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Łukasz Sułkowski*

AUTOKRYTYCZNY NURT W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

Nauki o zarządzaniu w ciągu jednego stulecia stworzyły i skupiły ogromną licz-
bę instytucji społecznych obejmujących: ośrodki akademickie, zespoły badawcze 
oraz ogromną rzeszę absolwentów kierunków związanych z zarządzaniem. Jednak 
instytucje społeczne mają swoją inercję. Bywa, że z czasem stają się struktura-
mi biurokratycznymi, które generują podaż i stymulują popyt własnych produk-
tów intelektualnych. Wielu autorów uważanych za postmodernistów, tekstualistów 
lub konstruktywistów społecznych wskazuje na całkowite uzależnienie treści nauk 
społecznych, w tym również zarządzania, od kontekstu społecznego1. Fakt nauko-
wy, teorie i metody „weryfi kacji” empirycznej są współtworzone w ośrodkach 
akademickich lub konsultingowych przez co zamykają się w dyskursach, które 
w miarę wzrostu środowiska naukowego rozpada się na wiele szczegółowych ga-
łęzi. Współcześnie wiele dyskursów różnych subdyscyplin, wywodzących się z za-
rządzania, może być uznanych za niewspółmierne. Innym językiem posługują się 
specjaliści od zarządzania marketingowego i specjaliści od zarządzania fi nansami 
przedsiębiorstw. Nie oznacza to, że powstały różne paradygmaty i grupy teorii, lecz 
jedynie, że dokonało się pączkowanie i rozrost profesjonalnego środowiska zarzą-
dzania, które zaowocowało różnicowaniem problematyki i języka. Socjologiczne 
podejście do tworzenia wiedzy z zarządzania powinno uwzględniać w jaki sposób 
środowisko naukowe samo kreuje zapotrzebowanie na swoją wiedzę, a w konse-
kwencji własne znaczenie społeczne i władzę2. Ciekawa mogłaby być analiza jak 
rozwijające się w obrębie zarządzania dyskursy próbują wchłaniać jak największą 
liczbę problematyki, udowadniając tym samym własne znaczenie.

Zarządzanie jako nauka funkcjonuje w określonych ramach instytucjonalnych, 
co również oznacza hierarchie władzy i autorytetu. Instytucje akademickie zajmu-

* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – dr hab. Łukasz Sułkowski, 
profesor Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

1 C. Jones, R. Munro, Organization Theory 1985–2005, “Contemporary Organization Theory”, 
red. C. Jones, R. Munro, Blackwell Publishing, Malden 2005, s. 2–10.

2 M. Alvesson, S. Deetz, Doing Critical Management Research, Sage, London 2000.
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jące się tą dyscypliną propagują w ostatnich dziesięcioleciach wzory organizacji 
elastycznej, otwartej na zmiany i niehierarchicznej. Często jednak same pozostają 
w skostniałych i scentralizowanych strukturach. Na poziomie instytucji akademic-
kich sprawowana jest władza symboliczna, tzn. tworzone są normy „naukowości”, 
programy badawcze oraz programy nauczania. Tej władzy powinno się patrzeć na 
ręce. Trzeba tworzyć warunki tworzenia nauki wartościowej, nieocenzurowanej 
i niezmonopolizowanej3.

Teoria podlega wpływom władzy gospodarczej i politycznej. Wiedza we współ-
czesnym świecie utraciła dawną „niewinność”, przestała być „bezinteresownym 
dążeniem do prawdy”, stając się narzędziem w rękach decydentów politycznych 
i gospodarczych. Dotyczy to również zarządzania, które już u swojego zarania 
miało służyć tworzeniu warunków wzrostu efektywności działań organizacji. Or-
ganizacjami tymi były najczęściej przedsiębiorstwa, ale również organizacje nie-
komercyjne, np. armia. 

Zarządzanie postrzegane jest w nurcie krytycznym jako nauka społeczna, która 
służy manipulowaniu członkami organizacji i tworzona teoria przyjmuje za praw-
dy obiektywne oraz fundamenty tej nauki narzucone jej z zewnątrz funkcje ide-
ologiczne4.  Teoria naukowego zarządzania racjonalizowała instrumentalne i alie-
nujące traktowanie pracowników organizacji przemysłowych5. Na przykład tak 
zwane „nowoczesne” metody zarządzania jak: reengeneering, lean management 
czy job sharing stały się eufemizmami, za którymi kryją się zwolnienia pracow-
ników. Współcześni teoretycy organizacji i zarządzania sankcjonują użyteczność 
i nieuchronność procesów globalizacyjnych unikając odpowiedzi na kłopotliwe 
pytania w czyim jest ona interesie i jak korzystający z niej wspierają tworzenie jej 
teorii. 

W czwartym numerze „Organizacji i Kierowania” znalazło się 11 artykułów. 
W pierwszym, autorstwa Tadeusza Gospodarka, omówione są ważne problemy, epi-
stemologicznych uporządkowań w naukach o zarządzaniu. Kolejne opracowanie, 
Marty Gancarzyk, zawiera uargumentowaną sugestię szczególnego wsparcia „fi rm 
wzrostowych” w  polityce Państwa zmierzającej do istotnego rozwoju MSP w Pol-
sce. Izabela Koładkiewicz w trzecim artykule omawia praktykę działania polskich 
rad nadzorczych z perspektywy widzenia zagranicznych członków tych rad. Inte-
resujące zagadnienie zależności pomiędzy poziomem kompetencji menedżerskich 
a zadowoleniem z działalności fi rm ich właścicieli prezentuje w czwartym rozdzia-
le tomu trójka autorów: Mariola Łaguna, Elżbieta Talik, Wiesław Talik. Rozdział 
piąty, Wiesław Łukasiński oraz Tadeusz Sikora poświęcają prezentacji własnych 
badań empirycznych dotyczących zastosowania zasad ISO 9001 jako narzędzia 

3 P. Bourdieu, Animaadversiones in Mertonem, w: Robert K. Merton: Consensus and Controver-
sy, red. J. Clark, C. Modgil, S. Modgil, The Falmer Press, London-New York 1990, s. 300.

4 Ł. Sułkowski, Nurt krytyczny w naukach o zarządzaniu, „Współczesne zarządzanie” 2006, nr 1.
5 S. Clegg, Organisation and Control, “Administrative Science Quarterly” 1981, nr 26, 

s. 545–562. 
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doskonalenia zasobów ludzkich w organizacji. W kolejnym artykule Tadeusz Bąk 
i Przemysław Stach przedstawiają propozycję i ocenę skali pomiarowej zadowole-
nia klienta z jakości obsługi  w urzędzie. Małgorzata Stawicka i Piotr F. Borowski 
w rozdziale siódmym omawiają konkurencyjność przedsiębiorstw sektora ener-
getycznego w Polsce. Rozdział ósmy tomu, opracowany przez Aleksandra Lotko 
i Pawła Lotko pozwala nam poznać autorski model szacowania pracochłonności 
procesu wytwarzania oprogramowania integrujący także model poziomów dojrza-
łości organizacji. Brytyjska wersja metody hoshin kanri doskonalenia zarządza-
nia organizacją omówiona jest w kolejnym rozdziale tomu, przygotowanym przez 
Marka Ćwiklickiego. Ciekawą analizę grup strategicznych wśród mazowieckich 
organizacji non-profi t, znajdujemy w dziesiątym rozdziale tomu prezentowaną 
przez Jarosława Domańskiego. Tom zamyka artykuł Macieja Stolarskiego poświę-
cony psychologicznej analizie kwestii jawności wynagrodzeń, głównie w kontek-
ście wartości motywacyjnej określonych rozwiązań.

Życzymy Państwu inspirującej lektury.
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PROBLEM DEMARKACYJNY W NAUKACH 
O ZARZĄDZANIU.
FORMALNY PARADYGMAT REPREZENTATYWNY 
W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

Wstęp

W praktyce bardzo często trudno jest ustalić, które zagadnienie jest naukowym, 
a które nim nie jest. Dotyczy to zwłaszcza badań interdyscyplinarnych lub ekspe-
rymentów w obszarach wiedzy, dla których trudno określić paradygmaty, np. na-
uki społeczne, politologia lub zarządzanie1,2,3. W wielu przypadkach problemem 
jest odpowiedź na pytanie: czy dana teoria jest naukową?, albo: jakie warunki 
muszą zostać spełnione, żeby nią być?

W obrębie szeroko pojętej problematyki zarządzania, zamieszanie epistemo-
logiczne jest tak znaczne, że należy podejmować wysiłki znalezienia „twardych 
paradygmatów”, do których można będzie zastosować kwantyfi kowalne metody 
oszacowań oddziaływań układów ekonomicznych, oddzielając je linią demarka-
cyjną od części związanej z objaśnieniami typu white book, głównie relacji we-
wnątrz organizacji i humanistycznych aspektów sfery zarządzania. Postawiony 
w ten sposób układ problemów demarkacyjnych dla paradygmatów nauk o zarzą-
dzaniu (nie zaś teorii) wydaje się być możliwy do ustalenia wraz z sensownymi 
kryteriami. Nie rozwiąże on w żadnej mierze problemów epistemologicznych ca-
łości nauk o zarządzaniu, ale umożliwi budowę spójnego układu paradygmatycz-

* Dr Tadeusz Gospodarek, adiunkt, Katedra Informatyki, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania i Przedsiębiorczości.

1 Ł. Sułkowski, (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
2 N. MacMorris, (1989), The Natures of Science, New York: Fairleigh Dickinson University 

Press.
3 J. Ziman, (2000), Real Science: what it is, and what it means, Cambridge, Uk: Cambridge 

University Press.
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nego, przynajmniej dla części społeczności naukowej, związanej z szeroko pojętą 
informatyzacją procesów zarządzania i podejmowania decyzji. Oczywistym jest 
również, że tak określony problem natychmiast znajdzie swoich przeciwników, 
będących zdeklarowanymi antagonistami podejścia popperowsko-kuhnowskiego 
do fi lozofi i nauki4, a wyznających postmodernistyczny anarchizm metodyczny5. 

Oddzielnym aspektem, w związku z naturą transdyscyplinarną problematyki 
zarządzania, są poważne trudności z określeniem tożsamości nauk o zarządzaniu6 
i daje się wyraźnie zauważyć ostry podział problematyki na część ekonomicz-
ną oraz humanistyczną co ma ograniczone uzasadnienie. A zatem konieczne jest 
ponowne zwrócenie się do podstaw i to nie tylko fi lozofi i nauki, ale również do 
fundamentalnych praw nauk przyrodniczych, które ekonomia wykorzystała z po-
wodzeniem dla własnego rozwoju7,8, a mogą one stanowić dla zarządzania nie 
tylko inspirację, ale i poważny aparat poznawczy oraz formalny, zwłaszcza w kon-
tekście nowych narzędzi przetwarzania informacji i ich zastosowaniu w prakty-
ce9. Należy również uzmysłowić wszystkim uczestnikom dyskusji o nadrzędnym 
aspekcie praktycznym aktu zarządzania dowolną organizacją, którym jest podjęcie 
ciągu wiążących decyzji i określony przekaz informacji, powodujących najczęściej 
przepływy kapitału. A to z kolei oznacza konieczność oszacowania w jednostkach 
wymiernych takiego działania. Dodatkowo, manager podejmujący decyzje wy-
maga dostarczenia informacji w określonym formacie, co powoduje konieczność 
zapisania zdarzeń i procesów biznesowych w formie symbolicznej, możliwej do 
dalszego przetworzenia na język maszyny. 

Z drugiej strony, trudno odmówić racji tym dyskutantom, którzy podnoszą brak 
istotności formalizacji procesów zarządczych, z prostej przyczyny, że zakładają 
one a priori racjonalność podejmowanych decyzji przez decydentów. O ile w na-
uce jest to wysoce prawdopodobne, o tyle w biznesie założenie to nie zawsze jest 
prawdziwe. I stąd teoria: sukcesy odnosi koncepcja ograniczonej racjonalności10, 

4 Ł. Sułkowski, (2005), op.cit., s. 49.
5 P. Feyerabend, (1975), Against method, NLB London – polskie wydanie Przeciw metodzie, 

Siedmioróg Wrocław, (1996).
6 M. Trocki, (2004), przy współpracy M. Romanowskiej i E. Bukłahy, Tożsamość nauk o zarzą-

dzaniu, Materiały wewnętrzne Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Warszawa, lipiec 
2004.

7 P. Mirowski, (1989), More Heat Than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature’s 
Economics”, Cambridge University Press, 1989, Cambridge.

8 N. Georgescu-Roegen, (1976), Energy and economic myths: Institutional and analytical econo-
mic essays Pergamon Press, New York 1976. 

9 O. Zimmermann, P. Krogdahl, C. Gee, (2004), Elements of Service-Oriented Analysis and 
Design. An interdisciplinary modeling approach for SOA projects http://www.ibm.com/developer-
works/library/ws-soad1/

T. Erl, (2004), Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Servi-
ces. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR. 

10 H.A. Simon, Administrative Behavior, Free Press, New York 1957. Polskie wydanie: Działanie 
administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, przekł. K. Poznań-
ski, PWN, Warszawa 1976.
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a podejmowanie decyzji w oparciu o dane niepewne i logikę rozmytą powoduje, 
że na dzień dzisiejszy nie istnieje metoda „naukowego zarządzania” organizacją, 
możliwa do realizacji za pomocą symulatora komputerowego. Co więcej, nie wy-
daje się to być możliwym w ogólnym przypadku. Warto jednak mieć na uwadze 
istnienie procesów ekonomicznych, którymi można i należy sterować stosując 
kryteria niezależne od subiektywizmu managera11. To skłania do podejmowanie 
prób wyodrębnienia ich z nauk o zarządzaniu, stworzenia modelu optymalizacji, 
a następnie w przypadku sukcesu, zawłaszczania przez model kolejnych zagad-
nień, które uda się podporządkować restrykcjom formalnym. W rezultacie mo-
żemy osiągnąć pewien konsens pomiędzy społecznością naukową „formalistów” 
oraz „humanistów” uzupełniając metodologię i tworząc katalogi dobrze określo-
nych problemów, stawianych dzisiejszej nauce o zarządzaniu.

W tym miejscu, wydaje się być zasadnym, przyjęcie poglądów fi lozofi i Kuh-
na12, czego konsekwencją powinno być wyodrębnienie z nauk o zarządzaniu pod-
dziedziny, związanej z zagadnieniami informatyzacji procesów oraz paradygma-
tem reprezentatywnym i modelowaniem morfi cznym13. Nastał czas na powrót do 
podstaw fi lozofi cznych podejścia do zagadnienia naukowości problemów zarzą-
dzania, dokonania klasyfi kacji problemów naukowych i ustawienia racjonalnych 
linii demarkacyjnych. Konieczne jest przyjęcie układu dobrych paradygmatów 
i metodologii modelowania numerycznego dla wybranych zagadnień. Czy to jest 
realne? To zależy w dużej mierze od samych naukowców i ich deklaracji przy-
należności do określonej grupy wyznawców lub przeciwników danej koncepcji, 
którą będzie można traktować jako paradygmat. Ale najpierw konieczne jest usta-
nowienie syntaktyki języka formalizacji nauki o zarządzaniu oraz zanurzenia jej 
w pragmatycznej ocenie wartości opisów, dokonywanych z jego pomocą, a następ-
nie ustalenia mierzalnych aspektów aksjologicznych dla zagadnień praktycznych 
(w tym metodologii potwierdzenia empirycznego). Takie wprowadzenie sztywne-
go rdzenia epistemologicznego umożliwia tworzenie logicznych izomorfi zmów do 
reprezentacji liczbowych, a stąd uzasadnione staje się modelowanie semantyczne 
i morfi czne. To jest ogromna zaleta podejścia formalnego i nie zależy kompletnie 
od żadnych, nieracjonalnych aspektów mogących pozostawać w relacji do mo-
delowanych zagadnień. Dla tak postawionej linii demarkacyjnych, wszelkie hu-

11 Gospodarek T., (2007), Does the optimum management for the given economic process exist? 
Management, 2007 Vol. 11, No. 2. 

12 T.S. Kuhn, (2002), Struktura rewolucji naukowych, Aletheia Warszawa 2001, s. 314.
13 Nazwa reprezentatywny odnosi się do konieczności znalezienia reprezentacji liczbowej da-

nego problemu zarządzania, jako warunku bezwzględnego możliwości jego informatyzacji. Nie da 
się bowiem inaczej przełożyć zagadnień niematematycznych na język komputera, bez znalezienia 
jakiegoś morfi zmu odwzorowującego umowne kategorie semantyczne na syntaktykę języka maszy-
ny. Oczywistym jest, że odwzorowanie to może być w szczególnych przypadkach izomorfi zmem. 
A ponieważ każda reprezentacja liczbowa stanowi jakiś model semantyczny, można mówić o mode-
lowaniu morfi cznym, jako odwzorowaniu semantyki zjawiska zarządzanego na symbole zrozumiałe 
dla komputera w jego syntaktyce. 
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manistyczne i społeczne relacje można zamknąć w czarnej skrzynce bez utraty 
ogólności otrzymanej liczby14. Oznacza to również, że humaniści mogą osiągać 
równolegle sukcesy w otwieraniu czarnej skrzynki i przechodzenia do kolejnych 
poziomów jej szarości, a może i do pełnego modelu białej skrzynki opisującej 
organizację. Są to jednak problemy rozdzielne od tych, objętych paradygmatem 
prowadzącym do kwantyfi kacji, a próby łączenia ich powodują jedynie wzrost 
poziomu złożoności problemu, który może okazać się ślepym zaułkiem nauki.

Warto jednak wrócić do historycznych podejść określenia pojęcia „naukowy”, 
które wniosły szczególnie interesujące idee do dzisiejszych dyskusji na temat de-
markacji. Dorobek historyczny rewolucji naukowych oraz zmiany kolejnych po-
glądów na problemy modelowania, sugerują właściwe kierunki działania w obrę-
bie tzw. nauki normalnej wg. Kuhna15. Jednak w zarządzaniu samo pojęcie „nauka 
normalna” jest bliżej nieokreślone, a interdyscyplinarność zagadnień i wymiesza-
nie z naukami społecznymi całkowicie gmatwa wszelkie problemy demarkacyjne. 
Powyższe stwierdzenie pozwala na spozycjonowanie teorii zarządzania jako dzie-
dziny wiedzy o charakterze nauki przedparadygmatycznej o rozbudowanym zaso-
bie wyników obserwacji, doświadczeń i weryfi kowalnych teorii cząstkowych. 

A zatem wydaje się, że budowanie paradygmatów umożliwiających czytelną 
demarkację problemów nauk o zarządzaniu otwiera szerokie możliwości przed 
badaczami związanymi z epistemologią i praktykami oczekującymi na czytelne 
modele symulacyjne oraz ilościowe, zwłaszcza te ex ante. 

Historyczne ujęcia problematyki demarkacji w odniesieniu do nauk 
o zarządzaniu

Według fi lozofi i racjonalistycznej Kartezjusza16,17 ściśle naukowe i pewne jest 
tylko to, co da się wywieść wprost z rozważań abstrakcyjno-logicznych – a więc 
fi lozofi a, matematyka i logika. Pozostałe działy wiedzy stają się tym bardziej na-
ukowe, im bardziej korzystają z dokonań nauk abstrakcyjno-logicznych. Jednak 
szczególnie ważnym dziełem kartezjańskiego podejścia do teorii naukowych jest 
podział redukcjonistyczny, zgodnie z którym dowolny, złożony problem sta-
nowi sumę prostą problemów elementarnych. Innymi słowy, złożony system 
makro stanowi sumę jego składowych mikro lub podsystemów. Wywołuje to dzi-
siaj spory wśród teoretyków zarządzania, zwłaszcza zwolenników ujęć systemo-

14 B.W. Arthur, Cognition: The Black Box of Economics, in: The Complexity Vision and the Te-
aching of Economics, Chpt. 3, Colander D., Ed., Edward Elgar Publishing, Northampton, Mass, 2000 
– pdf version: http://www.santafe.edu/arthur/Papers/Pdf_fi les/Colander_Cognition_Web.pdf.

15 T.S. Kuhn, op.cit., s. 53.
16 R. Descartes, Principles of Philosophy (1644), Descartes: Selected Philosophical Writings, 

transl. John Cottingham, Robert Stoothoff and Dugald Murdoch (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988).

17 B. Aune, Rationalism, Empiricism and Pragmatism: An Introduction, New York: Random Ho-
use, 1970.
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wo-humanistycznych problematyki, wywodzących tezę, że suma podsystemów 
nie stanowi systemu. Jednak to właśnie redukcjonizm odnosił i odnosi sukcesy 
na polu kwantyfi kacji i dlatego długo jeszcze będzie stanowić dobre przybliżenie 
przynajmniej na poziomie wstępnym procesów digitalizacji zjawisk, zdarzeń oraz 
pomiarów. A już trudno wyobrazić sobie proces komputeryzacji określonego 
modelu praktycznego bez dokonania podziału problemu na warstwy logiczne, 
moduły oraz bloki programowe18. A to jest właśnie jeden z ważniejszych aspek-
tów nauk o zarządzaniu, sugerujący słuszność kartezjańskiego podejścia przynaj-
mniej w części formalnej zagadnienia. Jest to kamień milowy do zbudowania pa-
radygmatu redukcjonistyczno-reprezentatywnego.

 Z punktu widzenia tworzenia strategii, podejście kartezjańskie najbliższe jest lo-
gicznemu rozumowaniu, rozmyślnej konstrukcji oraz formalnemu szkieletowi, np. 
LFA19,20. W tym kontekście interoperacyjność21 semantyczna w odniesieniu do pro-
cesów zarządzania znajduje najpełniejsze uzasadnienie, a modele ontologiczne dają 
się zrozumieć na poziomie języka potocznego, a nie naukowej teorii. Jednocześnie 
problematyka zarządzania w ujęciu formalnym, popartym wymiernymi wynikami 
eksperymentalnymi, może być uznana za naukową. Gorzej z częścią społeczną na-
uki, zwłaszcza, że jeżeli konieczne jest dokonanie w niej jakiegokolwiek podziału, 
trudno jest znaleźć logiczny punkt zaczepienia. Tu redukcjonizm nie sprawdza się lub 
ma bardzo ograniczone zastosowanie. Stąd wprowadzane są coraz nowsze podejścia 
systemowe, globalne, sieciowe, etc., etc. Żadne ostre podziały nie są w tym układzie 
możliwe do wykonania. Dominuje rozmycie logiczne i wnioskowanie niepewne. 

Konkludując, jeżeli nie uda się wydzielić na poziomie ontologicznym spójnych 
logicznie i kwantyfi kowalnych elementów zarządzania, nie ma miejsca dla karte-
zjańskiego ujęcia tematu w części semantycznej modelu. Ale każda organizacja 
zwykle rozlicza się z podatków, a wówczas okazuje się, że obok podejścia holi-
stycznego do wybranych celów, równolegle funkcjonuje klasyczny redukcjonizm 
i formalne ujęcie problematyki zarządzania w części fi nansowej. Praktyka wska-
zuje w tym miejscu wyraźną linię demarkacyjną zarządzania organizacją bizneso-
wą: formalne zarządzanie fi nansami i reszta.

Na przeciwnym biegunie pozostają empirycy22,23, twierdząc, że naukową jest 
tylko ta wiedza, która została potwierdzona eksperymentalnie, a wszystko czego 
się nie da dowieść w ten sposób jest tylko czystą spekulacją. W takim przypad-

18 T. O’Reilly, What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.

19 T. Gospodarek, Metoda LFA przy tworzeniu strategii powiatu, „Przegląd samorządowy” 
2007. 

20 K. Örtengrena, Summary of the theory behind the LFA method, Sida January 2004 Stockholm.
21 P. Miller, Interoperability. What is it and Why should I want it?, Ariadne Issue 24, (2000).
22 P. Markie, Rationalism vs. Empiricism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2004 

Edition), N. Edward Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2004/entries/rationa-
lism-empiricism/>.

23 E. Nagel, Struktura nauki, PWN, Warszawa 1970.



12 Tadeusz Gospodarek

ku problemy zarządzania muszą zostać tak określone, żeby możliwa była pełna 
weryfi kacja eksperymentalna działań. Oczywistym jest, że tylko odrzucenie sfery 
społecznej problematyki zarządzania pozwala na rozważania problemu w katego-
riach fi lozofi i nauki empirystów, ponieważ wówczas dotyczy ona twardego eks-
perymentu mierzalnego (np. w formie zmian przepływów fi nansowych lub innych 
zmiennych w czasie), ograniczonego do relacji układ ekonomiczny – otoczenie, 
a nie problematyki struktury organizacji i jej wewnętrznych problemów (np. psy-
chologii podejmowania decyzji lub ograniczonej racjonalności działania). Wpraw-
dzie krytycy podejścia podniosą argument, że tak rozumiana wiedza naukowa 
w zasadzie eliminuje wszelkie, wyższe szczeble procesu zarządzania, dla których 
eksperyment jest trudny do przeprowadzenia, a zwłaszcza do powtórzenia. I będą 
mieć całkowitą rację. Tym samym podejście empiryczne może być interesujące 
wyłącznie w przypadku badań operacyjnych i zarządzania zdefi niowanymi proce-
sami, najlepiej cyklicznymi, gdzie struktura wewnętrzna organizacji ma znikome 
znaczenie, a decyzje zapadają najczęściej w obrębie sterowników automatycz-
nych. I stąd wynika, że czysto empiryczne podejście do teorii zarządzania i jej 
optymalizacji nie wydaje się być właściwe dla potwierdzenia naukowych aspira-
cji podnoszonych kwestii. Jednak budując odpowiednią reprezentację liczbową 
niematematycznych zjawisk związanych z zarządzaniem i wydzielając formalnie 
zdefi niowane procesy, możemy dojść do wyniku eksperymentalnego w formie 
mierzalnej. Niestety pojawia się kolejna bariera związana z tym, że wyniki po-
twierdzające obserwację otrzymujemy zwykle pośrednio, a modele skali muszą 
być akceptowalne, pomimo oczywistych mankamentów stosowania indukcjoni-
zmu do przypadku nauk społecznych. A zatem empiryzm wnosi do problematyki 
nauk zarządzania podstawowe zapytanie: czy metody przybliżone oraz modele ska-
li można uznać za wystarczające dla weryfi kacji poprawności stawianych hipotez? 
Pozostaje jeszcze nierozwiązywalny problem powtarzalności eksperymentu eko-
nomicznego, co w praktyce jest bardzo trudne do zrealizowania, nawet w warun-
kach zbliżonych do równowagi trwałej. 

Konkludując, empiryzm uzasadnia naukowość problematyki zarządzania głów-
nie na poziomie operacyjnym, a szczególnie w przypadku podejmowania decyzji 
z użyciem elementów sztucznej inteligencji (sieci neuronowe lub inteligentne ste-
rowniki). Tutaj eksperyment, pomiar i wynik pozostają w zgodzie z modelem, we-
dług którego sterują (podejmują decyzje). Z chwilą pojawienia się decyzji o ograni-
czonej racjonalności, potwierdzenie eksperymentalne nie wydaje się być możliwe. 

Kolejnym, kamieniem milowym w podejściu do rozważań nad pozycją teorii 
zarządzania w nauce mogą być zasady kantowskiej fi lozofi i krytycznej24. W roz-
ważaniach Kanta25 ani same zbiory faktów potwierdzonych eksperymentalnie ani 

24 W. Tatarkiewicz, 1988, Historia fi lozofi i, t. 2, PWN, Warszawa, s. 161–184.
25 E. Watkins, Kant’s Philosophy of Science, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 

2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2003/entries/
kant-science/>.
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rozważania czysto spekulacyjne nie prowadzą do rzetelnej i użytecznej wiedzy. 
Prawdziwym źródłem wiedzy naukowej jest zastosowanie metody polegającej na 
świadomym, czysto spekulacyjnym tworzeniu spójnych logicznie hipotez, a do-
piero później weryfi kowanie ich drogą empiryczną. Z kolei same fakty empirycz-
ne są tylko zbiorami danych lub informacji i dopiero dobra teoria jest w stanie 
zrobić z nich użytek. Weryfi kacja empiryczna hipotez jest jednak niezbędna do 
odrzucania błędnych teorii i nie można się bez niej obejść, ponieważ spójnych 
semantycznie i syntaktycznie hipotez można tworzyć nieskończenie wiele. Stąd 
według Kanta wiedza naukowa to dobra teoria poparta empirycznym potwierdze-
niem. Kantowskie podejście wprowadza do teorii zarządzania dwa istotne elemen-
ty metodologiczne: 
●   Stworzenie modelu w formie weryfi kowalnej hipotezy
●   Udowodnienie jej przez wdrożenie praktyczne i pomiar eksperymentalny.

Warto w tym miejscu zauważyć, że wyżej opisany problem demarkacji nie wy-
nika z podejścia kantowskiego26, a zatem dla nauk o zarządzaniu jest to bardzo 
użyteczne, ponieważ nie eliminuje całkowicie podejścia indukcjonistycznego oraz 
metod przybliżonych (w tym metod socjologicznych). Większość problemów hu-
manistycznych wymaga wręcz dopuszczenia tego sposobu wnioskowania i znajdu-
je ono swoje konsekwencje w późniejszych poglądach holistów oraz postmoderni-
stów. Dlatego istnieje głęboki sens uzasadniania naukowości szeregu problemów 
nauk o zarządzaniu w tym właśnie ciągu poglądów. Skoro się nie da zredukować, 
to przynajmniej uzasadnić wiarygodność metod przybliżonych. 

W dalszym kroku empiriokrytycyści i neopozytywiści logiczni uściślili po-
glądy Kanta tworząc pojęcie „weryfi kacji teorii”27. U jego podstaw legło przeko-
nanie, że teoria czy pogląd mogą zostać uznane za naukowe, jeśli wypowiadają 
jakąś prawdę o rzeczywistości, która może znaleźć potwierdzenie w doświadcze-
niu. Treści nienaukowe zaś, to takie, które są niezależne od doświadczenia. Tym 
samym utworzono program uporządkowania nauki postulujący usunięcie z niej 
wszystkich treści mówiących nie o doświadczeniu i rzeczywistości, lecz o np. kon-
strukcjach teoretycznych28. 

I właśnie te poglądy dychotomiczne w odniesieniu do teorii zarządzania prak-
tycznie eliminują większość kwestii niesprawdzalnych, nowych metafor lub po-
równań w naukach o zarządzaniu, a w szczególności metody i modele przybliżone 
oraz wnioskowanie rozmyte. Odniesienie poglądów fi lozofi i neopozytywistycznej, 
opartej o strukturę i metodologię nauk przyrodniczych, do zagadnień zarządzania 
narzuca wręcz konieczność stworzenia modelu, a następnie znalezienia jego po-
twierdzenia w badaniach empirycznych. Mocną stroną zagadnienia w ujęciu pozy-

26 A. Koterski, (2004), Falsyfi kacjonistyczne kryteria demarkacji w XX-wiecznej fi lozofi i nauki, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie, 2004, s. 12.

27 C. Hempel, Problems and Changes in the Empiricist Criterion of Meaning, “Revue Internatio-
nale de Philosophie” 41 (1950), s. 41–63.

28 E. Nagel, op. cit.



14 Tadeusz Gospodarek

tywizmu logicznego stanowi odniesienie do rzeczywistych zdarzeń. Zarządzanie 
odbywa się bowiem zawsze w rzeczywistym środowisku społeczno-ekonomicz-
nym i dotyczy rzeczywistych problemów mierzalnych jakimkolwiek wynikiem 
liczbowym. 

Słabością podejścia jest modelowanie w zarządzaniu, którego nie można oprzeć 
o jeden dobry paradygmat, a nawet z góry ustaloną ich liczbę. I ten sztywny układ 
logiczny metody naukowej, zgodny z postulatami Koła Wiedeńskiego29 nie wytrzy-
muje próby czasu w odniesieniu do nauk społecznych, nawet w przedstawionym 
w niniejszej pracy, ujęciu paradygmatu reprezentatywnego. Ale wersje neopozyty-
wistycznej metody naukowej, poważnie zmienione w kolejnych dziesięcioleciach 
przez Poppera30, Lakatosa31, Kuhna32 i Laudana33 prowadzą we właściwą stronę, 
zachowując zdroworozsądkowe relacje pomiędzy empiryczną weryfi kowalnością, 
a metaanalizą oraz dedukcją z wykorzystaniem metod przybliżonych. 

Ogólna problematyka zarządzania dotyczy wielowymiarowego zagadnienia, 
związanego z continuum układów ekonomicznych, stanowiących podmiot zarzą-
dzania, continuum stanów otoczenia zewnętrznego stanowiącego kontekst oraz 
continuum procesów, stanowiących przedmiot zarządzania. Aby stworzyć model 
kwantyfi kowalny, musimy dysponować albo lepszym aparatem formalnym, albo 
zająć się prostszym problemem. Stąd wynika logiczna konieczność tworzenia 
uproszczonych modeli, najlepiej addytywnych, umożliwiających opis złożonych 
zjawisk z pogranicza ekonomii i nauk społecznych. I w tym miejscu powstaje 
dylemat badacza-obserwatora otoczenia społeczno-ekonomicznego, który zdaje 
sobie sprawę z faktu, że stworzenie dobrej teorii, dotyczącej jakichkolwiek proble-
mów z zakresu zarządzania zarówno w ujęciu kantowskim, neopozytywistycznym, 
popperowskim czy kuhnowskim nie wydaje się być możliwe bez modeli i opisów 
cząstkowych. A to zwraca dyskusję do fi lozofi i redukcjonizmu, ale przeczy z kolei 
podejściu holistycznemu, które stara się eliminować wszelkie próby uproszczeń 
oraz redukcji problemów34. Stąd wypływa konieczność wyszukania w całym zbio-
rze zagadnień z zakresu nauk o zarządzaniu tych, które można uprościć, sforma-

29 Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis; Veröffentlichungen des Vereines Ernst 
Mach, hrsg. vom Verein Ernst Mach, Artur Wolf Verlag, Wien 1929, 59 S. Das Werk hat keine offi -
ziell genannten Verfasser. Moritz Schlick gewidmet.

30 K.R. Popper, The Logic of Scientifi c Discovery Rutledge 2002, (oryginalnie Logik der For-
shung 1934, English ed 1959) wersja polska: Logika odkrycia naukowego, Fundacja Aletheia War-
szawa 2002.

31 I. Lakatos, (1977), The Methodology of Scientifi c Research Programmes, Philosophical Papers 
Vol. 1. (1977) Cambridge: Cambridge University Press.

32 T.S. Kuhn, (2001), The Structure of Scientifi c Revolutions, 3rd Ed. Chicago and London: Univ. 
of Chicago Press, 1996, (pierwsze wydanie 1962). Polskie wydanie Struktura rewolucji naukowych, 
Fundacja Aletheia Warszawa 2001.

33 A. Koterski, ibid., s. 15.
34 R. Healey, Holism and Nonseparability in Physics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Winter 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/win2004/
entries/physics-holism 
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lizować, skatalogować i opisać modelami formalnymi, najlepiej pozostającymi 
w izomorfi cznej relacji z opisami zaczerpniętymi z nauk przyrodniczych, tworząc 
wokół społeczność naukową związaną z tym kierunkiem aktywności oraz odpo-
wiadającymi mu paradygmatami. Tak zarysowuje się wyraźna linia demarkacyjna 
dla zarządzania informacyjnego, działającego w oparciu o paradygmat reprezen-
tatywny. 

Niejako w sukurs z pomocą powyższym wywodom przychodzą utylitaryści35. 
Stwierdzili oni, że o tym, czy dana teoria jest naukowa czy nie, decyduje jej uży-
teczność. Jeśli stosowanie jakiejś teorii w praktyce daje pozytywne rezultaty, np. 
mechanizm odwróconej lodówki – pompa cieplna dobrze działa w praktyce, to 
znaczy że teoria jest dobra i naukowa, niezależnie od tego, jaka jest jej struktura 
i w jaki sposób udało się do niej dojść. I to jest najbardziej korzystnym stwier-
dzeniem dla opisu procesów zarządzania w kategoriach naukowych – uznanie 
wiedzy stosowanej oraz niepewnej, jako najbardziej odpowiadającej potrzebom 
chwili i jednocześnie weryfi kowalnej. Nie przeczy ono poglądom kantowsko-
neopozytywistycznym, ale uzupełnia problem weryfi kowalności o praktyczny 
aspekt. Nie próbuje przy tym wyjaśniać problemów odległych użyteczności. 
W tym właśnie ujęciu pojęcie upraszczające „czarnej skrzynki” ma najszersze 
zastosowanie i pełną akceptację. Ale właśnie takie podejście prakseologiczne 
leży najbliżej humanistycznym aspektom, zwłaszcza tym, gdzie w grę wcho-
dzi psychologia oraz subiektywizm działania. Jeżeli dzięki poznaniu relacji 
wewnątrzorganizacyjnych zarządzający osiągnie praktyczną korzyść, to jest to 
nauka. A zatem przyjmując linię prakseologiczno-kuhnowską można utworzyć 
spójne zręby dla fi lozofi i humanistycznych aspektów nauk o zarządzaniu. Stąd 
dalej wynika logiczna konsekwencja tworzenia dobrych paradygmatów wywo-
dzących się z modelu białej i czarnej skrzynki36. To może rokować doskona-
łymi wynikami i synchronizacją z podejściem formalnym, a paradygmat może 
się udoskonalać w miarę przechodzenia przez kolejne stopnie szarości w miarę 
otwierania czarnej skrzynki.

W powyższym kontekście prakseologicznym zarządzanie albo jest dobre i daje 
rezultaty, albo nie jest i jako rezultat układ ekonomiczny ulega np. procesom ka-
tastrofi cznym. Nie jest bowiem ważne jaka teoria, jakie paradygmaty, jaki aparat 
formalny został użyty do opisu teoretycznego, byle wynik końcowy był akcep-
towalny (np. modele formalne zarządzania ISO, SixSigma, LFA). To podejście 
zrównuje przede wszystkim wdrożenia elementów zarządzania z poziomem pro-
blemu naukowego. Nie można zatem powiedzieć, że wdrożenie strategii nie jest 
problemem naukowym, bo w ujęciu prakseologicznym utylitarystów jest. Nato-
miast można z pewnością odrzucić z punktu widzenia utylitaryzmu zarządzanie re-

34 D. Lyons, Forms and Limits of Utilitarianism, Oxford: Oxford University Press, 1965.
36 B.W. Arthur, Cognition: The Black Box of Economics, in: The Complexity Vision and the Te-

aching of Economics, Chpt. 3, Colander D., Ed., Edward Elgar Publishing, Northampton, Mass, 2000 
– pdf version: http://www.santafe.edu/arthur/Papers/Pdf_fi les/Colander_Cognition_Web.pdf.
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lacjami, jako kwestię naukową. Chyba, że znajdzie się odpowiednie lobby, umoż-
liwiające zastosowanie tych poglądów w praktyce i powstanie jakaś społeczność, 
która skupi się wokół określonych paradygmatów, do których te zagadnienia da się 
adaptować. Można jednak zauważyć, że aktualnie zarządzanie relacjami stanowi 
przedmiot całkiem zaawansowanych badań naukowców, a zatem muszą istnieć 
jeszcze inne kryteria weryfi kacji naukowości, oprócz przedstawionych. 

To prakseologiczne podejście do zagadnień epistemologii nauk o zarządzaniu 
ma szanse powodzenia, ponieważ można w nim zawrzeć wszelkie, użyteczne dzia-
łania oraz hipotezy, byle miały praktyczne zastosowanie. Problem powstaje, gdy 
takie mało uściślone koncepcje próbuje się następnie zinformatyzować. Okazuje 
się wówczas, że logika maszyny jest zbyt twarda i nie ma możliwości dopasowa-
nia ontologii zjawiska i syntaktyki komputera. I wówczas ponownie zaczyna się 
poszukiwanie modelu lub jakiegoś morfi zmu, a przy okazji rodzą się zapytania fi -
lozofi czne. Gdzie leży problem? Ale jak już wyżej wspomniano, połączenie zasad 
racjonalizmu krytycznego, prakseologii oraz teorii rewolucji naukowych Kuhna 
wydaje się być dobrym punktem wyjścia dla dalszych rozważań nad epistemolo-
gią zagadnień z zakresu nauk o zarządzaniu oraz ustaleniu linii demarkacyjnych 
przynajmniej dla czterech działów: 
●   zarządzania formalnego, 
●   struktury wnętrza organizacji, 
●   oddziaływań ekonomicznych, 
●   podejmowania decyzji.

Jednak najbardziej istotnym problemem nauk o zarządzaniu w kontekście in-
formatyzacji wybranych zagadnień staje się problem demarkacji oraz granice sto-
sowalności metody naukowej. Punktem wyjścia do tej dyskusji jest podejście ra-
cjonalizmu krytycznego Poppera37. Kluczowe znaczenie dla rozróżnienia czy dana 
teoria jest naukową, czy nie, ma w tym przypadku kryterium falsyfi kowalności, 
a nie kantowska zgodność z empirią. Ta bowiem dopuszcza indukcjonizm skoń-
czonej liczby przypadków, jako metodę wnioskowania, co w ujęciu racjonalizmu 
krytycznego jest niedopuszczalne. Zgodnie z tą koncepcją, aby teoria opisująca 
pewne zagadnienie wzięte z rzeczywistości, zjawisko przyrodnicze albo ekono-
miczne, mogła być uznana za naukową (niekoniecznie prawdziwą), musi spełniać 
następujące kryteria:
●      Otwartości. Musi zostać ogłoszona publicznie i być możliwa do zapozna-

nia się szerokiej społeczności z jej treścią. Nie jest bowiem do pomyślenia 
uznawanie za naukową wiedzy tajemnej, niedostępnej dla nikogo. To zało-
żenie w stosunku do większości problemów i rozwiązań nauk o zarządzaniu 
ma pełne zastosowanie. Aczkolwiek pewne rozwiązanie korporacyjne nawet 
o wysoko innowacyjnym charakterze, mają często charakter poufny i pomimo 
ewidentnego aspektu poznawczego nie mogą zostać uznane za otwarte, a tym 
samym muszą zostać odrzucone, jako naukowe. 

37 K.R. Popper, op.cit.
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●     Przewidywalności. Teoria musi umożliwiać rozwój układu w czasie i prze-
widywanie wyników. Im bardziej zgodne i spektakularne przepowiednie, tym 
lepiej. Ale im bardziej precyzyjnie teoria przewiduje wyniki doświadczeń lub 
konsekwencje zdarzeń, tym bardziej jest ona podatna na falsyfi kację. To jest 
doskonale widoczne w naukach o zarządzaniu, gdzie trudno jest ustalić teo-
rię umożliwiającą przewidywanie wyniku w czasie. O ile spotyka się dobre 
aproksymacje interpolacyjne, o tyle ekstrapolacja zawsze budzi obawy, chyba 
że dotyczy budżetu na rok kolejny w sformalizowanej korporacji. 

●      Korespondencji. Przewidywania wynikające z nowej teorii muszą być zgod-
ne z uznanymi za obowiązujące teoriami i zgromadzoną wiedzą. Im bardziej 
teoria jest niezgodna z istniejącą wiedzą, tym bardziej rewolucyjne muszą być 
jej przewidywania, aby uznano ją za naukową. W tej kwestii nauki o zarządza-
niu zawsze oferują niemal rewolucyjne przewidywania, zwłaszcza na poziomie 
ontologicznym. Gorzej z wynikami mierzalnymi, które z części zagadnień hu-
manistycznych są na ogół nie do zweryfi kowania. W każdym razie, zasada ko-
respondencji powinna być zawsze analizowana, ponieważ szybka zmienność 
teorii nauk o zarządzaniu oraz niespójność epistemologiczna nie daje jedno-
znacznych relacji wynikania.

●      Falsyfi kowalności. Jeżeli dana hipoteza posiada cechy otwartości, przewidy-
walności i korespondencji, to aby stać się teorią naukową, musi w jej ramach 
istnieć przewidywany wynik eksperymentu lub wyjaśnienie zjawiska, które 
umożliwiają stwierdzenie, że teoria jest błędna. To stanowi ogromny problem 
dla dowolnych nauk społecznych, w tym dla nauk o zarządzaniu. Nie dysponu-
ją one bazą empiryczną zdań a budowanych zdań lub hipotez na ogół nie moż-
na zakwalifi kować do zdań falsyfi kowanych w ujęciu modus tollendo tollens. 
Ale osłabiając ten warunek falsyfi kowalności do poziomu kantowskiej zgod-

ności i dopuszczając możliwość wnioskowania prawdopodobnego układ wyżej 
przedstawionych warunków tworzy sensowną procedurę demarkacyjną. Należy 
również zwrócić uwagę, że powyższe kryteria dotyczą uznania formy wypowiedzi 
wyłącznie za naukową i nie wymagają one żadnej weryfi kacji teorii za zgodną 
z eksperymentem. Zgodność z doświadczeniem jest wymogiem, aby uznać daną 
teorię za obowiązującą (zbliżoną do prawdziwej). Teorie niezgodne z doświad-
czeniem lub trudne aktualnie do zweryfi kowania, bywają nazywane modelami 
alternatywnymi. Opisują one poprawnie jakiś wąski aspekt rzeczywistości, sta-
nowią hipotezy robocze, lub abstrakcyjne twory, umożliwiające analizę sposobu 
rozwiązywania pewnych problemów (np. termodynamika klasyczna, model gazu 
doskonałego, teoria grup, itp.). 

Wychodząc z powyższych założeń problemy zarządzania zapisane w odpo-
wiedniej formie mogą spełniać wszystkie, cztery kryteria. Ale i w tym przypadku 
pojawiają się bardzo poważne bariery. Wiele koncepcji w obrębie modeli opiso-
wych (elastyczności, innowacyjności, itp.) spełnia jedynie kryterium otwartości 
i co najwyżej falsyfi kowalności. Brakuje możliwości przewidywania wyników 
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w czasie, nawet najbliższym. Żeby przewidywać, trzeba mieć model i to nie kon-
cepcyjny, ale będący jakąś relacją matematyczną do czasu. W zakresie zgodności 
z istniejącymi poglądami często występuje również niespójność logiczna opisu 
zagadnienia sprowadzona do formy paradoksu, lub ujęcia, dla którego trudno jest 
znaleźć relację zbieżności z istniejącymi poglądami na temat logiki odkrycia na-
ukowego i formułowania hipotez38. Mają one jednak duże znaczenie inspiracji na-
ukowej i dlatego nie zawsze należy je postponować39. 

Problemem zasadniczym wydaje się być jednak brak prób określenia falsyfi -
kowalności opisów teoretycznych dla zagadnień z zakresu zarządzania, np. od-
powiednich doświadczeń myślowych. W tym kontekście, stworzenie formalnego 
modelu lub odpowiedniej reprezentacji numerycznej zawsze ten problem musi 
rozwiązać już na poziomie założeń, a opis teoretyczny staje się wówczas spójny. 
Innymi słowy sformalizowane modele zarządzania są wypowiedzią naukową, ale 
niekoniecznie prawdziwą w sensie popperowskim. Takiej tezy nie można nato-
miast postawić w odniesieniu do problemów nie dających się sformalizować i na-
leży szukać słabszych kryteriów klasyfi kacji.

Jest jeszcze jeden aspekt bardzo trudny do zaakceptowania, nawet przez for-
malne podejście do problematyki zarządzania, o którym wcześniej wspomniano 
– to całkowite odrzucenie indukcjonizmu, jako metody weryfi kacji poprawności 
hipotezy naukowej. To odrzuca wszelkie symulacje komputerowe oraz wniosko-
wania obciążone nawet minimalną niepewnością (np. interpolacje, ekstrapolacje 
oraz metody przybliżone). Dlatego w dalszym rozwoju epistemologii nauk o za-
rządzaniu konieczne było osłabienie kryteriów wprowadzonych przez racjonalizm 
krytyczny, stosując równolegle podejścia Kuhna40 i Lakatosa41. Wychodząc z zało-
żeń popperowskiego racjonalizmu krytycznego, Kuhn wprowadził pojęcie „para-
dygmatu naukowego”, jako modelu postępowania, w którym należy określić: 
●     Co jest zaobserwowane i co należy obserwować.
●     Rodzaj kwestii o które należy zapytać i sposoby odkrycia odpowiedzi na ten 

temat.
●     Jaką strukturę powinny mieć zapytania w obrębie paradygmatu.
●     Jak powinny być interpretowane wyniki badań naukowych.
●     Jak prowadzić eksperyment i jakie narzędzia są do tego konieczne.

W podejściu Kuhna tzw. „twarde jądro nauki”, na które składa się: fi zyka, 
chemia, biologia i dziedziny pokrewne, a dodatkowo spoza jądra, historia i lin-

38 B. De Wit, R. Meyer, (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007, s. 35.
39 T. Kotarbiński, (2003), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Altaya 

Polska, De Agostini Polska (2003), s. 405.
40 T.S. Kuhn, (2001), The Structure of Scientifi c Revolutions, 3rd Ed. Chicago and London: Univ. 

of Chicago Press, 1996. (pierwsze wydanie 1962). Polskie wydanie Struktura rewolucji naukowych, 
Fundacja Aletheia Warszawa 2001.

41 I. Lakatos, ed. (1970), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press. 
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gwistyka doskonale spełniają założenia metodologii naukowej. Jednak niektóre 
dziedziny ekonomii i nauk społecznych nie wypracowały właściwych mechani-
zmów oceny wiedzy, a także paradygmatów co wynika z młodości danej dyscy-
pliny wiedzy oraz jej dynamiki rozwoju. Stąd też próby przejęcia modeli poprzez 
analogię z nauk „twardych”, stwarzają okazję do wypełnienia wspomnianej luki 
i stworzenia naukowej teorii cząstkowej w sensie popperowskim. Za najbardziej 
obiecujące podejście do teorii zarządzania można przyjąć określenie Kuhna, że 
dyscyplina wiedzy – zarządzanie – znajduje się na etapie przedparadygmatycz-
nym i dąży do osiągnięcia stanu paradygmatycznego lub wieloparadygmatycz-
nego poprzez wytworzenie odpowiednich modeli, akceptowalnych powszechnie. 
A to pozwala powrócić do metod przybliżonych i indukcjonizmu, nie eliminując 
przy tym podejścia popperowskiego falsyfi kacjonizmu w wersji wyrafi nowanej42. 
Każdy bowiem paradygmat można udokładnić lub zmienić – byle wcześniej za-
istniał. 

Aktualne trendy w demarkacji nauk o zarządzaniu

Na dzień dzisiejszy istnieje wielu krytyków podejścia demarkacyjnego do za-
gadnień związanych z zarządzaniem. Dotyczy to przede wszystkim współcześnie 
działających postmodernistów,43 i prezentowanego przez nich relatywizmu po-
znawczego wraz z anarchizmem metodologicznym. Na problem zarządzania na-
kładają się aktualnie problemy związane z niepewnością wnioskowania i logiką 
rozmytą oraz naturą dyskretną świata technologii cyfrowej, a co za tym idzie bra-
kiem ciągłości opisu i skończonym rozwinięciem indukcyjnym. Przyjęcie bezkry-
tyczne metody naukowej z popperowskim falsyfi kacjonizmem uniemożliwia sku-
tecznie zastosowanie komputerów przy weryfi kacji wyników empirycznych lub 
aproksymacji wyniku. Według najnowszych trendów fi lozofi i nauki zaczynamy 
dochodzić do teorii zarządzania wynikającej z koncepcji ograniczonej racjonalno-
ści Simona oraz bazującej na skutkach wyników kognitywistyki44,45 i ogólnej teorii 
systemów46,47. I w tym miejscu kluczowym staje się zapytanie, czy podejście von 
Bertalanffy,ego pozostaje w sprzeczności z redukcjonistycznym podejściem karte-

42 J.W.N. Watkins, The Popperian Approach to Scientifi c Knowledge, in Radnicky G., Andersson 
G., eds “Progress and Rationality in Science”, BSBS vol 58, (1978), 23–43, Dordrecht D.

43 M. Kostera, (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
44 P. Thagard, Cognitive Science, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2007 Edi-

tion), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/sum2007/entries/cognitive-
science

45 W. Duch, Wykład: Wstęp do kognitywistyki, http://www.fi zyka.umk.pl/~duch/Wyklady/Cog_
plan.html

46 L. von Bertalanffy, (1968), General System Theory: “Foundations, Development, Applica-
tions” New York: G. Braziller (polskie wydanie: Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zasto-
sowania, PWN, Warszawa 1984).

47 L. von Bertalanffy, (1974), Perspectives on General System Theory, Edited by Edgar Taschd-
jian. George Braziller, New York.
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zjańsko-newtonowskim, a jeżeli nie to gdzie leży wspólny mianownik? W końcu 
zarządzanie to podejmowanie decyzji, poddanych ograniczeniom i różnym kryte-
riom, zwłaszcza opłacalności. A szczególna rola w tych procesach przypada infor-
macji i jej wymianie. 

W tym kontekście, paradygmaty nauki związane są z pojęciem obowiązującego 
konsensusu społecznego i wiedzy o wiedzy (metawiedzy)48, co stanowi aktualnie 
ciągły obiekt studiów i badań, a jednym z istotnych obiektów staje się właśnie 
zarządzanie informacją i wiedzą49. Stąd też modele formalne, bazujące na teorii in-
formacji i przekazie danych mogą być interesującym podejściem do mierzalnych 
zagadnień zarządzania procesami ekonomicznymi przy wykorzystaniu modelu 
paradygmatycznego Kuhna w połączeniu z wyrafi nowanym falsyfi kacjonizmem 
Poppera50, ale osłabionego do warunków racjonalności demarkacji podanych przez 
Laudana51 i prowadzonym według metodologii programów naukowych zapropo-
nowanej przez Lakatosa52. Ta konstrukcja klasyfi kacji i podziału problematyki wy-
daje się być optymalna na dzień dzisiejszy i spójna nie tylko z fi lozofi ą nauki, ale 
również z pragmatycznym spojrzeniem na nauki o zarządzaniu. Jest to elastyczne 
ujęcie tematyki demarkacji, zawężone do modyfi kowalnych paradygmatów, ale 
pozwala na wyznaczenie nieostrych linii użytecznego podziału w odróżnieniu od 
podejścia anarchizmu metodycznego, gdzie niczego nie da się ustalić w sposób 
sformalizowany, akceptowalny przez informatykę. 

Racjonalność kryterium demarkacji wg Laudana53

Filozofi ę nauki Laudana łączy dążenie do znalezienia ogólnych reguł racjonal-
ności, przy czym szuka się ich śledząc postępowanie ludzi uprawiających nauki 
przyrodnicze. Zakłada się bowiem, że to właśnie ci naukowcy postępują najbar-
dziej racjonalnie. Laudan zaproponował trzy warunki racjonalności dla kryterium 
demarkacji:

1.  Zdefi niowane warunki adekwatności dla danego kryterium demarkacji. 
2.   Określenie koniecznych lub wystarczających warunków, jakie muszą być speł-

nione, aby paradygmat uznać za naukowy.
3.   Co będzie konsekwencjami stwierdzenia, że pewne przekonania należą do 

zbioru?

48 http://erg4146.casaccia.enea.it/ Meta-Knowledge Engineering & Management (MKEM ) Re-
search Server 

49 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, (2005), red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
50 A. Koterski, ibid s. 17.
51 Op. cit, s. 15–16.
52 Op. cit, s. 279–282.
53 L.L. Laudan, The demise of demarcation problem, w Cohen R.S., Laudan L.L., red. Physics, 

Philosophy and Psychoanalysis. Essays in Honor of Adolf Grünbaum, Reidel, BSPS vol. 76, (1983), 
s. 111–127.
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Akceptowalne kryterium powinno uwzględniać przyjęte teorie jako nauko-
we. A zatem odrzucenie teorii gier wydaje się być trudne do przyjęcia. Jednak 
w przypadku nauk o zarządzaniu można postawić wyraźne kryterium demarka-
cji dla problemów nadających się do informatyzacji np.: za zagadnienia należące 
do formalnego paradygmatu reprezentatywnego uznaje się te, dla których istnieje 
reprezentacja liczbowa lub dowolny morfi zm umożliwiający jej utworzenie. Tak 
postawione kryterium demarkacji jest bardzo elastycznym i może dotyczyć pod-
zbioru zagadnień, wybranych z całości nauk o zarządzaniu. Podzbiór ten nie jest 
skończony i w każdej chwili zagadnienie z jego dopełnienia może zostać dołączo-
ne, o ile znaleziona zostanie metoda znalezienia jego reprezentacji liczbowej lub 
odpowiedni model semantyczny. 

Kryterium demarkacji musi być również precyzyjne. Innymi słowy powinno 
określać warunki konieczne i dostateczne, aby można było uznać zaklasyfi kowa-
ne według niego problemy do teorii naukowej. I ten warunek zostaje spełniony 
przy określeniu formalnego paradygmatu reprezentatywnego. Istnienie bowiem 
reprezentacji liczbowej stanowi bardzo dokładne określenie. Nie mówi przy tym 
jak ma wyglądać reprezentacja liczbowa, co daje szerokie możliwości morfi -
zmów.

Zgodnie z poglądem Laudana powyższe zapytanie umożliwia wyłączenie kry-
teriów poprawnych formalnie (spełniających warunek 1 oraz 2) ale niezgodnych 
epistemicznie, pragmatycznie, ekonomicznie, itp. I w tym przypadku formalne 
kryterium broni się samo. Nie można znaleźć ułomności przed żądaniem repre-
zentacji numerycznej. 

Dobry paradygmat54 w problematyce nauk o zarządzaniu

Lakatos zauważył55, że jeżeli w naukach ścisłych uda się wykonać eksperyment 
falsyfi kujący, to pozostali naukowcy wcale tak szybko ze starej teorii nie rezygnu-
ją. Podobnie wygląda sprawa istniejącego w danej dziedzinie wiedzy paradoksu 
(lub paradoksu pozornego)56. Najczęściej jego istnienie nie obala od razu zasad 
danej wiedzy. Zazwyczaj po pewnym czasie uczeni znajdują rozwiązanie lub błęd-
ne założenia sformułowania paradoksalnego i istniejący paradygmat zostaje za-
chowany. Wynika to również stąd, że każdą teorię da się tak zmodyfi kować, aby 
pozornie falsyfi kujący ją eksperyment zanurzyć w istniejącej teorii. Obserwując 
to zjawisko zachowawczości teorii i ciągłości wiedzy, Lakatos wymyślił pojęcie 

54 Paradygmat – w rozumieniu wprowadzonym przez fi lozofa Thomasa Kuhna w The Structure 
of Scientifi c Revolutions opublikowanej w 1962 r. – to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej 
nauki.

55 I. Lakatos, ed., (1970), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press. 

56 A. Cantini, (2007), Paradoxes and Contemporary Logic, The Stanford Encyclopedia of Phi-
losophy, Edward N. Zalta (ed.), URL http://plato.stanford.edu/archives/win2007/entries/paradoxes-
contemporary-logic
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„program badawczy”57 stanowiący zbiór teorii podstawowych, zwanych paradyg-
matami. Na ich bazie buduje się następnie teorie szczegółowe. Teorie szczegółowe 
są testowane i budowane według zasad opisanych przez Kanta i Poppera. Są zatem 
albo weryfi kowalne, albo falsyfi kowalne. Paradygmat jest jednak fundamentalny 
i nienaruszalny. Jeżeli jakieś fakty wydają się mu chwilowo zaprzeczać, tworzy się 
zwykle teorię wspierającą, która wyjaśnia nowe fakty w ramach starego paradyg-
matu, zachowując proces ewolucyjny rozwoju wiedzy.

Takie podejście stanowi zatem kompromis pomiędzy falsyfi kacjonizmem Pop-
pera a teorią rewolucji naukowych Kuhna i nadaje się doskonale do tworzenia po-
glądów i teorii naukowych w obrębie wiedzy na temat zarządzania. Można w tym 
miejscu zaproponować stwierdzenie, że: teoria zarządzania stanowi otwarty pro-
gram badawczy w sensie Lakatosa. Jest zatem zbiorem paradygmatów cząst-
kowych, związanych z różnorodnością elementów i zagadnień objętych pojęciem 
zarządzania. Tym samym uzasadnione jest budowanie kolejnych teorii cząstko-
wych w obrębie zdefi niowanych paradygmatów zarządzania (o ile takie można 
wyodrębnić zgodnie z kryterium Laudana) oraz wspierających narzędzi i modeli 
zaczerpniętych z nauk twardych. 

Oprócz zdefi niowanych przez Kuhna właściwości, naukowy paradygmat po-
winien spełniać kilka istotnych kryteriów formalnych. Przede wszystkim musi on 
być: 
●     spójny logicznie (dawać możliwość tworzenia zdań o ustalonej wartości lo-

gicznej),
●     jak najprostszy pojęciowo (nie zawierać zbędnych informacji i pojęć),
●     kreatywny (ma inspirować tworzenie nowych teorii cząstkowych),
●     transformowalny (podlega ulepszeniom i uzupełnieniom w czasie).

Innymi słowy, na tej podstawie powinno dać się budować falsyfi kowalne lub 
weryfi kowalne hipotezy lub teorie, które dobrze tłumaczyłyby znane fakty empi-
ryczne. Należy mieć na uwadze, że paradygmat naukowy nie jest wiedzą absolut-
ną. Nie jest to dogmat fundamentalistów religijnych i zawsze można próbować go 
osłabić lub zmienić. Jeżeli wymyśli się lepszy i bardziej kreatywny niż poprzedni, 
to stary ulega zmianie, ale najczęściej zmianie ewolucyjnej58. W modelu Lakatosa 
– nauka to poprawnie skonstruowany paradygmat (tzw. dobry paradygmat), uzu-
pełniony o potwierdzone eksperymentalnie teorie szczegółowe. 

W tym kontekście należy przedstawić istniejące paradygmaty w obrębie nauk 
o zarządzaniu, jako punkt wyjścia do tworzenia modeli ontologicznych oraz se-
mantycznych i kolejnych teorii cząstkowych. Na tej podstawie utworzyć linie de-
markacyjne międzyparadygmatyczne. Następnie wyszukać możliwe do przejęcia 
na zasadzie analogii opisy eksperymentów, wynikające z paradygmatów nauk 

57 I. Lakatos, (1977), The Methodology of Scientifi c Research Programmes, Philosophical Papers 
(1977), Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.

58 Znane są również przypadki zmian o charakterze rewolucyjnym (np. teoria Kopernika czy 
teoria budowy atomu).
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twardych i próbować je dołączyć do paradygmatów zarządzania. W ten sposób 
metodologia naukowa powinna po jakimś czasie doprowadzić do uogólnionej 
i spójnej teorii przynajmniej w budowaniu reprezentacji numerycznych proble-
mów zarządzania. 

Formalny paradygmat reprezentatywny 

Dysponując aparatem ontologicznym fi lozofi i nauk o zarządzaniu można aktu-
alnie przedstawić model paradygmatu, umożliwiającego klasyfi kację problemów 
zarządzania do grupy transformowalnych na język komputera. Schematyczne 
działanie paradygmatu przedstawiono na rys. 1.

Przykład:
1.  Defi niowanie zagadnienia
Problem: zarządzanie adaptatywne „Scrum management”, co zostało potwierdzo-
ne jego opisem i publikacjami. 

2.  Weryfi kacja naukowości zgodnie z zasadami metody naukowej:
a)  Otwartość – Metoda scrum została opisana szeroko w literaturze przedmiotu.
b)  Przewidywalność – Daje najczęściej przewidywalny rezultat fi nalny. Zawie-

ra w sobie procedurę, umożliwiającą powtarzalność wyników na poziomie 
operacyjnym. Zastosowano ją szeroko w rozwiązywaniu problemów zarzą-
dzania złożonymi projektami.

c)  Korespondencja – Zarządzanie adaptatywne wywodzi się z licznej grupy 
teorii cząstkowych zarządzania, których wymienianie nie jest tu konieczne. 
Nie ma przy tym teorii w naukach o zarządzaniu, z którą zarządzanie adapta-
tywne pozostawałoby w sprzeczności.

d)  Falsyfi kowalność – Można łatwo przedstawić przykład zarządzania adapta-
tywnego, które nie jest ciągiem zbieżnym przybliżeń i nie prowadzi do pro-
duktu. Tym samym falsyfi kuje zasadę scrum. 

Wniosek: Problem zarządzania adaptatywnego metodą scrum spełnia wymogi sta-
wiane problemowi naukowemu.

3A. Mierzalność lub zasada minimum
Redukcjonizm problemów do modeli parametrycznych jest wymagany

a)  Teoria zarządzania adaptatywnego przewiduje minimalizację czasu otrzyma-
nia założonego produktu.

b)  Teoria zakłada, że ciąg kolejnych przybliżeń wyniku jest zbieżny.
c)  Przyjmuje, że funkcjonalność zespołu scrum jest maksymalnie racjonalna.

3B. Problemy niemierzalne – poza dalszą analizą
Podejście holistyczne – czarna skrzynka 
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Rysunek 1. Ilustracja działania metody paradygmatu reprezentatywnego
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a) Relacje w zespole scrum.
b) Podejmowanie decyzji w zespole scrum.
c) Racjonalność podejmowanych decyzji.

4A. Problemy mierzalne – czas tworzenia produktu wg projektu
Problemy zredukowane kartezjańsko

Aksjomatyka syntaktyczna – produkt, zespół, czas startu, czas pośredni, czas 
końcowy

Defi nicja ontologiczna – projekt realizowany według zasady kolejnych przy-
bliżeń

Oszacowanie aksjologiczne – minimalne koszty

5. Modelowanie holistyczne (redukcjonistyczne jest również możliwe, przyjmując 
koszty osobno dla każdego uczestnika zespołu scrum).
Model minimum czasu maksimum zysku

Skończenie szybsze projektu, powoduje zmniejszenie kosztów robocizny 
i wyższy zysk.

6. Model kwantyfi kowalny
Łatwy algorytm EBITDA

EBITDA = Cena umowna – koszt roboczodnia zespołu*czas – koszty dzienne 
stałe*czas 

7. Izomorfi zm numeryczny (model przeniesiony do algorytmu)
Funkcja w arkuszu kalkulacyjnym Excel, stanowiąca algorytm

8. Reprezentacja numeryczna (zrozumiała dla komputera)
Kod funkcji użytkownika EBITDA zapisany w Visual Basic 

9. Problem należy do problemów paradygmatu reprezentatywnego.
Na powyższym przykładzie pokazano działanie paradygmatu reprezentatywnego. 
Dzięki procedurze ograniczono ilość problemów, związanych z metodą zarządza-
nia adaptatywnego, dokonano selekcji tych, które spełniają kryteria wyboru i okre-
ślono dla nich reprezentacje numeryczne. Wykorzystano podejście Kuhna, wska-
zując na naukowość zagadnienia zarządzania metodą scrum oraz pokazano, że 
zagadnienie to podlega falsyfi kacjonizmowi Poppera i to w najostrzejszej wersji. 
Z kolei przyjmując za Lakatosem, że niezbieżne procesy w metodzie adaptatywnej 
nie obalają tej teorii optymalizacji, można za Laudanem przyjąć, że zastosowano 
kryterium racjonalne demarkacji dla paradygmatu reprezentatywnego.

Tak rozumiana wersja paradygmatu reprezentatywnego stanowi podstawę kla-
syfi kacji problematyki zarządzania, możliwej do informatyzacji. Należy jeszcze 
pokazać, że spełnia on kryteria Kuhna, a przyjęta linia demarkacji jest racjonalna 
w sensie Laudana. 
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Spójność logiczna
Przedstawiony schemat UML nie wykazuje żadnych ułomności logicznych 

i nie pozwala na tworzenie zdań o nieustalonej wartości logicznej na żadnym po-
ziomie. Możliwe są jedynie wybory prawdy albo fałszu. Tym samym pierwsze 
kryterium zostało wypełnione.

Prostota pojęciowa
Paradygmat reprezentatywny operuje elementarnymi pojęciami z zakresu lo-

giki, informatyki na poziomie ontologicznym oraz fi lozofi i nauki. Tym samym 
jest bardzo prosty pojęciowo i czytelny nawet dla słabo znających zagadnienia 
informatyzacji.

Kreatywność
Możliwości rozwiązywania łamigłówek polegających na znajdowaniu repre-

zentacji numerycznych dla problemów z zakresu zarządzania są nieograniczone 
ani pod względem ontologicznym ani semantycznym ani syntaktycznym. Para-
dygmat otwiera możliwości twórcze i inspiruje do modelowania i tworzenia teorii 
cząstkowych z nim związanych. 

Transformowalność
Jeżeli znajdzie się lepsza metoda przejścia od aksjologii poprzez syntaktykę 

maszyny do użytecznej reprezentacji, paradygmat reprezentatywny może zostać 
udoskonalony. Wymaga to jednak podjęcia prób obalenia jego aktualnej funkcjo-
nalności lub przedefi niowania pojęcia reprezentacji numerycznej. W tym sensie 
przedstawiony paradygmat spełnia kryterium.

Na podstawie powyższych rozważań wykazano, że paradygmat reprezentatyw-
ny spełnia kryteria „dobrego paradygmatu” według Kuhna-Lakatosa. 

Kryteria racjonalności demarkacji dla paradygmatu 
reprezentatywnego

Adekwatność
Kryterium demarkacji zastosowane w paradygmacie reprezentatywnym doty-

czy styku dwóch problemów globalnych: dyskretnej natury świata komputerów 
oraz ciągłej natury zjawisk przyrodniczych i probabilistycznych społecznych. 
Przy czym nadrzędność syntaktyczna języka maszyny określa możliwe kryteria 
dla semantyki i ontologii metod numerycznych. A to implikuje granicę i warunki 
sinequanon dla zjawisk niematematycznych, dla których buduje się pragmatyczną 
reprezentację numeryczną. Stąd adekwatność linii demarkacyjnej przebiega do-
kładnie na tej linii, oddzielając zjawiska, dla których wspomniana reprezentacja 
jest możliwa do stworzenia i takie, dla których chwilowo nie da się tego dokonać. 
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Wydaje się zatem, że trudno jest znaleźć negatywną argumentację przed tak okre-
ślonym problemem demarkacji.

Warunki uznania paradygmatu za naukowy
Aby paradygmat reprezentatywny uznać za naukowy, najlepiej przyjąć metodo-

logię stosowaną w naukach przyrodniczych, zwaną metodą naukową. Wcześniej 
przedstawiono dowód na spełnianie warunków dobrego paradygmatu wg Kuh-
na-Lakatosa. Można jeszcze dodatkowo pokazać, że spełnia on trudne kryterium 
falsyfi kowalności wg schematu modus tollendo tollens: (H→p) ∧ ∼p→ ~H

Paradygmat zakłada co następuje: 
Hipoteza H: dla problemów w obrębie teorii zarządzania reprezentację nu-

meryczną będą mieć tylko te, dla których ma zastosowanie jakakolwiek zasada 
minimum lub daje się określić metrykę (miarę). 

Przewidywanie wydedukowane p: Problem jest naukowy i możliwy do prze-
niesienia na poziom syntaktyki systemu komputerowego.

Zdanie falsyfi kujące: ~p: Jeżeli problem naukowy nie jest możliwy do prze-
niesienia na poziom syntaktyki systemu komputerowego, to nie podlega on żadnej 
zasadzie minimum i nie posiada określonej metryki. 

Znaleziono zatem dla paradygmatu reprezentatywnego falsyfi kator w postaci 
modus tollendo tollens. co wraz ze spełnieniem warunków dobrego paradygmatu 
pozwala nadać mu status naukowego.

Konsekwencje uznania problemu za objęty paradygmatem 
reprezentatywnym

Jeżeli problem zostanie uznany za objęty paradygmatem reprezentatywnym, 
staje się epistemologicznie określonym, jest możliwy do przeniesienia na język 
maszyny i tym samym można go analizować przez systemy informatyczne. Ale 
dodatkową atrakcją jest fakt, że może on podlegać jakiejś zasadzie minimum, co 
powoduje, że można z jego pomocą optymalizować określone zagadnienie nauk 
o zarządzaniu. Jeżeli posiada metrykę, staje się kwantyfi katorem zagadnienia. To 
powoduje, że konsekwencje objęcia problemu paradygmatem reprezentatywnym 
są bardzo daleko idące i tak, jak to wcześniej wykazano, jest on kreatywny. 

Przyjmując powyższe wywody za niesprzeczne, można uznać, że przedstawio-
ny problem demarkacyjny jest racjonalny w ujęciu Laudana, a metodologia pro-
wadzi do bardzo obiecujących rezultatów.

Wnioski

Przedstawione w niniejszej pracy problemy nauk o zarządzaniu oraz jeden 
z możliwych problemów demarkacji wskazują na konieczność podjęcia tema-
tów z zakresu epistemologii i fi lozofi i nauki, jako fundamentu porządkującego 
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problematykę zarządzania. Wykazano, że najodpowiedniejszym aktualnie narzę-
dziem klasyfi kacji i demarkacji jest zmodyfi kowana metoda naukowa z uwzględ-
nieniem:
1. Koncepcji dobrego paradygmatu Kuhna-Lakatosa.
2. Kryterium Laudana racjonalności problemu demarkacyjnego.
3.  Równoległego rozpatrywania możliwości analiz holistycznych i redukcjoni-

stycznych.
4. Stosowania falsyfi kacjonizmu w wersji wyrafi nowanej.

Przedstawiony paradygmat reprezentatywny, umożliwia precyzyjną klasyfi ka-
cję problemów nauk o zarządzaniu do grupy posiadających reprezentację nume-
ryczną. Ma on charakter naukowy, a przyjęta linia demarkacyjna spełnia kryteria 
racjonalności według Laudana.

Dla problemów, niemających reprezentacji numerycznej należy stworzyć pa-
radygmaty wywodzące się z modelu czarnej skrzynki, która może być stopniowo 
otwierana, aż do poziomu białej skrzynki i wyszukiwania zasad minimum. 

Zarządzanie adaptatywne w ujęciu scrum management jest zagadnieniem na-
ukowym i posiada reprezentację numeryczną w przedstawionym ujęciu metodo-
logicznym.
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PROBLEM DEMARKACYJNY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU
FORMALNY PARADYGMAT REPREZENTATYWNY W NAUKACH 
O ZARZĄDZANIU

Streszczenie

Jednym z istotnych zagadnień teoretycznych nauk o zarządzaniu jest uporząd-
kowanie epistemologiczne. W pracy przedstawiono spójną koncepcję częściowego 
uporządkowania zagadnień nauk o zarządzaniu opartą o zasady demarkacji fi lozo-
fi i nauki Kuhna, Lakatosa i Laudana. Zaproponowany paradygmat reprezentatyw-
ny pozwala na wyodrębnienie zagadnień transformowanych na języki formalne 
komputera. Dla tak określonego zakresu problematyki wykazano stosowalność 
metody naukowej oraz zasad „dobrego paradygmatu”. Wprowadzony podział pro-
blemów odpowiada kryterium racjonalności demarkacji w nauce wg. Laudana. 
Przedstawiony układ logiczny demarkacji selekcjonującej dla nauk o zarządzaniu 
stanowi doskonałe narzędzie, prowadzące do konstrukcji bardziej usystematyzo-
wanych struktur oraz uporządkowania epistemologicznego. 

Słowa kluczowe: demarkacja, nauki o zarządzaniu, paradygmat, epistemologia

THE DEMARCATION PROBLEM IN MANAGEMENT SCIENCE
A FORMAL REPRESENTATIVE PARADIGM IN MANAGEMENT 
SCIENCE

Abstract

One of important theoretical aspects of management science is epistemic ar-
rangement. The paper presents a consistent concept of a partial ordering of dif-
ferent aspects of the management science based on the principles of demarcation 
of philosophy of science introduced by Kuhn, Lakatos and Laudan. The proposed 
“representative paradigm” allows to exclude all problems transferrable onto for-
mal computer languages. For such a specifi c range of problems demonstrated the 
applicability of the scientifi c method principles and the “good paradigm” concept. 
Introduced division of problems meet the criterion of Laudan’s rationality of de-
marcation in science. The logical layout for the “selective demarcation” of mana-
gement science is the perfect tool, leading to the construction of a better described 
and consistent structures of the epistemic arrangement.

Key words: demarcation, management science, paradigm, epistemology
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FIRMY WZROSTOWE W POLITYCE WSPIERANIA
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MSP)

1. Wprowadzenie

Firmy wzrostowe1, tj. zdolne do znacznego powiększania rozmiaru w krótkim 
czasie, są głównym źródłem przyrostów zatrudnienia i zmian rynkowych o cha-
rakterze innowacyjnym. Stąd polityka wspierania MSP winna koncentrować się 
na pomocy selektywnej, kierowanej do tej grupy przedsiębiorstw. Istotnym pro-
blemem praktycznym i naukowym jest wyłonienie szybko rosnących lub stwa-
rzających perspektywy szybkiego wzrostu przedsiębiorstw (tzw. gazel), których 
wsparcie zwiększałoby skuteczność i efektywność interwencji publicznej. Celem 
artykułu jest przedstawienie propozycji metodyki diagnozy potencjału wzrostowe-
go fi rmy oraz wykorzystanie tej metodyki dla zanalizowania cech benefi cjentów 
sektorowego programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
(2004–2006), fi nansowanego ze środków UE. Jako podstawę wnioskowania wy-
korzystano literaturę przedmiotu, cudze badania empiryczne oraz badania własne 
dotyczące polityki wsparcia dla wzrostowych i innowacyjnych MSP w ramach 
wspomnianego programu.

2. Znaczenie fi rm szybko rosnących w gospodarce

Gospodarcze znaczenie gazel przejawia się przede wszystkim w ich wkładzie 
w zatrudnienie i innowacje. Udział MSP w zatrudnieniu generowanym przez sek-
tor prywatny waha się w Unii Europejskiej od 57% w Niemczech i 59% w Wiel-

* Dr Marta Gancarczyk, adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w No-
wym Sączu. Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego (Nr 1 H02D 021 30) fi nansowa-
nego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006–2008.

1 Firmy wzrostowe to tłumaczenie ang. high-growth companies. Jako synonimów w tekście uży-
wa się także określeń fi rmy szybko rosnące i gazele. To ostatnie określenie zostało wprowadzone 
przez D. Bircha, por. High-Growth Companies. Doing It Faster, Better and Cheaper, US Small Bu-
siness Administration, www.sba.gov, data odczytu 20.01.2008).
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kiej Brytanii do 79% w Grecji i Portugalii2. W USA, MSP tworzą 52% miejsc pra-
cy generowanych przez sektor prywatny, a w Japonii – 78%3. Badania D. Storeya4 
prowadzone w Wielkiej Brytanii w okresie 10 lat (1965–1978) wykazały, że tylko 
niewielka grupa z całej populacji tworzonych fi rm (ok. 4%) jest odpowiedzialna za 
generowanie nowych miejsc pracy netto5 (za ok. 50% zatrudnienia w badanej po-
pulacji, po 10 latach od utworzenia). Storey stwierdził ponadto zbieżności między 
rezultatami jego badań i badań przeprowadzonych w USA przez P. D. Reynoldsa 
i B. Millera, dla fi rm powstałych w okresie 1979–19846. Podobne obserwacje po-
czynili także D. North, D. Smallbone i R. Leigh7, a na gruncie polskim B. Piasecki, 
A. Rogut i D. Smallbone8. US Small Business Administration raportuje przyrost 
ok. 70% nowych miejsc pracy netto dzięki szybko rosnącym fi rmom, które stano-
wią tylko ok. 3% całej populacji przedsiębiorstw w USA9. 

Powszechnie zwraca się też uwagę na wkład fi rm wzrostowych w innowacje. 
Wspomniane wyżej badania fi rm szybko rosnących wykazały, iż wzrost jest w spo-
sób naturalny związany z wprowadzeniem innowacji w wybranych lub we wszyst-
kich obszarach, tj. zarówno produktu, procesu, jak i organizacji. W przypadku fi rm 
istniejących zaś, wiąże się z radykalną zmianą i strategicznym zwrotem10. 

Wrażliwość nowo powstałych fi rm na upadek jest dokumentowana na całym 
świecie – w ciągu trzech pierwszych lat działalności upada przeciętnie 30% przed-
siębiorstw, a ok. 50% z nich nie przetrwa 5 lat11. W Polsce wskaźnik śmiertelności 
wynosi ok. 40% nowo powstałych podmiotów w ciągu pierwszego roku działalno-
ści12. W związku z wysokim ryzykiem śmiertelności wśród fi rm nowo powstałych, 
od początku lat 90. ubiegłego stulecia, polityka wspierania MSP na Zachodzie 

2 B. Piasecki, A. Rogut, D. Smallbone, S. Johnson, Warunki prowadzenia działalności gospodar-
czej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998, s. 15.

3 B. Korkozowicz, Małe i średnie przedsiębiorstwa na świecie, Polska Fundacja Promocji i Roz-
woju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000, s. 21 i 55.

4 D. Storey, Understanding the Small Business Sector, Routlege, Londyn 1994, s. 112–119. 
5 Przyrost zatrudnienia brutto jest sumą nowych stanowisk pracy w fi rmach istniejących i nowo 

utworzonych w danym okresie. Przyrost netto stanowi różnicę między przyrostem zatrudnienia brut-
to i liczbą stanowisk zlikwidowanych. Por. P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 152.

6 D. Storey, op.cit., s. 118–119.
7 D. North, D. Smallbone, R. Leigh, Employment and Labour Process Changes in Manufactur-

ing SMEs during the 1980s, [w:] J. Atkinson, D. Storey (red), Employment, the Small Firm and the 
Labour Market, Routlege, Londyn 1994. 

8 B. Piasecki, A. Rogut, D. Smallbone, Mocne i słabe strony małych i średnich przedsiębiorstw 
produkcyjnych w Polsce w 1995 roku oraz rekomendacje dla polityki, USAID GEMINI-PEDS Pro-
ject, Łódź, Londyn 1997. 

9 D. Birch, A. Haggerty, W. Parsons, Corporate Almanac, Connetics Inc., Minnessota 1994.
10 A. Moreno, J. Casillas, High-Growth SMEs versus Non-High-Growth SMEs: A Discriminant 

Analysis, “Entrepreneurship and Regional Development” 2007, vol. 19, nr 1, s. 72. 
11 E. Wojnicka, P. Klimczak, Stan sektora MSP w 2004 roku. Tendencje rozwojowe w latach 

1994–2004, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 26.
12 Op.cit., s. 26.
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Europy nakierowana jest na wspieranie wzrostu i rozwoju fi rm już istniejących13. 
Troska o wzrost małych przedsiębiorstw w Europie jest również spowodowana 
mniejszym rozmiarem fi rmy (w Europie przeciętnie 6 zatrudnionych, a w Polsce 
przeciętnie 5 zatrudnionych) niż w USA (przeciętnie 19 zatrudnionych) i Japonii 
(przeciętnie 10 zatrudnionych)14. Tymczasem statystyki potwierdzają dodatnią ko-
relację między rozmiarem fi rmy i produktywnością15, wzrostem dochodu narodo-
wego brutto per capita i realnej wartości dodanej16. Ponadto, niewielki rozmiar jest 
jedną z przyczyn wysokiej śmiertelności w populacji MSP ogółem, co przejawia 
się zwłaszcza w okresie dekoniunktury. 

Stwierdzenie występowania wąskiej grupy fi rm odpowiedzialnych za przyro-
sty zatrudnienia i innowacje stanowi istotną wskazówkę dla prowadzenia polityki 
gospodarczej, a zwłaszcza sposobu określania grup docelowych tej polityki. Po-
winny być nimi właśnie gazele, gdyż wsparcie skoncentrowane na nich zapewni 
największą skuteczność i efektywność wydatkowanych środków. 

3. Pojęcie i kryteria identyfi kacji fi rm wzrostowych 

Wzrost dotyczy zarówno fi rm nowo powstałych, jak i fi rm już istniejących, 
które dokonują strategicznej zmiany w dziedzinie produktu i rynku. Równie waż-
ne jak założenie fi rmy jest doprowadzenie do powiększenia jej potencjału w cią-
gu pierwszych lat funkcjonowania, tak aby mogła ona osiągnąć tzw. optymalny 
rozmiar17, tj. rozmiar pozwalający na tworzenie zysku i przetrwanie w warunkach 
zmieniającego się otoczenia. Wzrost fi rmy mierzony jest zazwyczaj liczbą zatrud-
nionych, obrotami, majątkiem, poziomem dywersyfi kacji, która wiąże się z wpro-
wadzaniem nowych produktów i/lub usług oraz pozyskiwaniem nowych rynków. 
Wzrost traktowany jest zatem jako kategoria ilościowa i z takiego punktu widzenia 
rozpatrywany także będzie w niniejszym artykule. Jakkolwiek należy pamiętać, że 
ilościowy potencjał fi rmy zarówno warunkuje, jak i jest warunkowany przez po-
tencjał fi rmy rozumiany w kategoriach jakościowych, związanych z wiedzą i do-
świadczeniem organizacji18. Pojęcie fi rm szybko rosnących nie jest w literaturze 
tak sprecyzowane jak np. rozróżnienie między fi rmami mikro, małymi i średnimi, 

13 D. Deakins, Entrepreneurship and Small Firms, McGraw-Hill, Londyn 1996, s. 39–45.
14 SMEs in Europe, including a First Glance at EU Candidate Countries, European Observatory 

for SMES 2002, nr 2, European Commission, Bruksela 2002, s. 13–16.
15 Należy jednak zwrócić uwagę, że produktywność rosnącą wraz ze wzrostem rozmiaru fi rmy 

odnotowuje się w sektorach gdzie istotny jest efekt skali, zwłaszcza w przetwórstwie. W sektorach 
pracochłonnych, w tym związanych z usługami, większą produktywnością wykazują się przedsię-
biorstwa małe.

16 Op.cit., str. 16–25.
17 B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała fi rma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 1997, s. 66, M. Almus, E. A. Nerlinger, Growth of New Technology-Based Firms: 
Which Factors Matter?, “Small Business Economics” 1999, nr 13, vol. 2, s. 141–154. 

18 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2003, s. 281–286.
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które oparto na ustalonych wskaźnikach obrotów, sumy bilansowej i maksymal-
nym udziale własności zewnętrznej. Większość badaczy przyjmuje jednak, że fi r-
my szybko rosnące to takie, które zdolne są podwoić swój rozmiar (mierzony naj-
częściej zatrudnieniem, obrotami lub sprzedażą) w krótkim okresie (tj. 4–5 lat)19.
Dodatkowe kryteria identyfi kacji fi rm wzrostowych to znaczące wydatki na in-
westycje oraz zapotrzebowanie na kapitał, połączone z relatywnie niewysokimi 
wskaźnikami płynności i wypłacalności20. 

Identyfi kacja takich fi rm służyć ma przede wszystkim badaniu potencjału wzro-
stowego na podstawie retrospekcji, tj. analizy stanu wyjściowego, charakterystyki 
przedsiębiorstw zanim nastąpił wzrost, w oparciu o analizy wieloletnich danych 
wtórnych z istniejących baz lub, znacznie rzadziej, w oparciu o długoletnie bada-
nia pierwotne i obserwację prób losowych21. 

4. Determinanty wzrostu w badaniach empirycznych

Teoretyczne modele wzrostu fi rmy oparte na cyklu życia (np. model Churchil-
la i Lewis, Scotta i Bruce’a, Greinera)22 zakładają, że fi rma, jak żywy organizm 
przechodzi przez kolejne fazy. Identyfi kacja fazy życia danej fi rmy pozwoliłaby 
zatem na przewidywanie kolejnego stadium rozwoju. To założenie zostało jednak 
wielokrotnie zweryfi kowane negatywnie w badaniach empirycznych23, a zatem 
zakwestionowano przydatność tych modeli do prognozowania wzrostu fi rmy. Po-
dobnie, wielokrotnie negatywnie zweryfi kowano twierdzenie Gibrata24, iż wzrost 
fi rmy nie jest zależny od jej rozmiaru. Najsilniejszy wpływ na współczesne rozu-
mienie przyczyn i mechanizmów rozwoju organizacji miała praca E. Penrose25, 
która wskazała, iż podstawową przesłanką wzrostu fi rmy jest występowanie tzw. 
zasobów niepodzielnych26, które fi rma posiada w nadmiarze, a zatem dąży do ich 
efektywniejszego wykorzystania. Mechanizm wzrostu jest zaś oparty na dopaso-

19 H. Littunen, T. Tohmo, The High-Growth in Metal-Based Manufacturing and Business Service 
Firms in Finland, “Small Business Economics” 2003, s. 187–200.

20 A. Moreno, J. Casillas, op.cit., s. 69–88.
21 P. Davidsson, J. Wiklund, Conceptual and Empirical Challenges in the Study of Firm Growth, 

[w:] D. L. Sexton, H. Landström (red.), Handbook of Entrepreneurship, Blackwell Publishers Ltd, 
Oxford, Malden 2000, s.  26–44. 

22 J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji: czynniki, modele, strategia, diagnoza, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1998.

23 Wzrost nie ma charakteru continuum, lecz bywa gwałtowny w krótkim czasie, oddzielany 
okresami stagnacji. Firmy nie przechodzą przez wszystkie etapy rozwoju, często zatrzymują się na 
określonym etapie lub do jakiegoś cofają.

24 D. S. Evans, Tests of Alternative Theories of Firm Growth, “Journal of Political Economy” 
1987, nr 95, vol. 4, s. 657–674.

25 E. Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford 1959.
26 Zasoby niepodzielne to zasoby niefi nansowe (te bowiem są doskonale podzielne), takie jak 

umiejętności personelu, infrastruktura dla badań i rozwoju, marka, kanały dystrybucji. Najczęściej 
nie są one w pełni wykorzystane, stąd ich nadmiar prowadzi często do decyzji o ekspansji rynkowej 
i/lub produktowej. Por. E. Penrose, op.cit.
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waniu zasobów organizacji do okazji w otoczeniu i zależny od aktywności przed-
siębiorcy – jego motywacji i strategii. 

Ze względu na ograniczoną zdolność modeli teoretycznych do wyjaśniania dy-
namiki wielkości organizacji, a zwłaszcza prognozowania tej dynamiki, podjęto 
długookresowe badania empiryczne oparte na dużych próbach losowych. Podsta-
wowy nurt badań ma na celu określenie czynników wpływających na wzrost fi rmy 
i przez to możliwości diagnozowania potencjału wzrostowego zakładanego przed-
siębiorstwa. Dla określenia determinantów wzrostu fi rmy podstawowe znaczenie 
miały wspomniane już badania D. Storeya, który wyłonił zestaw takich czynników, 
zgrupowanych w trzech kategoriach: przedsiębiorcy, organizacji i strategii. Wyni-
ki tych analiz, znane jako tzw. kombinacja POS (przedsiębiorca–organizacja–stra-
tegia)27 posłużyły jako punkt odniesienia i podstawa budowania hipotez dla innych 
badań, zarówno o ilościowym, jak i jakościowym charakterze28. Obecnie liczba 
i zakres tych badań, często o międzynarodowym, porównawczym charakterze, 
stwarzają podstawy do próby odpowiedzi na podstawowe pytanie badawcze, jakie 
cechy przedsiębiorcy, organizacji i strategii są charakterystyczne dla gazel. W ta-
beli nr 1 przedstawiono czynniki wzrostu wyłonione w badaniach ilościowych, 
według podziału: przedsiębiorca, organizacja i strategia. Zmienną objaśnianą był 
wzrost fi rmy, a wspomniane czynniki, zmiennymi objaśniającymi. Uwzględnio-
no determinanty, których charakterystyka wykazująca zależność ze wzrostem jest 
spójna w znacznej większości badań29. Badania do których się odwołano nie wy-
czerpują empirycznych analiz tego zjawiska. W ich wyborze kierowano się licz-
bą cytacji w literaturze, liczebnością prób losowych oraz podobieństwem założeń 
badawczych30 i odwołań do wcześniejszych wyników, co pozwalało założyć rela-
tywnie spójne tworzenie podstaw koncepcyjnych dla projektowania eksperymentu 
i interpretacji wyników. 

W kategorii czynników związanych z organizacją, można stwierdzić, że stwier-
dzono zależność między wzrostem przedsiębiorstw a ich młodym wiekiem, ma-
łym rozmiarem oraz innowacyjnością, która jest powiązana ze stopniem zaawan-
sowania technologicznego sektora. Niezależna własność prywatna i forma prawna 
w postaci spółek z o.o., jako najbardziej wiarygodnych w oczach instytucji fi nan-
sowych, dopełniają charakterystyki potencjalnych gazel.

Profi l przedsiębiorcy fi rmy szybko rosnącej budują takie cechy jak: motyw 
samorealizacji i sukcesu fi nansowego w opozycji do podejmowania działalności 

27 P. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą fi rmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–
Łódź 2002, s. 38.

28 B. Hynes, Factors Infl uencing Small Firm Growth, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębior-
stwa” 2006, nr 9, s. 3–15.

29 Do innych, słabiej potwierdzonych lub niejednoznacznie interpretowanych czynników należą 
m. in. lokalizacja fi rmy, pozycjonowanie na rynku, tradycje rodzinne, wcześniejsze niepowodzenie 
w biznesie, wcześniejsze doświadczenie w biznesie, szkolenia kadr, czy korzystanie z informacji 
i doradztwa.

30 Np. stosowaniem podobnego zestawu zmiennych.
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Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Czynniki wzrostu w świetle badań
P
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Czynnik Charakterystyka czynnika 
wykazuj ca zale no  ze wzrostem

Przyk ady bada

Aspiracje i motywy Samorealizacja, sukces finansowy, 
rozwój

Storey 1994, Barringer, Littunen 
i Tohmo 2003, Stamm i Schutjens 
2005, Smallbone 2002

Wykszta cenie, 
umiej tno ci 
funkcjonalne

Wy szy poziom wykszta cenia, 
zw aszcza w dziedzinie marketingu

Storey 1994, Wasilczuk  2000, 
McCartan-Quinn i Carson 2003, 
Barth 2003

Do wiadczenie 
mened erskie i w 
danym sektorze

Do wiadczenie w dziedzinie 
zarz dzania i funkcjonowania 
w sektorze dzia alno ci

Storey 1994, Friar i Meyer 2003

Wiek Wiek redni Storey 1994, Littunen i Tohmo 2003

Liczba za o ycieli/

Zarz dzaj cych

Zespó  zamiast jednostki Landstrom, Storey 1994, Littunen 
i Tohmo 2003, Friar i Meyer 2003

O
rg

a
n

iz
a
c
ja

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Wiek Nowo tworzone i m ode 
przedsi biorstwa 

Storey 1994, Davidsson i in. 2002, 
Almus i Nerlinger 1999, Glancey 1998, 
Acs i Robb 1999

Sektor Sektory zaawansowane 
technologicznie, sektory oparte 
na wiedzy (np. IT, edukacja, us ugi 
medyczne)

Storey 1994, Davidsson i in. 2002, 
Barth 2003, Almus i Nerlinger 1999, 
Wagner 1995

Rozmiar Rozmiar ujemnie skorelowany 
ze wzrostem

Storey 1994, Davidsson i in. 2002, 
Almus i Nerlinger 1999, Wagner 1995, 
Acs i Robb 1999, Smallbone i in. 1995

Forma prawna Spó ki z o.o Storey 1994, Davidsson i in. 2002, 
Almus i Nerlinger 1999

S
tr

a
te

g
ia

  
  

  
  

  
  

  
 

Poziom 
technologiczny

Zaawansowana technologia Storey 1994, Barth 2003

Innowacje Zw aszcza w zakresie produktu 
(nowy produkt)

Storey 1994, Barth 2003

Planowanie Posiadanie sformalizowanych celów Storey 1994, Smallbone I in.1995, Friar 
i Meyer 2003, Littunen i Tohmo 2003, 
Barth 2003

Zewn trzne 
finansowanie

Korzystanie z zewn trznych róde  
kapita u

Storey 1994, Saemundsson i Dahlstrand 
2005

gospodarczej z konieczności, wcześniejsze doświadczenie w kierowaniu fi rmą 
i działalności w sektorze, średni wiek (doświadczenie a zarazem zdolność do pod-
jęcia wysiłku i intensywnej pracy) oraz działanie nie indywidualnie, lecz w zespo-
le założycieli.

Strategię wzrostową zapewniają innowacyjny produkt i zaawansowana techno-
logia oraz formalizowanie wizji i celów, któremu towarzyszy otwartość na kapitał 
zewnętrzny. 

Powyższa tabela może być traktowana jako punkt wyjścia do konstrukcji me-
todyki, która służyłaby diagnozie potencjału wzrostowego fi rm dla lepszego ukie-
runkowania pomocy publicznej. 
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5. Diagnoza potencjału wzrostowego – propozycja metodyki

Wyłonione w badaniach empirycznych grupy czynników, znane jako kombi-
nacja POS (przedsiębiorca–organizacja–strategia), mogą tworzyć podstawę me-
todyki diagnozowania potencjału wzrostowego wybranej fi rmy. Ogólny schemat 
diagnozy miałby postać tabeli, prowadzącej do wyłonienia syntetycznej oceny po-
ziomu zbieżności cech analizowanej fi rmy/fi rm z cechami gazel (tabela 2). 

Schemat ten wymaga jednak szeregu uściśleń. Należą do nich31:
●     ustalenie ostatecznej listy branych pod uwagę czynników,
●     doprecyzowanie znaczenia każdego z czynników w odniesieniu do badanej 

organizacji,
●     przypisanie wag czynnikom, w zależności od potwierdzonej badaniami zależ-

ności między czynnikiem i wzrostem oraz
●     ustalenie skali dla ocen poziomu zbieżności między wzorcową charakterystyką 

czynnika i jego charakterystyką w badanej fi rmie.

Lista czynników i ich charakterystyka zawarte w tabeli 2 uwzględniają deter-
minanty, dla których wykazano silną i potwierdzoną znaczną liczbą badań, zależ-
ność ze wzrostem. Nie brano zatem pod uwagę zmiennych, w przypadku których 
wpływ lub charakterystyka były niespójne. Ostateczne ustalenie listy kryteriów 
diagnozy wskazane byłoby jednak oprzeć na krajowych lub regionalnych bada-
niach czynników wzrostu. 

Doprecyzowanie znaczenia i wartości poszczególnych czynników opierać się 
może na relatywnych wielkościach w analizowanej grupie, np. fi rm rozważanych 
do fi nansowania przez fundusz venture capitallub wnioskodawców do określone-
go programu pomocy publicznej dla fi rm. W tej sytuacji, wybrane mogą zostać 
przedsiębiorstwa realizujące wskazane czynniki w sposób bardziej adekwatny we-
wnątrz rozważanej grupy, np. tworzące klasę o relatywnie mniejszych rozmiarach 
i młodszym wieku.

Wagi czynników zależeć powinny od stwierdzonego poziomu zależności mię-
dzy czynnikiem, jako zmienną objaśniającą oraz wzrostem, jako zmienną obja-
śnianą. 

6.  Czynniki wzrostu a cechy benefi cjenta programu Wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 2.3. – wzrost 
konkurencyjności MSP poprzez inwestycje (WKP 2.3.)

Program WKP 2004–2006, zakładał podniesienie konkurencyjności przedsię-
biorstw poprzez środki na inwestycje poprawiające technologię i produkty fi rm. 
Inwestycje dotyczyć miały produktów i technologii o wysokiej wartości dodanej, 

31 Por. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, War-
szawa 1997.
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tj. zaawansowanych technologicznie, np. w dziedzinie technologii informacyj-
nych32. Intencją było promowanie innowacji w sektorach wzrostowych, jednak 
bez wskazywania konkretnych sektorów jako preferowanych. Jako benefi cjentów 
wsparcia w formie środków na inwestycje (Działanie 2.3) wskazano MSP działa-
jące od co najmniej 3 lat lub, w przypadku fi rm młodszych, oparte na zaawanso-
wanych technologiach33. Podstawą selekcji fi rm do wsparcia był wniosek, w któ-
rym kładziono nacisk na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa i trwałość 
rezultatów, tworzenie miejsc pracy oraz wkład własny i doświadczenie34. Jako 
konkurenci o środki występowały zatem zarówno fi rmy nowo tworzone, gdzie 
istotnym czynnikiem wzrostu jest stopień technologicznego zaawansowania, jak 
i działające, w przypadku których ważnym czynnikiem staje się strategia. Ponadto, 
fi rmy działające i nowo tworzone prezentują różną charakterystykę pod względem 
potencjału rzeczowego i fi nansowego, rozmiaru oraz doświadczenia. Tworzenie 
jednego zestawu kryteriów dla fi rm tak zróżnicowanych, już na starcie stawiał 
część z nich w niekorzystnej sytuacji. Kryterium wkładu własnego oraz zwiększe-
nia zatrudnienia, dawało większe szanse fi rmom o większych rozmiarach i stabil-
nej sytuacji fi nansowej. 

Wniosek przedsiębiorstwa poddawany był analizie formalnej, techniczno-eko-
nomicznej i merytorycznej, w wyniku czego wyłaniano ostatecznie grupę benefi -
cjentów. Charakterystyka tej grupy pozwala na ocenę realizacji założonych kryte-
riów, a także zrozumienie sposobu ich doprecyzowania, wobec ogólnie formuło-
wanych założeń wstępnych.

Dotychczasowe raporty z ocen realizacji omawianego programu potwierdzają 
preferowanie fi rm o większych rozmiarach (przewaga fi rm średnich /52% projek-
tów/ nad małymi /40%/ i mikro /8%/ w grupie benefi cjentów35) oraz fi rm o dobrej 
kondycji fi nansowej, które mogą sprostać kryterium wkładu własnego, przyrostu 
miejsc pracy i zapewnienia fi nansowania projektu przed wpłynięciem środków 
unijnych. W ocenie wniosków, zauważono przykładanie większej wagi do ocen 
formalnych i techniczno-ekonomicznych, niż do jakości i innowacyjności projek-
tu. Sektorowa charakterystyka nie wskazuje na przewagę fi rm z branż uważanych 
za technologicznie zaawansowane i szybko rosnące (28% projektów36). Wśród 
branż reprezentowanych przez fi rmy, które uzyskały fi nansowanie, dominują: 

32 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006, 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2004, s. 46.

33 Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 
lata 2004–2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004, s. 73, 
s. 92. 

34 Raport końcowy. Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006, 
wyginternational, PSDB, Warszawa, luty 2007.

35 Op.cit., s. 178.
36 Op.cit., s. 181. Spośród sektorów technologicznie zaawansowanych i szybko rosnących, naj-

liczniej reprezentowane są: inżynieria materiałowa, rozwiązania dla lotnictwa i nanotechnologie. 
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przetwórstwo przemysłowe, handel, budownictwo i usługi związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej. Z punktu widzenia kryteriów identyfi kacji fi rm 
wzrostowych, należy uznać, że nie koncentrowano się na wsparciu dla dynamicz-
nych fi rm znajdujących się w fazie szybkiego wzrostu, które to fi rmy zazwyczaj 
wykazują się słabszą sprawnością ekonomiczno-fi nansową. Wybór fi rm o relatyw-
nie większych rozmiarach, ograniczona reprezentacja sektorów szybko rosnących, 
oraz dość niska waga kryteriów związanych z merytoryczną stroną wniosku, a za-
tem jakością strategii fi rmy, nie wskazują na pozytywną ocenę potencjału wzrosto-
wego fi rm wybranych do fi nansowania. Nie jest to jednak ocena pełna, ze względu 
na ograniczoną liczbę dostępnych elementów charakterystyki benefi cjentów.

Na pełniejszą ocenę pozwala badanie ankietowe wnioskodawców do programu 
WKP, działanie 2.3. w 2005 roku, przeprowadzone na losowej próbie 340 przed-
siębiorstw z populacji 861 aplikujących w województwie małopolskim. Odpowie-
dzi udzieliło 177 respondentów, co stanowi 52% próby losowej i 20% popula-
cji37. Z próby zbadanej, (58%) przedsiębiorstw uzyskało fi nansowanie, a (42%) 
nie otrzymało wsparcia. W tabeli 3 zawarto ostateczną listę czynników, jako ze-
spół kryteriów dla diagnozy, oraz uściślenie sposobu rozumienia danego czynnika 
poprzez zmienne w ankiecie. Nie wprowadzono wag, gdyż tabela zawiera tylko 
czynniki o charakterystyce wykazującej w badaniach empirycznych silną zbież-
ność ze wzrostem, co pozwala założyć równość wag. 

W grupie czynników charakteryzujących przedsiębiorcę, aspiracje i motywy 
benefi cjentów określone zostały na podstawie deklaracji respondentów co do istot-
ności celu rozwoju fi rmy w latach 2004–2005. Czynnik wykształcenia określono 
przy pomocy stopnia formalnego wykształcenia przedsiębiorcy. Jako średni, zgod-
nie z badaniami optymalny wiek przedsiębiorcy, potraktowano przedział 36–45 
lat38. 

W grupie czynników związanych z organizacją, oceny wieku fi rmy oparto na 
przedziałach czasu działalności w zbadanej próbie. Zgodnie z praktyką innych ba-
dań39, przyjęto, że 10 lat operacji jest granicą od której zaczyna się czas dojrza-
łości. Za podstawę oceny rozmiaru, przyjęto podział na fi rmy małe, mikro i śred-
nie, według liczby zatrudnionych40. W badaniach międzynarodowych stwierdzono 
ujemną korelację między wzrostem i rozmiarem fi rmy41, stąd wysokie oceny dla 

37 Badanie ankietowe „Usługi informacyjno-doradcze w dziedzinie opracowywania wniosków 
do programów unijnych”, realizowane w okresie wrzesień – listopad 2006 oraz maj–czerwiec 2007, 
w formie telefonicznej i on-line.

38 Por. D. Storey, Understanding the Small Business Sector, Routlege, Londyn 1994; H. Littunen, 
T. Tohmo, The High-Growth in Metal-Based Manufacturing and Business Service Firms in Finland, 
“Small Business Economics” 2003, s. 187–200.

39 D. Smallbone i in., op.cit.
40 Firmy mikro – do 9 zatrudnionych, fi rmy małe – od 10 do 49 zatrudnionych i fi rmy średnie, od 

50 do 249 zatrudnionych.
41 Por. D. Storey, op. cit, P. Davidsson, B. Kirchhoff, J. A. Hatemi, H. Gustavsson, Empirical 

Analysis of Business Growth Factors Using Swedish Data, “Journal of Small Business Management” 
2002, nr 40, vol. 4, s. 332–349; M. Almus, E. A. Nerlinger, Growth of New Technology-Based Firms: 
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fi rm mikro i małych. Dla diagnozy potencjału z punktu widzenia charakterystyki 
sektorowej posłużono się klasyfi kacją OECD sektorów produkcyjnych42, wysokim 
i średnio wysokim technologiom przypisując najwyższe oceny. Do najwyżej oce-
nianej grupy włączono ponadto usługi IT. Ze względu na rozwój sektora usług, tę 
grupę branż oraz budownictwo oceniono wyżej niż sektory produkcyjne o średnio 

Which Factors Matter?, “Small Business Economics” 1999, nr 13, vol. 2, s. 141–154; J. Wagner, 
Exports, Firm Size, and Firm Dynamics, „Small Business Economics” 1995, nr 7 vol. 1, s. 29–39; 
Z. J. Acs, A. Robb, Measures of Job Flow Dynamics in the U.S. Economy, U.S. Small Business 
Administration Unit, 1999, Offi ce of Advocacy; D. Smallbone i in. op cit.

42 T. Hatzichronoglou, Revision of the High-Technology Sector and Product Classifi cation, STI 
Working Papers 1997/2, OECD, Paryż 1997.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Czynniki diagnozy potencjału wzrostowego w grupie benefi cjentów 
SPO WKP, według kombinacji POS
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b
io

rc
a

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Czynnik Charakterystyka czynnika 
wykazuj ca zale no  

ze wzrostem

Zmienne w ankiecie; ocena: 
1 (niska), 2 ( rednia), 3 (wysoka)

Aspiracje

i motywy

Samorealizacja, sukces 
finansowy, rozwój 

3 – rozwój jako g ówny cel firmy 

2 – rozwój jako cel w pewnym stopniu

1 – rozwój nie traktowany jako cel firmy

Wykszta cenie Wy szy poziom wykszta cenia, 
zw aszcza w dziedzinie 
marketingu

3 – wy szy poziom wykszta cenia

2 – redni poziom wykszta cenia

1 – podstawowy poziom wykszta cenia

Wiek Wiek redni 3 – wiek w przedziale 36–45 lat

2 – wiek w przedzia ach 46–55 lat, 26–35 lat

1– wiek w przedziale >55 

O
rg

a
n

iz
a
c
ja

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

Wiek Nowo tworzone i m ode 
przedsi biorstwa 

3 – wiek w przedzia ach <4 lata oraz 4–9 

2 – wiek w przedziale 10–16 lat

1 – wiek w przedziale >16 lat

Sektor Sektory zaawansowane 
technologicznie, sektory oparte 
na wiedzy (np.: IT, edukacja, 
us ugi medyczne)

3 – sektory produkcyjne wysokiej i rednio wysokiej 
technologii, us ugi IT

2 – inne us ugi, budownictwo 

1 – sektory rednio niskiej i niskiej technologii, handel 

Rozmiar Rozmiar ujemnie skorelowany ze 
wzrostem

3 – firmy mikro i ma e

2 – firmy rednie

Forma prawna Spó ki z o.o. 3 – spó ki z o. o. 

2 – inne spó ki, spó dzielnie

1.– indywidualna dzia alno  gospodarcza

S
tr

a
te

g
ia

  
  

  
  

  
  

 

Innowacje Zw aszcza w zakresie produktu 
(nowy produkt)

3 – nowy produkt, nowa technologia, nowa infrastruktura 

2 – nowa technologia, nowa infrastruktura

1 – nowa infrastruktura

Planowanie Posiadanie sformalizowanych 
celów

Podejmuj c udzia  w konkursie, wszystkie firmy 
opracowa y rodzaj planu przedsi wzi cia. 

Zewn trzne 
finansowanie  

Korzystanie z zewn trznych 
róde  kapita u

Poszukiwanie zewn trznych róde  finansowania 
by o przes ank  z o enia wniosku.
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niskiej i niskiej technologii. Forma prawna spółki z o.o. została potraktowana jako 
optymalna43, a najniżej oceniono indywidualną działalność gospodarczą, jako naj-
mniej wiarygodną w oczach inwestorów i instytucji fi nansujących. 

W grupie czynników związanych ze strategią, cel wniosku o wsparcie w po-
staci wprowadzenia nowego produktu został oceniony najwyżej, gdyż oznacza 
zarazem innowacje technologiczne i infrastrukturalne44. Czynniki w postaci sfor-
malizowanych planów oraz poszukiwania zewnętrznego fi nansowania realizowa-
ne były przez wszystkich benefi cjentów, gdyż wniosek stanowił rodzaj strategicz-
nego planu (planu przedsięwzięcia) i miał na celu uzyskanie dla jego realizacji 
zewnętrznego wsparcia fi nansowego. 

Tabela 4 prezentuje wyniki analizy cech benefi cjantów wobec czynników 
wzrostu. 62% respondentów wskazywało rozwój jako zdecydowanie ważny cel 
fi rmy, co należy uznać za wynik znaczący i pozytywny (35% uważało rozwój za 
cel w pewnym stopniu, a tylko 3% nie uznawało rozwoju za cel fi rmy). Suma ocen 
ważonych wynosi 2,56, co oznacza wynik wysoki.

Silną stroną benefi cjentów jest wysoki poziom wykształcenia i suma ocen wa-
żonych dla tego czynnika, 2,76 jest najwyższą spośród wszystkich ocen cząstko-
wych. 

W grupie przedsiębiorców powyżej 55 roku życia istnieje statystycznie istotna 
różnica między liczbą sukcesów i porażek w aplikowaniu, na korzyść sukcesu 
(35% /13/ porażek i 65% /24/ sukcesu, p<0,05). Podobnie istotna różnica występu-
je w grupie między 46–55 rokiem życia (34% /17/ porażek wobec 66% /33/ sukce-
su, p<0,05). Wśród przedsiębiorców między 36–45 oraz 26–35 rokiem życia, wy-
stępują mniej więcej równe proporcje między powodzeniem i niepowodzeniem. 
Wybierano zatem chętniej fi rmy prowadzone przez przedsiębiorców starszych niż 
w średnim wieku. Przedsiębiorcy w średnim wieku byli grupą najliczniejszą wśród 
aplikujących i stanowią największą frakcję, jednak liczącą poniżej 50% (wynik 2,2 
oznacza sumę ocen ważonych na poziomie średnim).

Wśród benefi cjentów programu dominują fi rmy średnie. Przeciętny rozmiar be-
nefi cjenta to 29 zatrudnionych a mediana – 27 zatrudnionych. Przeciętny rozmiar 
fi rmy, która nie uzyskała wsparcia to 18 osób, a mediana – 17 osób. Stwierdzono 
istotną statystycznie zależność między rozmiarem fi rmy i sukcesem w aplikowa-
niu, na korzyść większego rozmiaru (chi-kwadrat = 12,56589, p<0,005, df = 2, V 
Cramera – 0,2571697, N = 17745). Suma ocen ważonych dla tego czynnika (1,72), 
stanowi jeden z najniższych wyników w analizie. Sektory wysokiej i średnio wy-
sokiej technologii stanowią łącznie jedynie 11% fi rm, które uzyskały fi nansowanie 
(suma ocen ważonych 1,5 jest najniższym wynikiem w analizie)46. 

43 Por. D. Storey, op.cit.; M. Almus, E.A. Nerlinger, op.cit.; Davidsson i in., op.cit. 
44 E. Stawasz, Innowacje i mała fi rma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
45 Obliczenia na podstawie pakietu statystycznego SPSS.
46 Różnice między frakcjami fi rm średnich, małych i mikro oraz profi lem sektorowym w badaniu 
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Ocena syntetyczna ( rednia arytmetyczna ocen wa onych) 2,316

Interpretacja oceny syntetycznej i średnich arytmetycznych ocen ważonych dla poszczegól-
nych kategorii: 1–1,67 – ocena słaba; >1,67–2,34 – ocena średnia; >2,34–3 – ocena wysoka

* 1, 2 i 3 – oceny zgodności z charakterystyką czynnika wzrostu; 1 – ocena niska, 2 – ocena 
średnia, 3 – ocena wysoka. ** – istnieje zależność między charakterystyką czynnika i sukcesem 
w aplikowaniu, potwierdzona testem chi-kwadrat, przy p<0,05; *** przy p<0,005.

Źródło: badania własne

Tabela 4. Cechy benefi cjenta programu WKP, działanie 2.3. a czynniki wzrostu
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Występuje zależność między sukcesem w aplikowaniu i formą prawną spółki 
z o.o. (chi-kwadrat, 6,558342, df = 2, p<0,05, V Cramera 0,192491047), co świad-
czy o preferowaniu tej formy prawnej przez decydentów. Stanowi to potwierdzenie 
wyższej oceny wiarygodności spółek z o.o. w opiniach inwestorów. Jednocześnie 
jednak, spółki z o.o., choć stanowią największą frakcję wśród benefi cjentów, nie 
osiągają nawet połowy zbadanej grupy (wynik ważony 2,3 oznacza ocenę śred-
nią). 

Relatywnie niewysoka ocena (1,96) związana jest z czynnikiem innowacji, 
gdyż najbardziej cenione innowacje produktowe deklarowało tylko 30% benefi -
cjentów.

Czynniki planowania i zewnętrznego fi nansowania w postaci wykorzystanej 
w powyższej analizie nie mogłyby różnicować populacji, gdyby zostały zastoso-
wane w procesie wyboru benefi cjentów pod kątem ich perspektyw wzrostu. Wów-
czas, planowanie powinno być rozpatrywane przede wszystkim pod kątem jego 
jakości, zdolności do właściwego pozycjonowania na rynku (np. zlokalizowania 
niszy, dostosowywania do trendów rynkowych). Gdy jednak analiza jest stosowa-
na ex-post, w celu określenia potencjału wzrostowego grupy zakwalifi kowanej do 
wsparcia, uzasadnione jest uwzględnienie tych zmiennych. Ich charakterystyka 
jest korzystna dla analizowanej grupy, gdyż sam konkurs o wsparcie wymagał 
sformułowania planu strategicznego i był wyrazem aktywnego poszukiwania ze-
wnętrznych źródeł fi nansowania.

Łączna ocena syntetyczna dla całości analizy (średnia arytmetyczna ocen wa-
żonych) wyniosła 2,316, co oznacza wynik na poziomie średnim. Najsłabszy wy-
nik ważony osiągnęła diagnoza potencjału wzrostowego w kategorii organizacji 
(średnia arytmetyczna ocen ważonych: 1,92), głównie ze względu na słabo reali-
zowane czynniki sektora i wielkości. Wyżej plasują się wyniki w kategorii przed-
siębiorcy i strategii (średnie arytmetyczne ocen ważonych wyniosły odpowiednio: 
2,5 oraz 2,65).

5. Wnioski i rekomendacje

Wnioski z przeprowadzonej analizy mają charakter metodyczny i praktyczny. 
Wnioski z badań empirycznych determinantów wzrostu i zaprezentowany w arty-
kule schemat diagnozy mają praktyczne znaczenie dla kształtowania kierunków 
polityki wspierania MSP, np. stymulowania zakładania fi rm w określonych bran-
żach, czy edukacji i kształtowania postaw przyszłych przedsiębiorców. Wiedza 
ta może ukierunkowywać postawę przedsiębiorcy np. w zakresie wykształcenia, 

i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konku-
rencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006, wyginternational, PSDB, Warszawa, luty 2007) wyni-
kają z koncentracji badania na jednym regionie oraz z zastosowania w artykule powszechnej klasyfi -
kacji OECD. Autorzy raportu opracowali własną klasyfi kację dla potrzeb prowadzonej analizy.

47 Obliczenia na podstawie pakietu statystycznego SPSS.
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pracy w zespole, czy wyboru sektora działalności. Kryteria identyfi kacji fi rm szyb-
ko rosnących oraz czynniki wzrostu mogą mieć zastosowanie nie tylko w polity-
ce wspierania przedsiębiorstw, ale również w ocenie perspektyw rozwojowych 
i kondycji fi rm, prowadzonych przez instytucje fi nansowe czy różnego rodzaju 
inwestorów (w tym venture capital) oraz doradców gospodarczych.

Analiza i diagnoza potencjału wzrostowego benefi cjentów jednego z progra-
mów wsparcia publicznego dla MSP, pozwoliła określić ocenę syntetyczną oraz 
oceny w przekrojach trzech kategorii i w odniesieniu do poszczególnych czyn-
ników. Diagnozę oparto na poziomie zbieżności charakterystyki benefi cjentów 
z charakterystyką fi rm szybko rosnących. Uzyskana średnia ocena syntetyczna 
jest nie tyle rezultatem wyborów decydentów, co charakterystyki aplikujących 
fi rm. Stwierdzono tylko dwa przypadki istotnej statystycznie zależności między 
powodzeniem w aplikowaniu a czynnikiem (rozmiar oraz forma prawna) i jeden 
przypadek statystycznie istotnych różnic między frakcjami sukcesu i niepowo-
dzenia (dla czynnika wieku). Można przyjąć, że konkurs o wsparcie fi nansowe 
przyciągnął w pewnym zakresie fi rmy posiadające atrybuty gazel (np. poszuku-
jące szans rozwojowych i otwarte na zewnętrzne fi nansowanie). Z drugiej zaś 
strony, cechy populacji polskich MSP odpowiadają elementom charakterystyki 
fi rm szybko rosnących, np. poprzez relatywnie młody wiek, ze względu na krótką 
historię prywatnej przedsiębiorczości oraz wysoki poziom wykształcenia właści-
cieli fi rm ogółem.

W warstwie metodycznej należy zauważyć, że w artykule, badanie potencjału 
wzrostowego odnosi się do fi rm, które już uzyskały wsparcie. Użyteczność analizy 
widoczna jest jednak zwłaszcza w fazie selekcji, jako narzędzie wspierające de-
cyzje instytucji zarządzających, które dokonują wyboru wniosków. Istnieje zatem 
możliwość stosowania tej metodyki zarówno w fazie ex-ante(wybór fi rm o charak-
terystyce szybko rosnących, oparty na analizie indywidualnego przedsiębiorstwa), 
jak i ex-post(ocena trafności selekcji, tj. diagnoza potencjału wzrostowego fi rm 
wybranych do fi nansowania). Metodyka może służyć jako narzędzie wspomagania 
decyzji dla instytucji publicznych, jak i prywatnych inwestorów (banków, fundu-
szy venture capital) oraz konsultantów doradzających przedsiębiorstwu w strategii 
rozwoju. Traktować ją należy jako narzędzie wspomagania decyzji, przy czym 
podstawową przesłanką winna być ocena pomysłu biznesowego, planu przedsię-
wzięcia przedłożonego do fi nansowania. 

Oparcie na badaniach empirycznych oraz przejrzystość i łatwość w zastosowa-
niu stanowią silne strony proponowanej metodyki. Do ograniczeń należy możliwa 
zmienność rozpatrywanych czynników w czasie i różnych otoczeniach instytucjo-
nalnych, co wymagałoby dostosowania treści analizy do tych warunków. Ogra-
niczeniem jest także subiektywizm w procesie uściślania rozumienia czynników 
w odniesieniu do badanej fi rmy lub ich grupy, a także w ustalaniu wag i ocen. Su-
biektywizm ten bierze się z natury analizowanych zmiennych, które mają głównie 
charakter jakościowy.
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Rekomendacje wynikające z analizy mają również naturę praktyczną i meto-
dyczną. Do rekomendacji praktycznych, związanych z analizowanym programem 
wsparcia, należy rozwój bazy danych na temat benefi cjentów, która uwzględnia-
łaby zestaw czynników wzrostu. Umożliwiłoby to prowadzenie badań w oparciu 
o całą populację, bez obciążenia wynikającego z operowania na próbach. System 
monitoringu realizacji programów pomocowych jest w Polsce w fazie budowy, co 
stanowi problem w procesie zarządzania i oceny wsparcia publicznego. Stwarza to 
jednak ciągle szansę na zaprojektowanie baz danych z uwzględnieniem informacji 
istotnych m. in. dla diagnozy potencjału wzrostowego fi rm. 

W celu doskonalenia zaproponowanej w artykule metodyki, niezbędne jest 
przeprowadzenie badań czynników wzrostu w warunkach polskich. Wzbogaciło-
by to istniejący dorobek badań międzynarodowych i, w przypadku odrębnych lub 
rozbieżnych wniosków, pozwoliło dostosować elementy analizy do specyfi ki fi rm 
i ich otoczenia w naszym kraju.
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FIRMY WZROSTOWE W POLITYCE WSPIERANIA MAŁYCH 
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MSP) 

Streszczenie

Firmy wzrostowe, tj. zdolne do znacznego powiększania rozmiaru w krótkim 
czasie, są głównym źródłem przyrostów zatrudnienia i zmian rynkowych o cha-
rakterze innowacyjnym. Stąd polityka wspierania MSP winna koncentrować 
się na pomocy selektywnej, kierowanej do tej grupy przedsiębiorstw. W artyku-
le przedstawiono propozycję metodyki diagnozy potencjału wzrostowego fi rmy 
i wykorzystano tę metodykę dla zanalizowania cech benefi cjentów sektorowego 
programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (2004–2006), 
fi nansowanego ze środków UE.

Słowa kluczowe: pomoc dla MSP, metodyka diagnozy potencjału wzrostowe-
go fi rmy.
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GROWTH COMPANIES IN THE POLICY FOR SMALL 
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES)

Abstract

Growth companies are those capable of considerable size enlargement within 
a short period of time. Such companies are main contributors to the increase in 
employment and innovation, therefore the policy for small and medium sized en-
terprises should focus on them.  The paper proposes a methodology for diagnosing 
the company growth potential and applies this methodology to analyzing benefi -
ciaries of the operational program: Improvement of the Competitiveness of Enter-
prises (2004–6) funded by the EU .

Key words: help for the small business, methodology of the diagnosis of the 
growth potential of the company.
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1. Wprowadzenie

Ważnym wymiarem postępujących procesów globalizacji, jest nie tylko prze-
nikanie różnorodnych rozwiązań z zakresu corporate governance(nadzór korpora-
cyjny) pomiędzy krajami, ale również internacjonalizacja rad dyrektorów/rad nad-
zorczych. Z roku na rok liczba obcokrajowców w rodzimych/krajowych radach 
rośnie. W 2001 r. średni udział zagranicznych członków w europejskich radach 
wynosił 14%, a w 2007 r. wzrósł już do 18% (Heidrick & Struggles, 2007 Report, 
s. 13). 

Z przeprowadzonych przez Heidrick & Struggles badań wynika, że do rad 
o najwyższym poziomie internacjonalizacji – czyli posiadających największy 
udział obcokrajowców, więcej jak 1/3 członków – należą rady szwajcarskie (45%), 
holenderskie (36%) oraz brytyjskie (31%). Z kolei do rad o najniższym poziomie 
„umiędzynarodowienia” należą rady niemieckie (7.3%), hiszpańskie (7.6%) oraz 
włoskie (7.9%)1 (Heidrick & Struggles, 2007 Report, s. 13).

Trend internacjonalizacji nie ominął również rad nadzorczych spółek publicz-
nych notowanych na GPW w Warszawie. Sprzyja temu rosnący udział inwesto-
rów zagranicznych w obrotach akcjami na warszawskim rynku giełdowym, któ-
ry w 2005 roku przekroczył 40% (Rocznik Giełdowy 2006, s. 15). Jednym zaś 
z efektów wzrostu ich aktywności jest wzrost zainteresowania posiadaniem swo-
ich przedstawicieli w radach spółek, w których akcje znacząco zainwestowali. 

Obecność przedstawicieli obcych nacji w rodzimych radach tworzy interesu-
jący obszar badawczy. Stanowi on jedną ze składowych bardziej złożonego za-
gadnienia jakim jest demografi czne zróżnicowanie/różnorodność (demographic 

* Dr Izabela Koładkiewicz, Centrum Studiów Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego.
1 Próba badawcza złożona była z 294 spółek pochodzących z 10 krajów Europy, w tym: Belgii 

(19), Francji (40), Niemiec (30), Włoch (40), Holandii (23), Portugalii (10), Hiszpanii (35), Szwecji 
(27), Szwajcarii (20) i Wielkiej Brytanii (50) – (Heidrick & Struggles, 2007 Report, s. 6).
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diversity) rady – jako jednej z grup występujących w organizacji – i jego potencjal-
nego wpływu na jej pracę. Zdaniem ekspertów, w dzisiejszych uwarunkowaniach 
biznesowych, charakteryzujących się ciągle rosnącym poziomem umiędzynaro-
dowienia otoczenia, proces demografi cznego różnicowania rady należy traktować 
jako czynnik krytyczny dla sukcesu korporacji. Przypisują mu taką samą wagę, jak 
posiadaniu strategii biznesowej. Zgromadzenie w radzie osób, zróżnicowanych 
nie tylko pod względem płci, wieku, narodowości i rasy, ale również wnoszących 
zróżnicowane spektrum doświadczeń, punktów widzenia i kompetencji, owocu-
je poszerzeniem perspektywy jej działania. Praktycznym wymiarem tego procesu 
jest zmniejszenie asymetrii informacji przy podejmowaniu kluczowych decyzji 
biznesowych. Demografi czna różnorodność rady często jest więc postrzegana jako 
swoista przewaga konkurencyjna, która jest raczej trudna do skopiowania. (Corpo-
rate Board Member Magazine, 2006, s. 2–3; s. 5)

Jednym z efektów rosnącego poziomu internacjonalizacji rad w Polsce, jest 
dopływ nie tylko wiedzy z zakresu zarządzania. Obecność obcokrajowców w pol-
skich radach stanowi także ważny kanał przepływu informacji na temat tego co 
obecnie dzieje się na świecie w sferze corporate governance. Wartością samą 
w sobie są również indywidualne doświadczenia tych członków będące owocem 
ich członkowstwa w ich krajowych radach. 

Pojawienie się „obcych” w radzie może prowadzić do „zderzenia” różnych mo-
deli nadzoru korporacyjnego. Różnice te będą wyrażać się między innymi w róż-
nych defi nicjach roli rady i jej funkcji oraz przypisywaniu jej członkom zróżni-
cowanej siły oddziaływania na wyższą kadrę zarządzającą. Szczególnie mogą się 
one pojawić w sytuacji wcześniejszych doświadczeń poszczególnych jej członków 
z pełnienia funkcji w radzie dyrektorów, której warunki działania są odmienne od 
tych w jakich działa rada nadzorcza. To z kolei wymusza ciągłe poszukiwanie kon-
sensusu, co w efekcie może przynieść poprawę/usprawnienie pracy rady2. (Esser 
S.U., 2000; Taylor B., 2001, s. 143–144).

Podstawowym celem tego artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczą-
cych sposobu postrzegania polskiej praktyki działania rad jak również jej ocena, 
przez zagranicznych członków rad nadzorczych, zasiadających w radach spółek 
giełdowych z WIG20 i WIG40. Wiedza ta może być przydatna w dalszym uspraw-
nianiu pracy rad nadzorczych w Polsce. Ponadto ze względu na rosnące znaczenie 
problemu demografi cznej różnorodności rad dyrektorów/rad nadzorczych, zostanie 
także podjęta próba przybliżenia istniejącego dorobku badawczego na ten temat. 

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich zostaną zaprezentowane 
zagadnienia związane z demografi czną różnorodnością obecnych w organizacji 

2 Warto też dodać, że istotne ograniczenie dla uczestnictwa obcokrajowców w radach dyrekto-
rów/ radach nadzorczych w zagranicznych spółkach może stanowić bariera językowa (problem zna-
jomości języków), brak czasu, uniemożliwiający pełne zaangażowanie się (np. czas jaki pochłaniają 
przeloty) jak również problem związany z określeniem odpowiedniej struktury (poziomu) wynagro-
dzeń. (Esser S.U., 2000; Heidrick&Struggles, 2001, s.15–16; Taylor B., 2001, s.143–144).
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grup, ze szczególną koncentracją na grupach tworzonych przez wyższą kadrę za-
rządzającą. Dokonany przegląd posłuży jako punkt wyjścia do pokazania zjawiska 
demografi cznego zróżnicowania na poziomie rady i charakterystyki efektów jego 
obecności dla jej sprawności działania. Druga część artykułu zawiera opis metodo-
logii przeprowadzonych badań oraz omówienie otrzymanych wyników. Ostatnia 
część obejmuje wnioski wypływające z badań oraz wskazuje inne, warte zbadania 
zagadnienia związane nie tylko z poprawą funkcjonowania rodzimych rad nad-
zorczych, ale też związane z procesem internacjonalizacji rady, jak również jej 
demografi cznego zróżnicowania.

2.  Różnorodność rady dyrektorów/ rady nadzorczej 
jako organizacyjnej grupy – wybrane zagadnienia

Demografi czna różnorodność organizacyjnej grupy – perspektywy badawcze

Demografi czna różnorodność/zróżnicowanie grup występujących w przedsię-
biorstwie i jej wpływ na ich pracę, już od dłuższego czasu przyciąga uwagę zarów-
no badaczy zajmujących się sferą zarządzania jak i samych zarządzających3. Waż-
nym nurtem podejmowanych w tym obszarze badań są badania ukierunkowane na 
zrozumienie zjawiska demografi cznej różnorodności w odniesieniu do zespołów 
wyższej kadry zarządzającej (top management team), w tym także rady dyrek-
torów/rady nadzorczej (zob. np. Pelled L.H., 1996, Siciliano J.I., 1996, Kang H.
i in., 2007).

Interesującego przeglądu dorobku w zakresie management research on diversi-
ty dokonali F.J. Milliken i L.L. Martins (1996). Wyniki ich badań pokazują, że ana-
liza problemu/zagadnienia demografi cznego zróżnicowania grupy menedżerów 
może odbywać się na dwóch poziomach. Jeden z nich tworzą obserwowalne i ła-
two wyróżniające się cechy takie jak: płeć, rasa/przynależność do grupy etnicznej/
narodowość czy wiek. Drugi zaś koncentruje się na słabiej widzialnych cechach 
w postaci: wykształcenia, umiejętności technicznych, przygotowania funkcyjne-
go, czasu stałego zatrudnienia w organizacji, osobowych charakterystyk, społecz-
no-ekonomicznego pochodzenia czy dzielonych wartości. (Milliken F.J., Martins 
L.L., 1996, s. 403) 

Dokonany przez F.J. Millikena i L.L. Martinsa przegląd badań, wskazuje, że 
demografi czne zróżnicowanie grupy menedżerów może mieć zarówno dobre jak 
i słabe strony. Do podstawowych plusów wynikających ze wzrostu złożoności róż-
norodności organizacyjnych grup należy wzrost kreatywności jej członków oraz 
wzrost ich satysfakcji. Demografi czne zróżnicowanie grupy może im bowiem roz-
szerzać możliwości działania jak i generować nowe wyzwania. Do głównych zaś 

3 Na przykład rosnące znaczenie demografi cznego zróżnicowania organizacyjnych grup zaowo-
cowało w korporacyjnej praktyce stworzeniem nowego stanowiska w postaci Offi cer of Corporate 
Diversity Affairs.
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zagrożeń związanych z demografi czną różnorodnością grupy należy osłabienie 
procesu integracji jej członków, co może przełożyć się na wzrost ich poziomu nie-
zadowolenia jak i na wzrost ich rotacji. Im mocniej więc grupa jest zróżnicowana 
pod względem płci, rasy/narodowości i wieku tym bardziej rośnie prawdopodo-
bieństwo większego stopnia/poziomu rotacji jej członków, słabszej ich integracji 
oraz większego dyskomfortu pracy. (Milliken F.J., Martins L.L., 1996, s. 402–403; 
s. 408–409) 

Z perspektywy internacjonalizacji grupy, w tym postępującego procesu umię-
dzynaradawiania rad dyrektorów /rad nadzorczych, szczególnie przydatna może 
być obserwacja łącząca ten proces z „wiekiem” takiej grupy. Z badań bowiem 
wynika, że zróżnicowanie narodowe/etniczne wśród jej członków może mieć ne-
gatywny wpływ na wczesnym etapie jej życia. Jednym z wytłumaczeń tego zjawi-
ska, jest zwykła potrzeba czasu wynikająca z konieczności wzajemnego poznania 
i przyzwyczajenia się członków grupy do siebie, oraz wypracowania efektywnych 
sposobów komunikacji. W chwili zaś, gdy grupa osiągnie już integralność zacho-
wań, jest w stanie efektywnie korzystać ze swojej większej różnorodności, prze-
kładającej się na charakter skumulowanych w niej zasobów. (Milliken F.J., Mar-
tins L.L., 1996, s. 412) 

Demografi czne zróżnicowanie rady dyrektorów/rady nadzorczej – 
kierunki badań 

Z perspektywy nadzoru korporacyjnego problem demografi cznego zróżnico-
wania rady przechodził różne fazy. W początkowej fazie większość działań w tej 
sferze koncentrowała się na zapewnieniu przede wszystkim różnorodności jej 
członków jeśli chodzi o takie kryteria jak: płeć, wiek czy rasę/narodowość/ przy-
należność do mniejszości etnicznych. (Corporate Board Member Magazine, 2006, 
s. 2–3; s. 5)

W chwili obecnej, zdaniem wielu praktyków ograniczenie się tylko do powyż-
szych kryteriów, to w dzisiejszych czasach zdecydowanie za mało, aby sprawnie 
poruszać się w coraz bardziej złożonym i turbulentnym otoczeniu biznesowym. 
Konieczność zmiany podejścia i rozszerzenia perspektywy postrzegania różnorod-
ności rady o inne jeszcze wymiary dostrzegli tak istotni aktorzy dla współczesnej 
sceny corporate governance, jak inwestorzy instytucjonalni. Między innymi TIAA-
CREF, jak również i inne fundusze zaczęły wymagać od „swoich” spółek, aby ich 
rady były „złożone z wykwalifi kowanych osób, odzwierciedlających zróżnicowa-
nie w sferze doświadczeń, płci i rasy”. (Westphal J.D., Milton L.P., 2000, s. 366)

Na konieczność dywersyfi kacji zasobów wiedzy, doświadczeń i umiejętności 
skumulowanych w radzie wskazywał również C.B. Carter oraz J.W. Lorsh (2004, 
s. 118–124). Ich zdaniem homogeniczność ww. zasobów, dziś może już być nie-
wystarczająca, aby rada skutecznie spełniała oczekiwania organizacji, których sto-
pień złożoności coraz bardziej rośnie. Jak pokazuje praktyka – rady, które dyspo-
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nują odpowiednią mieszanką ww. zasobów, lepiej wypełniają swoją rolę/funkcję. 
Do podstawowych zadań rady należy m.in. zadawanie pytań, stanowiących jeden 
z elementów kultury otwartego sprzeciwu. Przejawia się ona umiejętnością zakwe-
stionowania poglądów i przekonań reprezentowanych przez kadrę zarządzającą. 
Obecność członków z różnym zestawem wiedzy, doświadczeń czy umiejętności 
zdecydowanie sprzyja poszerzeniu spektrum uwzględnianych w dyskusji punktów 
widzenia. Dzięki temu rosną też szanse na podjęcie jak najlepiej dopasowanej do 
istniejących uwarunkowań, decyzji. (Sonnenfeld J.A., 2004, s. 103)

Warto w tym miejscu dodać, że czynnikiem determinującym stworzenie do-
brej rady jest nie tylko świadomość korzyści wynikających z jej demografi czne-
go zróżnicowania, ale przede wszystkim dobra diagnoza potrzeb spółki czyli ja-
kiej rady na danym etapie życia ona potrzebuje. (Carter C.B., Lorsh J.W. (2004, 
s. 119) Nie należy też zapominać, że heterogeniczność grupy może mieć również 
negatywny wpływ na pracę rady. Może to wystąpić w sytuacji gdy jej członkowie 
zaczną odczuwać zmniejszony poziom indywidualnego poczucia identyfi kacji lub 
społecznej integracji w grupie. W efekcie końcowym może przynieść to nadmier-
ną rotację jej członków. (Milliken F.J., Martins L.L., 1996, s. 415) Co nie tylko 
zakłóci funkcjonowanie rady, ale może też negatywnie wpłynąć na dalsze funk-
cjonowanie spółki. 

Do badań i oceny pracy rad dyrektorów/ rad nadzorczych jako grupy, tak jak 
w przypadku innych obecnych w organizacji grup, można wykorzystać wymienio-
ne powyżej kryteria demografi cznego zróżnicowania tj. płeć, rasa/przynależność 
do grupy etnicznej/narodowość, wiek, wykształcenie, umiejętności techniczne, 
przygotowanie funkcyjne, czas stałego zatrudnienia w organizacji, osobowe cha-
rakterystyki, społeczno-ekonomiczne pochodzenie czy dzielone wartości.

Analiza literatury przedmiotu wskazuje także na inne jeszcze możliwe pozio-
my analizy problemu demografi cznej różnorodności rady. Jednym z nich jest na 
przykład określenie wpływu na funkcjonowanie rady – demografi cznej mniejszo-
ści – czyli członków różniących się płcią, rasą, wykształceniem, zakresem znajo-
mości sektora czy rodzajem przygotowania funkcjonalnego (np. marketingowcy 
versus fi nansiści) – którzy stanowią mniej niż 50% jej składu. Otrzymane wyniki 
badań, przeprowadzonych na grupie dyrektorów nie-wykonawczych w amerykań-
skich spółkach, pokazują, że wzrostowi wpływu „mniejszości” na całą radę sprzy-
ją: (Westphal J.D., Milton L.P., 2000, s. 389–391) 
●     posiadanie przez członków tworzących mniejszość w obecnej radzie staż mniej-

szościowego członka w innych radach (możliwość skorzystania z wypracowa-
nych do tej pory narzędzi wpływu), 

●     doświadczenie członków „większościowych” rady z bycia „mniejszościowym” 
w innych radach, 

●     posiadanie przez członków „mniejszościowych” formalnych lub nieformalnych 
społecznych powiązań z większościowymi członkami rady poprzez wspólnych 
członków w innych radach.
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Ciekawym wątkiem jaki pojawił się w tym nurcie badań, jest poszukiwanie 
wpływu demografi cznego zróżnicowania nie tylko na poziomie całej rady, ale na 
również na poziomie działających w radzie komitetów, tj. komitet ds. audytu, no-
minacji, wynagrodzenia i inne. (zob. np. Kesner I.F.,1988)

W literaturze światowej badania dotyczące problemu demografi cznego zróż-
nicowania rad dyrektorów/rad nadzorczych i jego przełożenia na jej pracę/ 
efekty jej działania, zajmują już ustaloną pozycje, o czym świadczy całkiem 
spory dorobek badawczy. W Polsce natomiast, zagadnienie to wciąż tworzy in-
teresujące wyzwanie dla naszych badaczy, które stopniowo zaczyna być już 
eksplorowane (zob. np. Bohdanowicz L. i in, 2008). W prezentowanym opraco-
waniu skupiono się na jednym aspekcie tego wielowątkowego problemu. Prze-
prowadzone badania koncentrowały się na obcokrajowcach, obecnych w radach 
giełdowych spółek WIG 20 i WIG 40. A ich celem było poznanie ich opinii 
i oceny dotyczącej praktyki działania tych rad. Przyjęcie tej perspektywy po-
zwala na spojrzenie na rodzime rady z zewnątrz, i tym samym może być ko-
lejnym, ciekawym głosem w dyskusji na temat poprawy praktyki działania rad 
nadzorczych w Polsce. 

Metodologia badań i opis próby badawczej

Przeprowadzone badanie miało charakter badań ankietowych. Przygotowana 
ankieta obejmowała 27 pytań zamkniętych i miała charakter anonimowy. Obok 
pytań pozwalających na zbudowanie profi lu respondenta (metryczka), znalazły się 
pytania poruszające takie kwestie jak: ocena obecnych w Polsce rozwiązań w sfe-
rze corporate governance oraz ocena funkcjonowania polskich rad nadzorczych, 
w tym ocena przydatności własnych doświadczeń w pełnieniu funkcji jej człon-
ka.

Ankieta została przesłana do 26 spółek z WIG20 i WIG40, w radach których 
zasiadało 99 obcokrajowców. Wysyłka ankiety miała miejsce dwukrotnie w listo-
padzie 2007 r. (w formie drukowanej) oraz w styczniu 2008 r. (w formie elektro-
nicznej) – na adres biura zarządu tych spółek, z prośbą o przekazanie jej zagranicz-
nym członkom rad. W sumie otrzymano 14 wypełnionych ankiet. (zwrot ankiet na 
poziomie 15.5%)

Badanie było wspólnym przedsięwzięciem Centrum Studiów Zarządzania, 
działającym w WSPiZ im. L. Koźmińskiego oraz Polskiego Instytutu Dyrekto-
rów.

Praktyka polskich rad nadzorczych z perspektywy zagranicznych członków 
rad – wyniki badań

Profi l zagranicznego członka rady – uczestnika badania
W badaniu uczestniczyło 14 zagranicznych członków rad nadzorczych spółek 

z WIG 20 i WIG 40 – 13 mężczyzn i 1 kobieta. Dominującą grupę wiekową two-
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rzyły osoby w wieku 46–55 lat oraz w wieku 56–65 lat (kolejno 5 i 6 responden-
tów). Ponadto po jednym przedstawicielu w próbie miały takie grupy wiekowe 
jak: 25–35 lat; 36–45 lat oraz powyżej 66 lat.

Ponad połowa badanych (9 osób) posiadała wykształcenie ekonomiczne, w tym 
dwie osoby jednocześnie deklarowały wykształcenie prawnicze. Pozostali respon-
denci to inżynierowie (2 osoby), jeden matematyk, jedna osoba po Business Ad-
ministration Psychology oraz jeden prawnik. 

W krajach swojego pochodzenia, ponad połowa badanych pracowała jako dy-
rektor nie-wykonawczy (8 wskazań). W próbie znalazło się także 2 dyrektorów 
wykonawczych oraz jeden niezależny ekspert, jeden właściciel, jeden emerytowa-
ny prezes (jedna z osób nie udzieliła odpowiedzi).

W radach nadzorczych w Polsce, badani obcokrajowcy pełnili przede wszyst-
kim funkcję członka rady (10 osób); pozostałych 3 respondentów zajmowało sta-
nowisko wiceprzewodniczącego rady, a jeden piastował funkcję sekretarza rady. 

Będąc członkiem polskiej rady reprezentowali oni głównie interesy akcjonariu-
sza większościowego – inwestora strategicznego (9 wskazań). Tylko 5 badanych 
określiło siebie jako niezależnego członka rady.

O wyborze do polskiej rady nadzorczej zadecydowały przede wszystkim ich 
więzy z większościowym akcjonariuszem. Zadeklarowało tak 9 respondentów, 
spośród których 8 wskazało na przynależność do zespołu wyższej kadry zarządza-
jącej większościowego akcjonariusza/inwestora strategicznego; jeden zaś współ-
pracował z inwestorem strategicznym (doradztwo, partnerstwo itp.).

Drugim istotnym czynnikiem warunkującym ich wybór do polskiej rady nad-
zorczej było odpowiednie przygotowanie merytoryczne (formalnego i teoretycz-
nego) – 6 wskazań, w tym 2 respondentów było przedstawicielem wyższej kadry 
zarządzającej większościowego akcjonariusza. 

Trzecim czynnikiem odpowiedzialnym za ich powołanie na członka do rady 
w Polsce była dobra znajomość sektora (4 respondentów, w tym jeden przedstawi-
ciel wyższej kadry zarządzającej większościowego akcjonariusza). Czwarta pozy-
cja na liście została przypisana sieci powiązań, która może być przydatna z punktu 
widzenia potrzeb rozwoju spółki (3 respondentów, w tym jeden z top managemen-
t-u dominującego akcjonariusza). 

Polska praktyka corporate governance – ocena zagranicznych członków rad
Ocena ogólnej znajomości problematyki corporate governancew Polsce zo-

stała przeprowadzona na trzech poziomach, tj. na poziomie zarządu, rady oraz 
akcjonariuszy. Otrzymany rozkład odpowiedzi wskazuje, że zdaniem badanych 
– zagranicznych członków rad – jej znajomość wśród ww. grup w ich spółkach 
kształtuje się na podobnym poziomie i wygląda następująco:  
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* Jeden z respondentów stwierdził, że brak mu wiedzy na ten temat

Z powyższego zestawienia wynika także to, że w ocenie zagranicznych człon-
ków rad ogólna znajomość problematyki corporate governancewśród pozostałych 
członków ich rad, zarządów spółek w radach, których zasiadają oraz akcjonariuszy 
tych spółek jest raczej na dobrym poziomie.

Podobny, pozytywny rozkład ocen uzyskała realizacja przez ich „polskie spół-
ki” zaleceń zawartych w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Publicznych 2005; 
(ocena: średnia – 4 wskazania, dobra – 5 wskazań oraz bardzo dobrą – 4 wska-
zania; jeden respondent nie udzielił odpowiedzi)

Do obszarów z zakresu corporate governance, które w polskich spółkach wy-
magają szczególnej poprawy, zagraniczni członkowie rad zaliczyli (badani byli 
proszeni o wskazanie ich zdaniem dwóch najważniejszych kwestii/potrzeb z po-
danej listy):
●     współdziałanie rady nadzorczej z zarządem – 6 wskazań
●     przejrzystość spółki – 6 wskazań
●     praktyka działania rady nadzorczej – 5 wskazań
●     relacje inwestorskie – 4 wskazania.

Tylko jeden z respondentów wskazał na konieczność poprawy współdziałania 
rady z akcjonariuszami.

Interesującą kwestią było poznanie opinii badanych respondentów, na temat 
możliwości wprowadzenia do praktyki polskich spółek rady dyrektorów (jedno-
poziomowej rady). Ich zdanie można traktować jako kolejny głos w dyskusji na 
temat zasadności wdrożenia postulowanej przez wielu ekspertów rady dyrektorów 
do polskich spółek. I tak wśród badanych przeważała opinia o przydatności im-
plementacji rad dyrektorów do polskiej praktyki corporate governance (6 wska-
zań; na 14 respondentów – 2 nie udzieliło odpowiedzi). Uzasadniając swoją opinię 
wskazali na: 
●     zachęcające doświadczenia w innych krajach (2 wskazania)
●     potrzebę usprawnienia przepływu informacji (2 wskazania)
●     potrzebę wzmocnienia kontroli rady nad bieżącą działalnością spółki (2 wska-

zania).
W badanej grupie znalazły się także głosy wyrażające opinię przeciwną. Zda-

niem 4 respondentów wprowadzenie rady dyrektorów jest raczej niewskazane, ze 
względu na fakt lepszej efektywności dwupoziomowej rady w polskich warun-
kach. Ponadto jeden z respondentów z tej grupy wskazał również na brak odpo-
wiedniej tradycji korporacyjnej w tym zakresie.

Znajomo  Rada nadzorcza Zarz d Akcjonariusze*

rednia 4 wskazania 3 wskazania 5 wskaza

Dobra 6 wskaza 6 wskaza 5 wskaza

Bardzo dobra 4 wskazania 5 wskaza 3 wskazania
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Dla dwóch pozostałych respondentów wprowadzenie rady dyrektorów do na-
szych spółek nie miało znaczenia.

Praktyka działania rad nadzorczych w Polsce – z perspektywy doświadczeń 
zasiadających w nich obcokrajowców 

Ważnym aspektem prowadzonych badań było poznanie opinii zagranicznych 
członków rad na temat roli polskiej rady w życiu spółki (np. nadzorcza, dorad-
cza, opiniodawcza). Otrzymany rozkład odpowiedzi ujawnia silne przekonanie, 
że polska rada nadzorcza przede wszystkim pełni funkcje nadzorcze i kontrolne 
(12 wskazań; w tym pytaniu respondenci mogli wybrać więcej jak jedną odpo-
wiedź). Na drugim miejscu znalazła się opiniodawcza i doradcza działalność rady 
(6 wskazań). Co ciekawe, zdaniem badanych równie ważną rolę rada odgrywa 
w procesie przygotowywania strategii (5 wskazań). Ponadto respondenci dostrze-
gali w radzie źródło wiedzy, które wspiera kadrę zarządzającą w jej działaniach 
(4 wskazania).

Interesującym uzupełnieniem pytania na temat pełnionej przez polską radę 
funkcji/roli w życiu spółki, było określenie na jakich działaniach koncentruje 
się rada. Prawie połowa badanych stwierdziła, że „ich” rady skupiają się przede 
wszystkim na wspomaganiu wszelkimi sposobami bieżących działań zarządu 
(6 wskazań). Z kolei 5 innych respondentów wskazało, że „ich” rady zaintereso-
wane są głównie funkcjonowaniem tylko w obszarze wyznaczonym przez przepisy 
kodeksu spółek handlowych. Zdaniem zaś 4 respondentów, „ich” rady wykraczają 
poza ramy wyznaczone przepisami. 

Jeżeli zaś chodzi o ocenę aktywności polskich rad nadzorczych w życiu spółek, 
w których byli obecni badani zagraniczni członkowie rady, ponad połowa z nich 
oceniła tę aktywność na średnim poziomie (8 respondentów). Pozostałe oceny 
były lepsze – czterech respondentów – aktywność swoich rad oceniło jako dobrą, 
a kolejnych dwóch jako bardzo dobrą. 

Do czynników warunkujących efektywne zaangażowanie się rady w życie spół-
ki i wspieranie jej zarówno czy to w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju 
czy rozwiązywaniu jej problemów, bez wątpienia należy wiedza jaką rada posiada 
na jej temat. Źródłem tej wiedzy jest zarząd i to od niego zależy na jakim poziomie 
poinformowania na temat tego co się dzieje w spółce znajduje się rada. W przy-
padku badanych obcokrajowców – ocena przepływu informacji między radą nad-
zorczą a zarządem w przypadku ich spółek wypadła nie najgorzej. Połowa z nich 
oceniła ten proces jako dobry (7 wskazań). Wśród pozostałych 6 respondentów 
zdania były podzielone – 3 z nich zadeklarowało, że dostęp do informacji jest bar-
dzo dobry, natomiast pozostałych 3 oceniło go jako średni. Tylko jeden z badanych 
stwierdził, że drożność kanałów przepływu informacji jest słaba.

Ciekawym aspektem było także poznanie opinii badanych na temat przydat-
ności ich doświadczeń z bycia członkiem w ich rodzimych radach na gruncie 
polskich rad. Zdecydowana większość z nich określiła je jako bardzo przydatne 
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(10 respondentów). Pozostałe głosy były rozrzucone od nieprzydatne, poprzez 
mało przydatne, przydatne aż po obojętne (po jednym wskazaniu).

Obok posiadanych doświadczeń, równie ważne jest przygotowanie się do obję-
cia funkcji członka rady w odmiennych uwarunkowaniach ekonomicznych i praw-
nych. Wymaga to zapoznania się z obowiązującymi tam regulacjami określającymi 
warunki działania podmiotów gospodarczych, w tym ich władz. Istotnym wyzwa-
niem jest również poznanie samych spółek. W przypadku uczestniczących w ba-
daniu zagranicznych członków rad, do trzech najważniejszych źródeł tego typu 
informacji, należały (ankietowani mogli wskazać więcej jak jedną odpowiedź):
●     Raporty roczne spółki – 13 wskazań
●     Regulamin rady nadzorczej – 12 wskazań
●     Statut spółki – 10 wskazań
●     Zasady Dobrych Praktyk Spółek Publicznych 2005 – 10 wskazań

Obok powyższych dokumentów, popularnością cieszył się również regulamin 
zarządu (9 wskazań), regulamin WZA (8 wskazań) oraz raporty bieżące spółki 
(8 wskazań). Pewne zaskoczenie może wzbudzać fakt, stosunkowo mniejszego 
wykorzystania przez badanych obcokrajowców kodeksu spółek handlowych (tyl-
ko 6 wskazań).

Podsumowanie

Scharakteryzowany powyżej obraz praktyki działania rad nadzorczych spółek 
z WIG20 i WIG40, widziany przez zagranicznych członków tych rad, pokazuje 
nasze rady głównie jako organ nadzoru i kontroli, charakteryzujący się średnim 
poziomem aktywności. Zorientowany z jednej strony na wspieraniu bieżących 
działań zarządu, z drugiej zaś koncentrujący się na działaniach wyznaczonych 
przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Dość pozytywnie została oceniona 
wiedza pozostałych członków rad na temat problematyki corporate governance. 
Sferą, która natomiast wymaga poprawy jest współdziałanie rady nadzorczej z za-
rządem. Warto jednak dodać, że proces przepływu informacji między tymi organa-
mi został oceniony jako dobry.

Interesującą informacją wynikającą z tych badań jest traktowanie korporacyj-
nych dokumentów w postaci regulaminów rady, zarządu czy walnego zgroma-
dzenia jako ważnego źródła informacji pozwalającego przygotować się obcokra-
jowcom do objęcia funkcji członka w polskiej radzie. Wyniki te, potwierdzają 
słuszność przyjętych na początku XXI wieku kierunków reform w sferze nadzoru 
korporacyjnego w Polsce, które zostały zawarte w „Zasadach Dobrych Praktyk 
Spółek Publicznych 2002”. Do dobrych praktyk, jakie tam się znalazły należało 
m.in. posiadanie przez spółkę tego typu regulaminów. 

Innym potwierdzeniem znaczenia zainicjowanych wtedy reform, jest fakt dość 
szerokiego wykorzystania przez badanych zagranicznych członków rad, kolej-
nej wersji dobrych praktyk czyli „Zasady Dobrych Praktyk Spółek Publicznych 
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2005”. Co ciekawe, tylko jeden z respondentów zadeklarował znajomość zesta-
wu nowych zasad, przygotowywanych przez GPW, które miały wejść w życie od 
stycznia 2008 r. („Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”). Aczkolwiek 
ze względu na czas prowadzenia badań – listopad 2007 – styczeń 2008, można 
było spodziewać się większego zainteresowania tym nowym dokumentem. Pewne 
zaskoczenie budzi też stosunkowo słaby stopień wykorzystania kodeksu spółek 
handlowych jako źródła wiedzy na temat obowiązujących w Polsce rozwiązań 
prawnych, regulujących warunki działania rad nadzorczych.

Mimo stosunkowo niewielkiej próby badawczej – 14 respondentów – otrzy-
mane wyniki badań można traktować jako kolejny, ciekawy głos w nieustającej 
dyskusji na temat funkcjonowania rad nadzorczych w Polsce. Niestety głos ten, 
potwierdza wciąż istniejącą potrzebę większego zaktywizowania polskich rad 
nadzorczych, poprawy poziomu współpracy rady z zarządem jak również dostrze-
żenie przez jej członków wagi/znaczenia, innych jej ról jak tylko nadzorcza. 

Zastanawiający jest jednak, tak niski stopień zainteresowania zagranicznych 
członków rad uczestnictwem w naszych badaniach. Wytłumaczeń tego zjawiska 
może być wiele, w postaci zwykłego braku czasu czy chęci, czy z ostrożności 
wynikającej z faktu niewystarczającej znajomości polskich realiów. Jednocześnie 
potwierdza on, jak trudno jest prowadzić badania tej jakże ważnej organizacyjnej 
grupy jaką jest rada nadzorcza. 

Na zakończenie warto dodać, że postępująca internacjonalizacja rad nadzor-
czych notowanych na GPW spółek, nie tylko stworzyła możliwość dokonania oce-
ny praktyk corporate governance(w szczególności takiego mechanizmu jakim jest 
rada). Otwiera także inne pola badawcze wpisujące się w nurt badań dotyczących 
demografi cznego zróżnicowania obecnych w organizacji grup i jego wpływu na 
ich efektywność działania. Ciekawym problemem badawczym jest między innym 
zbadanie, czy i jak wpływa obecność zagranicznych członków rad na skuteczność 
działania tego organu. Jaką wartość dodaną wnoszą tego typu członkowie i w jaki 
sposób może się ona przekładać na wyniki osiągane przez spółkę. Nie ulega bo-
wiem wątpliwości, że obecność obcokrajowców w radzie oznacza nie tylko posze-
rzenie perspektyw przy podejmowaniu decyzji, i to nie tylko tych strategicznych, 
ale również wzbogaca skumulowane w radzie zasoby wiedzy i doświadczeń.
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PRAKTYKA POLSKICH RAD NADZORCZYCH – Z PERSPEKTYWY 
JEJ ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW

Streszczenie

Obecność zagranicznych członków w polskich radach nadzorczych tworzy in-
teresujący obszar badawczy. Stanowi on jedną ze składowych bardziej złożonego 
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zagadnienia jakim jest demografi czne zróżnicowanie (demographic diversity) rady 
– jako jednej z grup występujących w organizacji – i jego potencjalnego wpływu 
na jej pracę.

Podstawowym celem tego artykułu jest prezentacja wyników badań na temat 
sposobu postrzegania polskiej praktyki działania rad nadzorczych jak również jej 
ocena, przez zagranicznych członków rad nadzorczych, zasiadających w radach 
spółek giełdowych z WIG20 i WIG40.

Ważną składową przeprowadzonych badań była także identyfi kacja profi lu 
zagranicznego członka rady jak również poznanie ich oceny polskich rozwiązań 
w sferze corporate governance.

Otrzymane wyniki pozwalają na spojrzenie na rodzime rady z zewnątrz, i tym 
samym stanowią kolejny glos w dyskusji na temat poprawy praktyki działania rad 
nadzorczych w Polsce.

Słowa kluczowe: demografi czne zróżnicowanie, zagraniczni członkowie, rada 
nadzorcza.

THE SUPERVISORY BOARDS OF POLISH PUBLIC COMPANIES AS 
SEEN BY THEIR FOREIGN MEMBERS

Abstract

The presence of foreign members of Polish supervisory boards creates an inte-
resting research area. It is a component of the more complex question the demogra-
phic diversity of boards as a group within the organization as well as its potential 
impact on its operations.

The primary objective of this article is to present the results of research into 
ways of perceiving Polish practice in the operation of supervisory boards as well 
as the assessment of such practice by foreign members of the supervisory boards 
of listed WIG20 and WIG40 companies.

In addition to these questions, the conducted research has also created the po-
ssibility of a closer look at the population of foreigners sitting on Polish supervi-
sory boards. Moreover there were questions touching upon topic such as an as-
sessment of solutions found among Polish companies in the realm of corporate 
governance.

Such knowledge may prove useful in further improving the work of superviso-
ry boards in Poland.

Key words: supervisory board, demographic diversity, foreign members.
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KOMPETENCJE MANAGERSKIE A ZADOWOLENIE
Z OSIĄGNIĘĆ FIRMY

1. Wprowadzenie

W ostatnich latach nie tylko psychologowie, ale także ekonomiści twierdzą, 
że wyniki fi rmy i osobisty sukces pracowników zależą w większym stopniu od 
czynników ludzkich niż od czynników bardziej zewnętrznych, takich jak zróż-
nicowanie produktów, bariery w wejściu na rynek czy innych czynników ekono-
micznych [Bhide, 2000, za: Markman, Baron, 2003]. Jednocześnie dotychczasowe 
badania nad przedsiębiorczością nie dają ostatecznych rozstrzygnięć jakie właści-
wości osobowościowe sprawiają, że osoba ma większe szanse odnieść sukces jako 
przedsiębiorca [por. Łaguna, 2005; Markman, Baron, 2003].

W praktyce zarządzania podkreśla się, że na sukces fi rmy wpływają zatrud-
nieni w niej ludzie, ich kompetencje i zaangażowanie. Zgodnie z popularną obec-
nie ideą zarządzania kompetencjami dąży się m.in. do stworzenia skutecznego 
systemu szkoleń, który sprzyja podnoszeniu poziomu kompetencji i przyczynia 
się do większej konkurencyjności i rozwoju fi rmy. Jako konsekwencje podno-
szenia kwalifi kacji, rozwoju kompetencji wymienia się wzrost poczucia zadowo-
lenia, poprawę wyników pracy, sukces w karierze, zwiększenie osiągnięć fi rmy 
[Sitko – Lutek, 2004]. Można więc przypuszczać, że wyższy poziom kompe-
tencji będzie sprzyjał także zadowoleniu z działalności gospodarczej. Z jednej 
strony może on przyczyniać się do osiągnięcia obiektywnego sukcesu przedsię-
biorczego, mierzonego kryteriami zewnętrznymi, z drugiej – do subiektywnego 
poczucia satysfakcji z własnych osiągnięć. Pytanie o relacje między poziomem 
kompetencji a zadowoleniem z osiągnięć własnej fi rmy jest przedmiotem analizy 
w tym artykule.

  * Mgr Wiesław Talik, dr Mariola Łaguna, mgr Elżbieta Talik, Instytut Psychologii, Kato-
licki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
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Zadowolenie z osiągnięć fi rmy

W psychologii organizacji jednym z ważnych zagadnień jest zadowolenie z pra-
cy, z własnej aktywności zawodowej. Zadowolenie z pracy, choć cieszy się dużym 
zainteresowaniem badaczy, bywa różnie defi niowane i różnie mierzone [por. Za-
lewska, 2003]. Przez jednych rozumiane jest jako zjawisko emocjonalne, subiek-
tywna reakcja przyjemności, doznawana w związku z wykonywaniem określonych 
zadań, funkcji czy ról, inni zwracają uwagę że jest to rodzaj postawy wobec pracy 
zawierającej także komponenty poznawcze i behawioralne [Herzberg, Mausner, 
Snyderman, 1959]. Aspekt poznawczy zadowolenia ujmowany może być jako ro-
dzaj globalnej oceny – od niezadowolenia do zadowolenia, tak właśnie ujmują go 
najczęściej autorzy badań poszukujący związku zadowolenia z innymi zmiennymi 
[Zalewska, 2003]. Wskazuje się, że zadowolenie z pracy – w tym przypadku z pro-
wadzenia własnej fi rmy – zależy od wielu czynników, które najogólniej można 
podzielić na czynniki pochodzące z obszaru zawodowego i pozazawodowego [por. 
Bańka, 2000]. Do tych pierwszych zalicza się m.in. warunki pracy, wynagrodzenie 
oraz rodzaj wykonywanej pracy. Spośród czynników pozazawodowych najczę-
ściej wymienia się pozytywne relacje międzyludzkie, zwłaszcza z tymi osobami, 
które podzielają podobny system wartości i prezentują zbliżone postawy życiowe 
[Jegadeesan, 2007]. Zwraca się uwagę na wielowymiarowe uwarunkowania zado-
wolenia z pracy, wynikające zarówno z czynników osobowych (dyspozycyjnych), 
a więc indywidualnych cech, predyspozycji osoby; jak i czynników sytuacyj-
nych, związanych ze specyfi ką wykonywanej pracy [por. Mansel, Brouhg, 2006; 
Schjoedt, 2003; Zalewska, 2006]. Satysfakcja z wykonywanej pracy jest istotnym 
czynnikiem dla organizacji i rozwoju fi rmy – stwierdza się pozytywną zależność 
między zadowoleniem a wydajnością pracy, a także wieloma pozytywnymi zacho-
waniami społecznymi pracowników [Zalewska, 2003; Wright, Cropanzano, 2000, 
2007; Wright, Cropanzano, Denney, Moline, 2002]. Poziom satysfakcji okazuje 
się także dobrym predyktorem produktywności i dochodu fi rmy [Bańka, 2000; 
Preto, Diener, Tamir, Scollon, Diener, 2005]. Jednocześnie dopiero w połowie lat 
80. pojawiło się zainteresowanie związkiem między zmiennymi osobowościowy-
mi a zadowoleniem z aktywności zawodowej [Zalewska, 2003].

Poziom satysfakcji z własnej aktywności zawodowej stanowi jeden z elemen-
tów, które składają się na globalną ocenę poziomu satysfakcji z życia [Kim-Preto 
i in., 2005]. Ocena ta zależna jest z jednej strony do pewnego stopnia od warunków 
życia, z drugiej od wielu czynników osobowościowych. Dokonując oceny własne-
go zadowolenia w danej dziedzinie życia, np. aktywności zawodowej, odwołujemy 
się do informacji pochodzących z tej właśnie dziedziny [Kim-Preto i in., 2005]. 
Jednocześnie ocena ta może być dokonywana jako ocena chwilowego stanu, mie-
rzonego w danym momencie, może jednak stanowić także rodzaj uogólnionego 
sądu opartego na szeregu takich chwilowych ocen. Za pomocą ocen globalnych 
prowadzonych jest np. szereg badań porównawczych nad poziomem satysfakcji 
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z życia w różnych krajach [por. ński, 2004; Preto i in., 2005]. Wskazuje się także, 
że pomiar ogólnego zadowolenia z pracy nie powinien być ujmowany jako suma 
cząstkowych ocen zadowolenia z poszczególnych elementów środowiska, skład-
ników wykonywanej pracy. Oceniany jest on za pomocą pojedynczych pytań lub 
skal złożonych z kilku pytań [por. Zalewska, 2003].

Subiektywne poczucie zadowolenia nie musi jednak zawsze iść w parze z fak-
tycznie odnoszonym sukcesem przedsiębiorczym [por. Czapiński, 2004; Kim-
Preto i in., 2005]. Za wskaźniki zewnętrzne sukcesu w przypadku zakładania no-
wej fi rmy przyjmuje się jej wprowadzenie na rynek i dokonanie pierwszej trans-
akcji [Hansemark, 2003; Markman, Baron, 2003]. Ponieważ wiele nowych fi rm 
upada [Blanchfl ower, 2000; Gartner, Shane, 1995; Noga 2001], za główne kry-
teria sukcesu na kolejnym etapie uznaje się przetrwanie fi rmy na rynku i utrzy-
manie przez nią płynności fi nansowej [Robins, McDougall, ]. Mimo spełniania 
tych zewnętrznych warunków sukcesu nie zawsze towarzyszy mu subiektywne 
poczucie satysfakcji. Badania managerów polskich [Rakowska, Sitko – Lutek, 
2000] pokazują, iż przyjmują oni różne subiektywne kryteria sukcesu. Na pytanie 
czy odnieśli sukces zawodowy tylko 37% managerów odpowiedziało twierdząco, 
a 67% nie deklaruje go. W grupie osób, które uważają, że odniosły sukces, 20% 
za oznakę sukcesu uznało awans, 12% możliwość osiągnięcia celów i dobrych 
wyników w pracy, 5% realizowanie się poprzez sprawne kierowanie, kolejne 5% 
podnoszenie kwalifi kacji, 4% pracę w dobrej fi rmie, 3% pracę z ludźmi i dobre 
stosunki międzyludzkie, kolejne 3% doświadczenie i profesjonalizm. Aż 43% 
badanych nie potrafi ło określić na czym polegał ich sukces [Rakowska, Sitko – 
Lutek, 2000]. 

Wciąż mało wiemy jeszcze na temat uwarunkowań sukcesu w działalności go-
spodarczej, zarówno mierzonego kryteriami obiektywnymi, jak i poziomem su-
biektywnej satysfakcji. Dotychczasowe badania nad sukcesem i zadowoleniem 
przedsiębiorczym koncentrowały się na czynnikach fi nansowych, poziomie osią-
ganych dochodów i ich relacjach z poziomem satysfakcji [por. Biegańska, Falkow-
ski, w recenzowaniu; Czapiński, 2004; Judge, Heller, Mount, 2002], samooceną, 
poczuciem własnej skuteczności i poczuciem kontroli [Judge, Bono, 2001], a tak-
że stylem zarządzania [Soonhee, 2002]. Interesujące wydaje się pytanie na ile suk-
ces przedsiębiorczy zależy od poziomu kompetencji w kierowaniu fi rmą. Pytanie 
to wydaje się zasadne, ponieważ w obszarze psychologii zarządzania sukces jest 
także rozumiany jako wynik twórczego zarządzania ludźmi oraz zasobami, jakimi 
dysponuje fi rma [Strzałecki, 2005]. Na potrzebę badań zależności między sukce-
sem fi rmy a kompetencjami przedsiębiorcy wskazuje Markman [2007] w swoim 
artykule opublikowanym w książce pod tytułem „The psychology of entrepre-
neurship”. Czy w takim razie posiadanie kompetencji zarówno w zakresie kie-
rowania fi rmą, jak i szerszych kompetencji np. wytrwałości w działaniu, może 
wiązać się nie tylko z sukcesem mierzonym kryteriami ekonomicznymi, ale także 
z poziomem zadowolenia z efektów osiąganych przez własną fi rmę?
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Kompetencje w kierowaniu fi rmą

Założenie o pozytywnym związku pomiędzy poziomem kompetencji a suk-
cesem w działaniu leży u podstaw podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi 
określanego jako zarządzanie kompetencjami [Filipowicz, 2004; Oleksyn, 2006]. 
Ujmując najogólniej polega ono na zapewnianiu oczekiwanego poziomu klu-
czowych kompetencji u pracowników, aby możliwy był sukces rynkowy fi rmy. 
Stwierdzenie luk kompetencyjnych w jakimś obszarze pociąga za sobą działania 
zmierzające do ich wyeliminowania lub zmniejszenia, np. poprzez szkolenia [por. 
Pocztowski, 2003; Armstromg, 2004]. 

Jednocześnie, mimo swojej popularności, pojęcie kompetencji nie doczekało 
się jednoznacznej i powszechnie przyjętej defi nicji ani w psychologii ani w na-
ukach o zarządzaniu. Często utożsamiane jest ze zdolnością, umiejętnością wyko-
nania jakiegoś zadania lub dokonania czegoś [Chmiel, 2000; Reber, 2000]. Naj-
częściej przyjmuje się także, że odnosi się ono nie do trwałych cech osobowości, 
lecz do pewnych umiejętności wykorzystania tych cech, predyspozycji, zdolności 
w konkretnej sytuacji, w wykonywaniu danego zadania [por. Kossowska, 2001]. 
W psychologicznych koncepcjach społeczno-poznawczych podkreśla się, że kom-
petencje wyrażają się poprzez konkretne zachowania i działania osoby, określony 
sposób myślenia o problemach [Pervin, John, 2002]. W związku z tym dana oso-
ba może posiadać różne kompetencje w odniesieniu do różnych sytuacji i zadań, 
może być kompetentna w jednym kontekście i doświadczać braku kompetencji 
w innym. 

Tak rozumiane kompetencje w radzeniu sobie z zadaniami określonego typu 
nazywane są specyfi cznymi, specjalistycznymi bądź twardymi [por. Olszewski, 
2003]. Są one przydatne w radzeniu sobie z wymaganiami określonego stanowiska 
pracy. Oprócz kompetencji specyfi cznych wskazuje się jednak także na potrzebę 
rozwijania szerszych kompetencji tzw. ogólnych, miękkich bądź przenośnych [por. 
Olszewski, 2003]. Pozwalają one skutecznie działać w różnych sytuacjach i rolach 
zawodowych, rodzinnych, społecznych. Tak np. twórcze podejście do problemów 
czy umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, pozwalają w sposób ela-
styczny dostosowywać się do wielu nowych sytuacji i warunków. W przypadku 
polskich managerów same osoby zajmujące stanowiska kierownicze wskazują na 
znaczenie wiedzy technicznej; umiejętności organizacyjnych, przedsiębiorczości, 
komunikacji interpersonalnej [Rakowska, Sitko-Lutek, 2000].

W obszarze psychologii przedsiębiorczości również wskazuje się na znaczenie 
kompetencji dla sukcesu w tej dziedzinie. Markman [2007] twierdzi, że osoba po-
siadająca wyższy poziom kompetencji lepiej poradzi sobie z zadaniami przedsię-
biorczymi. Wskazuje się także na niektóre specyfi czne kompetencje, które mogą 
sprzyjać sukcesowi przedsiębiorczemu [Dej, 2007]. Wciąż brak jest jednak badań, 
które pozwoliłyby stwierdzić jakie kompetencje sprzyjają sukcesowi w tej dzie-
dzinie [por. Łaguna i in., 2006; Markman, 2007].
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Prezentowane badania są próbą odpowiedzi na pytanie na ile subiektywna oce-
na sukcesu, rozumianego jako zadowolenie z osiągnięć własnej fi rmy, zależy od 
poziomu kompetencji u przedsiębiorców, uznawanych w oparciu o kryteria ze-
wnętrzne za osoby, które osiągnęły sukces. Można przypuszczać, że wyższy po-
ziom kompetencji sprzyja większemu poczuciu sukcesu. Interesujące jest także 
od jakich zmiennych społeczno-demografi cznych zależy poziom subiektywnego 
zadowolenia oraz jak zmienne te wiążą się z poziomem kompetencji przedsiębior-
ców. 

2. Metoda badań

Opis badanej grupy

Badania objęły 47 przedsiębiorców, którzy sami założyli własną fi rmę (nie 
przejęli jej np. po rodzicach), prowadzili ją przez co najmniej dwa lata i nie pla-
nują jej zamknięcia w ciągu najbliższych trzech lat. Spełniają więc przyjmowane 
zewnętrzne kryteria sukcesu przedsiębiorczego [Hansemark, 2003; Markman, Ba-
ron, 2003; Robins, McDougall, 2001].

W badaniach starano się odtworzyć proporcjonalnie strukturę formy prawnej 
oraz branży, w której działają przedsiębiorcy posługując się Europejską Klasyfi -
kacją Działalności na dzień 31.12.2004. W skład badanej grupy weszło 18 kobiet 
i 29 mężczyzn prowadzących małe, zatrudniające do 10 osób, fi rmy. Rozpiętość 
wieku badanych wynosi od 28 do 60 lat (M= 43,6), mają oni za sobą od 10 do 
21 lat edukacji (M= 15,2). Na wsi i w małych miastach (do 5 tys. mieszkańców) 
mieszka 25,5% badanych, w dużych miastach (powyżej 5 tys. mieszkańców) – 
74,5% badanych.

Prowadzone przez nich fi rmy działają na rynku od 2 do 24 lat (M= 9,3). Są to 
głównie fi rmy prywatne (60,0%) oraz spółki prowadzone przez osoby fi zyczne 
(24,4%). Najmniej jest spółek z osobowością prawną (4,4%), pozostali przedsię-
biorcy działają w sektorze publicznym (11,1%). 

Zastosowane metody badawcze

Do pomiaru kompetencji zastosowana została metoda Astra-Manager [Ta-
lik i in., w druku], która pozwala na samoocenę kompetencji managerskich osób 
kierujących małymi fi rmami. Została ona stworzona do oceny ewentualnych luk 
w tym zakresie, z myślą o udzieleniu pomocy w podjęciu odpowiednich działań, 
które pomogłyby w ich uzupełnieniu. Metoda służy do oceny poziomu dwóch ty-
pów kompetencji managerskich: ogólnych i specyfi cznych. Składa się z 88 twier-
dzeń, tworzących 12 skal. Sześć skal (Kompetencje w zarządzaniu, Podejmowa-
nie wyzwań, Elastyczność, Wytrwałość, Otwartość, Niezależność) odnosi się do 
kompetencji ogólnych, które mogą mieć znaczenie nie tylko w kierowaniu fi rmą. 
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Sześć kolejnych skal (Rozumienie czynników społeczno-ekonomicznych, Rozu-
mienie czynników administracyjnych, Promowanie fi rmy, Umiejętność konkuro-
wania, Zarządzanie fi nansami, Znajomość zasad księgowości i podatków) mierzy 
kompetencje specyfi czne, ważne przede wszystkim dla prowadzenia działalności 
gospodarczej. Metoda posiada wersję papierową oraz elektroniczną, w której od-
powiedzi na poszczególne pytania, udziela się poprzez przesuwanie tzw. suwaków. 
Narzędzie pozwala na ustalenie profi lu kompetencji osoby badanej. łasności psy-
chometryczne metody są zadowalające (alfaCronbacha dla poszczególnych skal 
waha się od 0,53 do 0,89) i dają podstawy do posługiwania się nią w badaniach 
grupowych.

Do pomiaru uogólnionego subiektywnego zadowolenia z osiągnięć fi rmy słu-
żyła skala odpowiedzi na pytanie „Na ile jesteś zadowolony z osiągnięć Twojej 
fi rmy?”. Jest to skala 0 do 100 punktów, gdzie 0 oznacza „wcale nie jestem zado-
wolony”, a 100 – „jestem bardzo zadowolony”.

3. Wyniki badań

Powiązania między zmiennymi niezależnymi ujętymi w badaniu

Analiza korelacji pozwoliła na ustalenie związku między poziomem kompe-
tencji managerskich a zmiennymi społeczno-demografi cznymi (tab. 1). Wiek ma-
nagerów ujemnie koreluje z Umiejętnością konkurowania. Oznacza to, iż młodsi 
przedsiębiorcy wykazują się większą umiejętnością sprawnego funkcjonowania 
na rynku wynikającą ze znajomości praw rynkowych i rozeznania konkurencji 
niż starsi. Poziom wykształcenia mierzony poprzez liczbę lat edukacji manage-
rów pozytywnie korelują ze skalami: Kompetencje w zarządzaniu, Podejmowanie 
wyzwań, Elastyczność oraz Niezależność. Im dłuższy czas manager poświęcił na 
edukację tym większe są jego podstawowe umiejętności potrzebne w zarządza-
niu przedsięwzięciem oraz pracą innych ludzi, posiada także większą umiejętność 
czerpania satysfakcji z podejmowania nowych zadań, rozwiązywania problemów 
oraz wykorzystywanie stresu jako czynnika motywacyjnego. Osoby o wyższym 
poziomie wykształcenia potrafi ą także łatwiej utrzymywać własną opinię, pomimo 
sprzeciwu innych oraz oderwać się od spraw zawodowych. Warto zauważyć, iż 
istotne statystycznie korelacje dotyczące okresu edukacji związane są z kompe-
tencjami ogólnymi, nie stwierdzono natomiast zależności z kompetencjami specy-
fi cznymi. również niska zależność między płcią managerów a Otwartością i Nie-
zależnością – kobiety nieco wyżej oceniają swoje kompetencje w tej dziedzinie. 
Pojawiła się także zależność między miejscem zamieszkania a Wytrwałością oraz 
Rozumieniem czynników społeczno-ekonomicznych. Osoby mieszkające w więk-
szych miastach nieco niżej oceniają swoją zdolność do wysiłku w realizacji celu 
oraz wiedzę o czynnikach o charakterze społecznym i ekonomicznym, które mogą 
mieć wpływ na działalność przedsiębiorczą.
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Aby ocenić, które ze zmiennych demografi cznych pozwalają przewidywać po-
ziom badanych kompetencji, przy utrzymywaniu pozostałych zmiennych na sta-
łym poziomie, przeprowadzona została seria analiz regresji wielokrotnej metodą 
krokową. Jako predyktory wprowadzone zostały wiek, płeć, miejsce zamieszkania 
oraz lata edukacji, a jako zmienne zależne w kolejnych modelach poszczególne 
kompetencje. Wyniki ostatniego kroku analiz regresji dla modeli, które okazały 
się istotne statystycznie przedstawia tabela 2. W badanej grupie zmienną istotną 
w wyjaśnianiu trzech kompetencji: Podejmowania wyzwań, Elastyczności i Nie-
zależności są lata edukacji. Im manager jest lepiej wykształcony tym ma większe 
kompetencje w zakresie podejmowania nowych zadań, dystansowania się, utrzy-
mania własnej opinii. W wyjaśnianiu zmiennej Umiejętność konkurowania istotny 
jest wiek – młodsi managerowie wyżej oceniają swoją sprawność funkcjonowa-
nia na rynku. Natomiast miejsce zamieszkania okazało się istotne w wyjaśnianiu 
zmiennej Wytrwałości – osoby mieszkające na wsi i w małych miastach cechują 
się większą zdolnością do wysiłku w realizacji celów.

Zmienne demografi czne a zadowolenie z osiągnięć fi rmy

Przeciętny poziom satysfakcji w badanej grupie jest wyższy od psychometrycz-
nego środka skali i wynosi 67,27. Poszczególne wyniki były jednak zróżnicowane 
i wahały się od 30 do 100. Wskazuje to, że mimo spełniania obiektywnych kryte-
riów sukcesu, nie wszyscy są z niego jednakowo zadowoleni.

Zadowolenie z osiągnięć swojej fi rmy tylko w niewielkim stopniu wiąże się 
ze zmiennymi demografi cznymi (tab. 1). Korelacja między zadowoleniem z osią-
gnięć fi rmy a płcią jest bardzo niska. Korelacje między wiekiem i latami edukacji 
managerów a poczuciem zadowolenie z osiągnięć fi rmy są niskie i nieistotne. Oka-
zuje się więc, że zmienne demografi czne nie mają związku z poczuciem zadowo-
lenia managerów. Analiza regresji (metoda wprowadzania) uwzględniająca zmien-

Tabela 2. Wyniki ostatniego kroku analiz regresji dla zmiennych demografi cznych: 
wiek, płeć, miejsce zamieszkania, lata edukacji jako zmiennych wyjaśniających

Miary dopasowania modelu 
Wagi regresyjne dla 

istotnych predyktorów 
Zmienne 

wyja niane 

Predyktory istotne  

w ostatnim kroku 

analizy regresji 
R

2 
R

2 

skorygow. 
F p < B Beta p < 

Podejmowanie 

wyzwa  
Lata edukacji 0,12 0,10 5,74 0,05   1,90   0,35 0,05 

Elastyczno  Lata edukacji 0,18 0,16 9,00 0,01   2,20   0,42 0,01 

Wytrwa o  Miejsce zamieszkania 0,11 0,09 5,09 0,05 –6,92 –0,33 0,05 

Niezale no  Lata edukacji 0,17 0,15 8,34 0,01   2,16   0,41 0,01 

Umiej tno  

konkurowania 
Wiek 0,10 0,08 4,63 0,05 –0,41 – 0,32 0,05 
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ne demografi czne: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania pokazała, że 
żadna z nich nie pozwala w sposób istotny przewidywać zadowolenie z osiągnięć 
własnej fi rmy (wyjaśniają one 17,3 % wariancji, F= 1,88, p= 0,14). 

Kompetencje managerskie a zadowolenie z osiągnięć fi rmy 

Analiza korelacji wskazuje, że istnieje związek między Kompetencjami w za-
rządzaniu, Otwartością, Niezależnością, Promowaniem fi rmy i Umiejętnością 
konkurowania a zadowoleniem z osiągnięć fi rmy – im wyższe wyniki uzyskują 
managerowie w tych skalach tym wyższe jest ich poczucie zadowolenia (tab.1). 
Taki związek, choć nieco słabszy, dotyczy również skal Podejmowanie wyzwań 
i Elastyczność.

W celu określenia na ile kompetencje managerskie, mierzone za pomocą 
ASTRA – MANAGER, wyjaśniają poczucie zadowolenia z osiągnięć fi rmy prze-
prowadzono analizę regresji liniowej metodą krokową. Testowane były dwa mo-
dele – jeden dla kompetencji ogólnych, drugi dla specyfi cznych. W przypadku 
kompetencji ogólnych istotna statystycznie w wyjaśnianiu poczucia zadowolenia 
z osiągnięć fi rmy okazała się ocena Kompetencji w zarządzaniu (B = ,70; Beta = 
,50; p < ,001), model ten wyjaśnia 22,7% wariancji (p< 0,001). własnych podsta-
wowych umiejętności potrzebnych w zarządzaniu przedsięwzięciem okazała się 
najlepiej, ze wszystkich badanych kompetencji ogólnych, przewidywać poziom 
satysfakcji managerów. Wzrost oceny kompetencji w zarządzaniu fi rmą o jedno 
odchylenie standardowe przyczynia się do wzrostu poziomu satysfakcji o 0,50 od-
chylenia standardowego.

Natomiast w przypadku kompetencji specyfi cznych istotnym predyktorem po-
ziomu satysfakcji okazała się umiejętność Promowania własnej fi rmy ( B = ,42; 
Beta = ,42; p < ,01), drugi model wyjaśnia 15,2% wariancji (p< 0,01). wszystkich 
skal mierzących kompetencje specyfi czne, umiejętność promowania i reklamowa-
nia własnej działalności gospodarczej najbardziej wyjaśnia poczucie zadowolenia 
managera z osiągnięć jego fi rmy. Wzrost oceny kompetencji w promowaniu fi rmy 
o jedno odchylenie standardowe przyczynia się do wzrostu poziomu satysfakcji 
o 0,42 odchylenia standardowego.

Różnice między managerami z większym i mniejszym sukcesem 

Można spodziewać się, że osoby, o wyższym poziomie satysfakcji z osiągnięć 
własnej fi rmy posiadają także wyższy poziom kompetencji niż ci, którzy są mniej 
zadowoleni. Aby ocenić czy takie różnice między managerami rzeczywiście wy-
stępują porównane zostały wyniki osób o mniejszym (poniżej mediany) i więk-
szym (powyżej mediany) zadowoleniu z osiągnięć swojej fi rmy (Me= 70). Osoby 
o większym zadowoleniu z osiągnięć swojej fi rmy w porównaniu z managerami 
o mniejszym zadowoleniu uzyskują wyższe wyniki prawie we wszystkich skalach 
(z wyjątkiem skali Znajomość zasad księgowości i podatków). Poziom istotności 
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statystycznej osiągnęły różnice w prawie wszystkich skalach mierzących kom-
petencje ogólne, z wyjątkiem wytrwałości (tab. 3). Ponadto stwierdzono istotnie 
wyższą kompetencję w zakresie rozumienia czynników administracyjnych, pro-
mowania fi rmy i umiejętnością konkurowania u managerów odnoszących większy 
sukces. Osoby prowadzące bardziej satysfakcjonującą działalność gospodarczą 
posiadają wyższy poziom kompetencji ogólnych, jak również wyższy poziom 
trzech kompetencji specyfi cznych.

4. Podsumowanie i dyskusja wyników badań

Podsumowując uzyskane wyniki można stwierdzić, że zmienne demografi czne 
w niewielkim stopniu przyczyniają się do satysfakcji z własnej aktywności zawo-
dowej. Jest to spójne z wynikami innych badań, w których zmienne demografi czne 
wyjaśniały mniej niż 20% wariancji w zakresie subiektywnej satysfakcji z życia 
[za: Preto i in., 2005].

Lata edukacji są istotne dla kompetencji managerskich – im manager jest lepiej 
wykształcony tym ma większe kompetencje w zakresie zarządzania przedsięwzię-
ciem oraz pracą innych ludzi, czerpania satysfakcji z podejmowania nowych za-
dań, dystansowania się wobec spraw zawodowych, utrzymania własnej opinii oraz 
podejmowania skalkulowanego ryzyka w działaniu. Nie jest to zaskakujące, po-
nieważ ogólna edukacja ma za zadanie rozwijać m.in. niezależność i elastyczność 
myślenia i działania [Kruszewski, 2002]. Natomiast umiejętność konkurowania 
jest zależna od wieku, a wytrwałość w realizacji działań jest wyższa u osób miesz-
kających w mniejszych miejscowościach. 

Tabela 3. Wyniki testu istotności różnic w zakresie kompetencji u managerów 
o niższym i wyższym poziomie zadowolenia z osiągnięć fi rmy

Ni sze zadowolenie Wy sze zadowolenie 
Kompetencje 

M SD M SD 

Test t p < 

Kompetencje w zarz dzaniu 73,32 11,34 81,54   9,75 2,58 0,01 

Podejmowanie wyzwa  62,94 17,10 73,35 12,26 2,34 0,05 

Elastyczno  71,86 16,94 82,10 10,23 2,40 0,05 

Wytrwa o  83,18 8,24 85,98   9,99 1,01 ni 

Otwarto  66,30 16,13 78,32 11,68 2,84 0,01 

Niezale no  69,63 16,27 79,91 11,18 2,46 0,05 

Rozumienie czynników spo .- ekonom. 77,36 17,72 84,50 14,01 1,47 ni 

Rozumienie czynników administracyjnych 74,62 15,41 84,68 12,32 2,40 0,05 

Promowanie firmy 75,96 17,15 84,99 12,49 2,01 0,05 

Umiej tno  konkurowania 73,44 11,64 80,09   9,11 2,12 0,05 

Zarz dzanie finansami 75,24 20,96 82,93 17,84 1,30 ni 

Znajomo  zasad ksi gowo ci i podatków 79,56 18,10 78,80 25,74 –0,11 ni 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje związek między umiejętnościa-
mi managera w zarządzaniu przedsięwzięciem i pracą innych ludzi, różnorodno-
ścią podejmowanych przez niego zadań, zdolnością utrzymania własnego zdania, 
promowania i reklamowania własnej działalności gospodarczej oraz umiejętnością 
sprawnego funkcjonowania na rynku, wynikającą ze znajomości praw rynkowych 
i rozeznania konkurencji a zadowoleniem z osiągnięć fi rmy. Poczucie zadowolenia 
wiąże się również ze zdolnością do dystansowania się od spraw zawodowych oraz 
umiejętnością czerpania satysfakcji z podejmowania nowych zadań i rozwiązy-
wania problemów. Kompetencjami najistotniejszymi dla przewidywania poczucia 
satysfakcji okazały się kompetencje w zarządzaniu oraz umiejętność promowania 
własnej fi rmy. 

Wyniki badań wskazują więc, że u przedsiębiorców, którzy osiągnęli suk-
ces mierzony kryteriami obiektywnymi: założyli własną fi rmę, kierują nią przez 
co najmniej dwa lata i nie planują jej zamknięcia [Hansemark, 2003; Robins, 
McDougall, 2001], wyższy poziom kompetencji, zwłaszcza kompetencji ogól-
nych, sprzyja większej satysfakcji z własnej aktywności zawodowej i osiąganych 
wyników. Podnoszenie poziomu kompetencji, np. poprzez szkolenia, może więc 
przyczyniać się nie tylko do lepszych wyników fi nansowych fi rmy, ale także 
poczucia większej satysfakcji z efektów własnej pracy. Ponieważ zadowolenie 
z aktywności zawodowej jest powiązane z ogólnym zadowoleniem z życia [Za-
lewska, 2003], sprzyja to także osiąganiu większej ogólnej życiowej satysfakcji. 
Próbując wyjaśnić uzyskane wyniki nie chcemy jednak sugerować relacji jed-
nokierunkowej między kompetencjami a zadowoleniem. Wyniki innych badań 
pokazują, że zależność ta może być także odwrotna – szczęśliwsi ludzie zarabiają 
więcej pieniędzy, zakładają rodziny, cieszą się lepszym zdrowiem [por. Kim-Pre-
to i in., 2005]. Także w odniesieniu do przedstawionych tu badań można zastana-
wiać się czy osoby bardziej zadowolone z osiągnięć własnej fi rmy nie oceniają 
wyżej swoich kompetencji. Nie przesądzając kierunku tej zależności, wyniki te 
wskazują na związek kompetencji z zadowoleniem z osiągnięć fi rmy, a ponieważ 
łatwiejsza, a w każdym razie częściej chyba podejmowana, jest praca nad rozwo-
jem kompetencji niż satysfakcji z działania, jej efekty mogą być także widoczne 
w zwiększeniu się poziomu zadowolenia z własnych sukcesów, a szerzej – z ży-
cia, co z kolei może przyczyniać się do lepszego funkcjonowania i zdrowia [Kim-
Preto i in., 2005].

Warto jednocześnie zauważyć, że podobnie jak w innych badaniach [Czapiń-
ski, 2004], obiektywne wskaźniki sukcesu nie zawsze idą w parze z subiektywnym 
poczuciem zadowolenia. Managerowie, mimo że spełniają obiektywne kryteria 
sukcesu przedsiębiorczego, nie wszyscy cechują się wysokim poziomem poczucia 
zadowolenia z działalności gospodarczej i jej efektów. Co w takim razie sprzyja 
poczuciu satysfakcji? Z badań wyłania się obraz szczęśliwego przedsiębiorcy jako 
osoby posiadającej wysoki poziom kompetencji managerskich, zwłaszcza ogól-
nych, a ten z kolei związany jest z poziomem wykształcenia.
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Prezentowane badania zostały przeprowadzone na stosunkowo nielicznej, 
choć celowo dobranej, próbie managerów małych fi rm. Ich wyników nie można 
uogólniać na kadrę kierowniczą dużych przedsiębiorstw. Otwierają one pole dla 
przyszłych badań nad satysfakcją z pracy w tej grupie. Warto uwzględnić w nich 
zarówno rolę czynników psychologicznych, jak i kontekstu sytuacyjnego i ekono-
micznego fi rmy. Dalszych badań wymaga także rola kompetencji managerskich 
jako wyznaczników nie tylko subiektywnego, ale także obiektywnego sukcesu fi r-
my [por. Markman, 2007].
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KOMPETENCJE MANAGERSKIE A ZADOWOLENIE Z OSIĄGNIĘĆ 
FIRMY

Streszczenie

Artykuł podejmuje problem kompetencji managerskich i poczucia zadowolenia 
z osiągnięć fi rmy u osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Metodą 
ASTRA-MANAGER oraz skalą subiektywnego zadowolenia z osiągnięć fi rmy 
przebadano 47 właścicieli małych fi rm. Celem badań jest odpowiedź na pytanie, 
na ile subiektywna ocena sukcesu przedsiębiorcy rozumianego jako zadowole-
nie z osiągnięć własnej fi rmy zależy od poziomu kompetencji u przedsiębiorców. 
Wyniki wskazują także od jakich zmiennych społeczno-demografi cznych zależy 
poziom subiektywnego zadowolenia i jak zmienne te wiążą się z poziomem kom-
petencji przedsiębiorców. 

Słowa kluczowe: poziom kompetencji managerskich, zadowolenie z osiągnięć 
fi rmy.
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ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AND SATISFACTION 
OF COMPANY RESULTS

Abstract

The article considers the problem of entrepreneurial competencies and satisfac-
tion of company achievements among small business managers. 47 owners of small 
companies were assessed with a tool ASTRA-MANAGER, designed for assessing 
entrepreneurial competences and subjective satisfaction of company achievements 
scale. Following research gives the answer how much subjective entrepreneurs’ 
evaluation of success, which is considered as a satisfaction of achievements of bu-
siness, relies on entrepreneurs’ level of competencies. Research fi ndings also show 
the role of social and demographic variables in the subjective satisfaction and in 
the entrepreneurs’ level of competencies.

Key words: level of the manager competences, company’s achievement satis-
faction.
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1. Wprowadzenie

Organizacje, które chcą utrwalać swoją pozycję na rynku i czerpać z tego ko-
rzyść muszą podejmować działania prowadzące do optymalizacji poziomu jako-
ści oferowanych produktów, co wymaga systematycznego wzrostu jakości pracy 
zarówno zarządzanych (podwładnych), jak i zarządzających (przełożonych) [13]. 
Procesy zarządzania jakością produktu, czy kształtowania kapitału ludzkiego są 
procesami w zasadzie nigdy niekończącymi się. Jednocześnie należy pamiętać, 
że wszystkim procesom w przedsiębiorstwie musi towarzyszyć stałe doskonale-
nie [11]. Brak odpowiednich rozwiązań może doprowadzić do utraty wizerunku, 
marki, klientów, zysków, a w efekcie końcowym upadłości. W znacznej mierze 
właściwe funkcjonowanie organizacji powinien zapewnić skuteczny system za-
rządzania jakością, którego podstawę stanowi koncentracja na kliencie. Jedną 
z największych grup interesariuszy zaliczanych do kategorii „klient organizacji” 
stanowią pracownicy, nazwani również klientami wewnętrznymi. Celem artyku-
łu jest ukazanie znaczenia wykorzystania założeń kryteriów: zarządzanie ludźmi 
i satysfakcja pracowników Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody 
Jakości (PNJ) jako narzędzia praktycznie wspierającego realizację zasady ISO 
9001 – koncentracji na kliencie wewnętrznym, przez co usprawniającego istnieją-
cy w organizacji system zarządzania jakością.
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2. Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju organizacji

W XXI wieku kapitał ludzki określany jest mianem fundamentu nowej eko-
nomii, czy społeczeństwa wiedzy. Charakteryzuje go inteligencja, wyobraźnia, 
odpowiedzialność, elastyczność, kreatywność i zaangażowanie. Kapitał intelek-
tualny człowieka to splot jego doświadczeń, postaw życiowych, edukacji, wy-
chowania, psychicznych możliwości, i posiadanego talentu [3]. Jakość kapitału 
ludzkiego staje się niezmiernie ważnym problemem, ponieważ stanowi element 
kapitału intelektualnego, rozumianego jako niematerialne zasoby lub ich prze-
kształcenia, które znajdują się pod kontrolą organizacji i powiększają jej wartość 
[10]. To między innymi jakość wiedzy, umiejętności i praktyczne doświadczenia 
pracowników oraz aktywa niematerialne (których właścicielami są pracownicy, 
a nie przedsiębiorstwo) pozwalają fi rmie osiągnąć przewagę konkurencyjną [1, 
6]. Kapitał ludzki odgrywa podwójną rolę w procesie ekonomicznego wzrostu 
– jako zbiór umiejętności nabytych przez edukację i szkolenia stanowi czynnik 
produkcji, ponadto jako zbiór wiedzy jest źródłem innowacji stanowiących pod-
stawę ekonomicznego rozwoju [7]. Obserwacje praktyki wskazują w sposób jed-
noznaczny, iż skuteczne i efektywne zarządzanie, w szczególności zarządzanie 
jakością nie może istnieć bez kultury jakości, która jest postrzegana jako wzo-
rzec wyznawanych przekonań i wartości nadający pracownikom sens działania 
i dostarczający reguł zachowania się w przedsiębiorstwie. Celem nadrzędnym 
zarządzania powinno stać się optymalizowanie zależności pomiędzy: persone-
lem, procesami i wynikami. Kultura organizacyjna stanowi swego rodzaju „klej” 
integrujący wszystkie elementy przedsiębiorstwa, co odgrywa szczególne zna-
czenie w poznawaniu zachowań członków organizacji, kreowaniu misji i stra-
tegii działania, czy wyznaczaniu długo i krótkofalowych celów do osiągnięcia 
[12]. Zorientowanie na jakość, rozumiane jako dążenie organizacji do osiągnię-
cia satysfakcji klienta, poprzez zintegrowany system narzędzi, technik i szko-
leń, umożliwia doskonalenie: współistnienia jednostki z innymi pracownikami, 
umiejscowienia klientów i sposobu ich traktowania oraz procesu komunikowania 
się i wpływu na otoczenie. W centrum systemu wartości znajduje się pracownik, 
który jest współodpowiedzialny za: kreowanie celów, wartości, przekonań i po-
staw oraz zbudowanie układu wzajemnie przenikających się systemów (technicz-
nego, społecznego i zarządzania) uwzględniającego w pełni specyfi kę badanego 
przedsiębiorstwa. Istotne staje się, aby odczuwał satysfakcję, przyjemny i pozy-
tywny stan emocjonalny wynikający z oceny własnej pracy lub doświadczeń z nią 
związanych [4]. Wypracowanie własnej drogi organizacji do pełnego zrozumie-
nia fi lozofi i TQM, powinno prowadzić do znaczącej poprawy wyników ekono-
micznych i społecznych oraz koncentracji zarządzania na kliencie zapewniającej 
jego zadowolenie, czyli pozwalającej na spełnienie w optymalnym stopniu jego 
wymagań.
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3. Klient i jego satysfakcja w rozwiązaniach normatywnych

Elementy fi lozofi i TQM wbudowane w nowe podejście do znormalizowa-
nych systemów jakości przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania normami. 
Osiem zasad jakości, w skład których wchodzą: orientacja na klienta, przywódz-
two, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe i systemowe do zarządzania, cią-
głe doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, wzajemnie korzyst-
ne powiązania z dostawcami, stanowią syntetyczne określenie ramowych założeń 
fi lozofi i TQM i podstawę norm z rodziny ISO 9000 [9]. Dokonana w 2000 roku 
przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną nowelizacja norm ISO serii 
9000 wprowadziła zmiany w postrzeganiu klienta organizacji. Uznała, iż istotny 
wpływ na poprawę funkcjonowania organizacji będzie miało zalecenie badania 
satysfakcji klienta przez przedsiębiorstwo. Zgodnie z zapisami normy ISO 9001 
koncentracja na kliencie powinna przyczynić się do właściwego funkcjonowania 
systemu zarządzania jakością. Za klienta organizacji uznaje się każdą stronę zain-
teresowaną relacjami z nią, między innymi jej personel. Organizacja powinna sys-
tematycznie dążyć do zwiększania zaspokojenia potrzeb pracowników, poprzez 
działania przyczyniające się do optymalizacji ich zaangażowania w jej sprawy. 
Zrozumienie potrzeb klientów powinno mieć kluczowe znaczenie w określeniu 
strategii pozwalającej na utrzymanie lub umocnienie pozycji organizacji na ryn-
ku. Dlatego też orientacja na klienta stanowi nadrzędny cel systemów zarządzania 
jakością, co najpełniej przejawia się w opisanych poniżej punktach normy ISO 
9001:2000. Zalecenia przedstawione w rozdziale 5.2. wyraźnie zobowiązują na-
czelne kierownictwo do zapewnienia, że wymagania klienta są określone i zostały 
podjęte w organizacji odpowiednie działania umożliwiające ich jak najlepsze speł-
nienie. W rozdziale 7.2. zostały opisane procesy związane z klientami: ustalenie 
i przegląd wymagań dotyczących produktu, co ma na celu ustalenie, czy wszystkie 
są należycie uwzględnione i nie odbiegają od tych zawartych w umowie. W tym 
rozdziale został przedstawiony proces komunikowania się z klientem w zakresie 
informacji o produkcie, ofercie, zleceniach, czy informacji zwrotnej. W podroz-
dziale 8.2.1. „mówi się” o obligatoryjnym zobowiązaniu fi rmy do przeprowadza-
nia badań zadowolenia klienta, monitorowaniu jego satysfakcji, ustaleniu metod 
uzyskania wiarygodnych wyników, wykorzystania i oceny informacji [14].

4. Charakterystyka organizacji

W miarę rozwoju społeczno-gospodarczego obserwuje się relatywny spadek 
znaczenia tzw. zasobów „twardych” (aktywa trwałe) na rzecz wzrostu znaczenia 
zasobów „miękkich” (kompetencje, normy i wartości kulturowe, relacje, systemy 
i postawy), które są wyrazem działań intelektualnych, kreatywnych, twórczych 
kapitału ludzkiego zaangażowanego w podmiotach gospodarczych [2]. Stanowi 
to przesłankę do szerszego zainteresowania się problemem. Badania z zakresu 
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kształtowania potencjału ludzkiego zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie 
eksploatacji i uszlachetniania kruszyw budowlanych, uwzględniającym specy-
fi kę branży wydobywczej, której działalność obejmuje: wydobycie i przeróbkę 
kruszyw budowlanych, produkcję: betonu, wyrobów betonowych, materiałów 
sypkich, klejów, zapraw budowlanych, świadczenie usług: geologicznych, geolo-
giczno-inżynierskich, mechanicznych, transportowych i prowadzenie działalności 
handlowej. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest ok. 600 osób. Systematycz-
ne doskonalenie w tym zakresie ułatwia zastosowanie kryteriów –zarządzanie 
ludźmi i satysfakcja pracowników Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej 
Nagrody Jakości, składających się z zestawu wymagań, których spełnienie po-
maga w stworzeniu harmonijnej współpracy wewnątrz organizacji i w efektywny 
sposób „wpisuje” jej obecność w rozwój regionu. Badane przedsiębiorstwo od-
nosi sukcesy i funkcjonuje na rynku od wielu lat, jednak chcąc zachować kon-
kurencyjność musi dbać o wzmacnianie: kultury jakości, przedsiębiorczości, 
zaangażowania i ciągłego doskonalenia umiejętności i podnoszenie kwalifi kacji 
pracowników. Organizacja dąży do poprawy warunków pracy, aby zapewnić pra-
cownikom możliwość rozwoju i samorealizacji, co powinno wzmocnić trwałość 
ich współpracy. Za główne narzędzia wykorzystywane w procesie doskonalenia 
zarządzania zasobami ludzkimi uznawane są: przegląd kadry kierowniczej, anali-
za porównawcza zatrudnionych w kilku ostatnich latach, raporty przedstawiające: 
okresową ocenę pracowników, efektywność wykonywanej pracy, efekty szkole-
nia, wyniki przeprowadzanych badań satysfakcji z wykonywanej pracy oraz opi-
nii pracowników na jej temat, wspólne rozmowy i spotkania integracyjne. Rekru-
tacja nowych pracowników odbywa się „przy otwartych drzwiach”, wykorzysty-
wane są ogłoszenia prasowe, targi pracy, współpraca z Biurami Pracy, praktyki 
uczniowskie i studenckie.

    Organizacja dba o zachowanie pozytywnego wizerunku, który w znacznym 
stopniu kreowany jest przez klienta wewnętrznego. Dlatego nie bez znaczenia dla 
jej rozwoju i pozycji zajmowanej na rynku pozostaje ciągłe inwestowanie w do-
skonalenie umiejętności swego najcenniejszego zasobu jakim jest pracownik. Re-
alizacja misji, wizji i celów strategicznych wymaga odpowiednich kwalifi kacji 
i zaangażowania zatrudnianych. Badane przedsiębiorstwo zajmuje się działalno-
ścią produkcyjną, dlatego większość zatrudnionych zajmuje stanowiska robotni-
cze, od wielu lat wykonuje podobne czynności i w ich pracy większe znaczenie dla 
prawidłowego wykonania jej ma doświadczenie i zaangażowanie niż wykształce-
nie (konieczne jest, aby pracownicy posiadali uprawnienia, które umożliwiają im 
wykonywanie zawodu). Kierownictwo organizacji dokonuje identyfi kacji, klasyfi -
kacji oraz dopasowywania wiedzy i kompetencji pracowników do jej potrzeb. Po-
wszechna ocena pracowników (Arkusz oceny okresowej pracownika) i mierzenie 
jakości pracy sprawiają, że dostarczane klientom produkty są coraz lepiej przez 
nich oceniane. Mierniki, metody i terminy mierzenia jakości pracy każdego działu 
i istniejącego w nim stanowiska, pozwalają ukierunkować pracę na oczekiwania 
klienta, nadać jej strategiczne znaczenie i łatwo ją zmierzyć, poprzez dokonanie 
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analizy wskaźników ekonomicznych. Przeprowadzane szkolenia, ocena i pomiar 
jakości pracy sprzyjają podnoszeniu kwalifi kacji pracowników w świetle zacho-
dzących zmian jakościowych i techniczno-organizacyjnych, co korzystnie wpły-
wa na doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz utrzymanie certyfi katu na 
zgodność systemu z normą ISO 9001:2000. Kierownictwo organizacji zachęca 
pracowników do indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w działaniach do-
skonalących, zmianach kreujących kulturę jakości. Proces delegacji obowiązków 
i uprawnień pozwala zwiększyć zaangażowanie pracownika, a poczucie obowiąz-
ku za podejmowane decyzje dowartościować go. Praktykowana w organizacji 
„Analiza powiązań klientów wewnętrznych w zarządzaniu przez jakość” uściśla 
przydział kompetencji i obowiązków, z których musi się wywiązać zatrudniony. 
Odpowiada za pewien odcinek pracy i dostając od klienta dostawcy pewien ma-
teriał wejściowy, musi go przetworzyć, tak by jego działalność dodała procesom 
wartości i po wyjściu był usatysfakcjonowany jego działaniem klient odbiorca. 
Charakter produkcyjny zakładu wymaga dobrej współpracy całej załogi, ponieważ 
od tego zależy rezultat końcowy i wysokość wynagrodzenia. Kierownictwo orga-
nizacji stara się każdemu pracownikowi uświadomić, co wiąże się z zachowaniem 
odpowiedniej jakości świadczonej pracy i oczekuje od zatrudnionych dzielenia 
się własnymi spostrzeżeniami, które mogą przyczynić się do jej doskonalenia. 
Uznanie zyskuje system przekazywania pełnomocnictw i kompetencji w „dół”, 
który rozwija się wraz ze wzrostem kwalifi kacji i doświadczenia zatrudnionych 
pracowników, którzy są czynnie zaangażowani w zakresie pomocy opracowania 
rozwiązań udoskonalających organizację, co skutecznie wspomaga optymalizacja 
procesu komunikacji. Tworzenie strategii, czy polityki nie ma większego sensu 
bez prawidłowej komunikacji pomiędzy pracownikami, a organizacją. W przed-
siębiorstwie podstawą w dążeniu do uzyskania kompleksowej jakości stała się 
konieczność uwzględnienia wszystkich czynników wpływających na jakość, gdyż 
o wynikach działania przedsiębiorstwa decyduje nie tylko jakość ich wyrobów 
i usług, a przede wszystkim jakość rozwiązań organizacyjnych i jakość zarządza-
nia, w tym jakość komunikacji i nawiązywania dialogu. Każdy pracownik musi 
mieć umiejętność odpowiedzi na pytania: Czyjej pracy (wejścia) potrzebuję, aby 
dobrze wykonać swoje zadanie? Jakie muszę podjąć działania, aby wytworzyć 
oczekiwaną wartość dodaną? Kto korzysta z mojej pracy (jakie są wyjścia)? Do-
bre funkcjonowanie procesu komunikacji, przekazu informacji gwarantuje prawi-
dłowe zrozumienie przez klienta wewnętrznego oczekiwań jakie wobec niego ma 
organizacja. Praca jest procesem, w którym pracownicy są zarówno klientami, jak 
i dostawcami dla innych osób tworząc w ten sposób łańcuch. Są klientami odbior-
cami, gdy otrzymują materiały, informacje lub inne usługi od innych osób z fi rmy 
lub z zewnątrz, natomiast dostawcami, gdy zachodzi reakcja odwrotna. Prawidło-
wo funkcjonująca komunikacja znacząco przyczynia się do dodania wartości do 
otrzymanego „wejścia”. Klienci odbiorcy i dostawcy (wewnętrzni i zewnętrzni) 
wymieniają informację na temat swoich wymagań i dostarczają sobie wzajemnie 
wskazówek jak je spełniać. W badanej organizacji przekaz informacji następuje 
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poprzez: tablice informacyjne, narady i spotkania służbowe kierownictwa z pra-
cownikami, instrukcje i polecenia, badania ankietowe, system wewnętrznej poczty 
internetowej, analizowanie skarg, zażaleń i szkolenia.

W miarę rozwoju doskonalenia systemu zarządzania jakością i zrozumienia 
przesłania fi lozofi i TQM kierownictwo organizacji zainteresowało się postrzega-
niem jej przez pracowników. W tym celu przeprowadzono anonimowe badania 
z wykorzystaniem ankiety, jako narzędzia badawczego, co zostało zapoczątko-
wane w 2005 roku. Kierownictwo organizacji zrozumiało, że konieczne staje się 
zapewnienie podwładnym satysfakcjonujących warunków pracy, które pobudzą 
ich zaangażowanie i zmotywują do rozwoju i skrupulatnej realizacji przyjętych 
celów strategicznych. Opinie i oczekiwania pracowników są cennym źródłem 
wiedzy, którą można wykorzystać do analizy obecnego stanu, wyjaśnienia wy-
stępujących zjawisk oraz określenia kierunku doskonalenia. Ankietę stworzono 
do pomiaru zadowolenia klienta wewnętrznego (pracownika), w ramach wdro-
żonego systemu zarządzania jakością w celu doskonalenia realizowanych pro-
cesów i systemu. Organizacja sporządza szczegółowe analizy tendencji wzrostu 
wynagrodzeń w organizacji i planuje dokonywać porównań w stosunku do ten-
dencji krajowych. Wykorzystywane to będzie w tworzeniu polityki motywacyjnej 
oraz prognozowaniu satysfakcji pracowników. Kierownictwo stara się systema-
tycznie motywować ich poprzez zwiększanie wynagrodzenia, coroczny wzrost 
przeciętnej płacy jest celowym działaniem zmierzającym do zwiększania ich 
zadowolenia z podejmowanej współpracy, ma również wyzwolić w nich poczu-
cie bezpieczeństwa i przynależności do grupy. Celem priorytetowym organizacji 
jest zapewnienie bezpiecznego stanowiska pracy. Szereg szkoleń (mających na 
celu podnoszenie wiedzy i kwalifi kacji pracownika z zakresu wymaganego do 
sprawnej realizacji zidentyfi kowanego przez organizację i zleconego mu procesu) 
oraz zabezpieczeń pozwala na ograniczenie wypadkowości w pracy i ponoszenie 
z tego powodu odpowiedzialności fi nansowej przez fi rmę w celu zaspokojenia 
roszczeń pracowników. 

5.  Określenie stopnia zadowolenia klienta wewnętrznego (pracownika) 
na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety

Poniżej zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonych badań ankieto-
wych, opracowanych zgodnie z wymaganiami kryteriów Modelu Doskonale-
nia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości [8]. Respondenci zostali poproszeni 
o udzielenie odpowiedzi na pytanie poprzez dokonanie oceny i przydzielenie 
liczby punktów odzwierciedlając w ten sposób swoje spostrzeżenia na temat ba-
danego obszaru. Osoba udzielająca odpowiedzi mogła przyznać od 1 do 5 punk-
tów w zależności od stopnia zadowolenia z realizacji działań w zakresie danego 
obszaru. Kwestionariusz przedstawiony pracownikowi umożliwił zweryfi kowanie 
aktualnego systemu motywacyjnego, ustalenie stopnia satysfakcji z wykonywanej 



89Klient wewnętrzny – praktyczna realizacja zasady ISO 9001

pracy oraz określenie kierunków doskonalenia istniejących warunków. Badania 
zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie – 350 pracowników (45 ko-
biet, 305 mężczyzn), z czego 225 osób to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
robotniczych, a 95 nierobotniczych. W większości byli to długoletni pracownicy 
organizacji zatrudnieni ponad 10 lat, 43 osoby pracują w przedsiębiorstwie od 5 do 
10 lat, 17 od 1 do 5 lat, a 7 poniżej roku. Z objętej badaniami grupy pracowników 
326 osób (93,1%) oczekuje dalszej (stałej) współpracy z organizacją, a 24 (6,9%) 
wiąże z nią swą przyszłość jedynie tymczasowo. Do najczęściej podawanych 
przez respondentów uzasadnień wyboru miejsca pracy zalicza się następujące od-
powiedzi: pracują w swoim zawodzie i realizują się, przedsiębiorstwo umożliwia 
podjęcie pracy blisko miejsca zamieszkania, praca pozwala poszerzać posiadane 
umiejętności i daje możliwość zdobywania dodatkowych kwalifi kacji i doświad-
czenia (staż pracy) niezbędnych do uzyskania uprawnień zawodowych, zapewnia 
stabilny dochód, daje poczucie bezpieczeństwa fi nansowego, czy na rynku pracy 
południowo-wschodniej Polski brak lepszych ofert.

    Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie informacji z zakresu moty-
wacji pracowników, obejmuje czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują 
zachowania ludzkie zmierzające w określonym kierunku (tab. 1).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Tabela 1. Motywacja pracownika
 

Element pozwalaj cy okre li  stopie  zadowolenia 

pracownika w badanym zakresie 

Warto  

rednia [pkt] 

Rozst p 

  Min. Max. 

Rozwój osobisty pracownika 3,4 2 4 

Wyst puj ca komunikacja 3,1 2 4 

Przekazywanie uprawnie  3,1 2 4 

Równe szanse, sprawiedliwe traktowanie pracowników 3,5 2 5 

Ocena zaanga owania w wype nianie obowi zków 3,5 3 4 

Sposób sprawowania przywództwa, zarz dzanie 

organizacj  

3,0 2 4 

Ocena mo liwo ci uczenia si  i podnoszenia posiadanych 

kwalifikacji 

3,2 3 4 

Sposób okazywania uznania pracownikom 2,1 1 4 

Komunikowanie pracownikom wizji, misji, strategii i 

polityki oraz podstawowych warto ci, którymi kieruje si  

organizacja 

2,2 2 3 

Sens organizowanych kursów i szkole  2,9 2 4 

Warto  rednia [pkt] 3,0  
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Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci nie są w pełni zadowoleni 
z obecnie istniejących rozwiązań. Uzyskana wartość średnia stopnia zadowolenia 
pracownika w zakresie motywacji wyniosła 3,0 pkt. (tab. 1.). Respondenci widzą 
poprawę, obrany przez organizację kierunek zmian jest prawidłowy i wkrótce ist-
niejąca sytuacja powinna stać się zadowalająca. Zadowolenia pracowników z sys-
temu motywacyjnego znacząco obniżają niski stopień zadowolenia pracowników 
ze sposobu okazywania im uznania (2,1 pkt) i komunikowania wizji, misji, stra-
tegii i polityki oraz podstawowych wartości, którymi kieruje się organizacja (2,2 
pkt). Istotna wydaje się również głębsza analiza sensu organizowanych kursów 
i szkoleń (2,9 pkt). Otrzymane wyniki powinny stać się podstawą do podjęcia dzia-
łań doskonalących w wymienionych obszarach.

Przy pomocy pytań zawartych w kolejnej części ankiety została podjęta próba 
określenia stopnia satysfakcji pracowników organizacji z istniejących rozwiązań 
w zakresie warunków pracy. Ogólny stopień satysfakcji pracownika został okre-
ślony na 3,9 pkt. (tab. 2.). Należy uznać, że są oni zadowoleni, niemniej widzą ko-
nieczność dalszego doskonalenia istniejącego systemu rozwiązań, gdyż uważają, 
że sytuacja może ulec dalszej poprawie. 

Istotne wydaje się zwrócenie szczególnej uwagi kierownictwa na poprawę 
funkcjonowania administracji (3,0 pkt) i sposobu zarządzania organizacją (3,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Tabela 2. Satysfakcja pracownika

Element pozwalaj cy okre li  stopie  zadowolenia 
pracownika w badanym zakresie

Warto
rednia
[pkt]

Rozst p

Min. Max.

Funkcjonowanie administracji 3,0 2 4

Wyst puj ce warunki zatrudnienia 4,5 4 5

Istniej ce zaplecze 4,0 3 5

Zabezpieczenie warunków bezpiecze stwa i higieny 
pracy

4,3 4 5

Bezpiecze stwo i gwarancja zatrudnienia 4,5 4 5

Wysoko  p acy i dodatkowych wiadcze 4,0 3 5

Zapewnione stosunki mi dzyludzkie 4,1 3 5

Zarz dzanie organizacj 3,1 2 4

Wp yw organizacji na rodowisko i sprawowana 
polityka w tym zakresie

3,8 3 5

Znaczenie roli organizacji w spo eczno ci lokalnej 3,5 3 5

rodowisko pracy 4,2 3 5

Warto  rednia 3,9
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pkt), gdyż stopień zadowolenia respondentów z rozwiązań istniejących w tych ob-
szarach wpływa niekorzystnie na ogólny stopień satysfakcji pracownika. 

Respondenci odczuwają wyraźną poprawę, niemniej uważają, że funkcjonowa-
nie organizacji powinno zostać usprawnione poprzez:
–    jasne informowanie pracowników o zmianach,
–    podniesienie kultury osobistej i kompetencji ludzi zajmujących wysokie stano-

wiska,
–    utrzymywanie dobrej atmosfery w pracy, systematyczne docenianie zasług pra-

cowników, sprawiedliwe ich traktowanie, poprawę istniejącej polityki w zakre-
sie motywacji,

–    ścisłe określenie zasad awansu zawodowego,
–    przemyślane organizowanie oraz dofi nansowywanie kursów i szkoleń dla pra-

cowników, umożliwienie im dostępu do specjalistycznych materiałów szkole-
niowych,

–    dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
–    szczegółowe zapoznanie pracowników z wizją, misją, strategicznymi planami 

rozwoju organizacji oraz z wdrożonym systemem zarządzania jakością,
–    systematyczny wzrost płac, poprawa systemu premiowania,
–    skrócenia okresu używania odzieży ochronnej,
–    „docenianie” pracowników zajmujących stanowiska robotnicze,
–    doskonalenie i unowocześnienie procesu technologicznego,
–    wprowadzenie nowoczesnych narzędzi pracy, wycofanie zużytych maszyn 

i urządzeń,
–    sprawniejszy przepływ informacji, poprawa zaplecza administracyjno-biuro-

wego.
Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły poznać potrzeby pracowników, 

analiza uzyskanych wyników wskazuje na konieczność podjęcia działań związa-
nych z poprawą funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie organizacji pracy 
i technicznym przygotowaniu produkcji. 

6.  Model Doskonalenia Zarządzania PNJ, kryteria zarządzanie ludźmi 
i satysfakcja pracownika

Model samooceny PNJ jest strukturą złożoną z dziewięciu ściśle określonych 
systemów, które mają za zadanie dopomóc w kompleksowym doskonaleniu funk-
cjonowania organizacji, upowszechnieniu zrozumienia przesłania fi lozofi i TQM. 
Organizacja po dokonaniu oceny maksymalnie może uzyskać 1000 punktów. Do-
konując wyceny potencjału organizacji zgodnego z założeniami przedstawionymi 
w modelu samooceny PNJ należy uwzględnić liczbę modułów i punktów, które 
przysługują za rozwój określonego obszaru. Kryterium zarządzanie ludźmi po-
zwala na określenie sposobu wykorzystania potencjału ludzkiego w celu uzyska-
nia systematycznej poprawy efektów działalności przedsiębiorstwa. Ma za cel: 
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pogłębić w pracowniku świadomość ryzyka związanego z zajmowanym stanowi-
skiem pracy, zoptymalizować systematyczny rozwój potencjału intelektualnego 
(wzrost kompetencji), poprzez zbudowanie sprzyjającego temu działaniu systemu 
motywacyjnego, kultury organizacyjnej i prowadzenie dialogu. Za wycenę tego 
obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwo może maksymalnie uzyskać 80 punk-
tów, po 16 za każdy moduł. Samooceny potencjału organizacji należy dokonać 
z uwzględnieniem informacji dotyczących podejścia (pewności i zintegrowania), 
zakresu i systematyczności jego wdrożenia, regularności przeprowadzania pomia-
rów z zakresu efektywności jego wdrożenia, uczenia się (najlepsze wzorce – moż-
liwość doskonalenia i wymiany doświadczeń w tym zakresie) oraz weryfi kacji 
[8]. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem modułów wchodzących w skład 
kryterium – zarządzanie ludźmi pozwoliły odpowiedzieć na poniższe pytania i do-
konać wyceny [5]:
1.    Czy organizacja planuje i zarządza zasobami ludzkimi i stale je doskonali?
2.    Czy określa się, rozwija i utrwala poziom wiedzy i kompetencji pracowni-

ków?
3.    Czy pracownicy są angażowani do działań i powierza się im odpowiednie 

kompetencje?
4.    Czy pracownicy i kierownictwo prowadzą wzajemny dialog?
5.    Czy organizacja dba o swoich pracowników, nagradza ich i wyraża im uzna-

nie?

Satysfakcja zatrudnionych

Z kryterium zarządzanie ludźmi (potencjał organizacji) bezpośrednio związane 
jest kryterium satysfakcja zatrudnionych (efekt organizacji) pozwalające na ocenę 
mierników określających stopień zadowolenia pracowników z istniejących warun-
ków. Przy wycenie efektów organizacji należy uwzględnić: pozytywność i trwało-
ści występujących trendów, poziom osiągalności celów, porównywalność z kon-

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3. Wycena samooceny kryterium – zarządzanie ludźmi
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kurencją, przyczyny osiągnięcia aktualnych wyników (efekt podejścia) i obszar do 
którego odnoszą się wyniki. Za wycenę satysfakcji zatrudnionych maksymalnie 
organizacja może uzyskać 60 punktów [3]. W skład kryterium zaliczane są moduły 
pozwalające odpowiedzieć na pytania i dokonać wyceny [2]:
1.    Czy organizacja posiada mierniki pozwalające ocenić postrzeganie jej przez 

pracowników?
2.   Czy są określone wskaźniki wyników działalności?

Po przeprowadzonych badaniach można stwierdzić, że dział personalny zaj-
mujący się budowaniem i ciągłym doskonaleniem strategii personalnej bierze 
odpowiedzialność za sprawny przebieg procesu zarządzania ludźmi. Dokony-
wane analizy umożliwiają identyfi kację nowych potrzeb kadrowych i kierunków 
przeprowadzania szkoleń. Kierownictwo ma świadomość, że odnoszone sukce-
sy są pochodną doboru odpowiednio przeszkolonego i kompetentnego perso-
nelu, a konieczność doskonalenia jego umiejętności i podnoszenia kwalifi kacji 
warunkuje systematyczny wzrost efektywności pracy. Przeprowadzone analizy 
wykazują, że personel fi rmy to przede wszystkim wyspecjalizowani, długolet-
ni, posiadający spore doświadczenie pracownicy, którzy znacząco przyczyniają 
się do udoskonalania i usprawniania zidentyfi kowanych procesów, gwarantując 
wysoką jakość i efektywność ich realizacji. Pracownicy to jednocześnie udzia-
łowcy fi rmy, co znacząco potęguje ich zaangażowanie, ponieważ mają świado-
mość, iż to od nich bezpośrednio (efektywności pracy) uzależnione są osiągane 
wyniki fi nansowe organizacji, co odzwierciedla się w ich dochodach osobistych. 
W organizacji obserwuje się brak szczegółowej analizy zadowolenia klienta we-
wnętrznego (pracownika). Przeprowadzone w 2005 roku ankietowe badanie za-
dowolenia pracowników nie obrazuje aktualnego stanu. Badania powinny być 
przeprowadzane systematycznie, aby pomóc w ustaleniu rzeczywistej sytuacji. 
Kierownictwo nie przeprowadza badań wskaźnikowych obrazujących zadowo-

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Wycena samooceny kryterium – satysfakcja zatrudnionych

Wycena samooceny 1 2

Osi gane
wyniki

Trendy 25 30

Cele 30 40

Porównania 5 40

Przyczyny 5 40

Zakres 25 40

Warto  rednia [%] 18 38

Punktowa wycena modu u 12,15 8,55
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lenie pracowników. W celu doskonalenia tego obszaru funkcjonowania można 
wdrożyć systematycznie przeprowadzanie zaproponowanych badań ankietowych 
i dokładniejsze analizy wskaźnikowe zadowolenia pracowników w celu przepro-
wadzania kompleksowej analizy zadowolenia klienta wewnętrznego organizacji. 
Celem zastosowanych kryteriów samooceny Modelu Doskonalenia Zarządzania 
PNJ i przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie i ocena stanu organizacji, 
określenie jej słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń stojących przed przed-
siębiorstwem oraz uzyskanie wyników umożliwiających podjęcie działań dosko-
nalących i korygujących błędy w istniejącym systemie zarządzania organizacją. 
Uzyskany wynik punktowy za wycenę kryterium zarządzanie ludźmi 44,5 pkt 
(56% możliwej do uzyskania liczby punktów) świadczy, iż organizacja posiada 
stosunkowo dobry system rozwiązań w tym zakresie, co nie przekłada się na osią-
gane efekty w zakresie satysfakcji pracowników, gdyż osiągnięty wynik zaledwie 
20,7 pkt (23% możliwej do uzyskania liczby punktów) stanowi przesłankę do 
zaliczenia go do obszarów, które powinny zostać objęte procesem doskonalenia. 
Przeprowadzone badania mają na celu wdrożenie w organizacji polityki wspiera-
jącej inwestycje i innowacje, co powinno odzwierciedlać się w systematycznym 
wzroście: wydajności (zdolność danego przedsiębiorstwa do zwiększania pro-
dukcji na jednego zatrudnionego), efektywności i alokacji wykorzystania posia-
danego potencjału oraz elastyczności w zaspakajaniu potrzeb klienta, co wpływa 
na konkurencyjność organizacji.

7. Wnioski

1. Zastosowanie kryteriów zarządzanie ludźmi i satysfakcja pracowników Mo-
delu Doskonalenia Zarządzania PNJ umożliwia zdobycie wiedzy mogącej wspo-
magać procesy podejmowania decyzji w zakresie doskonalenia i korygowania 
błędów w istniejącym systemie zarządzania, stanowi pomoc w efektywnym za-
rządzaniu zasobami ludzkimi, co umożliwia kompleksową realizację zasady ISO 
9001 – koncentracji na kliencie, w zakresie klienta wewnętrznego.

2. Kryterium zarządzanie ludźmi Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ 
pozwoliło określić sposób wykorzystania potencjału pracowników w badanym 
przedsiębiorstwie, stopień ich ukierunkowania na poprawę efektów końcowych. 
Organizacja musi dążyć do rozwoju potencjału ludzkiego i pełnego zaangażowa-
nia go w proces doskonalenia zarządzania nią, co uskutecznia realizację jej celów 
i powinno zagwarantować, że będzie w stanie sprostać potrzebom rozwoju oraz 
wymaganiom zmieniającego się otoczenia. 

3. Kryterium satysfakcja pracowników umożliwiło odzwierciedlenie stosunku 
załogi do naczelnego kierownictwa i zapewnionych rozwiązań w zakresie moty-
wacji i warunków pracy. Jego zastosowanie ułatwiło określenie poziomu zadowo-
lenia pracowników organizacji, występujących trendów w tej dziedzinie i pozna-
nie efektu jaki organizacja osiągnęła w relacjach z własnymi pracownikami. 
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4. Systematyczna analiza oczekiwań i zachowań klientów wewnętrznych ma 
na celu zapewnienie pracownikom zadowolenia z dotychczasowej współpracy, 
co wpływa na stopień ich lojalności względem organizacji, sprawia, że rzadziej 
zwracają uwagę na oferty konkurentów, utrzymanie relacji z nimi staje się mniej 
kosztowne oraz uwidacznia się ich aktywny udział w kształtowaniu jakości pro-
duktu i procesów związanych z jego powstawaniem. Pełne zadowolenie umożli-
wia długotrwały związek organizacji z pracownikiem, który z czasem pozwala na 
wytworzenie klimatu zaufania i przyjaźni.

5. Jakość, ciągłe doskonalenie i orientacja na klienta stanowią kluczowe warto-
ści tworzące siłę przedsiębiorstwa, dzięki której możliwy jest nie tylko jego sukces 
rynkowy, ale również osiąganie wysokiego poziomu efektywności w zarządzaniu 
kapitałem intelektualnym, wdrażaniu polityki wspierającej inwestycje i innowacje, 
co powinno odzwierciedlać się w systematycznym wzroście wydajności, efektyw-
ności i alokacji wykorzystania posiadanego potencjału organizacji i elastyczności 
w zaspakajaniu potrzeb klienta.

Bibliografi a

  [1]  L. Edvinsson, M. S. Malone, Intellectual Capital: The Proven Way to Esta-
blish Your Company’s Real Value By Measuring Its Hidden Brainpover, Pit-
kus, London 1997.

  [2] K. Janasz, W. Janasz, Zarządzanie strategiczne, Wyd. Difi n, Warszawa 2008.
  [3]  S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, Kraków 2006.
  [4]  E. A. Locke, The Nature and Couses of Job Satisfaction, w: Handbook of 

Industrial and Organizational Psychology, red. M.D. Dunnette Rend Mc 
Nally, Chicago 1976.

  [5]  W. Łukasiński, Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania 
organizacją, Praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 2007.

  [6]  A. Mayo, The Role Employce Development on the Growth of Intellectual 
Capital, “Personal Review” 2000, nr 4.

  [7]  J. Mincer, Human Capital Rensponses to Technological Change In the Labour 
Market, NBER “Working Paper”, 1989, no 3207.

  [8] Materiały Polskiej Nagrody Jakości – 2006.
  [9]  PN – EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i termi-

nologia.
[10] J. Ross, G. Ross, N. C. Dragonetti, Intellectual Capital, Navigating the New 

Business Landscape, Londyn 1997.
[11] P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczącej się, Ofi cyna 

Ekonomiczna, Kraków 2003.
[12] T. Sikora, P. Reiss, Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarzą-

dzanym przez jakość, w: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. 
T. Sikora, AE w Krakowie, Kraków 2006.



96 Wiesław Łukasiński, Tadeusz Sikora

[13]  E. Skrzypek, Jakość a efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
[14]   E. Skrzypek, Klient jako współtwórca poziomu jakości w organizacji, 

w: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, AE w Kra-
kowie, Kraków 2006.

KLIENT WEWNĘTRZNY – PRAKTYCZNA REALIZACJA ZASADY 
ISO 9001

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja wyników własnych badań empirycznych, doty-
czących kwestii praktycznej realizacji zasady ISO 9001 – koncentracji na kliencie, 
w zakresie klient wewnętrzny, z ukazaniem znaczenia wykorzystania założeń Mo-
delu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości jako narzędzia doskona-
lącego zasoby ludzkie w organizacji.

Słowa kluczowe: normy ISO 9001, klient wewnętrzny.

INNER CLIENT – PRACTICAL REALISATION OF THE ISO 9001 RULE 

Abstract

The article aims at the presentation of the results of own empirical research re-
lating to the problem of the practical realisation of the ISO 9001 rule – concentra-
tion on the client, in the realm of inner client, with the presentation of the meaning 
of using the assumptions of the Model of Management Development of Polish 
Quality Award as a tool improving men-power in an enterprise. 

Key words: internal customer, ISO 9001 standards.
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ZADOWOLENIE KLIENTA Z JAKOŚCI OBSŁUGI
W URZĘDZIE – PROPOZYCJA I OCENA SKALI 
POMIAROWEJ

1. Słowo wstępne

Powszechny obecnie trend doskonalenia jakości obsługi petenta w urzędach 
kreuje popyt na odpowiednio dopasowane do specyfi cznych potrzeb urzędów in-
strumenty pomiarowe. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja propozycji ska-
li do pomiaru zadowolenia z jakości obsługi w urzędzie wraz z jej teoretycznym 
fundamentem, obejmującym pojęcia zadowolenia i jego pomiar, jakość usług/ob-
sługi klienta oraz walidacji skal pomiarowych.

2. Zadowolenie i jego pomiar

Poziom zadowolenia klienta jest obecnie uważany za jeden z kluczowych 
wskaźników sukcesu organizacji. Zadowolenie adresata oferty organizacji wyni-
ka z jego mniej lub bardziej subiektywnej oceny „produktu całkowitego”, czyli 
wszystkich elementów materialnych oraz niematerialnych, które składają się na 
koszyk korzyści i całościowe doświadczenie z kontaktu z organizacją. W takim 
ujęciu, zadowolenie wynika z całej historii interakcji z organizacją i jej ofertą, i ma 
charakter kumulatywny. Za teoretyczną podstawę dla konceptualizacji i pomiaru 
poziomu satysfakcji przyjmuje się najczęściej model oczekiwanej niezgodności 
(expectation disconfi rmation). Model ten sugeruje, że poziom satysfakcji zależy 
od stopnia w jakim oczekiwania adresata oferty zostały niepotwierdzone. Jeśli nie 
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potwierdzenie oczekiwań ma charakter pozytywny – tj. adresat otrzymał więcej 
niż się spodziewał – wtedy pojawia się poczucie zadowolenia. W wypadku nie-
sprostania oczekiwaniom odbiorcy, pojawia się poczucie niezadowolenia. Z po-
wyższych założeń wynika zatem, że samo sprostanie oczekiwaniom odbiorcy nie 
jest źródłem zadowolenia [A. Jachnis, J.F. Terelak 1998, s. 169 i dalej]. 

Paradygmat pomiaru zadowolenia wypracowany na podstawie wspomnianej 
teorii zakłada, iż pomiar zadowolenia uwzględni określoną liczbę istotnych z punk-
tu widzenia klienta aspektów relacji z organizacją. W przypadku sfery usługowej, 
jest to zdekomponowany proces usługowy, na który składają się czynności usłu-
godawcy, sposób organizacji procesu usługowego, otoczenie świadczenia usług 
itp.. Proces pomiaru polega na zebraniu ocen respondentów w zakresie poszcze-
gólnych elementów procesu usługowego. Często przyjmuje się logiczne założenie 
o zróżnicowanym znaczeniu poszczególnych elementów dla respondentów. Wtedy 
to ustala się wagi elementów składowych w trakcie pomiaru [więcej zob. np. N. 
Hill, J. Alexander 2003, s. 51–52]. 

3. Koncepcja jakości w kontekście usług i obsługi klienta

Powyższe uwagi sugerują, że pomiar zadowolenia z jakości obsługi klienta 
w organizacji wymaga ustalenia elementów składowych produktu całkowitego, 
które istotnie wpływają na ocenę jakości. W literaturze marketingowej mocno za-
korzenione jest pojęcie jakości w kategoriach zdolności oferty rynkowej do za-
spokajania potrzeb i oczekiwań nabywców. Takie ujęcie wiąże się z subiektywną 
oceną nabywcy, wynikającą z jego percepcji tego co możliwe, oraz tego, co te 
percepcje ukształtowało, a więc oczekiwania, doświadczenia, uprzednią wiedzę, 
konkretny kontekst zakupowy itd. [C. Lovelock, L. Wright 1999, s. 88]. W wyniku 
procesu percepcji, odbiorca kształtuje swoją postawę wobec usługodawcy, która 
jest w swojej istocie wewnętrzną skłonnością ocenną. 

Przydatnym ujęciem jakości w kontekście usług jest koncepcja Grönroosa dzie-
ląca postrzeganą jakość usługi na jakość procesu świadczenia usług (jak?) oraz na 
wynik/efekt zaoferowanej usługi (co?). Tak więc, otrzymujemy odpowiednio wy-
miar jakości funkcjonalnej oraz wymiar jakości technicznej [Ch. Grönroos 1988]. 
Doprecyzowaniem tego stanowiska może być konceptualizacja jakości usług leżąca 
u podstaw metodyki pomiaru jakości SERVQUAL [A. Parasuraman et al. 1988 oraz 
1991]. Parasuraman i współpracownicy dostrzegli pięć wymiarów jakości usługi: 
(1) niezawodność świadczenia usługi, czyli zdolność do jej świadczenia dokładnie 
tak, jak stanowi złożona nabywcy obietnica; (2) świadectwa materialne usługi; (3) 
wrażliwość na potrzeby klienta; (4) pewność nabywcy co do profesjonalizmu i do-
brej woli usługodawcy; oraz (5) empatię usługodawcy w stosunku do nabywcy. Te 
pięć wymiarów mieści się w schemacie Grönroosa w sposób następujący: jakość 
techniczna obejmuje koncepcję niezawodności, natomiast na jakość funkcjonalną 
składają się świadectwa materialne, wrażliwość, pewność oraz empatia. 
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4. Zarys pojęć rzetelności i trafności skali

O wiarygodności, a co za tym idzie i praktycznej użyteczności skali do po-
miaru danego zjawiska w sposób szczególny decydują dwa jej wymiary: trafność 
i rzetelność. Jak wiadomo, trafność skali wskazuje na jej zdolność do mierzenia 
tego, co badacz chce zmierzyć. Trafna skala to skala wolna od tendencyjności, 
tj. błędów systematycznych. Natomiast rzetelność skali orzeka o jej zdolności do 
otrzymywania pomiaru wolnego od błędów przypadkowych, zatem taka skala po-
winna prowadzić do podobnych wyników w podobnych warunkach. Oszacowanie 
owych dwóch kryteriów daje badaczowi podstawę do obdarzenia stworzonej skali 
określonym zakresem zaufania. 

W literaturze istnieje zgoda co do tego, że najważniejszym kryterium trafności 
skali jest tzw. trafność teoretyczna (construct validity) [por. np. D.A. Aaker et al. 
2001, s. 294; A. Sagan 1998, s. 94]. Ta forma trafności uważana jest za ostateczny 
dowód potwierdzający tezę o adekwatności określonej miary do badania danego 
zjawiska. Zanim jednak możliwa i zasadna jest walidacja tego typu1, Aaker et al. 
proponują ustalenie trafności kryterialnej (criterion validity), która polega na okre-
śleniu związku korelacyjnego pomiędzy nową miarą (tu: zmienną predykcyjną, 
inaczej zwana niezależną), a inną miarą o ustalonej trafności (czy też zachowa-
niem) charakteryzującą interesujące badacza zjawisko (tu: zmienną kryterialną, 
czy też zależną). Jeśli pomiarów dokonuje się jednocześnie, badacz ustala traf-
ność diagnostyczną (concurrent validity), jeśli próbuje nową miarą przewidzieć, 
jak będzie się kształtować zjawisko w przyszłości, to ustala tym samym trafność 
prognostyczną (predictive validity) [por. L.J. Cronbach, P.E. Meehl, 1955]. 

Ocena rzetelności skali jest nieco mniej skomplikowana niż ocena trafności. 
Literatura metodyczna wyróżnia dwie grupy metod szacowania rzetelności ska-
li: metody określające stabilność pomiarów dokonywanych osobno w różnych 
punktach, czasie oraz metody bazujące na analizie spójności wewnętrznej skali 
[A. Sagan 1998, s. 90]. W praktyce najczęściej stosuje się współczynnik α Cron-
bacha, który wskazuje na rzetelność (tzw. rzetelność wewnętrzna) opartą na we-
wnętrznej spójności (tj. korelacjach pomiędzy pozycjami skali złożonej) otrzy-
manych miar cząstkowych w ramach skali złożonej [por. L.A. Clark, C. Watson 
1995]. Współczynnik alfa jest w swojej istocie średnią ze wszystkich możliwych 
korelacji pomiędzy ekwiwalentnymi połówkami skali [G. Bohner, M. Wänke 
2002, s. 32].

5. Operacjonalizacja pomiaru

Przegląd literatury, zwłaszcza dotyczącej pomiaru jakości usług i obsługi 
klienta (szczególnie metodyka SERVQUAL) oraz analiza kluczowego informa-

1 Nota bene, ustalenie trafności teoretycznej jest niezwykle trudne, więc często badacze szukają 
pośrednich form szacowania trafności, jak np. dalej omawiana trafność kryterialna.
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tora (tu: wywiady swobodne z urzędnikami) skłoniła autorów do zapropono-
wania następującej listy kluczowych składowych zadowolenia z obsługi (zob. 
tab. 1). Zaproponowane pozycje skali obejmują, zdaniem autorów, kluczowe 
wymiary jakości usług/obsługi klienta w urzędzie. Pozycje skali odnoszą się do 
wymiaru materialnego procesu obsługi petenta (pozycje A, B, C), niezawodno-
ści urzędu (pozycje E, F, G), wrażliwości urzędu i urzędników na potrzeby pe-
tentów (pozycje D, J, K), pewności co do kwalifi kacji i dobrej woli urzędników 
(pozycje H, I), oraz empatii – zindywidualizowanego zainteresowania petentem 
(pozycja L). 

6. Badanie zadowolenia klienta Urzędu Miasta Tarnowa

Wiosną 2008 roku, autorzy prowadzili badanie na zlecenie Urzędu Miasta Tar-
nowa, którego celem było m. in. opracowanie instrumentu do pomiaru zadowole-
nia klienta urzędu. Pobrano nielosową próbę 590 petentów wychodzących z urzę-
du, którzy w dniach badania załatwiali sprawy urzędowe. Dane zebrano w drodze 
wywiadu kwestionariuszowego. Pomiar polegał na przedstawieniu respondentom 
baterii 7 stwierdzeń (tab. 1) opatrzonych 7-stopniowymi skalami numerycznymi, 
zakotwiczonymi frazami „całkowicie zadowolony” oraz „całkowicie niezadowo-
lony”. Dodatkowo, zadano respondentom pytanie o ogólny poziom zadowolenia 
z jakości obsługi w UMT, a reakcje mierzono na identycznej do wyżej opisanej 
skali numerycznej.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1. Pierwotny zestaw kluczowych składowych zadowolenia, pozycje złożonej 
skali pomiaru zadowolenia z obsługi w urzędzie
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7. Projekt procesu walidacji skali

Proces oceny trafności i rzetelności skali opierał się na weryfi kacji następują-
cych hipotez badawczych: (H1) Kwestie wymienione w tab. 1. kształtują poziom 
zadowolenia z jakości obsługi wśród klientów (petentów) urzędu; (H2) Wymie-
nione w tab. 1 kwestie dobrze wyjaśniają kształtowanie się zadowolenia z jakości 
obsługi petentów urzędu; (H3) Skala, która powstała w wyniku analizy regresji (na 
etapie testowania H2) jest rzetelna na poziomie co najmniej α = 0,65.

Hipoteza H1 będzie testowana za pomocą współczynnika korelacji r-Pearsona, 
czyniąc wcześniej założenie, że użyta do pomiaru skala numeryczna 1–7 może być 
traktowana jako skala przedziałowa. Hipoteza zostanie przyjęta, gdy r ≥ 0,22 co 
oznacza istnienie co najmniej słabej korelacji liniowej pomiędzy zmiennymi. Pro-
cedura testowania H1 polegać będzie na obserwowaniu korelacji pomiędzy ogólną 
a cząstkowymi miarami zadowolenia. Pozytywna weryfi kacja hipotezy H1 będzie 
interpretowana jako empiryczny dowód na istnienie trafności diagnostycznej skali.

Hipoteza H2, o zdolności zmiennych niezależnych (tj. czynników kształtują-
cych zadowolenie) do wyjaśnienia zmiennej zależnej (tj. zadowolenia z obsługi), 
zostanie podtrzymana, jeśli skorygowany współczynnik determinacji R2 charak-
teryzujący zakres wariancji zmiennej zależnej spowodowany przez zmienne nie-
zależne, będzie większy od 0,53, przy założeniu że obserwowane zależności są 
statystycznie istotne (tj. p<0,05). Dla weryfi kacji tej hipotezy zostanie przeprowa-
dzona analiza regresji wielorakiej, a także oszacowany poziom współzmienności 
w ramach skali. Jeżeli zatem wskaźnik VIF (variance infl ation factor) jest niższy 
lub równy 10, współzmienność zmiennych niezależnych nie jest problemem. Do-
skonalenie modelu polegać będzie na wyeliminowaniu pozycji statystycznie nie-
istotnych oraz takich, dla których VIF > 104. 

Do testowania hipotezy H3, o rzetelności proponowanej skali, autorzy wyko-
rzystają współczynnik α Cronbacha, zdecydowanie najczęściej stosowny w litera-
turze wskaźnik rzetelności5. Minimalną wartością α, która pozwoli na podtrzyma-
nie hipotezy o rzetelności skali będzie 0,65.

8. Wnioski

Wyniki analizy sugerują, istnienie liniowej i statystycznie istotnej (p<0,01) 
korelacji pomiędzy ogólnym poziomem zadowolenia a elementami składowymi 
(wartości r od 0,697 do 0,454). Zatem wszystkie zidentyfi kowane pozycje skali są 
trafnymi miernikami zadowolenia z jakości obsługi.

2 Por. A.C Burns, R.F. Bush 2000, s. 591.
3 Wielkość sugerowana w materiałach szkoleniowe Microsoft Excel Help.
4 Por. A.C. Burns, R.F. Bush 2000, s. 637.
5 Przyjmuje się, że minimalny akceptowalny poziom rzetelności skali to 0,65 lub 0,7 [A.C. Burns, 

R.F. Bush 2000, s. 332], [por. także L.A. Clark, D. Watson 1995].
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Testowanie hipotezy H2 wymaga przeprowadzenia analizy regresji. Miarą 
przydatności składowych zadowolenia dla przewidywania całkowitego poziom 
zadowolenia będzie wartości t poszczególnych składowych (interesują nas war-
tości >2 lub <–2), przy założeniu ich statystycznej istotności. W wyniku analizy 
otrzymujemy następujący zestaw składowych spełniających założone kryteria: A, 
B, G, H, K, L. Skorygowany współczynnik determinacji R2 dla tych pozycji wy-
nosi 0,587 (więc R2>0,5). Współzmienność pozycji nie stanowi problemu w tym 
modelu, jako że wartości VIF są znacząco niższe od 10, a wszystkie pozycje są 
statystycznie istotne. Z powyższych uwag wynika, że hipoteza H2 może być pod-
trzymana dla sześciu pozycji skali.

Współczynnik alfa dla skali składającej się z sześciu pozycji (A, B, G, H, K, L) 
wyniósł 0,866, co sugeruje wysoką rzetelność skali.

9. Zakończenie

W niniejszym artykule autorzy przedstawili proces walidacji złożonej skali do 
pomiaru zadowolenia z obsługi w urzędzie. Wyniki walidacji sugerują, że skala 
składająca się z sześciu pozycji (patrz tab. 1, pozycje pogrubione) trafnie i rzetel-
nie mierzy poziom zadowolenia z jakości obsługi w urzędzie. Na plan pierwszy 
wysuwają się dowody materialne procesu obsługi klienta (streszczone przez po-
zycje A, B), niezawodność (poz. G), pewność (poz. H), wrażliwość (poz. K) oraz 
empatia (poz. L). Z powyższych uwag wynika potrzeba szczególnego zwrócenia 
uwagi na ww. elementy w procesie doskonalenia jakości obsługi klienta, a co się 
z tym wiąże, podnoszenia wskaźników zadowolenia petentów z obsługi w urzę-
dzie.
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ZADOWOLENIE KLIENTA Z JAKOŚCI OBSŁUGI W URZĘDZIE – 
PROPOZYCJA I OCENA SKALI POMIAROWEJ

Streszczenie

W niniejszym artykule autorzy przedstawili proces walidacji zaproponowanej 
skali do pomiaru zadowolenia klientów z jakości obsługi w urzędzie. Empirycz-
na cześć artykułu jest poprzedzona krótkim omówieniem kluczowych dla celów 
artykułu koncepcji teoretycznych związanych z pojęciami zadowolenia i jego po-
miaru, jakości usług/obsługi klienta oraz trafności i rzetelności skal pomiarowych. 
Efektem artykułu jest propozycja założonej skali do pomiaru zadowolenia z jako-
ści obsługi w urzędzie, która spełnia kryteria rzetelności i trafności.

Słowa kluczowe: zadowolenie klienta, jakość obsługi w urzędzie, skala po-
miarowa.

PUBLIC ADMINISTRATION UNIT CLIENT SERVICE SATISFACTION 
– EVALUATION OF A PROPOSED SCALE

Abstract

In the following article, the authors presented the process of validation of the 
proposed scale for measuring public administration unit “client” service satisfac-
tion level. The empirical part of the article is preceded by an overview of the the-
ory underlying the concepts of satisfaction and its measurement, customer service 
quality, as well as validity and reliability of a scale. The outcome the presented 
validation process is a proposal of a scale which satisfi ed the requirements of va-
lidity and reliability.

Key words: service quality in the offi ce, measurement scale of customer satis-
facion.
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KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
ENERGETYCZNYCH W POLSCE

1. Pojęcie konkurencji i konkurencyjności w usługach energetycznych

Konkurencja, konkurencyjność, pozycja konkurencyjna czy międzynarodowa 
zdolność konkurencyjna zarówno w odniesieniu do gospodarek świata, jak i w sto-
sunku do regionów, a także przedsiębiorstw jest od wielu lat istotnym zagadnieniem 
w kategorii ekonomicznej jak i w naukach o zarządzaniu. Omawiając zagadnie-
nie konkurencyjności w usługach energetycznych należy rozpatrzeć zagadnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, konkurencyjność sektora oraz 
międzynarodową konkurencyjność kraju. Ponieważ konkurencyjność to zdolność 
do konkurowania dlatego na początku artykułu zostaną zaprezentowane pojęcia 
związane z konkurencją w aspekcie zagadnień energetycznych.

Konkurencja jest stałym elementem ludzkiego życia, jest zjawiskiem przenika-
jącym od najdawniejszych czasów wszystkie dziedziny działalności ludzi i społe-
czeństw1. Jeszcze na długo przed naukowym podejściem do zagadnienia związa-
nego z konkurencyjnością i rozpoczęciem działalności handlowej, jednymi z waż-
niejszych celów społeczeństw było posiadanie rzeczy lepszych, atrakcyjniejszych, 
wytrzymalszych oraz w większej ilości. 

W ciągu wieków następowały zmiany w modelu życia, ale konkurencja po-
zostawała jednym z ważniejszych czynników motywujących społeczeństwa do 
rozwoju i wzrostu. Kiedy brakowało elementu konkurencji następowała stagnacja 
i wyhamowanie rozwoju i postępu. W kolejnych okresach konkurencja ewoluowa-
ła przybierając różne formy i różne elementy składowe były eksponowane jako 
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kluczowe i ważne. Zależało to oczywiście od stanu gospodarki w danym okresie. 
Naukowe podejście do konkurencji rozpoczęło się wraz z pracami Adama Smi-
tha, który w Bogactwie narodów rozważał wpływ konkurencji na ustalanie ceny 
na rynku2. Smith nadał pojęciu konkurencji znaczenie badawcze i włączył je do 
analizy ekonomicznej. Według Smitha każde dobro, towar czy usługa ma dwie 
ceny – naturalną i rynkową. Cena rynkowa może być wyższa, niższa lub taka sama 
jak cena naturalna. Tym co sprowadza ceny do ich naturalnego poziomu jest kon-
kurencja zachodząca pomiędzy sprzedawcami, ale także pomiędzy kupującymi3. 
W przypadku cen energii elektrycznej umożliwienie swobodnego kształtowania się 
cen na giełdzie pozwala na określenie jej realnej wartości. Podawana do publicznej 
wiadomości cena giełdowa, jako miarodajna cena referencyjna, sprzyja podejmo-
waniu trafnych decyzji dotyczących zakupu energii w kontraktach dwustronnych, 
a także wspiera rozwój procesów konkurencyjnych w innych segmentach rynku, 
funkcjonujących w ramach sektora elektroenergetycznego.

Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw sektora energetycznego na 
wolnym, unijnym rynku jest ważnym zagadnieniem w dobie gwałtownego wzro-
stu cen energii, zwłaszcza w perspektywie systematycznego wzrostu światowego 
zapotrzebowania na energię przez partykularne gospodarki. Scenariusz zapotrze-
bowania na energię do 2030 przedstawia rysunek 1.

Zapotrzebowanie na energię będzie systematycznie wzrastać co jednocześnie 
wymuszać będzie na gospodarkach efektywniejsze jej wykorzystywanie a na 
przedsiębiorstwach sektora energetycznego bycie bardziej konkurencyjnym. Kon-
kurencja na rynku energii jest wyrazistą tendencją światowej gospodarki. 

Dążenie do stworzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej opiera się 
na przeświadczeniu, że wytwarzanie i sprzedaż energii nie powinny mieć charak-
teru monopolu naturalnego i że mechanizmy rynkowe, a zwłaszcza konkurencja 
pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi są najlepszym sposobem na obni-
żenie cen energii i podniesienie jakości obsługi klientów.

Konkurencja w sektorze energetycznym wymusza starania o realizację celów 
podmiotów gospodarczych przez zaspokajanie potrzeb klientów fi nalnych (odbiorcy 
detaliczni czyli gospodarstwa domowe i odbiorcy nie będący gospodarstwami domo-
wymi). W ujęciu marketingowym nabywca energii może brać pod uwagę wszystkie 
bieżące i potencjalne kontroferty i substytuty4, natomiast w ujęciu szerokim konku-
rencja jest rywalizacją podmiotów, mającą na celu osiągnięcie korzyści związanych 
z działalnością gospodarczą na rynku krajowym i międzynarodowym. Konkurencja 
jest procesem, w którym podmioty rynkowe współzawodniczą ze sobą w zawieraniu 
transakcji poprzez dostarczanie korzystniejszych ofert niż inni uczestnicy gry ryn-
kowej, aby zrealizować zamierzone cele i podnieść efektywność funkcjonowania. 

2 D.S. Cho, H.C. Moon, From Adam Smith to Michael Porter: Evolution of Competitiveness 
Theory, World Scientifi c Pub Co Inc, 2002, s. 26.

3 Polityka gospodarcza, red. T. Włudyka, Wolters Kluwer, 2007, s. 29–30.
4 Ph. Kotler, Marketing Insight from A to Z, John Willey & Sons, New Jersay 2003, s. 152.
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Pojęcie konkurencji dotyczy zarówno rynku producentów, rynku pośredników, jak 
i rynku konsumentów. Konkurencja pozwala spotkać się na rynku wszystkim tym 
przedsiębiorstwom, które mają innym do zaoferowania jakieś dobra i usługi, z tymi, 
którzy chcieliby dokonać zakupów. W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycz-
nej, w Polsce od 1 lipca 2007 roku, klienci nabywający energię elektryczną uzyskali 
prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zatem teoretycznie mogą dokony-
wać najkorzystniejszych dla siebie wyborów. Jest to wynikiem realizacji zasady 
TPA (Third Party Access) umożliwiającej korzystanie z sieci dystrybucyjnej innym 
podmiotom handlującym energią elektryczną. Dzięki tym przepisom 15,7 mln klien-
tów na rynku ma prawo wolnego wyboru dostawcy energii elektrycznej. Na rynku 
jest dokonywana nieustanna selekcja ofert, jak również weryfi kowana jest zdolność 
dokonywania zakupów przez poszczególnych nabywców. To właśnie konkurencja 
sprawia, że rynek jest tak bardzo wymagający wobec wszystkich uczestników życia 
gospodarczego. Każdy uczestnik transakcji rynkowej chce, bowiem dokonać ko-
rzystnej transakcji. Na zawieranej transakcji rynkowej nikt nie chce stracić. Jeżeli 
taka postawa jest powszechna, to zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą się 
bardzo starać, aby właśnie ich oferty zostały zaakceptowane na rynku5. 

Według Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów konkurencja jest współ-
zawodnictwem niezależnie działających na rynku przedsiębiorców, niepowiąza-

5 Por. T. Przybyciński, Konkurencja i ład rynkowy, SGH, Warszawa 2005.

Źródło: Word Energy Outlook 2005, s. 81, (www.iea.org)

Rysunek 1. Prognoza światowego zapotrzebowanie na energię pierwotną do 2030 
wg scenariusza referencyjnego (Reference Scenerio)
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nych ze sobą, zmierzającym do osiągnięcia podobnych celów gospodarczych6. 
W przypadku sektora energetycznego przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem 
energią tworzą niepowiązane ze sobą grupy, które konkurują na zasadach wolne-
go rynku. Wprowadzona w Polsce od 1 lipca 2007 r. pełna liberalizacja na rynku 
energii elektrycznej umożliwiła stworzenie nowej struktury przedsiębiorstw ener-
getycznych. Obecnie funkcjonują 4 Grupy Energetyczne oraz dwa przedsiębior-
stwa stanowiące własność fi rm zagranicznych. Grupy przedsiębiorstw powstałe 
w wyniku rozdziału w połowie 2007 r. działalności handlowej i dystrybucyjnej 
dotychczasowych Zakładów Energetycznych przedstawia rysunek 2.

W ekonomii konkurencję uważa się za podstawę wolnego rynku, uznającego 
swobodną wymianę towarów oraz prawo podaży i popytu za fundamentalne czyn-
niki samoregulujące podstawy życia gospodarczego. Teoria wolnego rynku zakła-
da wolność współzawodniczenia ze sobą wszystkich podmiotów gospodarczych 
we wszystkich obszarach produkcji, handlu i usług. Teoretycznym ujęciem wolne-
go rynku jest model konkurencji doskonałej. W sektorze energetycznym otwartym 
pozostaje pytanie o wolny rynek i swobodę konkurowania. Konkurowanie może 
się odbywać w oparciu o wiele cech oferty rynkowej, takich jak cena, jakość, for-
ma płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi 
proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji:
●     konkurencja doskonała 
●     konkurencja monopolistyczna 

6 Prawo konkurencji na co dzień, „Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów” 2007, 
nr 5, s. 26.

Źródło: www.cire.pl

Rysunek 2. Grupy energetyczne w Polsce
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●     konkurencja polipolistyczna (atomistyczna) 
●     oligopolistyczna
●     duopolistyczna
●     monopolistyczna.

W Polsce energia przez wiele lat traktowana była przez inne sektory jako dobro 
rzadkie, stąd zastosowanie zasad wolnorynkowych dotyczących liberalizacji han-
dlu wydawało się bardzo trudne do wdrożenia. Dlatego pojawienie się konkurencji 
w sektorze energetycznym, który był dotychczas izolowany, mogło powodować 
problemy ze zrozumieniem podstawowych kwestii dotyczących konkurencyjno-
ści. Rząd Polski dążył do stworzenia warunków, które umożliwiły liberalizację 
rynku energii. W roku 2008 najpilniejszym zadaniem rządu była restrukturyzacja 
kontraktów długoterminowych (KDT). Kontrakty długoterminowe zawierane były 
przez elektrownie z PSE S.A. w latach 1994–1998. Różniły się one zarówno dłu-
gością, jak i zakresem. Celem KDT-ów było umożliwienie wytwórcom energii, 
znajdującym się wówczas w słabej sytuacji fi nansowej, pozyskiwanie środków na 
niezbędne i kosztowne inwestycje modernizacyjne. Jednakże wynikające z umów 
przyszłe wierzytelności, które posłużyły do zabezpieczenia spłaty zadłużenia za-
ciągniętego na realizację tych inwestycji, blokowały powstawanie wolnego rynku 
a ich struktura była niekorzystna dla sektora, ponieważ powodowała konieczność 
sprzedawania energii po cenach niższych niż rynkowe. Dzięki rozwiązaniu KDT-
ów możliwa stała się konkurencja pomiędzy wytwórcami. Firmy zajmujące się 
dystrybucją uzyskały większy wolumen energii elektrycznej od wytwórców. 

Zakup energii elektrycznej przez nabywcę jest nierozerwalnie związany z ko-
niecznością jej przesyłu od wytwórcy (elektrowni) do nabywcy. Kupując energię 
elektryczną klient nabywa:
●     towar w postaci energii elektrycznej 
●     usługę przesyłu tej energii od wytwórcy do odbiorcy.

Sytuacja ta, choć z pozoru oczywista, jest jedną z podstawowych cech rynku 
energii, gdyż już obecnie energia wytworzona w elektrowni jest przesyłana przez 
przynajmniej dwa różne przedsiębiorstwa i może być sprzedana klientom przez 
trzeci niezależny podmiot. Energia elektryczna i usługa jej przesyłu są podsta-
wowymi produktami na rynku energii. W zakresie przesyłu energii nabywca nie 
posiada jeszcze możliwości wyboru sieci, którymi zostanie przesłana zakupiona 
energia, gdyż przesył funkcjonuje w warunkach monopolu naturalnego. W przy-
padku zliberalizowania rynku klient ma do wyboru kilku dostawców, jednak nie 
wpływa to znacząco na obniżenie kosztów. Ceny za przesył energii są w tym przy-
padku regulowane przez powołany w tym celu organ administracji rządowej w po-
staci Urzędu Regulacji Energetyki.

Podobnego zdania nt. konkurencyjności a raczej jej braku w sektorze energe-
tycznym jest T. Kowalak, który uważa, że jeszcze jest zbyt wcześnie aby mówić 
o konkurencyjności na rynku energii, gdyż energia elektryczna nie spełnia warun-
ków kwalifi kowania rynku jako konkurencyjnego: 
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●     sieciowy charakter dostarczania energii elektrycznej do odbiorców, związa-
ny z brakiem możliwości efektywnego ekonomicznie magazynowania energii, 
wyklucza wzajemną mobilność podaży i popytu w zakresie usług sieciowych, 

●     monopolistyczna pozycja fi rm dostarczających energię, w połączeniu z trudną 
do zrozumienia dla przeciętnego konsumenta techniką jej wytwarzania i trans-
portu, 

●     przeciętny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych przekracza 30 lat a kapita-
łochłonność tych inwestycji w praktyce wyklucza dublowanie projektów inwe-
stycyjnych.
Mówiąc o konkurencji mamy na myśli zjawisko, w którym uczestnicy dążą do 

zdobywania przewagi nad innymi. Zatem konkurencyjność przedsiębiorstwa to 
zdolność do sprawnego realizowania celów7. Konkurencja to także grupa przed-
siębiorstw tej samej branży, współzawodnicząca z danym podmiotem na tym sa-
mym rynku. W szerszym znaczeniu przedsiębiorstwo konkuruje nie tylko z innymi 
przedsiębiorstwami na swoim rynku, ale także z potencjalnymi uczestnikami rynku, 
producentami dóbr substytucyjnych, dostawcami, odbiorcami i innymi podmiotami 
tworzącymi otoczenie konkurencyjne. Uczestników rynku energii elektrycznej moż-
na podzielić na cztery następujące grupy: wytwórcy energii, przedsiębiorstwa zaj-
mujące się handlem energią, fi rmy zajmujące się transportem energii oraz klienci.

Wytwórcy energii 

Elektrownie – W Polsce funkcjonuje obecnie 19 elektrowni (tzw. elektrow-
ni systemowych zwanych też elektrowniami zawodowymi), w których energia 
elektryczna wytwarzana jest ze spalania węgla brunatnego i węgla kamiennego. 
W elektrowniach tych produkowane jest 75 % całości energii zużywanej w kraju. 
Do największych z tych elektrowni należą: Bełchatów, Opole i Turów (tworzące 
tzw. Grupę BOT) oraz Połaniec, Kozienice, Rybnik i Dolna Odra. 

Elektrociepłownie – W Polsce pracuje obecnie ponad 50 elektrociepłowni zlo-
kalizowanych przy większych aglomeracjach miejskich. Elektrociepłownie (tzw. 
przemysłowe) lokalizowane są również w obrębie większych zakładów przemy-
słowych. W naszym kraju funkcjonuje obecnie przeszło 160 takich obiektów.

Firmy zajmujące się handlem energią

Firmy zajmujące się handlem energią (tzw. Spółki obrotu) kupują energię od 
wytwórców i sprzedają ją klientom fi nalnym. Ceny i warunki transakcji są indy-
widualnie ustalane pomiędzy fi rmą sprzedającą, a kupującą energię lub wynikają 
z zasad jej zakupu (zakup na giełdzie energii lub za pośrednictwem internetowych 
platform obrotu energią).

7 M. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa – Budowanie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń, 2005, str. 36.
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Firmy zajmujące się transportem energii

Ze względu na to, że straty związane z przesyłem energii elektrycznej są odwrot-
nie proporcjonalne do napięcia, na jakim jest ona przesyłana, energię elektryczną 
transportuje się liniami o możliwie najwyższym napięciu. W drodze z elektrowni 
do klientów fi nalnych energia elektryczna transportowana jest dwoma rodzajami 
sieci elektroenergetycznych: 
●     tzw. sieciami przesyłowymi o napięciu 220 i 400 kV należącymi do Polskich 

Sieci Elektroenergetycznych SA, którymi energia transportowana jest bezpo-
średnio z elektrowni do tzw. Głównych Punktów Zasilających (GPZ) oraz 

●     tzw. sieciami dystrybucyjnymi o napięciu od 230 V do 110 kV należącymi do 
dystrybutorów energii, którymi energia transportowana jest z GPZ-ów bezpo-
średnio do klientów fi nalnych.
W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje czternastu dystrybutorów energii elek-

trycznej co pozwala na podjęcie wyzwań dotyczących konkurencyjności. Umieć 
sprostać konkurencji oznacza być konkurencyjnym. Konkurencyjność może odby-
wać się na wielu płaszczyznach: na poziomie przedsiębiorstwa, pomiędzy sektora-
mi gospodarki, gospodarkami narodowymi czy ugrupowaniami integracyjnymi. 

2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa

Pojęcie konkurencyjności można zdefi niować jako zdolność przedsiębiorstwa 
do funkcjonowania w danej branży w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Im 
większa konkurencyjność tym pozycja przedsiębiorstwa na rynku jest pewniejsza 
a jego funkcjonowanie mniej narażone na bodźce zewnętrzne i niepomyślną ko-
niunkturę. Według defi nicji OECD konkurencyjność oznacza zdolność przedsię-
biorstw, przemysłów, regionów, narodów i ponadnarodowych ugrupowań do ge-
nerowania, w każdych warunkach, możliwie największych przychodów z zastoso-
wania czynników wytwórczych przy ich możliwie największym wykorzystaniu8. 

Konkurencyjność przedsiębiorstw jest opisywana w literaturze jako: 
●     proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, pró-

bują przedstawić korzystniejsze od innych oferty ceny, jakości lub innych cech 
wpływających na decyzje zawarcia transakcji, 

●     zdolność przedsiębiorstwa do zrównoważonego rozwoju w długim okresie oraz 
dążność do utrzymania i powiększania udziałów rynkowych, 

●     relatywna zdolność do forsowania własnego systemu celów, zamierzeń bądź 
wartości, 

●     zdolność do podnoszenia przez przedsiębiorstwa efektywności wewnętrznego 
funkcjonowania poprzez umocnienie i poprawę swojej pozycji na rynku, 

●     umiejętność osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, 

8 J. Misala, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyj-
ność gospodarki narodowej, Radom 2007, s. 22.
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●     zdolność do osiągania korzyści,
●     zdolność do osiągania zysków,
●     rywalizacja i współpraca jednocześnie prowadząca do poznawania istotnych 

technologii, jak i potrzeb oraz wymagań klientów9.
Konkurencyjność przedsiębiorstwa i jego pozycja na rynku jest efektem od-

działywania wielu mechanizmów, uzależniona jest od czynników wywodzących 
się z makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego i wnętrza przedsiębiorstwa. 

Czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa w podziale na ma-
krootoczenie, otoczenie konkurencyjne i wnętrze przedsiębiorstwa przedstawia 
tabela 1.

9 E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN, Warszawa–
Poznań, 2002, s. 76. 

Źródło: opracowanie własne

Makrootoczenie Otoczenie konkurencyjne Wn trze przedsi biorstwa

Mi dzynarodowe: m.in. polsko-
-holenderski projekt w zakresie 
efektywno ci energetycznej, 
umowy niemiecko-rosyjskie 
w sprawie planów budowy 
gazoci gu na dnie Ba tyku

Dostawcy: m.in. kopalnie, spó ki 
w glowe, dostawcy OZE

Zarz dzanie

Polityczne: m.in. Polityka 
Energetyczna Polski do 2030 
roku, Wieloletni program 
promocji biopaliw na lata 
2008–2014

Nabywcy: m.in. klienci 
indywidualni, klienci nie b d cy 
gospodarstwami domowymi

Obszary funkcjonalne

Prawne: m.in. dyrektywy unijne 
(2002/91/WE; 2004/08/WE; 
2001/77/WE; 2001/80/WE; 
NEC 2001/81/WE; 2003/87/WE; 
2006/32/WE), prawo energetyczne

Nowe produkty Instrumenty marketingowe: 
produkt (jako , marka, obs uga 
posprzeda owa), cena, kana y 
dystrybucji, promocja

Socjokulturowe: systemy warto ci 
i postawy spo eczne, mobilno  
ludzi, zrzeszenia si  
konsumentów, zwyczaje 
i obyczaje

Substytuty: m.in. OZE, gaz

Technologiczne: nowe 
technologie, kogeneracja, wzrost 
zapotrzebowania na energi

Walka konkurencyjna wewn trz 
sektora: grupy energetyczne, 
zagraniczne firmy energetyczne 
dzia aj ce w Polsce

Ekologiczne i warunków 
naturalnych: m.in. ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, 
ograniczenie emisji SOX oraz NOX

Tabela 1. Czynniki kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstw energetycznych
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Obecnie za najważniejsze czynniki wpływające na konkurencyjność przedsię-
biorstw uważa się przede wszystkim:
●     innowacyjność i zaawansowanie technologiczne danego podmiotu gospodar-

czego 
●     sieć kontaktów i kooperantów 
●     ceny produktów i usług 
●     jakość produktów usług 
●     inwestycje własne oraz możliwość pozyskania kapitału 
●     dostępność i sposób fi nansowania działalności 
●     otoczenie biznesowe (np. pomoc rządu lub samorządu). 

O konkurencyjności w coraz większym stopniu decydują czynniki jakościowe 
związane m.in. z postępem technicznym, innowacjami, systemami zarządzania. 
Szczególne znaczenie mają wskaźniki dotyczące nauki, techniki i innowacji, któ-
re prezentują poziom konkurencyjności technologicznej i innowacyjnej przedsię-
biorstwa.

Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa może być wyrażona za pomocą na-
stępującego wzoru:

ZKprzedsiębiorstwa = Pnakładów + Smechanizmów organizacji + ESdziałania + PE + I

gdzie:
ZKprzedsiębiorstwa = zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa
Pnakładów = produktywność nakładów 
Smechanizmów organizacji = sprawność mechanizmów organizacji 
ESdziałania = efektywność i skuteczność działania 
PE = przedsiębiorczość i elastyczność 
I = innowacyjność

W dobie gospodarki opartej na informacji i wiedzy, konkurencyjność nie zmie-
niła swojej formy. Uogólniając możemy powiedzieć, iż jej nadrzędnym celem jest 
dostarczanie konsumentom wyższej wartości dodanej niż konkurencja, rywale 
i partnerzy na rynku.

3. Przewaga konkurencyjna

Przewaga konkurencyjna jest efektem odpowiedniego wykorzystywania zaso-
bów przedsiębiorstwa. Przewagę konkurencyjną opisuje się trzema wymiarami: 
rodzajem, rozmiarem i trwałością. Jeśli przewaga nie jest trwała i nie daje się 
utrzymać, przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa będzie niestabilna. W innym 
ujęciu przewaga konkurencyjna może zależeć od czynników materialnych i nie-
materialnych. W obecnej dobie ważniejszą rolę odgrywają zasoby ludzkie i wie-



114 Piotr F. Borowski, Małgorzata Stawicka

dza oraz polityka personalna lub polityka kadrowa10. Funkcja personalna w no-
woczesnym przedsiębiorstwie nie ogranicza się jedynie do spraw kadrowych, ale 
dotyczy szeroko rozumianych spraw osobowych, związanych z pomocą prawną, 
organizacyjną, techniczną lub medyczną niesioną pracownikom11. Docenianie 
roli i znaczenia funkcji personalnej przez przedsiębiorstwo najłatwiej zauważyć 
w usytuowaniu w strukturze organizacyjnej osób odpowiedzialnych za realizację 
tej funkcji. Każde przedsiębiorstwo coraz bardziej rozumie znaczenie i rolę swo-
ich pracowników w procesie wzrostu i rozwoju. Nie tylko małe, ale i duże przed-
siębiorstwa dostrzegają, że ludzie odgrywają kluczowe znaczenie w działalności 
i przyczyniają się do odnoszenia sukcesów. Zdobycie i utrzymanie jak najlepszych 
pracowników jest priorytetem pracodawcy, który chce odnieść sukces w strategii 
konkurowania na rynku12. Pracownicy powinni być uznawani za centralną a nawet 
więcej niż centralną część przedsiębiorstwa. Rola jaką odgrywają w odnoszeniu 
przewagi konkurencyjnej jest nie do przecenienia we współczesnych przedsiębior-
stwach i sukces fi rmy zależy od zespolenia człowieka i jego wiedzy z organizacją 
(people-emodied know-how)13. 

Utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej uzależnione jest od spełnienia 
następujących warunków:
–      przewaga musi być wystarczająca, tj. odpowiednia do dostarczania rzeczywi-

stej korzyści fi rmie, klientom, udziałowcom,
–      podtrzymywana, czyli broniąca się skutecznie przed zmianami w otoczeniu 
fi rmy,

–      rozpoznawalna i powiązania z korzyściami dla klientów.
Przewaga konkurencyjna oznacza bycie lepszym od innych w konkretnej dzia-

dzienie biznesu. Może być osiągnięta jeśli przedsiębiorstwo posiada zdolność do 
redukcji kosztów, osiąga dominującą pozycję rynkową lub wykazuje się umie-
jętnościami redefi nicji zasad oraz innowacyjnością. Pojęciem, które pojawia się 
w modelu przewagi konkurencyjnej i w koncepcji zarządzania przez wartość jest 
wartość dla klienta. Z rozważań nad modelem przewagi konkurencyjnej wynika 
jedynie, że wartość dla klienta stanowi różnicę między uzyskanymi przez klienta 
korzyściami a kosztami (ceną), którą musi on ponieść, aby dany produkt nabyć. 

Przewaga konkurencyjna może być, zatem rozumiana jako zajmowanie przez 
przedsiębiorstwo lepszej pozycji w branży, osiąganie lepszych wyników, umiejęt-
ność wykonywania czegoś lepiej niż rywale. Jednocześnie pogarszanie wyników 
należy rozumieć jako utratę tej przewagi a w efekcie i pozycji konkurencyjnej.

Podejście do przewagi konkurencyjnej może dokonywać się na kilka sposo-
bów:

10 M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999, s. 23.
11 Ch. Harris, R. Harris, Developing a Lean Workforce: A Guide for Human Resources, Productiv-

ity Press, 2007, s. 7–8.
12 R.B. Renckly, Human Resources, Barron’s Educational Series, 2004, s. 20.
13 G. W. Bohlander, S. A. Snell, A. Sherman, Managing Human Resources, South–Western Col-

lege Pub, 2006, s. 4–5.



115Konkurencyjność przedsiębiorstw energetycznych w Polsce

–      rynkowe – uwzględniające wpływ otoczenia na organizacje. Kładzie nacisk 
na ważność rynku jako miejsca tworzenia przewagi konkurencyjnej. W chwili 
obecnej wydaje się, iż najważniejszym jest możliwość zaproponowania kon-
sumentowi takich rozwiązań i innowacji które łączą prace fachowców z wielu 
sektorów, wielu dziedzin

–      zasobowe – wiąże się z wykorzystaniem zasobów organizacji niezbędnych do 
utrzymania i rozwijania przewagi konkurencyjnej. Kładzie nacisk na zasoby 
jako główny czynnik rozwoju organizacji. Zdolność do konkurowania jest tym 
większa im zasoby są bardziej przystosowane do podejmowania pojawiających 
się wyzwań. Skuteczność natomiast przejawia się w wynikach ekonomicznych 
w większych przedziałach czasu.
Kolejny aspekt to sposób w jaki przewagę możemy osiągnąć. Nie jest to już 

kwestia posiadania i możliwości spożytkowania wiedzy tylko z jednego zakresu 
ale umiejętność uzyskania i połączenia rożnych, wielu źródeł wiedzy jednocześnie. 
Coraz częściej mamy do czynienia z produktami do których wytworzenia koniecz-
ne było połączenie wiedzy, techniki, technologii i umiejętności z kilku sektorów. 
Dotykamy tu problemu ogólnej dostępności do wiedzy. Wiąże się to z faktem, iż 
każda fi rma na rynku może sięgnąć po takie same lub podobne rozwiązania. Dlate-
go tak bardzo ważnym jest umacnianie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej.

Źródłami przewag konkurencyjnych wynikających z globalizacji są:
–     globalna konfi guracja
–      globalna koordynacja
–      korzyści skali
–      korzyści zasięgu
–      korzyści doświadczenia.

Skala areny konkurencji na jakiej przedsiębiorstwo uzyskało lub stara się uzy-
skać przewagę konkurencyjną możemy podzielić na dwa rodzaje:
–      lokalna przewaga konkurencyjna 
–      globalna przewaga konkurencyjna.

Efektem globalizacji jest coraz szybsze powstawanie przedsiębiorstw trans-
narodowych oraz fi rm międzynarodowych, funkcjonujących w zróżnicowanych 
kręgach kulturowych. Obecne stulecie niesie ze sobą przyspieszenie przepły-
wu myśli i technologii. Postęp naukowo-techniczny, stanowi jeden z głównych 
czynników kształtujących zarówno rozwój działalności gospodarczej, jak i jej 
umiędzynarodowienie. Postęp ten w znacznym stopniu wpływa na proces glo-
balizacji. Intensyfi kacja postępu naukowo-technicznego, jako głównego kata-
lizatora procesu globalizacji, przyczyniła się do wzrostu podaży tzw. nowych 
technologii (zwłaszcza mikroelektronicznych), a jednocześnie zwiększyła zapo-
trzebowanie na nie przez intensyfi kację globalnej konkurencji oraz jej ukierun-
kowania na wdrażanie innowacji technologicznych. Potrzeby szybko rozwija-
jącego się biznesu międzynarodowego stanowią jedną z ważniejszych przesła-
nek coraz szerszego wykorzystywania informacji oraz służących im technologii 
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w produkcji i komercjalizacji wyrobów14. Dostrzegamy jak kurczy się odstęp 
pomiędzy poszczególnymi regionami świata, w wyniku czego coraz trudniej jest 
rywalizować na rynku wyłącznie w oparciu o strategię produktową odnoszącą 
się do nowych i niedoścignionych rozwiązań. Konkurencja potrafi  wypuścić na 
rynek substytut w ciągu kilku czy kilkunastu dni w zależności od branży i specy-
fi ki produktu. Okres od wdrożenia nowości do pojawienia się substytutów uległ 
radykalnemu skróceniu. Większość menedżerów początku XXI wieku ma do 
czynienia z otoczeniem burzliwym, w którym produkty ulegają ciągłym zmia-
nom oraz następują wahania w liczbie konkurentów i klientów oraz pojawiają się 
innowacje i nowości techniczne. Otoczenie burzliwe charakteryzuje się szybką 
zmianą wyrobów i usług oraz trudnymi do przewidzenia zmianami gospodarczo-
społecznymi. Występuje wspomniane powyżej szybkie tempo postępu naukowo-
technicznego15. 

W dobie globalizacji szerszym i bardziej rozbudowanym jest aspekt przewagi 
globalnej. Według kryterium źródła jej uzyskania możemy wyodrębnić przewagę 
strategiczną i komparatywną. Pierwsza z nich ma swoje źródło w bazowej strategii 
przedsiębiorstwa opartej o doskonałość potencjału konkurencyjności i sprawności 
instrumentów konkurowania. Przewaga komparatywna natomiast wynika z umie-
jętnego wykorzystywania źródeł zewnętrznych względem przedsiębiorstwa tkwią-
cych w danym kraju, w którym zlokalizowany jest oddział międzynarodowego 
przedsiębiorstwa. 

4. Międzynarodowa konkurencyjność kraju w świetle energetyki

Konkurencyjność międzynarodowa kraju jest różnie defi niowana, w zależności 
od akcentowanych aspektów i podejścia autorów do tematyki. W literaturze przed-
miotu spotyka się liczne i bardzo zróżnicowane defi nicje tego pojęcia. Defi nicje 
dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki są tworzone przez ana-
lityków czy instytucje zajmujące się tym pojęciem. Różnice w defi niowaniu wyni-
kają z faktu, że są one tworzone pod kątem przydatności dla prowadzonych badań 
przez daną instytucję. Do czasów globalizacji pod pojęciem międzynarodowej 
konkurencyjności kraju rozumiano zdolność fi rm, pochodzących z danego kraju, 
do konkurencji na rynkach światowych. Zdolność tę mierzono jego siłą eksporto-
wą za pomocą takich wskaźników, jak:
–      udział w eksporcie światowym
–      udział eksportu w GDP
–      dynamika eksportu
–      bilans handlu zagranicznego

14 A. Zorska, Nowa gospodarka a globalizacja i regionalizacja, w: „Master of Business Admini-
stration” 2003, nr 1.

15 D. Burchart-Korol, P. Musiał, Podstawy zarządzania dla inżynierów, Wydawnictwo Politech-
niki Śląskiej, Gliwice 2006, s. 49.
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–      struktura towarowa eksportu, zwłaszcza udział produktów naukochłonnych
–      terms of trade.

Według P. Krugmana i prowadzonych dyskusji nad międzynarodową konku-
rencyjnością gospodarek to nie kraje, a działające na ich obszarze przedsiębior-
stwa konkurują o uzyskanie przewagi i odniesienie korzyści16.

Globalizacja wprowadziła przewartościowanie pojęcia międzynarodowej kon-
kurencyjności, sprawiła, że strumienie towarów w handlu światowym zaczęły być 
substytuowane przez strumienie kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji za-
granicznych. W uproszczeniu można stwierdzić, że zamiast masywnego eksportu 
do danego kraju bardziej opłacało się przenieść tam linię produkcyjną, ulokować 
własną organizację sprzedaży bądź jedno i drugie łącznie17. W przypadku sektora 
energetycznego kluczowe znaczenie dla stworzenia warunków międzynarodowej 
konkurencyjności miał Traktat Karty Energetycznej (TKE) podpisany w grudniu 
1994 r. w Lizbonie przez 51 krajów, w tym państwa Europy Zachodniej, Środko-
wej i Wschodniej oraz Stany Zjednoczone, Japonię, Kanadę i Australię. Traktat 
ten jako pierwszy wielostronny dokument zawarty między krajami reprezentują-
cymi państwa Wschodu i Zachodu miał za zadanie stworzyć warunki dla pełnej 
globalizacji gospodarki światowej poprzez ograniczenie suwerenności poszcze-
gólnych krajów w dziedzinie energii. Jego treść była efektem ścierania się intere-
sów gospodarczych międzynarodowych koncernów z interesami państw narodo-
wych. Traktat konstruuje zasadę dostępu inwestorów zagranicznych do zasobów 
energetycznych państw, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do decydowania 
przez państwo o geografi i poszukiwań oraz wyznaczaniu poziomu wydobycia. 
Traktat zakłada narodowe traktowanie inwestorów zagranicznych, tzn., że pań-
stwo nie może wobec nich stosować większych wymagań, niż wobec inwesto-
rów krajowych, nie może ograniczać ich praw do uzyskania licencji i koncesji na 
poszukiwania i eksploatację surowców, musi również udzielać im takich samych 
preferencji, np. gwarancji państwowych. Traktat przyznaje inwestorom prawo do 
nieograniczonego transferu zysków za granicę. 

5. Wnioski

Energia elektryczna używana jest do produkcji niemal wszystkiego, a koszty 
jej wytwarzania i ceny są jednym z czynników determinujących międzynarodową 
konkurencyjność gospodarki, co powinno mobilizować do wykorzystania wszel-
kich możliwych sposobów podniesienia efektywności przedsiębiorstw elektroener-
getycznych. Podnoszenie efektywności funkcjonowania sektora jest możliwe na 
dwa sposoby: poprzez wymuszanie jej metodami administracyjnymi oraz wdroże-
nie mechanizmów konkurencyjności. Wyzwaniem dla gospodarek państw wyso-

16  P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, “Foreign Affairs” 1994, No. 2.
17 Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. 

P. Bożyk, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2004, s. 13–15.



118 Piotr F. Borowski, Małgorzata Stawicka

korozwiniętych, w tym dla krajów Unii Europejskiej, jest poszukiwanie sposobów 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od wzrastającego zużycia energii. Działania 
te wspierane są przez liczne inicjatywy prawodawcze i programy racjonalnego 
wykorzystania energii oraz politykę dotyczącą wykorzystywanie konkurencyjnej 
i efektywnej energii odnawialnej, co wpływać będzie na podnoszenie poziomu kon-
kurencyjności. Zdaniem Komisarza Unii Europejskiej ds. polityki energetycznej 
Europie potrzebna jest nowa rewolucja przemysłowa polegająca na zmniejszeniu 
energochłonności, zwiększeniu efektywności energetycznej i zwiększeniu produk-
cji energii ze źródeł odnawialnych. Bezpośrednia konkurencja o odbiorcę, toczona 
pomiędzy przedsiębiorstwami, zmusza je do uruchamiania rezerw efektywności 
znacznie skuteczniej niż ingerencja administracyjna. Jednakże wdrożenie wolnej 
konkurencji nie jest obiektywnie możliwe, gdy mobilność odbiorców na rynku jest 
wykluczona przez naturalny monopol dostaw za pośrednictwem sieci.
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KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH 
W POLSCE

Streszczenie

Artykuł omawia zagadnienie konkurencyjności sektora energetycznego w Pol-
sce. Autorzy stawiają pytanie czy zostały spełnione warunki, aby można było mó-
wić o konkurencyjności wśród przedsiębiorstw energetycznych. W wyniku libera-
lizacji rynku energii elektrycznej, klienci nabywający energię elektryczną uzyskali 
prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zatem teoretycznie mogą dokony-
wać najkorzystniejszych dla siebie wyborów. Nie wpływa to jednak znacząco na 
obniżenie kosztów, gdyż ceny za przesył energii są regulowane przez powołany 
w tym celu organ administracji rządowej w postaci Urzędu Regulacji Energetyki. 
Energia elektryczna używana jest do produkcji niemal wszystkiego, a koszty jej 
wytwarzania i ceny są jednym z czynników determinujących konkurencyjność go-
spodarki, co powinno mobilizować do wykorzystania wszelkich możliwych spo-
sobów podniesienia efektywności przedsiębiorstw elektroenergetycznych.

Słowa kluczowe: zarządzanie, konkurencyjność, konkurencyjność międzyna-
rodowa, energetyka.

COMPETITIVENESS OF ENERGY COMPANIES IN POLAND

Abstract

The article discusses energy sector competitiveness in Poland. The authors ask 
if all conditions were fulfi ll to speak about competitiveness among the energe-
tic enterprises. As the result of energy market liberalization the customers who 
purchases energy can switch on different deliverers of energy. Theoretically the 
clients can choose the best solution but in the practice energy prices depend on 
government administration – Energy Regulatory Offi ce. Electric energy is used 
in everyday life and we use them to produce everything so the energy price is the 
most important factor on competitiveness way and economy should fi nd the solu-
tion to increase effi cient of energetic enterprises.

Key words: management, competitiveness, international competitiveness, 
energy.
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1. Wstęp

Potrzebę  zapewnienia wysokiej jakości oprogramowania dostrzeżono już 
w końcu lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Pojawiający się wówczas 
w wielu projektach stan przekraczania czasu realizacji i budżetów w projektach 
informatycznych zyskał potoczną nazwę kryzysu oprogramowania [5, s. 278]. 
Doprowadziło to do podjęcia prac mających na celu wypracowanie narzędzi 
zarządzania jakością w tej dziedzinie. Powstały normy międzynarodowe (ISO) 
oraz modele uznane za de facto światowe standardy. Najbardziej znanym z nich 
jest integracja modelu dojrzałości organizacyjnej CMMI (Capability Maturity 
Model Integration). Formalizuje procesy pozyskania i wytwarzania oprogra-
mowania oraz umożliwia ocenę stopnia dojrzałości procesów oprogramowania. 
W artykule omówiono skrótowo ten model oraz przedstawiono jego praktyczną 
aplikację.

2. Proces wytwarzania oprogramowania

Proces  wytwarzania oprogramowania jest inżynierskim przedsięwzięciem pro-
dukcyjnym, w wyniku którego powstaje efekt pracy ludzkiego umysłu, obejmujący 
programy, procedury, zasady i wszelkie dokumenty związane, dotyczące systemu 
przetwarzania danych [4]. Proces produkcyjny oprogramowania jest dekompono-
wany na mniejsze części składowe (etapy) [3, s. 32–35; 5, s. 277–279].

  * Mgr Paweł Lotko, Hewlett-Packard Polska.
** Dr Aleksander Lotko, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska.
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Pierwszym etapem jest specyfi kacja oprogramowania. Od jej wyników zależy 
w dużej mierze sukces projektu i koszty eliminacji błędów w kolejnych etapach. 
Przed przystąpieniem do opracowania oprogramowania dostawca powinien posia-
dać pełny i jednoznaczny  zestaw wymagań funkcjonalnych.

Następny proces to inicjacja projektu informatycznego.
Trzecim etapem jest projektowanie. Obejmuje wszelkie działania koncepcyj-

ne dotyczące wytwarzanego oprogramowania. Etap ten polega na przekształceniu 
wymagań klienta w produkt programowy. 

Kolejny etap to kodowanie. Oznacza  działania polegające na przekształceniu 
rezultatów projektowania w zbiory instrukcji zrozumiałe dla systemu przetwarza-
nia danych. Etap ten bardzo często odbywa się z wykorzystaniem narzędzi auto-
matyzacji inżynierii oprogramowania.

Następnym etapem jest integracja. Przetestowane moduły są łączone w jeden 
produkt.

Szósty etap obejmuje weryfi kację  oprogramowania. Oznacza testowanie opro-
gramowania, mające na celu wykrycie błędów i ich usunięcie, przeglądy, inspekcje.

Następny etap to walidacja oprogramowania, czyli zatwierdzenie przez dostaw-
cę oprogramowania jako kompletnego wyrobu, którego funkcjonowanie spraw-
dzono w warunkach zbliżonych do środowiska określonego w umowie. Walidacja 
obejmuje testowanie systemu w oparciu o mierzalne kryteria.

Kolejne etapy to implementacja, czyli instalacja i odbiór oprogramowania 
przez klienta. Aby objąć pełen cykl życia oprogramowania uwzględnia się także 
etapy występujące w czasie jego normalnej eksploatacji, a więc modyfi kację opro-
gramowania, jego pielęgnację oraz wycofanie z użycia. 

3. Charakterystyka modelu CMMI

Intensywne badania fi rm produkujących oprogramowanie w celu usprawnie-
nia procesu wytwarzania oprogramowania doprowadziły do stworzenia modelu 
dojrzałości procesów produkcyjnych oprogramowania SW-CMM (Capability Ma-
turity Model for Software). Model był opracowywany do 1991 roku przez Softwa-
re Engineering Institute (SEI) z Carnegie Mellon University i opublikowany [6]. 
Model jest zorientowany na oprogramowanie jako produkt i jest zestawem najlep-
szych praktyk. Model posiada elementy wspólne z normami:
–      z normą ISO 15504:1998 Information Technology – Software Process Asses-

sment (Technologia informacyjna – ocena procesów wytwarzania oprogramo-
wania) – koncepcję pięciu poziomów dojrzałości,

–      z normą ISO 9001:2000 – skupienie się na kliencie, podejście procesowe, cią-
głe doskonalenie, 

ale przede wszystkim czerpie z modelu dojrzałości systemu zarządzania jakością 
Ph. Crosby’ego, który wyróżnia pięć stopni dojrzałości: niepewność, przebudze-
nie, uświadomienie, mądrość i pewność [2].



123Szacowanie pracochłonności w procesie wytwarzania...

Obecnie występuje integracja modelu – CMMI (CMM Integration). Składa się 
z najlepszych praktyk w zakresie działań dotyczących wytwarzania i pielęgnacji 
w całym cyklu życia produktu lub usługi [7, s. 3]. Projekt CMMI został powzięty 
dla rozwiązania problemu użycia różnych modułów modelu CMM. Omawiany 
w artykule moduł modelu, zawierający praktyki zebrane pod nazwą CMMI for 
Development (CMMI-DEV) dostarcza zintegrowanego rozwiązania w zakresie 
wytwarzania oraz pielęgnacji produktów i usług. Drugi moduł, CMMI for Acqu-
isition (CMMI-ACQ), dotyczy inicjowania i zarządzania procesami pozyskiwania 
produktów i usług, a trzeci, CMMI for Services, usług [8, s. 3]. Nie są one oma-
wiane w tym artykule.

Podstawowym założeniem modelu jest stwierdzenie, że jakość systemu lub 
produktu w znacznym stopniu zależy od jakości procesów jego wytwarzania i pie-
lęgnacji [7, s. 5]. Główne komponenty modelu i relacje między nimi przedstawio-
no na rysunku 1.

Obszar procesów jest klastrem powiązanych praktyk w danym obszarze. Model 
zawiera 22 obszary procesów, zgrupowane w cztery kategorie [7, s. 18, 51]:
1.  Zarządzanie procesami – Process Management.
2.  Zarządzanie projektami – Project Management.
3.  Inżynieria – Engineering.
4.  Wsparcie techniczne – Support.

Źródło: [7, s. 17]

Rysunek 1. Główne komponenty modelu CMMI oraz relacje między nimi
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4. Koncepcja poziomów dojrzałości

Konstrukcja CMMI bazuje na koncepcji „dojrzałości” zarządzania procesami. 
Dojrzałość oznacza stopień „opanowania” przez organizację zachodzących w niej 
procesów. W sposób sformalizowany, pięć poziomów dojrzałości można przedsta-
wić następująco [7, s. 37–38]:
1.   Poziom  1 – początkowy (initial). Procesy są realizowane chaotycznie i doraź-

nie (ad hoc). Organizacja nie zapewnia stabilnego środowiska, w którym prze-
biegają procesy. Sukces takich organizacji pochodzi z heroicznych wysiłków 
ludzi, a nie z powtarzalnego wykorzystania zdefi niowanych procesów. Pomimo 
chaosu, organizacje na tym poziomie tworzą funkcjonujące produkty i usłu-
gi, jednak często poza ramami budżetów i nie dotrzymując harmonogramu, 
a w sytuacjach kryzysowych procesy są zarzucane.

2.   Poziom  2 – zarządzany (managed). Na tym poziomie gwarantuje się, że procesy 
są planowane i wykonywane zgodnie z istniejącą polityką. W projektach uczest-
niczą kompetentni pracownicy, którzy mają dostęp do odpowiednich zasobów, 
aby w sposób kontrolowany tworzyć produkty lub usługi. Procesy są monitoro-
wane, kontrolowane i przeglądane oraz oceniane pod kątem zgodności z opisem. 
Przebieg procesów jest utrzymywany także w sytuacjach kryzysowych. Wyjścia 
z procesów (produkty lub usługi) są zgodne z opisem, normami i procedurami.

3.   Poziom 3 – zdefi niowany (defi ned). Procesy są dobrze określone i zrozumiałe, 
opisane w normach, procedurach oraz metodach postępowania. Zestaw stan-
dardowych procesów w organizacji jest zdefi niowany i udoskonalany w czasie. 
Zestaw ten jest używany do zapewnienia spójności działań organizacji. 

4.   Poziom 4 – zarządzany ilościowo (quantitatively managed). Organizacja po-
siada wyrażone ilościowo cele w dziedzinie jakości i używa ich jako kryteriów 
zarządzania procesami. Jakość oraz wyniki procesów są rozumiane w katego-
riach statystycznych i są zarządzane w trakcie całego cyklu życia procesów. 
Powszechne przyczyny odchyleń procesów (common causes of process varia-
tion) są eliminowane, aby zapobiec powtórzeniom takich sytuacji w przyszło-
ści. Możliwe jest prognozowanie przebiegu procesów z wykorzystaniem metod 
statystycznych. W artykule zaprezentowano przykładowy model dla szacowa-
nia nakładów w procesie wytwarzania oprogramowania.

5.   Poziom 5 – optymalizujący (optimizing). Organizacja w sposób ciągły dosko-
nali swoje procesy na bazie zrozumienia statystyk je opisujących oraz zrozu-
mienia powszechnych przyczyn odchyleń procesów. Poziom optymalizujący 
oznacza ciągłe, przyrostowe, innowacyjne i technologiczne doskonalenie pro-
cesów. Ilościowe cele doskonalenia procesów są określone i dostosowywane 
do zmieniających się celów biznesu i używane jako kryteria w procesach zarzą-
dzania. Powszechne przyczyny odchyleń procesów są wykorzystywane w celu 
wprowadzania zmian procesów zmierzających do ich udoskonalenia i osiągnię-
cia ilościowo wyrażonych celów.
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5.  Autorski model szacowania pracochłonności w procesie produkcji 
oprogramowania (Effort Estimation Model – EEM)

 Używanie  modeli statystycznych jest wymagane przez CMMI. Od 4 poziomu 
dojrzałości – zarządzanego ilościowo (quantitatively managed), organizacja po-
winna posiadać wyrażone ilościowo cele w dziedzinie jakości i używać ich jako 
kryteriów zarządzania procesami. 

 Celem prezentowanego modelu jest  szacowanie pracochłonności projektu na 
bazie złożoności aplikacji wyrażonej w punktach funkcyjnych (Function Points – 
FP). Metoda punktów funkcyjnych jest metodą pomiaru złożoności oprogramowa-
nia opracowaną przez Alana Albrechta w 1979 roku. Metoda FP zakłada, że głów-
nymi wyznacznikami długości i kosztu procesu wytwarzania jest złożoność pro-
jektowanego oprogramowania. Punkt funkcyjny jest jednostką miary. W metodzie 
punktów funkcyjnych oprogramowanie jest rozumiane jako zestaw atomicznych 
procesów biznesowych lub funkcjonalności. Punkt funkcyjny jest taką elementar-
ną jednostką. Ideą metody FP jest określenie złożoności oprogramowania z punktu 
widzenia użytkownika niezależnie od technologii użytej do jego implementacji.

 Prezentowany model jest przeznaczony do wykorzystania przez menedżerów 
projektu przed rozpoczęciem procesu wytwarzania oprogramowania, a następnie 
po zakończeniu każdej z faz projektu (specyfi kacja/analiza wymagań, projektowa-
nie, kodowanie itd.). Używając technik projektowania wysokiego poziomu (high 
level design) zleca on oszacowanie złożoności wybranych aplikacji, wyrażonej 
w punktach funkcyjnych (FP). Na tej podstawie menedżer projektu estymuje pra-
cochłonność oprogramowania, a następnie pracochłonność całego projektu.

W modelu przyjęto następujące założenia:
1.   Zmienną określającą cele jakościowe modelu jest wariancja całkowitej praco-

chłonności w projekcie.
2.   Przewidywana pracochłonność inżynierska obejmuje operacyjne procesy w wy-

twarzaniu oprogramowania (low level design). Procesy zarządzania projektem, 
integracji, zarządzania konfi guracją i audytu dotyczą całkowitej pracochłonno-
ści projektu.

3.   Dla potrzeb szacowania zmiennych wykorzystywane są dane z rynku IT oraz 
wiedza ekspertów. Wartości tych zmiennych są zbierane w trakcie projektu 
i mogą być wykorzystywane w przyszłości dla poprawy dopasowania modelu. 
 Na rysunku 2 przedstawiono schematycznie wejścia i wyjścia proponowanego 

modelu  EEM. 
Model  generuje więc dwie zmienne wynikowe:

–      oszacowaną  pracochłonność prac inżynierskich w procesie wytwarzania opro-
gramowania w osobogodzinach (dla wybranych technologii oraz całkowitą),

–      najbardziej prawdopodobną  całkowitą pracochłonność projektu oraz końce 
przedziału ufności dla tej zmiennej.
Od strony technicznej model funkcjonuje w następujący sposób:
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–      Dla estymacji liczby osobogodzin dla danej technologii: oszacowana licz-
ba punktów funkcyjnych dla danej technologii jest dzielona przez produk-
tywność danego języka programowania, oszacowaną na podstawie rozmów 
z ekspertami wewnątrz organizacji oraz faktor doświadczenia zespołu, rów-
nież oszacowany na podstawie rozmów z ekspertami. Faktor doświadczenia 
zespołu jest zmienną przyjmującą jedną z trzech wartości: niskie, średnie 
wysokie.  Stosowna macierz zawiera wszystkie kombinacje zmiennych tech-
nologia–doświadczenie zespołu i odpowiadające tym kombinacjom warto-
ści mnożnika doświadczenia (experience multiplication factor), wykorzy-
stywany w obliczeniach. Kolejna macierz zawiera wartości produktywności 
dla różnych języków programowania. Suma osobogodzin dla wszystkich 
technologii daje całkowitą pracochłonność procesu wytwarzania danej apli-
kacji.

–      Dla estymacji całkowitej pracochłonności projektu: na podstawie danych histo-
rycznych (Project Performance Baseline), z wykorzystaniem metody najmniej-
szych kwadratów (MNK) budowana jest funkcja regresji. Model wykorzystuje 
liniowe równanie regresji pomiędzy pracochłonnością inżynierską (zmienna 
niezależna X) a pracochłonnością całkowitą (zmienna zależna Y) projektu. Do-
pasowanie modelu jest oceniane współczynnikiem determinacji liniowej R2. 
Oszacowana pracochłonność inżynierska projektu jest podstawiana do równa-
nia regresji, co pozwala obliczyć przewidywaną, najbardziej prawdopodobną 
pracochłonność projektu. Poprzez zmianę współczynnika ufności można re-
gulować długość przedziału ufności (wyższy współczynnik ufności oznacza 
większą długość przedziału).

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Wejścia i wyjścia proponowanego modelu EEM
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 Wykorzystano model regresji zmiennej Y (zależnej) względem X (niezależnej) 
postaci  (1):

(1)

Dla zbudowania  liniowej funkcji regresji postaci (2):

(2)

gdzie:
yi –  wartości empiryczne zmiennej zależnej Y dla i-tej obserwacji,
b1 – estymator parametru β1,
xi –  wartości empiryczne zmiennej niezależnej X dla i-tej obserwacji,
b0 – estymator parametru β0,
ei –  wartości składnika resztowego,

 wykorzystano wzory (3):

gdzie:
b1 –  estymator parametru β1,
xi – wartości empiryczne zmiennej niezależnej X dla i-tej obserwacji,
x  – średnia wartość zmiennej niezależnej X,
yi – wartości empiryczne zmiennej zależnej Y dla i-tej obserwacji,
y  – średnia wartość zmiennej zależnej Y

oraz (4):

(4)
gdzie:
b0 – estymator parametru β0,
y  – średnia wartość zmiennej zależnej Y,
b1 – estymator parametru
x  – średnia wartość zmiennej niezależnej X.

 
Dopasowanie modelu określa się pomocą współczynnika determinacji liniowej 

danego wzorem (5):

(5)

(3)
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gdzie:
R2 – współczynnik determinacji liniowej,
yi  – wartości empiryczne zmiennej zależnej Y dla i-tej obserwacji,
ŷi  – wartości szacowanej funkcji regresji dla xi,
y  –  średnia wartość zmiennej zależnej Y.

Wariancję obliczono ze wzoru (6):

gdzie:
S2(y) – wariancja,
yi – wartości empiryczne zmiennej zależnej dla i-tej obserwacji,
ŷi – wartości szacowanej funkcji regresji dla xi, 
n  – liczba obserwacji.

 Następnie  przeprowadzana jest estymacja przedziałowa najbardziej prawdo-
podobnej wartości zmiennej zależnej E(Y) dla zadanego poziomu ufności, zgodnie 
z wzorami (7) i (8):

(7)

gdzie:
E(Y) – najbardziej prawdopodobna wartość zmiennej zależnej Y,
tα – wartość odczytana z tablic rozkładu t-Studenta dla α i n-2 stopni swobody,
ŷi – wartości szacowanej funkcji regresji dla xi,
α – współczynnik ufności,
Sŷi – wartość obliczona według wzoru (8):

(8)

gdzie:
Se – odchylenie standardowe składnika resztowego,
xi – wartości empiryczne zmiennej niezależnej X dla i-tej obserwacji,
x – średnia wartość zmiennej niezależnej X,
n – liczba obserwacji.

 Główne okno arkusza kalkulacyjnego, w którym zaimplementowano model 
EEM przedstawiono na rysunku 3.

(6)



129Szacowanie pracochłonności w procesie wytwarzania...

Rysunek 3. Główne okno arkusza kalkulacyjnego dla modelu EMM

Źródło: opracowanie własne

6. Wnioski

Wdrożenie CMMI pozwala:
–      uzyskać jasny obraz  procesów zachodzących w organizacji,
–      ustalić, czy procesy i praktyki stosowane w organizacji są potrzebne, a jeżeli 

tak, to czy są doskonalone,
–      kontrolować koszty, harmonogramy i jakość produktów organizacji,
–      zwiększyć zaufanie klientów, którzy odczuwają zmniejszenie ryzyka w kon-

taktach z organizacją,
–      podnosić w sposób ciągły i trwały jakość  procesów wytwarzania oprogramo-

wania z uwzględnieniem orientacji na klienta.
Zalety  zastosowania prezentowanego modelu EEM w procesie wytwarzania 

oprogramowania są następujące:
–      model czyni zadość wymaganiu 4 poziomu dojrzałości – zarządzanego ilościo-

wo (quantitatively managed), według którego organizacja powinna posiadać 
wyrażone ilościowo cele w dziedzinie jakości i używać ich jako kryteriów za-
rządzania procesami,
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–      model używa estymacji złożoności aplikacji wyrażonej za pomocą punktów 
funkcyjnych (FP), a nie metody linii kodu (Kilo Lines of Code – KLOC). FP 
jest dużo lepszą miarą, gdyż jest niezależna od użytego języka programowa-
nia,

–      model pozwala na estymowanie pracochłonności aplikacji budowanych w kil-
ku językach programowania, a nie tylko w jednym,

–      model uwzględnia poziom doświadczenia zespołu w danym języku programo-
wania przy rozpoczęciu prac nad danym projektem,

–      wyniki uzyskane z proponowanego modelu mogą być weryfi kowane z wyko-
rzystaniem innych metod,

–      na bazie wyników predykcji mogą być podejmowane określone działania (np. 
automatyzacja testów oprogramowania, użycie dodatkowych zasobów, popra-
wa kompetencji członków zespołu projektowego) tak, aby przybliżyć projekt 
do  osiągnięcia zaplanowanych celów,

–      arkusz kalkulacyjny, w którym zaimplementowano model jest intuicyjnym 
systemem wspomagania decyzji.
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SZACOWANIE PRACOCHŁONNOŚCI W PROCESIE WYTWARZANIA 
OPROGRAMOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM INTEGRACJI MODELU 
DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACYJNEJ (CMMI) 

Streszczenie

Proces wytwarzania oprogramowania jest procesem specyfi cznym, w którym 
szczególnie trudno jest zarządzać jakością. Jednym z narzędzi w tej dziedzinie jest 
omówiona w artykule integracja model CMM (Capability Maturity Model Integra-
tion), który integruje dobre praktyki z zakresu wytwarzania produktów lub usług 
i umożliwia organizacji dokonanie ratingu na skali poziomów dojrzałości. Od 
4 poziomu dojrzałości, zarządzanego ilościowo (quantitatively managed), organi-
zacja powinna posiadać wyrażone ilościowo (za pomocą modeli matematycznych) 
cele w dziedzinie jakości i używać ich jako kryteriów zarządzania procesami. 
W artykule zaprezentowano autorski model szacowania pracochłonności w proce-
sie wytwarzania oprogramowania.

Słowa kluczowe:  pracochłonność, szacowanie, integracja modelu dojrzałości 
organizacyjnej.

EFFORT ESTIMATION IN SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 
WITH CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI) 
CONSIDERED

Abstract

A process of software development is highly specifi c and it is especially hard 
to manage quality in it. One of the tools in this domain is, described in the article, 
the CMMI (Capability Maturity Model Integration), which integrates good prac-
tices concerning products or services development and maintenance. The model 
also makes it possible to perform a rating on a scale of maturity levels. From the 
4th  maturity level (quantitatively managed), an organization is expected to have 
quantitatively (i.e. with the use of mathematical models) expressed quality goals 
and use them as criteria in managing processes. In the article, a effort estimation 
model for software development is presented.

Key words: labour intensity, estimation, integration of the maturity of the or-
ganisation model
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BRYTYJSKA WERSJA METODY HOSHIN KANRI

1. Wstęp

Badania nad zastosowaniem metody hoshin kanri w poszczególnych przed-
siębiorstwach są nieliczne. W większości przypadków publikacje z tego tematu 
ograniczają się do prezentacji ogólnych założeń metodologicznych metody i przy-
kładowego wdrożenia. Na uwagę w tym miejscu zasługują prace B. Witchera i R. 
Butterworth z Norwich Business School Uniwersytetu East Anglia. Para ta w la-
tach 1997–1998 przeprowadzała studia nad wdrożeniem tej metody do japońskich 
oddziałów przedsiębiorstw funkcjonujących w Wielkiej Brytanii. Wyniki swoich 
badań przedstawili w serii artykułów w latach 1997–2003 (por. bibliografi a).

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie modelu metody hoshin kanri 
w ujęciu B. Witchera i R. Butterworth zbudowanego na podstawie studiów lite-
raturowych i badaniach własnych i ukazanie brytyjskiej wersji metody, ilustrując 
ją studiami przypadków opracowanych przez tych autorów. Warto zaznaczyć, iż 
model zaproponowany przez B. Witchera i R. Butterworth różni się od spopulary-
zowanego przez prof. Z. Martyniaka modelu S. Shiby [Martyniak 1998].

2.  Przyczyny słabej znajomości hoshin kanri poza japońskimi 
organizacjami

B. Witcher zwraca uwagę, że metoda hoshin kanri pomimo silnego związ-
ku z TQM, w literaturze zachodniej nie jest postrzegana jako kluczowa, ani nie 
jest specjalnie wyszczególniona w tekstach o „japonizacji” zachodnich przedsię-
biorstw. Przyczynę tego stanu upatruje w podobieństwie do zarządzania przez cele 
i jako takie tak spojone w praktykę, że trudno ją wyodrębnić przez zewnętrznych 
obserwatorów. Dodatkowo japońska wersja zarządzania przez cele różni się od 
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klasycznej formy tej metody ze względu na nieformalny sposób uzgadniania dzia-
łań nazywany nemawashi. W hoshin kanri kładzie się silny nacisk na organizacyj-
ną kulturę i zwiększenie zakresu decyzyjnego (ang. empowerment). W rezultacie 
metoda ta będąc częścią japońskich organizacji, pozostaje niedostrzeżona. Znacz-
nie łatwiejsze do identyfi kacji są metody, które mają konkretne przełożenie na 
wykonywaną pracę, jak chociażby techniki związane z lean management.

Tymczasem metoda ta może być bardzo przydatna w usuwaniu słabości współ-
czesnych metod zarządzania strategicznego. Przede wszystkim brakuje połączenia 
między opracowanymi przez naczelne kierownictwo celami a bieżącym zarządza-
niem na szczeblu operacyjnym. W rezultacie zarządzanie strategiczne jest, jak na-
zywają Autorzy, niczym więcej niż rocznym ćwiczeniem, którego wynik trafi a na 
dno szufl ady menadżerskiej [Witcher, Butterworth 2001b].

3. Główne fazy w metodzie hoshin kanri

W jednym z pierwszych artykułow o hoshin kanri, B. Witcher i R. Butterworth 
odnoszą się do pracy Y. Akao z 1991. Ich zdaniem japońską metodę można ująć 
w formie trzech faz: planowania, wdrożenia i przeglądu [Witcher, Butterworth 
1997, s. 319].

Planowanie

Fazę planowania rozpoczyna formułowanie strategii. W tym miejscu następu-
je odwołanie się do trzech elementów będących początkiem budowania strategii: 
fi lozofi i przedsiębiorstwa, wizji i misji. Ze względu na silne powiązania metody 
hoshin kanri z Total Quality Management wizja jest wyrażana w polityce jakości, 
formułowanej w kategoriach jakości (quality), kosztu (cost) i dostawy (delivery) 
(schematu QCD) oraz kontroli jakości w bieżącym zarządzaniu (w tym kaizen). 
Ocena bieżącej sytuacji pozwala na identyfi kację luk i określenie krytycznych 
kwestii, będących podstawą strategicznych planów organizacji. W wyniku proce-
su planowania wybiera się kilka krytycznych celów powiązanych ze zdiagnozo-
wanymi lukami i kluczowymi procesami, defi niowanych w kategoriach tworzenia 
wartości dla klienta i/lub przewagi konkurencyjnej. Grafi cznie ideę formułowania 
strategii przedstawia rysunek 1. 

Wdrożenie

W ramach fazy wdrażania metody hoshin kanri B. Witcher i R. Butterworth 
wyszczególniają dwa etapy: wstępne tłumaczenie kilku krytycznych celów i roz-
winięcie celów w organizacji.
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Tłumaczenie kilku ważnych celów

Kilka krytycznych celów może stanowić kombinację celów polityki jakości, 
celów wydziałów, celów międzyfunkcjonalnych, celów z zamierzeniami, celów 
planu biznesu. Cele polityki jakości wspierają wizję organizacji i są ułożone we-
dług kategorii QCD. Realizacja tych celów wymaga na ogół współpracy między-
wydziałowej i międzyfunkcjonalnej. Cele wydziałów są celami, które wymagają 
działań specyfi cznych dla danej części organizacji. Podobnie, jak to ma miejsce 
w przypadku celów polityki jakości, mogą one być pogrupowane według ka-
tegorii QCD, a można też dodać do nich kategorię M – morale (ang. morale) 
i S – bezpieczeństwo (ang. safety). Cele międzyfunkcjonalne są celami wymaga-
jącymi dopasowania i zarządzania w organizacji, ale które nie pasują do kategorii 
QCD. Cele z zamierzeniami są formułowane jako cele projektowe przez kierow-
nictwo wyższego szczebla. Cele planu biznesowego wymagają działań kierownic-
twa w każdym wydziale wykonującym bieżącą pracę. Są one podstawą bieżącego 
zarządzania i postrzegane są jako przedmiot prac w ramach działalności kaizen. 
Tłumaczenie kilku ważnych celów przedstawia rysunek 2.

Źródło: [Witcher, Butterworth 1997, s. 320]

Rysunek 1. Formułowanie strategii w metodzie hoshin kanri
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Rysunek 2. Tłumaczenie kilku ważnych celów

Źródło: [Witcher, Butterworth 1997, s. 231]

Rozwinięcie kilku ważnych celów

Rozwinięcie celów odbywa się zgodnie z mechanizmem przedstawionym po-
wyżej. Czyli tłumaczone cele polityki jakości i cele międzyfunkcjonalne wymagają 
ustanowienia grup międzyfunkcjonalnych, które mogą być tworzone między różny-
mi szczeblami zarządzania. Działania wynikające z zarządzania grupą mogą określać 
specyfi czne działania dla wydziału, które będą oddziaływały na poziom operacyjny. 
Cele wydziału są z reguły rozwijane pionowo na poziom operacyjny. Pozostałe ele-
menty pozostają bez zmian w stosunku do tego, co przedstawiono na rysunku 2.

Przegląd

Cykl zarządzania PDCA jest podstawą TQM, dlatego też i w metodzie hoshin 
kanri odgrywa kluczową rolę. Jednak zdaniem B. Witchera i R. Butterworth w ho-
shin kanri rozpoczyna się on od etapu kontroli (Check), stając się cyklem CAPD 
(rysunek 3). Podstawowy cykl PDCA realizowany jest na różnych poziomach, 
zwłaszcza na poziomie bieżącego zarządzania. Cele są monitorowane na podsta-
wie codziennych wyników w procesach im odpowiadających. Dane z monitoringu 
mogą spowodować modyfi kację rozwiniętych celów.

Dodatkowo B. Witcher i R. Butterworth zwracają uwagę na fazę nazywaną 
w Japonii diagnozą prezesa. Jest ona realizowana jako przegląd całego systemu 
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zarządzania, a informacja z niej płynąca staje się przedmiotem prac kolejnej rundy 
procesu planowania. 

Rysunek 3. Cykl CPAD w metodzie hoshin kanri

Źródło: [Witcher, Butterworth 1997, s. 322]

4. Model hoshin kanri według B. Witchera i R. Butterworth

W wyniku swoich badań B. Witcher i R. Butterworh nieznacznie zmodyfi ko-
wali swoje ujęcie metody hoshin kanri. Zamiast trzech podstawowych faz wymie-
niają cztery: skoncentrowanie uwagi organizacji na kierunku korporacji poprzez 
ustalanie rocznych kilku ważnych strategicznych priorytetów, dopasowanie ich do 
lokalnych planów i programów, integrację z bieżącym zarządzaniem i ustruktury-
zowany przegląd ich progresu [Witcher, Butterworth 1999, s. 323]. Fazy te odno-
szą się do cyklu PDCA (rysunek 4). 

W ten sposób utworzono model FAIR (od angielskich słów: Focus, Aligment, 
Integration, Review) charakterystyczny dla brytyjskiej wersji metody hoshin kan-
ri. W swych szczegółach przedstawia się on następująco.

Skoncentrowanie

Cykl zarządzania strategicznego przebiega w cyklu rocznym. Rozpoczyna go 
kierownictwo korporacji, które na podstawie zeszłorocznych doświadczeń określa 
strategiczne skoncentrowanie na nadchodzący rok. Wyrażone jest to kilkoma waż-
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nymi celami lub niekiedy programami na poziomie jednostki biznesowej. Liczba 
tych celów waha się od jednego do pięciu. Większa liczba wybranych celów po-
wodowała utratę koncentracji organizacji [Witcher 2002, s. 390].

Faza ta to działanie naczelnego kierownictwa, które ustala roczne polityki (jap. 
hoshin). Polityki to spisane oświadczenia dotyczące wszystkiego, co jest ważne 
dla organizacji [Witcher 2002, s. 390]. Ze względu na odmienne rozumienie słowa 
„polityka” w kulturze zachodniej niektórzy autorzy piszący o metodzie hoshin kan-
ri, pozostawiają słowo „hoshin” nieprzetłumaczone. Dopiero w 2003 r. B. Witcher 
wprowadził angielską nazwę metody policy management (zarządzanie polityką).

Zdaniem B. Witchera i R. Butterworth pisanie dobrej polityki ma wiele wspól-
nego ze sztuką. Sformułowana zbyt wymagająco może okazać się trudna do reali-
zacji, natomiast zbyt skomplikowanie określona może zostać zignorowana przez 
pracowników.

Określenie polityki przez naczelne kierownictwo odbywa się z uwzględnieniem 
informacji z przeglądu z bieżąco realizowanych polityk w kontekście długotermi-
nowych priorytetów i tożsamości i celu organizacji. Kontekst ten jest kombinacją 
wartości (jak organizacja zamierza realizować swój biznes), wizji (organizacyjnej 
aspiracji) i misji (zamierzenia organizacji). Dużo uwagi przykłada się do realizacji 
celów wyrażonych w formie planu średniookresowego (z reguły 3-letniego) [Wit-
cher 2002, s. 391].

Połączeniem między polityką a celami jest schemat QCDE. Pozwala on wyrazić 
cele w formie punktów kontrolnych, które można przypisać bieżącemu zarządza-
niu. Przykład formułowania celu rocznego w tym układzie prezentuje rysunek 5.

To, co odróżnia metodę hoshin kanri od innych metod zarządzania strategicz-
nego, to nacisk na proces priorytetyzacji. Zebrane dane i ich analiza umożliwia 
zastosowanie zasady Pareto, które optymalizuje wykorzystanie zasobów poprzez 
koncentrację na konkretnej działalności [Witcher, Butterworth 2001b].

Rysunek 4. Fazy strategicznego zarządzania w hoshin kanri – cykl FAIR i PDCA
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Źródło: [Witcher, Butterworth 1999, s. 324]
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Dopasowanie

Faza planowania polega na dopasowaniu kilku ważnych celów z planami rocz-
nymi na szczeblu lokalnym i na rozwinięciu w jednostce budżetowej. 

Krytyczne dla tej metody jest zastosowanie partycypacyjnej formy zarządza-
nia, która jest czymś więcej niż tylko procesem komunikacji pionowej. Ważne jest 
odejście od funkcjonalnego zarządzania, w którym pracownicy wykonują swo-
je zadania bez odniesienia do działań innych wydziałów organizacji. W praktyce 
jest to realizowane przez proces iteratywnej konsultacji nazywany catchball [Wit-
cher, Butterworth 2001b]. Na podstawie przeprowadzonych badań czas trwania 
uzgodnień kilku ważnych celów w organizacji to jeden miesiąc. Proces catchball 
dotyczy środków i celów, to znaczy cele dla jednego poziomu zarządzania stają 
się środkami dla niższego. B. Witcher podaje, że skuteczny proces catchball wy-
maga zaangażowania czterech szczebli zarządzania. Jednak ze względu na różną 
ich ilość w każdej fi rmie granice realizacji catchball wyznacza poziom operacyjny. 
Grafi czną ilustracją tego procesu jest rysunek 6.

Rysunek 5. Tłumaczenie celów

Źródło: [Witcher 2002, s. 392]
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Rysunek 6. Catchball

Źródło: [Witcher, Butterworth 2000]

W trakcie catchball następuje nie tylko konsultacja celów, ale także zgoda od-
nośnie ich realizacji. Każdy cel otrzymuje swojego wykonawcę, który jest odpo-
wiedzialny za jego rozwój i przegląd. Ze względu na swój charakter proces ten 
wymaga bardzo bliskiej współpracy i zrozumienia międzyfunkcjonalnego między 
kierownikami.

Integracja

Faza wykonania to integracja kilku ważnych celów z bieżącym, codziennym 
zarządzaniem. Zakłada się w metodzie hoshin kanri, że pracownicy powinni zaj-
mować się tymi działaniami w pracy bieżącej, które są ważne dla strategicznego 
sukcesu. Celem tego etapu jest standaryzacja procesów, które będą pod kontrolą. 
Jest to tzw. dzienne zarządzanie (ang. daily management) celami i środkami i od-
nosi się do zastosowania zasad TQM do wszystkich działań w organizacji, które 
muszą być wykonywane codziennie. Wszystkie badane przez B. Witchera i R. But-
terworth organizacje stosujące hosin kanri, miały wdrożone procesowe podejście 
zgodne z TQM. Oznacza to stosowanie cyklu PDCA na szczeblu operacyjnym. 

Przegląd

Natomiast faza kontroli to przegląd rocznego wykonania, a dane z tego etapu 
trafi ają z powrotem do fazy korygowania i cykl rozpoczyna się od nowa [Witcher, 
Butterworth 1999, s. 324]. Przegląd to uczenie się na podstawie doświadczenia, 
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które pozwala zmodyfi kować cele na rok następny. Jego celem jest sprawdzenie 
ogólnej efektywności realizacji rocznych polityk i dostarczenie informacji do na-
stępnych celów rocznych.

5. Hoshin kanri w brytyjskim oddziale Xerox1

Pomysł wdrożenia hoshin kanri do Xerox Corporation narodził się latach 
w 1990–1991, kiedy to ich japońskie joint venture Fuji Xerox otrzymało nagrodę 
Deminga. Zgodnie z przedstawionym wcześniej modelem B. Witcher i R. Butter-
worth omawiają w swej pracy działania Xerox odnosząc je do poszczególnych faz.

W pierwszej kolejności trzeba mieć ustanowioną wizję. Dla Xeroxa brzmi ona: 
„Xerox (UK) będzie liderem na globalnym rynku dokumentów, dostarczając roz-
wiązań, zwiększając produktywność biznesu”. Na podstawie tej wizji sformuło-
wano ogólne cele. Do nich należą: satysfakcja klienta, satysfakcja i motywacja 
pracowników, udział w rynku i zwrot z aktywów. Zarówno wizja, jak i ogólne cele 
pozostają od 1990 r. bez zmian. Wybór kilku kluczowych programów odbywa się 
po spotkaniu zarządu w lipcu. Trwa on pięć miesięcy i w jego ramach dokonuje 
się uszczegółowienia ogólnych zapisów dotyczących fi nansów przedsiębiorstwa. 
Ważnym jest, żeby roczne cele pozostały w ciągłości w perspektywie dłuższego 
czasu (do pięciu lat). Oznacza to korygowanie zapisów rocznych celów, ale odno-
szących się do tego samego obszaru.

Faza dopasowania organizacji realizowana jest w Xeroxie za pomocą doku-
mentacji nazywanej „Niebieską księgą” (Blue Book) i „Przewodnikiem po rozwi-
nięciu polityki dla pracownika”. W „Książce” opisane są szczegóły kilku ważnych 
programów, pomysłodawca, zakres programu, główne działania i sugestie opera-
cjonalizacji. Wyjaśnia się w niej także rolę menadżera, jako osoby komunikującej 
programy poszczególnym pracownikom i zespołom. Zamierzeniem jest opraco-
wanie przez lokalne jednostki własnej „Książki” wraz z dokumentem zawierają-
cym role, odpowiedzialności i cele jednostek. Opis ról, odpowiedzialności i celów 
pozwala odnaleźć się w realizacji programów zawartych w „Książce”. Opis ten 
jest opracowany dla każdego pracownika i odnosi się także do rozwoju osobistego. 
Rozwinięcie rozpoczyna się z początkiem roku i trwa z reguły do lutego. W trakcie 
tego czasu każda jednostka biznesowa musi opracować własne niebieskie książki 
i opisy ról, odpowiedzialności i celów. Wykorzystuje się w tym celu sesje burzy 
mózgów i analizę SWOT. Proces rozwinięcia celów realizowany w japońskich 
przedsiębiorstwach pod nazwą catchball w Xeroxie nazywany jest właśnie rozwi-
nięciem. Polega to na nieformalnych dyskusjach, podczas których uzgadnia się za-
pisy wśród osób zaangażowanych w dany program. Aktywną rolę w tym procesie 
odgrywają menadżerowie do spraw jakości.

Integracja, czyli połączenie założeń strategicznych z codziennym wykonywa-
niem obowiązków jest podstawą metody hoshin kanri. W Xeroxie odbywa się to 

1 Opis oparto na [Witcher, Butterworth 1999].
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poprzez Xerox Management Model. Własny sposób zarządzania wprowadzono 
do Xeroxa w 1994 r., jako uaktualnienie działań TQM. Model ten dostarcza me-
nadżerom ram do identyfi kowania kluczowych procesów Xeroxa do zarządzania 
biznesem i składa się z pięciu elementów: przywództwo, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, zarządzanie procesami biznesowymi, skoncentrowanie na kliencie i ryn-
ku, wykorzystanie informacji i narzędzia jakości. Grafi cznie model ten prezentuje 
rysunek 7.

Rysunek 7. Model zarządzania w fi rmie Xerox

Źródło: [Witcher, Butterworth 1999]
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zarządzać swoimi ludźmi, musisz wybierać procesy ważne, wykorzystywać od-
powiednią informację i stosować właściwe metody. Wszystkie te elementy muszą 
być skoncentrowane na kliencie i rynku. Jeśli uda się je spiąć w całość, to powinno 
otrzymać się pożądane wyniki [Witcher, Butterworth 1999, s. 329].

Przegląd w Xeroxie realizowany jest na trzech poziomach. Pierwsze dwa od-
bywają się na poziomie jednostek biznesowych i poziomie przedsiębiorstwa. Kie-
rownictwo jednostki biznesowej raz na miesiąc dokonuje przeglądu krótkotermi-
nowych działań. Drugi przegląd dokonuje dyrektor zarządzający razem z kierow-
nikami jednostek. Przegląd operacji – trzeci przegląd – odbywa się raz na kwartał 
i ma na celu sprawdzenie postępu w realizacji kilku ważnych programów. Rozwój 
jest dokumentowany i przekazywany pracownikom w formie najlepszych praktyk. 
W ostatnim miesiącu w roku w Xerox przeprowadza się roczny audyt działania 
jednostek organizacyjnych w celu dostarczenia informacji zwrotnej do powtórne-
go sformułowania kilku istotnych programów w nadchodzącym roku. Przegląd ten 
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nazywa się „Certyfi katem XMM”. Odpowiadającym określeniem w hoshin kanri 
jest „diagnoza prezesa” (w japońskiej wersji metody hoshin), w której wykorzy-
stuje się członków zarządu jako oceniających. W Xerox oceny dokonują dyrekto-
rzy i starsi kierownicy z innych jednostek. Do pomiaru używane są pożądane stany 
lub mierniki, za pomocą których określa się wkład każdej jednostki do realizacji 
wizji organizacji.

Dzięki opracowanemu modelowi zarządzania, w Xerox sprowadza się zarzą-
dzanie strategiczne na poziom operacyjny dnia codziennego. Hoshin kanri w Xe-
rox stanowi organiczną ramę zarządzania zmieniającą swoją naturę i osiągane wy-
niki z roku na rok w zależności od punktu widzenia kierownictwa. Xerox postrze-
ga hoshin w świetle następujących  właściwości:
–      Hoshin jest podejściem holistycznym (obejmuje wszystkie aspekty działalności 

organizacji i głównych akcjonariuszy).
–      Hoshin steruje zamkniętą pętlą przewidywalnej i stałej poprawy.
–      Hoshin opiera się na faktach – używa pomiarów i analizy pomocnych w defi -

niowaniu celów i ustanawiania działań doskonalących.
–      Plany są tylko wtedy ukończone, kiedy osiągnięto cel za pomocą uzgodnionych 

działań.
–      Hoshin angażuje wszystkich pracowników w interaktywny proces akceptacji 

kierunku działalności fi rmy.
–      Hoshin jest zintegrowany z całościowym procesem zarządzania przedsiębior-

stwa włączając w to system wynagradzania i rozpoznania [Witcher, Butter-
worth 1999, s. 331].

6. Hoshin kanri w Hewlett-Packard2

Hoshin kanri w Hewlett-Packard nazywane jest planowaniem hoshin. Jego po-
czątki wywodzą się z japońskiej spółki joint-venture Yokagawa Hewlett-Packard. 
W 1977 r. wdrożono tam kontrolę jakości, a w 1982 fi rma ta otrzymała nagrodę 
Deminga. W 1985 r. postanowiono wdrożyć hoshin kanri w całej organizacji [Wit-
cher, Butterworth 2000]. Aplikacja hoshin kanri była rozwinięciem stosowanego 
w organizacji zarządzania przez cele od 1957 r. W Hewlett-Packard proces pla-
nowania hoshin składa się z ośmiu elementów: cele średniookresowe, krytyczne 
kwestie biznesu, podstawy biznesu, plany hoshin, ustrukturyzowane plany bizne-
su, roczna sesja planistyczna, catchball, przegląd.

Średniookresowe cele są z reguły opracowywane na okres trzech lat i służą 
jako podstawa pod określenie rocznych celów hoshin i podstaw biznesu. Cele te 
są przeglądane dwa razy do roku i są zmieniane w zależności od tego co dzieje się 
w otoczeniu organizacji. Krytyczne kwestie biznesu to potencjalne przeszkody, 
które trzeba pokonać, aby osiągnąć cele średniookresowe. Identyfi kowane są w ra-

2 Opis oparto na pracy [Witcher, Butterworth 2000].
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mach corocznych przeglądów jednostek biznesowych i menadżerów funkcjonal-
nych. Kiedy są znaczące uaktualnia się cele średniookresowe, a w przypadku kie-
dy należy je rozwiązać w najbliższym czasie rozwijane są w formie celu hoshin. 
Podstawy biznesu to podstawowe procesy, które przyczyniają się do tworzenia 
wartości. Powinny być wykonywane prawidłowo i ciągle wykonywane w środo-
wisku. W Hewlett-Packard dotyczy to pięciu krytycznych procesów:
–      klienci: takie jak niezadowolenie głównych klientów,
–      ludzie: dotyczy takich kwestii jak zarządzanie pracownikami i ich rozwój,
–      produkty/usługi: takie jak rozwój i konkurencja,
–      wewnętrzne procesy/systemy: takie jak generowanie zamówień i ich wypeł-

nienie,
–      wewnętrzni/zewnętrzni partnerzy: takie jak współpraca.

Elementy te tworzą tabelę podstaw biznesu, która jest ustalana dla rocznych 
celów operacyjnych i kontroluje się efektywność głównych procesów w bieżącym 
zarządzaniu. Cele są modyfi kowane raz do roku. W systemach zarządzania jako-
ścią podstawy biznesu są znane jako schemat QCDE: jakość (Quality) – cele zwią-
zane z klientem, koszt (Cost) – rachunkowość, cele mierzalne fi nansowo, dosta-
wa (Delivery) – logistyka, systemy, innowacje, cele, edukacja (Education) – cele 
związane z pracownikiem.

Hoshin jest rocznie określanym celem korporacji i może dotyczyć jednego 
z krytycznych procesów. Wyrażany jest w kategoriach opisu panującej sytuacji, 
celu, wartości docelowej, strategii i wykonawcy strategii oraz mierników. 

Plan ustrukturyzowanego biznesu jest podobny do celu hoshin. Zamierzeniem 
tego planu jest zwrócenie uwagi na kilku ważnych podstawach biznesu. 

Roczna sesja planowania jest przeprowadzana na początku roku planistyczne-
go. Polega ona na przygotowaniu projektu planów, które są zrozumiane i odnoszą 
się do każdej części biznesu. W rzeczywistości sesja ta rozpoczyna podstawowy 
element metody hoshin: catchball. Kiedy menadżerowie opuszczają roczną sesję 
planowania, zaczynają uzgodnienia z zespołami. Mają one formę konsultacji i nie-
formalnych kontaktów i spotkań. Kiedy strategie i mierniki są ustalone dla każde-
go poziomu tworzy się plan wdrożenia na podobieństwo wykresu Gantta. Działal-
ność catchball trwa z reguły miesiąc. W końcowej fazie kierownictwo wyższego 
szczebla upewnia się czy wstępne plany są odpowiednie do innych celów hoshin 
w innych wydziałach i są spójne z celami fi rm partnerskich. Informacja o celach 
hosin jest przekazywana na kilka sposobów: prezentacje, biuletyny, tablice infor-
macyjne i internet.

Przegląd ma na celu uchwycenie programu, ustalenie odchyleń i modyfi kację 
planów. Stanowi podstawę pod audyt wykonywania działań przez organizację 
i stworzenia informacji zwrotnej do uczenia się. Są cztery rodzaje przeglądu: prze-
gląd bieżący, przegląd miesięczny dokonywany przez kierownictwo średniego 
szczebla, kwartalny realizowany przez kierownictwo wyższego szczebla i roczny 
przeprowadzany w przygotowaniu sesji planowania rocznego.
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7. Zakończenie

Badania prowadzone nad zastosowaniem hoshin kanri w japońskich oddzia-
łach umieszczonych w Wielkiej Brytanii prowadzone były w trzech przedsiębior-
stwach: Calsonic (producent klimatyzatorów do aut), Nissan Yamato Engineering 
(obecnie Unipress, producent pras) i NSK Bearings (producent łożysk). Ponadto 
utworzono tzw. sieć praktyków hoshin kanri, w której uczestniczyli przedstawicie-
le różnych fi rm, wymieniając się doświadczeniami w zakresie stosowania metody 
w ich organizacjach.

Z przedstawionego modelu wynika, że zasadnicze fazy postępowania w meto-
dzie hoshin kanri są wspólne dla badanych przypadków. Odmiennie natomiast wy-
glądają szczegóły samej realizacji metody w poszczególnych przedsiębiorstwach. 
Wynika to z odmiennego stylu zarządzania i kultury organizacyjnej. Jednak bez 
względu na te różnice główna myśl metodyczna hoshin kanri pozostaje bez zmian, 
którą za Y. Akao przytaczają B. Witcher i R. Butterworth: „połączyć siły w organi-
zacji i zjednoczyć umysły wewnętrznie, aby ciągle poprawiać wykonanie poprzez 
szybkie dostosowanie się do zmiany” [Akao 1991, s. 174].

Ze studiów przeprowadzonych przez B. Witchera i R. Butterworth wynikają 
także warunki efektywnego funkcjonowania hoshin kanri w organizacji. Są nimi 
następujące elementy:
–      procesy biznesowe muszą być pod kontrolą,
–      formułowanie kilku ważnych polityk przez naczelne kierownictwo,
–      każdy musi mieć udział w kilku ważnych celach, dopasować do innych celów 

i uzgodnić je z biorącymi w nich udział pracownikami poprzez planowanie 
partycypacyjne i catchball;

–      kontrola międzyfunkcjonalna i procesy zarządzania bieżącego wymagają for-
my PDCA,

–      PDCA wymaga, aby pracownicy i zespoły byli upoważnieni przez kierow-
nictwo wyższego szczebla poprzez rozwój zdolności wykorzystywania metod 
zarządzania jakością, pracy zespołowej i rozwiązywania problemów;

–      kierunek wysiłków musi być podporządkowany zadaniom, a nie funkcjom;
–      dane i analizy w określaniu przyczyn i skutków oraz zasada Pareto muszą do-

minować [Witcher 2003, s. 91].
Uwzględniając powyższą prezentację metody i przykłady jej zastosowania 

można powiedzieć, że prace B. Witchera i R. Butterworth pokazują, jak hoshin 
kanri jest stosowana w obcym niż japońskie środowisku gospodarczym. Dodatko-
wo ramy metodyczne określone mianem FAIR są ciekawą propozycją wyróżniają-
cą ją od dotychczasowych ujęć w krajowej literaturze przedmiotu.
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BRYTYJSKA WERSJA METODY HOSHIN KANRI

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę hoshin kanri w ujęciu B. Witcher i R. Butter-
worth. Prezentowany model pochodzi ze studiów literaturowych i badań autorów 
przeprowadzonych w latach 1997–1998 w japońskich oddziałach przedsiębiorstw 
działających na terenie Wielkiej Brytanii. Opis metodyki hoshin kanri uzupełniają 
dwa studia przypadków: Xerox i Hewlett-Packard. 

Słowa kluczowe: metoda hoshin kanri, model brytyjski.

BRITISH VERSION OF HOSHIN KANRI

Abstract

In the article the hoshin kanri (policy management) method is presented accor-
ding to B. Witcher and R. Butterworth. The model comes from literature survey 
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and the Authors’ studies conducted between 1997 and 1998 in Japanese-owned 
UK subsidiaries. The methodology of hoshin kanri is fulfi lled by two case studies: 
Xerox and Hewlett-Packard.

Key words: Hoshin kanri method, British model.
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WARUNKI PRENUMERATY 
 

 

G ównym dystrybutorem jest: 

Warszawska Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Nauk 

Zamówienia krajowe i zagraniczne przyjmujemy drog  e-mail, faxem lub poczt  

na poni szy adres: 

 

00-656 Warszawa, ul. niadeckich 8 

tel./fax (0-22) 628-76-14, (0-22) 628-87-77 

e-mail: wdnpan@home.pl 

 

Do ceny prenumeraty doliczane s  koszty wysy ki. 

 

 

Zamówienia przyjmuj  równie : 

 

„RUCH” SA 

Wp aty na prenumerat , na okresy kwartalne, przyjmuj  jednostki kol-

porta owe „RUCH” SA w a ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 

prenumeratora. 

Przy prenumeracie ze zleceniem wysy ki za granic  do ceny prenumeraty 

doliczane s  rzeczywiste koszty wysy ki. Zlecenia na prenumerat  dewi-

zow , przyjmowane od osób zamieszka ych za granic , realizowane s  

od dowolnego numeru. 

Wp aty przyjmuje Oddzia  Krajowej Dystrybucji Prasy „RUCH” SA na konto:  

Pekao SA IV O/W-wa 68 1240 1053 1111 0000 0443 0494  

lub kasa Oddzia u. 

Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela 

„RUCH” SA OKDP, 00-958 Warszawa, skrytka pocztowa 12, ul. Jana Kazi-

mierza 31/33 lub telefonicznie: (22) 5328-731, 5328-820, fax: 5328-732, 

Internet: www.ruch.pol.pl; e-mail: prenumerata@okdp.ruch.com.pl 

Terminy przyjmowania wp at na prenumerat  krajow  i zagraniczn : do 5.12 

– na I kw. roku nast pnego, do 5.03 – na II kw. roku bie cego, do 5.06 

– na III kw., do 5.09 – na IV kw. 

 

POCZTA POLSKA 

Przedp aty, bez pobierania dodatkowych op at, przyjmowane s  we wszyst-

kich urz dach pocztowych na terenie ca ego kraju oraz przez listonoszy, 

gdy dost p do urz du pocztowego jest utrudniony. 

Prenumerata obejmuje pe ne okresy kalendarzowe bie cego roku: kwarta , 

pó rocze, trzy kwarta y, rok. 
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Terminy przyjmowania przedp at:  

a) urz dy pocztowe w a ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pre-

numeratora oraz listonosze przyjmuj  przedp aty w terminach: do 30.11 

– na prenumerat  od I kw. nast pnego roku, do ko ca lutego – od II kw., 

do 31.05 – od III kw., do 31.08 – od IV kw.;  

b) wszystkie urz dy pocztowe bez wzgl du na miejsce zamieszkania 

(siedzib ) prenumeratora przyjmuj  przedp aty do dnia 25 listopada, 

lutego, maja, sierpnia z uwzgl dnieniem okresów przedp at podanych 

wy ej. 

 

„KOLPORTER” S.A.,  

„GARMOND PRESS” S.A.,  

„INMEDIO” Sp. z o.o.  
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Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

OGŁASZA IX KONKURS NA PRACE NAUKOWE

w czterech kategoriach:
–  prace doktorskie
–  prace habilitacyjne
–  opracowania monografi czne
–  podręczniki

■  Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane prace indywidualne lub zespo-
łowe autorów polskich, stanowiące wybitne osiągnięcia z zakresu nauk orga-
nizacji i zarządzania, zakończone lub opublikowane w latach 2007–2008.

■  Oprócz przyznania nagród Komitet będzie rekomendował wyróżnione pra-
ce wydawnictwom oraz zaleci publikację ich fragmentów w kwartalniku 
„Organizacja i Kierowanie”.

■  Prace doktorskie zgłoszone do konkursu wymagają rekomendacji w formie 
wniosku rady wydziału lub rady naukowej instytutu nadającej stopień na-
ukowy. W przypadku prac doktorskich i habilitacyjnych do wniosku winny 
być załączone wszystkie recenzje wymagane tokiem postępowania kwalifi -
kacyjnego oraz wyciąg z protokołu dotyczącego głosowania rady wydziału 
nad nadaniem stopnia naukowego. W konkursie mogą brać udział autorzy, 
w stosunku do których postępowanie kwalifi kacyjne o nadanie stopnia na-
ukowego zostało całkowicie zakończone.

■  Dla monografi i i podręczników zgłoszonych do konkursu wymagana jest 
recenzja wydawnicza oraz jedna rekomendacja członka Komitetu Nauk 
Organizacji i Zarządzania PAN.

■ Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2009 r.
■ Prace należy przesyłać na adres:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
02-544 Warszawa 

ul. Madalińskiego 31/33
(Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH)





Cena 29,00 z» (VAT 0%)

KOMITET NAUK ORGANIZACJI
I ZARZADZANIA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
SZKOtA GtOWNA HANDLOWA

WWARSZAWIE

dziba:

dziat I PAN
iN, Plac Defilad 1

i-901 Warszawa
p: //www. pan. pi

Idres do korespondencji:

tkota Gtowna Handlowa w Warszawie
atedra Zarza_dzania w Gospodarce
! Madalihskiego 31/33
1-544 Warszawa
pail: oik@sgh.waw.pl

/.sgh.waw.pl
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