 
especially in  including clauses in  the contract which allowed for acquiring 
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a bank loan later; as mentioned before, the public body also agreed to changes 
in the construction;

 – the public body stresses the importance of trust which was put in the negotia-
tion team by municipal officials, the necessity of both consulting the funeral 
industry and local society, and the need for the officials to understand that the 
second party will only participate in a project, if it can profit from it.
Both sides have respected the procedure and balance of responsibility and risks 

required by the procedure. To cite the well-phrased statement by a representative 
of the private party: "it's a very nice formula – partnership; partners have to talk 
and acknowledge the issues of both sides". Such understanding was also expressed 
by the public body.

10.3. Cemetery and crematory in Podgórki Tynieckie, Kraków

10.3.1. Background

Kraków, as every other municipality in Poland, is obliged to provide burial 
places for its inhabitants. First attempts to locate a cemetery in Podgórki Tynieckie 
were carried out in the 70 s, but it was not until the 90 s, as a result of shortage 
of burial places in other cemeteries, the City Council of Kraków passed the bill, 
which confirmed the location.

First projects concerning the design of the cemetery began after 2000, when 
the first plans of including a crematory in the project were also drafted as a result 
of growing acceptance of such a means of burial and sober assessment of the pos-
sibilities of saving space.10

In 2009 the local spatial development plan was passed, the purchase of land 
started and finally, the final acreage of the cemetery was declared to encompass 9 
hectares and 9,000 burial places (in both traditional gravesites and columbaria). 
The city itself did not have enough funds available to build the cemetery at the 

10 Kraków was the last bigger Polish city (over 300k inhabitants) that finally constricted crema-
tory. One (but not the only) of the reasons was a negative experience several years ago, when a private 
investor began to construct one without an effective construction permit, and also without environ-
mental impact assessment. The crematory was located just opposite a hospital. This caused high social 
unacceptance and also negative publicity, so that proper authorities ordered the facility to be demol-
ished, and the problem was not tackled over several years.
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time and initial economic analyses did not predict commercial success selling burial 
places, so the crematory was added as a commercial element.

Before that, Kraków tried the PPP formula several times in different projects. 
Additionally, the experience of Olsztyn, which implemented the PPP procedure 
in a similar project before (a crematory only), was taken into consideration. Thus, 
a decision of beginning a competitive dialogue and a negotiating committee was 
appointed.

10.3.2. Negotiations

A competitive dialogue was started at the end of 2010 and lasted 8 months 
until July 2011, when a contract with a private partner was signed. Only one bid-
der has participated – a Polish-Italian consortium of Klepsydra Company from 
Łódź (a private funeral company, privatised from Łódź municipal ownership) and 
Urciuoli Group’s S. R. L The process itself became a form of negotiation includ-
ing acquiring credit for the investment. The negotiations themselves went quite 
smoothly, the public body had experience in PPP projects, as already mentioned, 
and the private party had prior experiences in both funeral industry and crema-
tory construction.

10.3.3. Risk and responsibilities sharing

The city, planning to retain control over the area, tried to negotiate an agree-
ment based on concession without additional payment, which would connect the 
construction of the cemetery and the crematory (to ensure the profitability for the 
private party while providing the city with much-needed burial places). As a result, 
the facility was built and an exchange of invoices began (the private party issued 
an invoice for construction work, while the city issued an invoice for the same 
amount for the benefits the private party would gain over a given period of time).

The maximum period of the deal was 29 years and 7 months (less than 30 
years, as to evade the risks of acquisitive prescription). After that period, the cre-
matory would become the city property. The project implementation has been 
structured as follows:

 – when the crematory was completed, the private party would make 2 hectares 
of burial space also available – if not, the crematory would become the city 
property after five years;
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 – when the first 2 hectares were filled, the private investor would have to make 
additional 2 hectares available and so forth, until the planned space is available.11

The project was estimated to cost PLN24.5 million of private party investment 
(crematory, administrative building, ceremonial building and cemetery); during the 
course of competitive dialogue, the city agreed to build a road (Podgórki Tynieckie 
Street, along with the sidewalk and street lighting) for an estimated PLN2.1 mil-
lion and a car park for additional PLN1.5 million.

Given the structure of the contract with an additional assumption of private 
party financing, the investment not using funds gained from the cemetery itself 
and the increasing demand for cremation (+1,5% a year), both parties assessed the 
risk of the investment as low.

10.3.4. Sharply increasing risk

Kraków was the last large city without a crematory and at the moment such 
a means of burial has become increasingly tolerated due to neutrality of the Cath-
olic church and favour of the press. Nobody expected that the project would cause 
a social outcry and in this aspect, the risk assessment was misjudged.

A protest of a group of 7–10 people was not only able to postpone the invest-
ment, but also put the whole construction of crematory (the commercial guar-
antee of the project) in jeopardy. By employing all possible means, including the 
proximity of a protected area “Natura 2000”, the protesters were trying to prove 
that “the location of the crematory will worsen the living conditions and endan-
ger nearby areas”. All the protests began after the spatial development plan was 
passed, but before the construction permits were issued, including the road and 
car park construction.

As a result, the road itself had been built for half a year, but the construction 
permit was issued after 3 and a half years. Permits for the construction of the car 
park were delayed even further, which resulted in construction of the crematory (for 
which the permit has been issued), but the private investor was not able to make 
the first 2 hectares of burial space available.

The contract did not anticipate such an outcome. Fortunately, the crema-
tory was opened in March 2016 and the final permit for the construction of the 

11 Finally, the graving surface amounts to 7.5 ha, the remaining 1.5 ha is designated for the crema-
tory, green areas, pavements and parking.
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car park (as well as the cemetery) was issued in September 2016, which resulted 
in more time for both the private party and the city to keep their ends of the bar-
gain. The building of the crematory can be seen in figure 10.4).

Figure 10.4. Crematory on the Podgórki Tynieckie cementary in Kraków

Photo: Wiktor Mrozowski

10.4. Lessons learned

Despite a sharp increase in risk, which happened unexpectedly and surprised 
both parties, both the city of Kraków and the private investor find the project and 
the PPP formula successful. The representatives of the parties noted the follow-
ing issues as key factors of the success:

 – willingness to learn and exchange experiences on behalf of both parties as well 
as sharing analyses of similar investments and drawing conclusions from other 
PPP projects etc.;

 – awareness of potential difficulties (meticulous minuting of meetings, careful 
decision making and reasoning behind it etc.);

 – trust which was formed between partners, as well as trust of the city towards 
the negotiation team.
Both parties also agree on the fact that the risk of potential protests was 

underestimated, which caused delays in the project. What is interesting is that the 
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public body feared the possibility of the private party breaking the deal (which was 
in no way confirmed by the private party).

The representatives of the city regretted that the project did not spark more 
interest from other investors, which could potentially create a better situation dur-
ing the negotiations.

Similarly to other cities and examples, the public body noted the only right 
approach to PPP referred to as “fear not” and described as full awareness and being 
ready for inspections, which will follow the signing of the deal (both delegated 
internally by the city and externally by central authorities).

Conclusion

Statistical data show that more than half of the projects carried out as a part of 
PPP resulted in success. Although they were related to various branches and 
budgets, varied among the split of responsibilities and risks, one can see a reg-
ularity concerning the key factors of success, which can be summarised in the 
following list:

 – mutual understanding and trust between the partners – with full responsibili ty, 
in every case considered, both sides emphasise the element of trust as vital 
in completing the goals; what is more, during the course of negotiation pro-
cedure these goals became mutual resulting in devising an optimal solution;

 – mutual and constant learning during the course of procedure – the trust men-
tioned above made both sides consider the partner's position and try to learn 
from their experience. Not only the municipal officials were open to consider 
the commercial aspects and industries, but also private companies understood 
the necessity of some procedure forms, which leads us to two more factors:
• understanding of the public party that the private party should profit from 

the investment and accepting that fact;
• understanding of the private party that it is necessary to introduce crucial 

procedures and some dose of bureaucracy, which have to be meticulously 
followed, both to clarify the procedure at a given moment and to secure 
oneself in the case of future inspections; it was not without any reason that 
most interviewees joked that “in addition to the three P's in PPP there is 
one more, the prosecutor's office”.
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 The learning was also present in every example, in which the city participated 
in PPP projects before; one could see how conclusions were drawn and needed 
changes were implemented;

 – the belief of mayors in the PPP formula and empowering of local municipal 
officials, which was often connected to a kind of local patriotism and willing-
ness to do something for the society, which was not only apparent in completed 
projects, but also those, which despite being cancelled, constituted the basis for 
further learning and putting the experience to use in the future.
All these elements concerning the human factor would not work, if not accom-

panied by courage of the involved parties and belief in success.
Obviously, the procedural and institutional elements beside the human fac-

tors have to be mentioned:
 – conducting the entirety of the project using clear and precise procedures, 

which set the objectives of the project then make the public party to conduct 
thorough analyses and risk assessments and verification of these during the 
course of consultations with private parties, often before initiating the nego-
tiations; only after the verification the public party began the official part of 
PPP, choosing between a tender or a negotiation dialogue;

 – at the same time, it has to be emphasised that these procedures were suffi-
ciently flexible in the opinion of both parties, which resulted in simplifying 
the dialogue and enabling changes in the phases of procedure already agreed 
upon, if the changes were beneficial to the project; all this was obviously car-
ried out according to the regulations and procedure norms;

 – the presence of financial institutions, especially banks, was regarded as positive 
by both parties, because the low debt risk they provided safeguarded the analy-
ses and procedures; the positive opinions of private parties, describing how the 
multitude of financial analyses allowed them to evade many traps and let them 
notice previously unconsidered risks, were quite surprising to the research team;

 – full orientation on preparing financial forecasts, having in mind social goals 
to be fulfilled. If prepared commonly, this leads to full confidence and high 
empathy between the parties;

 – finally, it is worth mentioning that the participation of consulting companies 
involved in some projects was judged with noticeable restraint; despite the 
knowledge of PPP processes, the proposed solutions were often abstract to the 
local character, the procedures also took longer due to complicated structures 
of the companies and distant location of their office (Warsaw). One of the 
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cities stressed the fact that they have resigned from similar services after their 
first PPP project.
It should be also noticed that once a local authority becomes professional with 

PPP, by conducting smaller projects (as Gdańsk does), it gladly uses PPP for con-
ducting further, more complicated investments.

On the contrary, legal doubts can be stated as the main obstacles in closing 
PPPs, although success studies prove, that good empowerment of project manage-
ment, high organisational culture and motivation to deliver a project are enough 
to overcome these doubts.

The cases analysed did not show distinct regularities in the split of risk, but 
some repeating patterns concerning contribution and responsibilities of respec-
tive parties could be observed:

 – the municipality usually provided: (1) land and (where they have already existed) 
(2) facilities, often in need of renovation or finish, it often made a commit-
ment to (3) construct a road, car park or ensure the safety of the premises, it 
also provided (4) conveniences or assistance in acquiring construction permits; 
at the same time the private partner provided (a) financial investment cove-
ring the stage of design and construction or renovation, either as their own 
investment or providing funding by a bank loan, (b) practical knowledge of 
construction and (c) utilisation – such split minimalised the risk as well, since 
both parties took responsibility for the areas they had most experience in. Only 
selected municipalities allowed mortgaging the land contributed, which sim-
plified acquiring credit, but increased their risk; those that made the decision 
not to, were aware of potential lack of funding in the future;

 – regardless of initial assumptions, after the tender or negotiation dialogue has 
ended, full utilisation and administration of facilities, which were the part of 
PPP procedure, was usually left in the hands of the private party; cases of main-
taining quality of administration were also common (directly, as in the example 
of dormitories in Kraków, or indirectly as in the example of the centre in Kob-
ylnica), which lowered the risk of the public party. An additional form of qual-
ity and time control was connecting commercial elements with social elements, 
which called for investments in the social element as to allow for commercial 
investment (for example, the length of contract for the crematory in Kraków 
was connected to the punctuality of finishing respective stages of the cemetery);

 – complicated formulas have been employed to share incomes; generally the in-
comes were assigned to the private party, but some special cases were considered:
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• the income level of the private party has been capped – over a given thresh-
old they will be split between the parties;

• the income can be adjusted (especially – fines can be deducted), accordingly 
to the service quality levels achieved (dormitories in Cracow);

• additional remuneration on the top of commercial incomes (availability fee) 
may be paid for facilities, that will be used by the public party (the exam-
ple of Wyspa Spichrzów).

 – for the private parties' part, even though these were often the first PPP projects 
they participated in, they always were involved in projects connected to their 
main business area (funeral industry in the case of cemeteries/columbaria, invest-
ment funds in the case of large compounds, healthcare industry in the case of 
treatment facilities etc.); it helped to minimise the risk and resulted in a thor-
ough evaluation of the undertaking, including precise calculations of demand 
for the provided services and, in consequence, acquiring better interest rate;

 – but for one exception, the investments were regarded positively by inhabit-
ants and local media, which was the result of either social reasonability of the 
investments or social consultations; it has lowered the risk of investments con-
siderably, as proven by delays in the only exception (the crematory in Kraków).
To summarise, it may be worth restating that both parties wanted to mini-

mise the overall risk of the undertaking, despite their viewpoints. However, in the 
opinion of the research group, the risks were balanced and final solutions were 
fair for both participants.

While considering the future of PPP in Poland, we would like to start by defin-
ing the 3 key growth factors (chosen in regard to the previous analysis of key fac-
tors of success) and, by negating them, demonstrate what obstacles can affect the 
development of PPP negatively. These are, in our opinion, sorted by importance:
1) courage of the public party to cooperate with the private party and willingness 

of both sides to trust each other in the long run;
2) stability of investment climate, regardless of changing political environment;
3) clarity, transparency and flexibility of procedures, which allows efficient risk 

assessment, quicker phase of offer preparation and relative ease in obtaining 
funds.
The study also proved that a significant share of local companies, specialised 

in a given area (funeral services, mental health care), participating successfully 
in smaller PPPs can be considered as an important positive effect, helping them 



Rozdział 10. The Newest Polish Experience in Implementing Public-Private Partnerships... 193

to provide more complex business models. Some of the projects even remained 
bankable without any public sector guarantees.

One of the basic questions asked during the design of this research concerned 
the future of PPP. It is not the role of this research group to judge the changes 
which are taking place in Poland since the last year. However, we can ascertain 
that, if the aforementioned key factors of growth are retained, the PPP market will 
continue to grow even in spite of possible change to financing forms and avail-
ability of the EU funds.

Through negating of the aforementioned factors, we can also conclude that 
a growth in PPP in Poland will be seriously threatened, if any or all of following 
trends appear:

 – a decline in trust of the municipal official towards the central government, legal 
instability or vagueness of inspection procedures; this will lead to a decline 
in investment certainty and, in consequence, affecting the courage of the pri-
vate party;

 – instability of the investment climate at macro level concerning investments 
in education, healthcare and small businesses; it may lead to a bigger risk of 
investment assessment in respective industries;

 – instability of political climate on the municipal level; potential defaulting on 
contracts by the public party or disputing previously agreed upon agreements 
may affect the demand of services negatively;

 – increasing control and inspections, which may lead to rigidifying the proce-
dures and lack of flexibility in the course of dialogues and tenders; which may 
result in an inability to devise optimal solutions and, in consequence, break-
ing off the deal.
Over the last couple of years, since the PPP bill went into effect, one could 

observe a growing interest in this form of financing and utilisation. During the 
interviews with the representatives of parties we could hear the sense of pride con-
cerning the achievements and willingness to achieve more, like introducing the 
solutions in other parts of the municipality. To wonder if PPP has changed the 
long-term way of functioning of municipalities would be speculation, but it surely 
allowed people involved in the processes to learn respect to the other party and 
understanding both the social and business influence of the project.
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Rozdział 11

User Innovation Typology: From the Lonely 
Innovator to Co-creation Communities

Streszczenie

Innowacje użytkowników (user innovation – UI) stanowią jedno z kluczowych zagadnień 
w dyskusji między badaczami i praktykami zarządzania innowacjami. Ostatnia dekada wraz 
z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rosnącą heterogenicznością 
potrzeb konsumentów przyniosła znaczny wzrost zaangażowania użytkowników w procesy 
innowacyjne. W obliczu szybko zwiększającej się liczby badań z tego zakresu celem niniej-
szego opracowania jest wyznaczenie granic pojmowania wskazanego zagadnienia w lite-
raturze oraz zidentyfikowanie głównych typów UI. By zrealizować tak zdefiniowany cel 
badawczy, autorka postanowiła odnieść się do następującego pytania badawczego: jak użyt-
kownicy tworzą innowacje?
W celu zidentyfikowania stosownych badań do analizy wykorzystana została metoda sys-
tematycznego przeglądu literatury. W ramach bazy Thomas Reuters Web of Science doko-
nano wyszukiwania po haśle user innovation w polu temat (topic), które obejmuje tytuły, 
słowa kluczowe oraz abstrakty. Szczegółowej analizie poddano 50 artykułów o największej 
liczbie cytowań.
Przegląd literatury umożliwił identyfikację dwóch kategorii stosowanych w zakresie różnico-
wania typów innowacji użytkowników. Pierwsza z nich dotyczy perspektywy przyjmowanej 
w obrębie organizacji procesu innowacyjnego, w którym centralną rolę może odgrywać użyt-
kownik (innowacje tworzone w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb użytkowników) bądź 
firma (komercyjne projekty innowacyjne, do udziału w których firmy zapraszają użytkow-
ników). Druga kategoria odnosi się zaś do umiejscowienia procesu innowacyjnego – może 
być on bowiem podejmowany przez pojedynczego użytkownika lub w ramach sieci. Połą-
czenie obu tych wariantów pozwoliło na wyznaczenie czterech podstawowych typów UI: 
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(1) innowacja pojedynczego użytkownika, (2) innowacja w społecznościach użytkowników, 
(3) innowacja masowo-skastomizowana, (4) innowacja w społecznościach firmowych.

Słowa kluczowe: użytkownicy, innowacja, zarządzanie innowacjami, masowa kastomizacja, 
społeczności użytkowników

Kod klasyfikacji JEL: M10, O30, O31

Introduction

For decades innovation research has focused primarily on manufacturers as 
the major source of innovation in the economy. Manufacturers, incentivized by the 
possibility to sell what they developed to an entire marketplace of users and spread 
development costs over a large number of units sold, were traditionally viewed as 
the most logical locus of innovation for products and services. This dominance of 
manufacturer-centric innovation model was challenged by von Hippel’s research, 
beginning in the 1970s, who first paid attention to the role of users as innovators. 
The results of his study on the innovation process of scientific instruments pro-
vided evidence that the vast majority (approximately 80%) of these innovations 
were invented, prototyped and first field-tested by users of the instrument1. In all 
such cases, the role of the manufacturer was restricted to the commercialization 
and diffusion of the innovation.

Since this seminal work, user innovation (UI) has become one of the key topics 
of the discussion held among innovation management scholars and practitioners. 
Von Hippel2 defines user innovation as the “one that a firm or individual makes 
to use themselves”. In this model, users are no longer “pure” consumers of products 
created and supplied by producers, but design and often manufacture products and 
services for themselves. User innovation is based on three key premises: (1) users 
have unique information about their needs; (2) when enabled they will create solu-
tions to those needs; (3) they often freely reveal those solutions to  others3. Users, 
both an intermediate and a consumer, play a central role in innovation processes 

1 E. von Hippel, The Dominant Role of Users in the Scientific Instrument Innovation Process, “Rese-
arch Policy” 1976, vol. 5, no. 3.

2 E. von Hippel, The User Innovation Revolution, “MIT Sloan Management Review”, 2011.
3 F. Piller, J. West, Firms, Users, and Innovation: An Interactive Model of Coupled Open Innova-

tion, (in:) New Frontiers in Open Innovation, eds. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West, Oxford 
University Press, Oxford 2014.
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in various sectors – ranging from oil refining4, chemical5 and semiconductors indus-
try6 to software7 and development of sports equipment8.

The phenomenon of UI has been recently strongly reinforced by the advent 
of ICT, increasing access to information and knowledge within the society9 and 
exploding the heterogeneity of the user’s demand10. The latter can be observed, 
especially, within the new generation of consumers, born and raised in digital era, 
who demand customized products and services or at least freedom to modify them 
accordingly to their needs11. It has been long argued that user innovation tends 
to be concentrated among “lead users”12, who combine two characteristics: (1) they 
expect attractive innovation-related profits from a solution to their needs and so are 
likely to innovate; (2) they experience needs to stay ahead of the majority of a target 
market13. Lead users generally are experts in the field or activity, giving rise to their 
needs14. They tend to benefit from greater consumer knowledge, user experience15 
and adequate technological expertise16. Some authors17, however, argue that also 

 4 J. Enos, Invention and Innovation in the Petroleum Refining Industry, (in:) The Rate and Direction of 
Inventive Activity: Economic and Social Factors, Universities-National Bureau Committee for Economic 
Research, Committee on Economic Growth of the Social Science Research Council, Princton Uni-
versity Press, Universities-National Bureau Committee for Economic Research, Committee on Eco-
nomic Growth of the Social Science Research Council, Princeton University Press, Princeton 1962.

 5 S. Hollander, The Sources of Increased Efficiency: A Study of DuPont Rayon Plants, MIT Press, 
Cambridge 1965.

 6 E. von Hippel, The Sources of Innovation, Oxford University Press, New York 1988.
 7 G. von Krogh, E. von Hippel, The Promise of Research on Open Source Software, “Management 

Science” 2006, vol. 52, no. 7.
 8 N. Franke, S. Shah, How Communities Support Innovative Activities: An Exploration of Assistance 

and Sharing Among End-users, “Research Policy” 2003, vol. 32, no. 1.
 9 K. R. Lakhani, J. A. Panetta, The Principles of Distributed Innovation, “Working Paper” 2007, 

vol. 2007–7.
10 N. Franke, E. von Hippel, Finding Commercially Attractive User Innovations: An Exploration and 

Test of “ Lead User” Theory, MIT Sloan School of Management, “Working Paper” 2003, no. 4402–03.
11 D. Tapscott, A. D. Williams, Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything: Every-

thing Else, Penguin Group, New York 2006.
12 P. D. Morrison, J. H. Roberts, E. von Hippel, Determinants of user innovation and innovation 

sharing in a local market, “Management Science” 2000, vol. 46, no. 12.
13 E. von Hippel, Lead Users: An Important Source of Novel Product Concepts, “Management Science” 

1986, vol. 32, no. 7.
14 E. von Hippel, Democratizing Innovation: Users Take Center Stage, MIT Press, Cambridge 2005.
15 M. Schreier, R. Prügl, Extending Lead-User Theory: Antecedents and Consequences of Consumers’ 

Lead Userness, “Journal of Product Innovation Management” 2008, vol. 25, no. 4.
16 P. R.  Magnusson, Exploring the Contributions of Involving Ordinary Users in  Ideation of 

 Technology-Based Services, “Journal of Product Innovation Management” 2009, vol. 26, no. 5.
17 P. Kristensson, A. Gustafsson, T. Archer, Harnessing the Creative Potential among Users, “Jour-

nal of Product Innovation Management” 2004, vol. 21, no. 1; M. Magnusson, P. Kristensson, Tuning 
Users’ Innovativeness During Ideation, “Creativity and Innovation Management” 2010, vol. 19, no. 2; 
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ordinary users may prove to be a valuable source of innovation, especially if they 
are encouraged and supported by manufacturers to participate in the innovation 
process. Magnusson and Kristensson18 provide empirical evidence that in order 
to provide innovative ideas, ordinary users must both have a high level of contextual 
use experience and not have “too much” technical knowledge that, in fact, restricts 
the ideation process. While the lead users' ideas are more radical, the ideas from 
ordinary users tend to be more incremental. Ordinary users contribute to ideas that 
cannot be directly put into a new product development process. However, their 
integration in the innovation process allows a company to learn about the user’s 
needs and may serve as an inspiration to innovate19.

Given the rising role of users in innovation processes and an increasing amount 
of research in this filed, the aim of this paper is to explore the limits in our under-
standing of UI concept and identify the main types of users’ innovative activities. 
In doing so, I address a basic question of “How do users innovate?”

To identify relevant research for the analysis, I used a systematic review metho-
dology as presented in Tranfield et al.20 I searched within Thomas Reuters Web 
of Science for publications that had “user innovation” in the topic filed. The topic 
field includes the title, key words and abstract in the database. The chosen database 
is generally considered the most comprehensive for scholarly work and includes 
the most prominent journals in a  field. The search was conducted on April 3, 
2015. It included articles, abstracts, editorials, meeting materials, book chapters, 
interviews and reviews. In order to capture research conducted within manage-
ment sciences, the results were limited to Social Sciences Citation Index (SSCI). 
The search yielded 138 articles. After the analysis of the abstract 7 papers, which 
actually did not concern user innovation, were excluded from the original list. The 
thorough review was limited to 50 most cited articles from the final list that pro-
vided a strong foundation to tackle the research questions and to identify the main 
research streams within the UI literature.

P. R. Magnusson, Exploring the Contributions of Involving Ordinary Users in Ideation of Technology-Based 
Services, op.cit.

18 M. Magnusson, P. Kristensson, Tuning Users’ Innovativeness During Ideation, op.cit.
19 P. R. Magnusson, Exploring the Contributions of Involving Ordinary Users in Ideation of Technolo-

gy-Based Services, op.cit.
20 D. Tranfield, D. Denyer, P. Smart, Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed 

Management Knowledge by Means of Systematic Review, “British Journal of Management” 2003, 
vol. 14, no. 3.
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The remainder of this paper is organized as follows. The typology of user inno-
vation is proposed in the first section. In the following sections the four types of 
user innovation are discussed in detail. Final remarks are presented in the con-
clusion section.

11.1. User innovation typology

User innovation is a rich concept, encompassing different forms of activities, 
different actors and relations among them. The literature review on the forms of 
user innovation enabled to identify two sets of categories used in the differentia-
ted types of user innovation. The first one divides UI into two contrasting  models: 
user-centric and firm-centric. The user-centric model, originating from the ear-
liest research on UI, focuses mainly on firms and individuals that directly benefit 
from innovation21, using it to address their own needs22. Within this outlook user 
innovation anticipates supplanting firms by “democratizing” innovation and shift-
ing the locus of the whole innovation process (from generation and design of the 
idea, through prototyping and testing, to implementation, distribution and even 
product improvement) from manufacturers to users23. Such a shift is particularly 
viable in the development of knowledge and information products. In these fields, 
we can observe users carrying out the entire innovation process for themselves 
– no manufacturer required24.

The firm-centric model has developed as the producers’ response to the grow-
ing awareness of activities of the users’ innovation. It is primarily concerned with 
accessing and leveraging users as source of external knowledge that could improve 
the firm’s internal innovation processes and, thus, its economic performance. In this 
sense user innovation is one of the research streams within the open innovation 
phenomenon25. A producer who benefits from selling the new design26, product or 

21 E. von Hippel, The Sources of Innovation, op.cit.
22 F. Piller, J. West, Firms, Users, and Innovation: An Interactive Model of Coupled Open Innovation, 

op.cit.
23 E. von Hippel, Democratizing Innovation: Users Take Center Stage, op.cit.
24 E. von Hippel, G. von Krogh, Open Source Software and the “Private-Collective” Innovation Model: 

Issues for Organization Science, “Organization Science” 2003, vol. 14, no. 2.
25 O. Gassmann, Opening Up the Innovation Process: Towards an Agenda, “R&D Management” 

2006, vol. 36, no. 3.
26 C. Baldwin, E. von Hippel, Modeling a Paradigm Shift: From Producer Innovation to User and 

Open Collaborative Innovation, “Organization Science” 2011, vol. 22, no. 6.
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service continues to play a dominant role in the innovation process. Since a number 
of authors argue that co-creation with users may increase the firm’s competitive-
ness, customers are increasingly being encouraged to play an active role in pro-
duction27. Customers have become a new source of competence for the firm. This 
competence is “a function of the knowledge and skills they possess, their willing-
ness to learn and experiment, and their ability to engage in an active dialogue”28.

The second set of categories relates to the locus of innovation created by users. 
Innovation can be a product of either individual or collaborative effort. While in the 
first case only one user (a firm or consumer) is engaged in the innovation process, 
in the second innovation it is created by a community of users.

Combination of these two identified sets of categories leads to a  fourfold 
typolo gy: 1. single user innovation; 2. user community innovation; 3. mass-cus-
tomized innovation; 4. firm-hosted community innovation (see: figure 11.1).

Figure 11.1. User innovation classification
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27 N. Bendapudi, R. P. Leone, Psychological Implications of Customer Participation in Co-Production, 
“Journal of Marketing” 2003, vol. 67, January.

28 C. K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-opting Customer Competence, “Harvard Business Review” 
2000, vol. 78, no. 1.
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11.2. Single user innovation

Single user innovator is a single firm or individual that creates an innovation 
in order to use it29. For example, it can be a manufacturing firm, which develops 
technology for internal production purposes or a consumer, who develops a soft-
ware program enabling them to catalogue 4,000 CDs in their collection.

Studies have shown that many users engage in developing or modifying prod-
ucts. The fraction of user-innovators ranges from 19% to over 42% in industrial 
products30 and from 10% to 38% in consumer products industries31. For example, 
a survey conducted on Canadian manufacturing plants reveals that 42.5% of them 
carried out user innovation32. De Jong and von Hippel33 find that 21% Dutch SMEs 
develop and/or significantly modify the existing equipment or software to address 
their own needs, and that there is a positive correlation between the firm’s size and 
propensity to engage in user innovation. Findings from the omnibus survey con-
ducted in the UK show that 8% of consumers create or modify one or more of the 
consumer products they use in order to better address their needs34.

Single user engages in the innovation process, when the benefits from using 
the innovation are higher than the costs of creating it, and these are transaction, 
design and production costs. The results of the literature review indicate that user 
innovators generally are not interested in commercializing their innovation or rarely 

29 C. Baldwin, E. von Hippel, Modeling a Paradigm Shift: From Producer Innovation to User and 
Open Collaborative Innovation, op.cit.

30 N. Franke, E. von Hippel, Finding Commercially Attractive User Innovations: An Exploration and 
Test of “ Lead User” Theory, op.cit.; C. Herstatt, E. von Hippel, From Experience: Developing New Prod-
uct Concepts Via the Lead User Method: A Case Study in a ‘Low-Tech’ Field, “Journal of Product Inno-
vation Management” 1992, vol. 9, no. 3; P. D. Morrison, J. H. Roberts, E. von Hippel, Determinants 
of user innovation and innovation sharing in a local market, op.cit.; S. Schaan, M. Uhrbach, Measuring 
User Innovation in Canadian Manufacturing, 2007; G. L. Urban, E. von Hippel, Lead User Analyses for 
the Development of New Industrial Products, “Management Science” 1988, vol. 34, no. 5.

31 N. Franke, S. Shah, How Communities Support Innovative Activities: An Exploration of Assistance 
and Sharing Among End-users, op.cit.; C. Lüthje, C. Herstatt, E. von Hippel, User-innovators and “local” 
information: The case of mountain biking, “Research Policy” 2005, vol. 34.

32 S. Schaan, M. Uhrbach, Measuring User Innovation in Canadian Manufacturing, op.cit.
33 J. P. J. de Jong, E. von Hippel, Transfers of user process innovations to process equipment producers: 

A study of Dutch high-tech firms, “Research Policy” 2009, vol. 38, no. 7.
34 S. Flowers, E. von Hippel, J. P. J. de Jong, T. Sinozic, Measuring User Innovation in the UK. The 

Importance of Product Creation by Users, NESTA, London 2010.
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seek to assert exclusive rights over it35. As long as there is no rivalry between an 
user-innovator and potential adopters, users often find it more practical and profi-
table to freely reveal their designs in order to achieve network effects, reputational 
advantages and other personal benefits. Thus, they usually generate no transaction 
costs (costs of establishing property rights and engaging in compensated exchanges 
of property) and while deciding whether to create innovation or not, they take into 
account only design and production36. As users rely primarily on the local need 
and solution information that they have already had “in stock” to develop innova-
tions37, the level of design costs are at large determined by the level of innovator’s 
use experience and technical capabilities. While production costs in the case of 
digitized goods are zero, in the case of physical goods, specialized manufacturers 
maintain their advantage over users in respect to the production cost. Neverthe-
less, technological development, especially in computerization and 3D printing 
area, increases users’ production capabilities.

For some users, innovation ideas and efforts have become a starting point for 
their businesses. User entrepreneurship occurs in vastly different industries, both 
in real and virtual worlds38. For instance, a big fraction of user innovations in the 
field of windsurfing, snowboarding and skateboarding were developed by so called 
”user-manufacturers” running small ”lifestyle firms”39. Similarly, in  the juvenile 
products industry (e.g., strollers, diaper bags, baby carriers, high chairs) 84% of 
the firms founded between 1980 and 2007 in the US-market were founded by 
end-users (in contrast to professional users), i.e., parents, grandparents or other 
caregivers40. Users found 10.7% of all startups and 46.6% of innovative startups 
founded in  the United States in 2004 that survive to  the age of five41. Results 

35 C. Baldwin, E. von Hippel, Modeling a Paradigm Shift: From Producer Innovation to User and 
Open Collaborative Innovation, op.cit.; C. Lüthje, Characteristics of innovating users in a consumer goods 
field: An empirical study of sport-related product consumers, “Technovation” 2004, vol. 24, no. 9.

36 C. Baldwin, E. von Hippel, Modeling a Paradigm Shift: From Producer Innovation to User and 
Open Collaborative Innovation, op.cit.

37 C. Lüthje, C. Herstatt, E. von Hippel, User-innovators and “local” information: The case of moun-
tain biking, op.cit.

38 Y. Chandra, M. Leenders, User Innovation and Entrepreneurship in the Virtual World: A Study of 
Second Life Residents, “Technovation” 2012, vol. 32, no. 7–8.

39 S. Shah, Sources and Patterns of Innovation in a Consumer Products Field: Innovations in Sporting 
Equipment.

40 S. K. Shah, M. Tripsas, The Accidental Entrepreneur: The Emergent and Collective Process of User 
Entrepreneurship, “Strategic Entrepreneurship Journal” 2007, vol. 1.

41 S. K. Shah, S. W. Smith, E. Reedy, Who Are User Entrepreneurs? Findings on Innovation, Founder 
Characteristics, and Firm Characteristics.
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of these studies reveal that user-entrepreneurs commercialize both incremental 
innovations within existing categories and game changing solutions that spark 
creation of completely new industries. Furthermore, user-startups are more likely 
than other firms to receive venture capital financing in their first year of operations, 
which may serve as a proof for high market potential of their products.

11.3. User community innovation

Collaborative user innovation is created by users cooperating with each other 
to develop a solution that would address their needs and freely revealing it for 
anyone to use. A number of recent studies42 suggest that collaborating users, who 
join peer-to-peer special-interest communities may yield new or modify existing 
products and services, and sometimes enforce revolutionary changes in all indus-
tries. Collaboration is a well-known attribute of online, multi-contributor projects, 
such as open source software projects and Wikipedia43, whose products can com-
pete with those delivered by multinational giants. However, there are also exam-
ples, especially in sporting field, of some very successful products that are a result 
of “traditional” off-line cooperation among users44.

There are two main driving forces for user community innovation: transition 
to the practices of increasingly digitized and modularized design and production 
and the development of very low-cost, Internet-based communication45. Modula-
rity is defined as “a continuum to describing the degree to which a system’s compo-
nents can be separated and recombined”46. Although modularity is not a new idea 

42 E. von Hippel, G. von Krogh, Open Source Software and the “Private-Collective” Innovation Model: 
Issues for Organization Science, op.cit.; G. von Krogh, E. von Hippel, The Promise of Research on Open 
Source Software, op.cit.; S. Shah, Sources and Patterns of Innovation in a Consumer Products Field: Inno-
vations in Sporting Equipment, op.cit.

43 C. Baldwin, E. von Hippel, Modeling a Paradigm Shift: From Producer Innovation to User and 
Open Collaborative Innovation, op.cit.

44 N. Franke, S. Shah, How Communities Support Innovative Activities: An Exploration of Assistance 
and Sharing Among End-users, op.cit.; C. Lüthje, Characteristics of innovating users in a consumer goods 
field: An empirical study of sport-related product consumers, op.cit.; C. Lüthje, C. Herstatt, E. von Hip-
pel, User-innovators and “local” information: The case of mountain biking, op.cit.

45 C. Baldwin, E. von Hippel, Modeling a Paradigm Shift: From Producer Innovation to User and 
Open Collaborative Innovation, op.cit.

46 M. A. Schilling, Toward a General Modular Systems Theory and its Application to Interfirm Product 
Modularity, “Academy of Management Review” 2000, vol. 25, no. 2.
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in the literature of technological design47, it is becoming more important today 
because of the increasing technological complexity48. While many industries have 
long used modular approach in production processes, a growing number of them is 
now extending it to the design stage49. In a modular system a given component is 
dependent on the characteristics of other components within its subsystem (mod-
ule), but is independent from parts outside that subsystem. Schilling50 points out 
that many systems can be disaggregated into loosely coupled modules that can be 
easily mixed and matched. Modularity increases the flexibility of configuration 
and allows independent and dispersed contributors to design separate modules 
in parallel. Thus, modular design architectures are an important aid to collabora-
tive innovation projects51.

However, user innovators, particularly those working on digital goods, coope-
rate not only across modules, but also within modules. Colfer and Baldwin52 argue 
that they achieve coordination through the so-called “actionable transparency”. The 
emerging artifacts can be easily understood (are transparent) for other contribu-
tors and allow real-time iteration due to rapid generate-test cycles (are actionable). 
Actionable transparency would not be possible without broadband, peer-to-peer 
and real-time communication. And since collaborating users must communicate 
with one another rapidly and repeatedly, communication costs are the most crit-
ical condition for this type of user innovation53. As the Internet has dramatically 
decreased the cost of communication, growth perspectives for collaborative user 
innovation have never been better.

For users engaging in an innovative community, costs of design are marginal 
as they are divided into a number of co-creators. By doing just a fraction of inno-
vation-related work every contributor obtains the value of the entire design. Addi-
tionally, users do not face any transaction costs, as all solutions are freely revealed. 

47 R. N. Langlois, Modularity in technology and organization, “Journal of Economic Behavior and 
Organization” 2002, vol. 49, no. 1.

48 G. Todorova, B. Durisin, Mixing and Matching Modularity: A Study of Strategic Flexibility.
49 C. Baldwin, K. B. Clark, Managing in an Age of Modularity, “Harvard Business Review” 1997, 

vol. 75, no. 5.
50 M. A. Schilling, Toward a General Modular Systems Theory and its Application to Interfirm Product 

Modularity, op.cit.
51 C. Baldwin, E. von Hippel, Modeling a Paradigm Shift: From Producer Innovation to User and 

Open Collaborative Innovation, op.cit.
52 L. J. Colfer, C. Baldwin, The Mirroring Hypothesis: Theory, Evidence and Exceptions, “Harvard 

Business Review Working Paper” 2016, vol. 16–124.
53 C. Baldwin, E. von Hippel, Modeling a Paradigm Shift: From Producer Innovation to User and 

Open Collaborative Innovation, op.cit.
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Actually, the more users freely using the innovation, the better for the community 
and its solution, since more people can test it, provide feedback and in this way 
contribute to its improvement.

Von Hippel54 argues that user innovation networks can function entirely inde-
pendently from manufacturers on three conditions: (1) at least some users have 
a sufficient incentive to innovate, (2) at least some users have an incentive to freely 
reveal their innovation, and (3) user-self production can compete with commercial 
production and distribution. The third condition limits the applicability of collabo-
rative innovation model mostly to information goods, where the cost of produc-
tion is zero. Yet, there are some circumstances that it will hold, also in the case of 
physical goods: first, when production volumes required are very small, and thus 
the manufacturer’s costs of production are similar to those borne by users; second, 
when no model-specific investments are required to manufacture the innovation, 
that is user self-manufacturer can utilize standard input materials and process tools.

11.4. Mass-customized innovation

Not all users with unique needs have technical capabilities to design and pro-
duce innovation for themselves. They can either settle for a mass product, not fully 
meeting their needs or design it with the help of standard toolkits provided by the 
manufacturer of mass-customized products and services55. Mass customization aims 
at production of products and services with enough variety and customization, 
which nearly everyone finds exactly what they want for prices comparable with 
standard offerings56. Toolkits for user innovation used in this process are coordi-
nated sets of “user-friendly” design tools that enable users to solve a need-related 
problem and develop innovations for themselves57. Franke and Schreier58 differen-
tiate between low-end (basic) and high-end (experts) toolkits. While the former 

54 E. von Hippel, Horizontal Innovation Networks – by and for Users, “Industrial and Corporate 
Change” 2007, vol. 16, no. 2.

55 E. von Hippel, Economics of Product Development by Users: Impact of “Sticky” Local Information, 
“Management Science” 1998, vol. 44, no. 5.

56 J. B. Pine, Mass Customization: The New Frontier in Business Competition, Harvard Business School 
Press, Boston 1993.

57 E. von Hippel, R. Katz, Shifting Innovation to Users via Toolkits, “Management Science” 2002, 
vol. 48, no. 7.

58 N. Franke, M. Schreier, Entrepreneurial Opportunities with Toolkits for User Innovation and Design, 
“International Journal on Media Management” 2002, vol. 4, no. 4.
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can be operated by almost any user and are aimed at individualization in seem-
ingly mature markets, the latter demand greater skills on the user’s part and focus 
rather on creating innovative new product59.

Toolkits approach to product development is becoming more and more attrac-
tive due to advances in computerized technologies. Computer-aided design tools 
(CAD) have sharply reduced the costs of designing a unique product both for 
producers and, when transformed in a “user-friendly” form, for users. Also the 
cost of production of such unique products has dropped dramatically as a result 
of “mass customized” production methods60. Computerized machines, which can 
be adjusted to produce different outputs near instantly and at low cost, modular 
product design and flexible assembly techniques allow to pursue two seemingly 
contradictory goals: manufacturing products at reasonable prices and delivering 
customized solutions.

Toolkits allow to “unstick” the manufacturer’s solution and production infor-
mation that users need in order to work on customized solutions. Information 
stickiness is the incremental expenditure required to transfer the particular unit of 
information to a specified locus in a form useable by a given information seeker61. 
In order to solve a problem, needed information and problem-solving capabilities 
must be brought together at a single locus. If the information required in the inno-
vation process is sticky, the process (or the particular part of it) will be carried out 
in the locus of that information. As a manufacturer expects to serve multiple cus-
tomers with heterogonous needs, thus, it has a high incentive to invest in unstick-
ing its solution-specific information and “empower users” to do the portion of the 
design work that requires access to need-related sticky information and provide 
them with standard toolkits. The higher the heterogeneity of needs in a particular 
market, the higher this incentive is62.

By providing users with toolkits, manufacturers translate challenges related 
with heterogeneity of customers’ needs into their competitive advantage. Instead 
of trying to guess what users want (which, due to information stickiness, is difficult 
and expensive) companies may simply give them the opportunity to construct their 

59 R. Prügl, M. Schreier, Learning from Leading-edge Customers at The Sims: Opening up the Inno-
vation Process Using Toolkits, “R&D Management” 2006, vol. 36, no. 3.

60 J. B. Pine, Mass Customization: The New Frontier in Business Competition, op.cit.
61 E. von Hippel, “Sticky information” and the locus of problem solving: Implications for innovation, 

“Management Science” 1994, vol. 40, no. 4.
62 E. von Hippel, R. Katz, Shifting Innovation to Users via Toolkits, op.cit.
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own innovations and products63. Toolkits minimize risk of design errors resulting 
from incomplete or inaccurate information about user needs and, as found by von 
Hippel64, can significantly reduce development time. Prügl and Schreier65 provide 
evidence that toolkits’ users are not “one-time shoppers”. Their engagement is rather 
long-lasting, continuous, evolving and intense. Co-creating customers experience 
a sense of design ownership66 and feel aligned with the company’s strategic goals 
psychologically67. Piller et al.68 argue that interaction with customer through mass 
customization increases switching costs, sunk costs and opportunity costs for the 
customer. Taking all this aspects together one may argue that mass customization 
increases customer loyalty.

Additionally, it has been found that custom designs created by users are attrac-
tive also to non-designers69. Toolkits may also “serve as a crèche for interested but 
inexperienced users who could evolve into leading-edge users over time”70 and in 
this way may be complementary to more general user-centric innovation strategy.

The economic value of self-designed products for the customer has been attrib-
uted to  the utilitarian, hedonic and self-esteem consumer benefits. Utilitari an 
benefits relate to an increment of the utility, which users get from a product bet-
ter addressing their individual needs. Another driver of perceived value creation 
is the shopping experience that generates hedonic benefits. The very process of 
configuring one’s own product can bring enjoyment from engaging in a creative 
activity and the enhanced customer control71. Finally, it is argued that the usage of 

63 K. C. Desouza, Y. Awazu, A. Ramaprasad, Modifications and Innovations to Technology Artifacts, 
“Technovation” 2007, vol. 27, no. 4.

64 E. von Hippel, Economics of Product Development by Users: Impact of “Sticky” Local Information, op.cit.
65 R. Prügl, M. Schreier, Learning from Leading-edge Customers at The Sims: Opening up the Inno-

vation Process Using Toolkits, op.cit.
66 N. Franke, M. Schreier, U. Kaiser, The “I Designed It Myself ” Effect in Mass Customization, op.cit.
67 F. Piller, A. Kumar, Mass Customization: Providing Custom Products and Services with Mass Pro-

duction Eficiency, “The Capco Institute Journal for Financial Transformation” 2006, vol. 18.
68 F. T. Piller, K. Moeslein, C. M. Stotko, Does Mass Customization Pay? An Economic Approach 

to Evaluate Customer Integration, “Production Planning & Control” 2004, vol. 15, no. 4.
69 N. Franke, F. T. Piller, Value Creation by Toolkits for User Innovation and Design: The Case of the 

Watch Market, “Journal of Product Innovation Management” 2004, vol. 21, no. 6; M. Schreier, C. Fuchs, 
D. W. Dahl, The Innovation Effect of User Design: Exploring Consumers’ Innovation Perceptions of Firms 
Selling Products Designed by Users, “Journal of Marketing” 2012, vol. 76, no. 5.

70 R. Prügl, M. Schreier, Learning from Leading-edge Customers at The Sims: Opening up the Inno-
vation Process Using Toolkits, op.cit.

71 T. L. J.  Broekhuizen, K. J.  Alsem, Success Factors for Mass Customization: A  Conceptual Model, 
“Journal of Market-Focused Management” 2002, vol. 5, no. 4; N. Franke, F. T. Piller, Value Creation by 
Toolkits for User Innovation and Design: The Case of the Watch Market, op.cit.
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self-designed products may lead to a growth in one’s self-esteem. Franke, Schreier 
et al. (2009) report on the so called “I design it myself ” effect driven by the feel-
ings of accomplishment, the pride of authorship, sense of ownership and control 
over the design process72.

Despite its benefits, mass customization generates two types of costs for the 
customer. Firstly, there is a direct cost in form of an already discussed price pre-
mium that a customer needs to pay for a custom product. Secondly, customers may 
perceive indirect, cognitive costs related with the risk of being involved in co-crea-
tion73. Customer co-design is a genus of mass-customization74. In order to provide 
custom product, a manufacturer must acquire very specific and detailed informa-
tion about customer’s needs and since this information is sticky, the easiest way 
to achieve it, is to shift the locus of need-related tasks to the customer themselves. 
However, co-design activities can result in the perception of extended complexi ty, 
additional time and effort during the buying process, and may lead to “mass con-
fusion”75. Piller et al.76 differentiate three sources of this phenomenon: (1) burden 
of choice; (2) matching needs with product specifications; (3) uncertainty related 
to the potential behavior of the supplier.

The previous literature provides quite comprehensive insight into the suc-
cess factors for mass customization. Some of the most often cited success fac-
tors include:
1) Customer demand: Pine77 points to heterogeneity of consumer needs as to the 

factor driving demand for MC. However, not all consumers with heterogene-
ous needs will demand mass-customized products. Other crucial factors relate 

72 E. von Hippel, G. von Krogh, Open Source Software and the “Private-Collective” Innovation Model: 
Issues for Organization Science, op.cit.

73 F. Piller, P. Schubert, M. Koch, K. M. Möslein, Overcoming Mass Confusion: Collaborative Cus-
tomer Co-Design in  Online Communities, “Journal of Computer-Mediated Communication” 2005, 
vol. 10, no. 4.

74 F. T. Piller, User Profiles: How the Higgins Project Can Prevent Mass Confusion in Mass Custom-
ization and Enable a  New Generation of Virtual Identity Services, http://mass-customization.blogs.
com/mass_customization_open_i/2006/06/user_profiles_h.html (25.11.2016).

75 C. Huffman, B. E. Kahn, Variety for Sale: Mass Customization or Mass Confusion?, “Journal of 
Retailing” 1998, vol. 74, no. 4.

76 F. Piller, P. Schubert, M. Koch, K. M. Möslein, Overcoming Mass Confusion: Collaborative Cus-
tomer Co-Design in Online Communities, op.cit.

77 J. B. Pine, Mass Customization: The New Frontier in Business Competition, op.cit.
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to consumer involvement, their willingness to pay premium price, privacy sen-
sitivity, expertise and confidence on their individual preferences78.

2) Product factors: Broekhuizen and Alsem79 argue that “everything else being 
equal, products with higher levels of purchasing frequency, luxury, visibility, 
and adaptability are more likely to be successfully mass customized”.

3) Appropriate market conditions: For instance, it has been argued that the poten-
tial to transform mass customization into competitive advantage is higher for 
companies with a first-mover advantage80 and those with sufficiently strong 
competitive position81. Broad customization is not recommended in monop-
oly and duopoly markets, as it decreases product differentiation and might 
lead to price wars82.

4) Value chain: MC success depends highly on the willingness and readiness of 
suppliers, distributors, and retailers to attend to demands of the system. It is 
crucial that supply network is at close proximity to the company to deliver 
raw materials efficiently, and that value chain entities are part of an efficiently 
linked information network83.

5) Customer service: The aim of customer service in MC process is to reduce risk 
of mass confusion and to create a positive customer experience. Some authors 
perceive toolkits for user innovation that explicitly support users in specifying 
their needs and making choices as the premier success factor for mass custom-
ization84. MC companies should also take into account the use of instruments 
to prevent bad investments (e.g., warranties, exchange policy, time of delivery, 
screening possibilities), personalization and community platforms85.

78 T. L. J.  Broekhuizen, K. J.  Alsem, Success Factors for Mass Customization: A  Conceptual Model, 
op.cit.; F. S. Fogliatto, G. J. C. da Silveira, D. Borenstein, The Mass Customization Decade: An Updated 
Review of the Literature, “International Journal of Production Economics” 2012, vol. 138, no. 1.

79 T. L. J. Broekhuizen, K. J. Alsem, Success Factors for Mass Customization: A Conceptual Model, op.cit.
80 S. Kotha, Mass Customization: Implementing the Emerging Paradigm for Competitive Advantage, 

“Strategic Management Journal” 1995, vol. 16, Special Issue.
81 H. Mendelson, A. K. Parlaktürk, Competitive Customization, “Manufacturing and Service Opera-

tions Management” 2008, vol. 10, no. 3.
82 F. S. Fogliatto, G. J. C. da Silveira, D. Borenstein, The Mass Customization Decade: An Updated 

Review of the Literature, op.cit.
83 G. J. C. da Silveira, F. S. Fogliatto, D. Borenstein, Mass Customization: Literature Review and 

Research Directions, “International Journal of Production Economics” 2001, vol. 72.
84 N. Franke, F. T. Piller, Key Research Issues in User Interaction with Configuration Toolkits in a Mass 

Customization System, “International Journal of Technology Management” 2003, vol. 26, no. 5.
85 F. Piller, M. Koch, K. Möslein, P. Schubert, Managing High Variety: How to Overcome the Mass 

Confusion Phenomenon of Customer Co-Design.
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6) Technology: The strategy of mass customization requires long-term invest-
ments in advanced-manufacturing technologies86, such as 3D printing87.

7) Knowledge management: MC success depends on the ability to pursue culture 
that emphasizes knowledge creation and distribution across the value chains88.

11.5. Firm-hosted community innovation

The basic idea behind toolkits for user innovation is to create mass-custom-
ized products that would satisfy unique needs of single customers. The model 
(in  its most simple form) is based on one-to-one relationship between a sup-
plier and user. However, as it has been already discussed, users, especially lead 
users can be a valuable source of commercially attractive innovation89. It is, thus, 
not surprising that there is an increasing interest among managers and academics 
in engaging customers in firm-hosted communities90 generating interaction and 
co-operation not only between users and the company, but also between users 
themselves. Forms of such engagement include conventional lead user method91 
and broader online communities of users (both lead and standard) arising around 
crowdsourcing platforms92.

86 S. Kotha, From Mass Production to Mass Customization: The Case of the National Industrial Bicycle 
Company of Japan, “European Management Journal” 1996, vol. 14, no. 5.

87 B. Berman, 3-D Printing: The New Industrial Revolution, “Business Horizons” 2012, vol. 55, no. 2.
88 F. S. Fogliatto, G. J. C. da Silveira, D. Borenstein, The Mass Customization Decade: An Updated 

Review of the Literature, op.cit.; S. Kotha, From Mass Production to Mass Customization: The Case of the 
National Industrial Bicycle Company of Japan, op.cit.; J. B. Pine, Mass Customization: The New Frontier 
in Business Competition, op.cit.

89 E. von Hippel, Democratizing Innovation: Users Take Center Stage, op.cit.; F. T. Piller, D. Walcher, 
Toolkits for Idea Competitions: A Novel Method to Integrate Users in New Product Development, “R&D 
Management” 2006, vol. 36, no. 3.

90 S. Ogawa, F. T. Piller, Reducing the Risks of New Product Development, “MIT Sloan Management 
Review” 2006, vol. 47, no. 2; F. T. Piller, D. Walcher, Toolkits for Idea Competitions: A Novel Method 
to  Integrate Users in New Product Development, op.cit.; C. K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-creation 
Experiences: The Next Practice in Value Creation, “Journal of Interactive Marketing” 2004, vol. 18, no. 3.

91 C. Hienerth, M. Poetz, E. von Hippel, Exploring Key Characteristics of Lead User Workshop Par-
ticipants: Who Contributes Best To The Generation of Truly Novel Soultions?

92 J. Howe, Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business, Crown 
Publishing, New York 2008.
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The first – lead user method is organized around four phases93:
1) Preparation – defining the target market, setting project’s objectives and selec-

ting project team members.
2) Identification of needs and trends – selection of the most attractive trends based 

on the results of literature, databanks and Internet scanning and interviews 
with experts.

3) Identification of lead users and their needs – locating lead users via screening 
(looking for specific characteristics of users), pyramiding (asking other lead 
users for recommendations) and/or self selection (creating tools that allow them 
to identify themselves to the firm)94 and interviewing them in order to gene-
rate preliminary concepts.

4) Concept design – bringing users and experts together for a two- or three-day 
workshop, formation, documentation and testing of final concepts.
Lead user method significantly accelerates identification of concepts of a new 

product or service and decreases costs of these activities95. Lüthje and Herstatt96 
argue that co-operation with lead users at early stages of innovation process allows 
to reduce the risks of failure usually associated with new product development and 
increases chances for breakthrough changes. Products developed by collaborating 
with lead users have been shown to perform several times better than in-house 
generated products97.

The conventional lead user approach can significantly benefit from the uti-
lization of broader online user communities98, which is the second form of firm-
hosted community innovation. Engaging broad user networks supports a new 
product development, helps managers in selecting lead users, allows to deepen the 

93 C. Lüthje, C. Herstatt, The Lead User Method: An Outline of Empirical Findings and Issues for 
Future Research, “R&D Management” 2004, vol. 34, no. 5.

94 F. T. Piller, D. Walcher, Toolkits for Idea Competitions: A Novel Method to Integrate Users in New 
Product Development, op.cit.

95 C. Herstatt, E. von Hippel, From Experience: Developing New Product Concepts Via the Lead User 
Method: A Case Study in a ‘Low-Tech’ Field, op.cit.

96 C. Lüthje, C. Herstatt, The Lead User Method: An Outline of Empirical Findings and Issues for 
Future Research, op.cit.

97 G. L. Lilien et al., Performance Assessment of the Lead User Idea-Generation Process for New Prod-
uct Development, “Management Science” 2002, vol. 48, no. 8.

98 I. Eisenberg, Lead-User Research for Breakthrough Innovation, “Research-Technology Manage-
ment” 2011, vol. 54, no. 1; J. Füller, K. Hutter, J. Hautz, K. Matzler, User Roles and Contributions in Inno-
vation-Contest Communities, “Journal of Management Information Systems” 2014, vol. 31, no. 1.
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relationship with other customers99 and identify opportunities for some incremen-
tal changes that would satisfy current needs. Online communities create the envi-
ronment for self-selection of lead users, whereas the quality of their submissions 
is a direct indicator of their lead user abilities.

As it has been already mentioned, online communication drastically lowers the 
costs of interaction between individuals and organizations. Additionally, the Inter-
net increases the flexibility of production processes, allowing some firms to respond 
to new information collected form users for longer proportions of a development 
cycle100. Such communities can also serve as a source of complementary innova-
tion that extends the scope of firm’s original product and as a source of ideas for 
completely new products, processes or even whole business models.

Firm-hosted online user communities can be moderated as open-ended idea 
platforms, in which host organization opens the door for feedback in areas that 
are based on the users’ needs or as challenge-driven innovation (CDI) platforms, 
in which the organization’s needs are clearly articulated and users are invited to pro-
vide solutions for particular problems. Shapiro (2011) argues for higher effective-
ness of CDI approach, since it focuses the contributor’s energy on finding solutions 
that will ultimately be relevant to the needs of the organization and its strategy. 
Additionally, it allows the organization to assign owners, resources and funding, 
evaluators and evaluation criteria in advance and, finally, to measure ROI of the 
project. The author points that open-ended idea collection tends to be wasteful of 
human resources and rarely delivers problem-solving ideas. Indeed, anecdotal evi-
dence coming from companies that introduced open idea forums seems to confirm 
that. For example, while MyStarbucksIdea.com yielded over 150 thousand ideas 
during its first five years, only 277 ideas have been brought to life. Similarly, since 
starting its “Idea Storm” platform in 2007, Dell has received over 740 thousand 
ideas, out of which merely 550 have been implemented.

However, managers can never be really sure that the way they “currently define 
trends and emerging needs is the best way to understand these matters”101. One can 

 99 F. T. Piller, D. Walcher, Toolkits for Idea Competitions: A Novel Method to Integrate Users in New 
Product Development, op.cit.

100 L. B. Jeppesen, L. Frederiksen, Why Do Users Contribute to Firm-Hosted User Communities? The 
Case of Computer-Controlled Music Instruments, “Organization Science” 2006, vol. 17, no. 1.

101 J. Churchill, E. von Hippel, M. Sonnack, Lead User Project Handbook: A Practical Guide for Lead 
User Project Teams, https://evhippel.files.wordpress.com/2013/08/lead-user-project-handbook-full-
version.pdf (25.11.2016).
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argue that open-ended idea forums allow to conduct broad, preliminary screening 
for innovation opportunities that can be later on developed in more specific chal-
lenges or during classical lead user workshops. In order to increase effectiveness 
of this process, Toubia and Florès (2007) suggest involving users in idea screening. 
Since experts tend to be more sensitive and responsive to “solution information,” 
their judgments might not always reflect the consumer’s needs and preferences. 
They are, however, able to recognize more sophisticated concepts. Consumers, on 
the other hand, are more sensitive and responsive to “need information.” Thus, 
involving many of them in the first round of screening may reduce not only costs 
of the process, but also the risk of leaving out potentially fruitful ideas.

Building on the resource-based view of the firm Jeppesen and Frederiksen102 
argue that user community can be perceived as a source of competitive advantage, 
as it may turn into a strategic asset: an imperfectly imitable resource that can hardly 
be purchased but must evolve103. The authors find that some of the conditions 
under which these communities turn into an asset relate to personal attributes of 
innovative users including their “leading edgeness” in the field of use, reputational 
mechanisms that motivate them to share their solutions and that they are hob-
byists in the field (development or use of the particular product is not their main 
source of income, which is especially important, if there are no monetary rewards 
for submissions). Consumers engage in firm-hosted communities because they are 
curious and intrinsically interested in the innovation activity, but also for monetary 
compensation that becomes important when there is a need to spend more time 
and effort on the task104. Marchi et al.105 distinguish three main characteristics of 
lead users within firm-hosted communities: (1) user’s willingness to collaborate 
in the innovation process; (2) their product knowledge; (3) strategic alignment 
with the brand identity. All three have a positive and separate effect on the user’s 
abili ty to formulate and communicate concrete and achievable ideas for the prod-
uct innovation. However, the impact of willingness to collaborate on the user’s 
innovativeness level is much higher than that of remaining two factors.

102 L. B. Jeppesen, L. Frederiksen, Why Do Users Contribute to Firm-Hosted User Communities? The 
Case of Computer-Controlled Music Instruments, op.cit.

103 J. B. Barney, Firm Resources and Sustainable Competitive Advantage, “Journal of Management” 
1991, vol. 17, no. 2.

104 J. Füller, Why Consumers Engage in Virtual New Product Developments Initiated By Producers, 
“Advances in Consumer Research” 2006, vol. 33.

105 G. Marchi, C. Giachetti, P. de Gennaro, Extending Lead-user Theory to Online Brand Commu-
nities: The Case of the Community Ducati, “Technovation” 2011, vol. 31, no. 8.
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In order to increase the likelihood of lead users emerging and contributing 
to the community, managers need to develop a motivational strategy106 focusing 
on creation of the experience of compelling innovation, promotion of the idea of 
the common goal, stimulation of discussions between community members and 
recognition mechanism for most innovative and active users107. Successful imple-
mentation of user-centric business models requires a comprehensive approach 
encompassing not only effective incentive systems, but also an appropriate social 
software design, a transparent intellectual property policy, policies, strategies and 
structures for effective learning processes and employee empowerment108.

Conclusion

In this paper, I provided a comprehensive review of literature that investigates 
types of user innovation that I hope will serve management scholars as a spring-
board for further exploration of this area.

One of the major weaknesses of the previous research on UI is the lack of 
large-scale empirical studies. With a few recent exceptions109 the analyzed research 
stream is largely based on small sample studies that demonstrate the phenomenon, 
but do not measure its effect. There is a need to empirically validate propositions 
that have been put forward over the last 20 years, explore how pervasive and gene-
ralizable this phenomenon is, and what is the impact of particular types of UI on 
industry dynamics110 and social welfare111. Measuring prevalence and impact of 
user innovation poses a tremendous challenge to the academic community, since 

106 M. Bogers, J. West, Managing Distributed Innovation: Strategic Utilization of Open and User 
Innovation, “Creativity and Innovation Management” 2012, vol. 21, no. 1.

107 K.-M. Chu, H.-C. Chan, Community Based Innovation: Its Antecedents and Its Impact on Inno-
vation Success, “Internet Research” 2009, vol. 19, no. 5.

108 C. Hienerth, P. Keinz, C. Lettl, Exploring the Nature and Implementation Process of User-Centric 
Business Models, “Long Range Planning” 2011, vol. 44, no. 5–6.

109 S. Flowers, E. von Hippel, J. P. J. de Jong, T. Sinozic, Measuring User Innovation in the UK. The 
Importance of Product Creation by Users, op.cit.; D. Harhoff, K. R. Lakhani, Revolutionizing Innovation: 
Users, Communities, and Open Innovation, MIT Press, Cambridge 2016; J. P. J. de Jong, E. von Hippel, 
Transfers of user process innovations to process equipment producers: A study of Dutch high-tech firms, op.cit.

110 M. Bogers, a. Afuah, B. Bastian, Users as Innovators: A Review, Critique, and Future Research 
Directions, “Journal of Management” 2010, vol. 36, no. 4.

111 J. Henkel, E. von Hippel, Welfare Implications of User Innovation, “The Journal of Technology 
Transfer” 2004, vol. 30, no. 1–2.
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in contrast to formal R&D activities of firms, innovative efforts of users, especially 
those of individuals and communities are not illustrated in any official statistics. 
Much of user innovation results in minor and subtle changes that are extremely 
difficult to trace and measure. However, as the role of user innovation in the global 
economy increases, this is a challenge that sooner or later researchers, managers 
and policy makers will have to face.
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