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ŁUKASZ SUŁKOWSKI*

OD REDAKtORA NACZELNEGO

REfLEKSJE O KSZtAŁCENIU NA KIERUNKU 
„ZARZĄDZANIE” W POLSCE

Środowisko akademickie specjalistów w naukach o zarządzaniu uczestniczy 
w kształceniu na kilkunastu kierunkach studiów takich jak: „Zarządzanie”, „Finanse 
i rachunkowość”, „Zarządzanie i organizacja produkcji”, „Ekonomia”, jak również pro-
gramy kształcenia podyplomowego, doktorskiego i MBA. Jednak jednym z najpopu-
larniejszych kierunków studiów w Polsce, który jest najbardziej reprezentatywny dla 
zainteresowań naukowych badaczy z naszej dyscypliny jest właśnie kierunek „Za-
rządzanie”. Środowisko akademickie zajmujące się zarządzaniem ponosi odpowie-
dzialność za treści kształcenia, które stanowią kanon edukacyjny na tym kierunku. 
Niestety odpowiedzialność nie oznacza tutaj kontroli wybieralnych przedstawicieli 
kadry akademickiej nad standardem kształcenia. Wpływ Komitetu Nauk Organiza-
cji i Zarządzania PAN, wydziałów zarządzania uczelni wyższych oraz stowarzyszeń 
środowiskowych takich jak: TNOiK czy PTE ogranicza się do konsultacji i wyrażania 
opinii. Wydaje się, że podjęcie dyskusji nad problemami kształcenia na kierunkach 
związanych z zarządzaniem w Polsce leży w interesie naszej dyscypliny. „Organizacja 
i Kierowanie” jest periodykiem, na łamach którego możecie Państwo wyrazić swoje 
opinie na temat możliwości rozwoju kierunków menedżerskich.

Wśród wielu problemów edukacyjnych, które przewijają się w analizach pro-
gramu i jakości kształcenia w zakresie zarządzania, chciałbym zwrócić uwagę na 
kilka ważkich kwestii.

 * Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, 
 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Uniwersytet Jagielloński.
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Pierwszy problem jest nieswoisty dla zarządzania i stanowi kluczowy dylemat pol-
skiego systemu kształcenia na poziomie wyższym. W latach 90. wyższe wykształcenie 
w Polsce zatraciło walor elitarności, a stało się egalitarne i masowe. Z jednej strony 
ów boom edukacyjny skutkuje lepszym wykształceniem społeczeństwa w znaczeniu 
ilościowym (wskaźnik skolaryzacji), z drugiej jednak obniżył się poziom kształce-
nia. Dodatkowo problem wzmaga: brak odpowiedniej liczby kadry akademickiej, 
nieproporcjonalnie duża liczba studentów trybu niestacjonarnego w porównaniu 
z krajami rozwiniętymi oraz komercyjna orientacja wielu uczelni niepublicznych 
i publicznych („supermarkety edukacyjne”). Jedną z wielu możliwości wzmocnie-
nia mechanizmów promocji dobrych uczelni i programów kształcenia byłoby uru-
chomienie reprezentatywnych, wiarygodnych badań losów absolwentów, które mo-
głoby stanowić podstawę rzeczywistego rankingu uczelni. Innym mechanizmem jest 
dążenie do wypracowania standardów oceny kierunku kształcenia badających i po-
równujących rzeczywiste kompetencje absolwentów różnych uczelni, zamiast oceny 
spełniania wyłącznie formalnych kryteriów jakości kształcenia.

Drugi problem związany jest z problematycznością stwierdzenia, że na kierunku 
„Zarządzanie” kształci się przede wszystkim menedżerów. Ze względu na masowość 
kształcenia absolwenci tego kierunku zatrudniani są zarówno na stanowiskach me-
nedżerskich, jak i specjalistycznych i to niezależnie od faktu ukończenia studiów 
I czy II stopnia. W Polsce zresztą, w przeciwieństwie do krajów anglosaskich, po-
wszechne jest dążenie do ukończenia studiów II stopnia. Utarło się, że wyższe wy-
kształcenie w Polsce daje możliwość posługiwania się tytułem zawodowym magistra, 
podczas gdy nie ma tradycji używania tytułu licencjata. Dlatego nierealistyczne jest 
w Polsce założenie, często przyjmowane w uczelniach zachodnich, że na I stopniu 
kształceni są specjaliści (bachelor), podczas gdy na II stopniu (master) rozwijane 
są kompetencje potrzebne menedżerowi. Ten problem znajduje odzwierciedlenie 
w Polsce w postaci studiów podyplomowych Master of Business Administration, 
które w krajach zachodnich są po prostu studiami II stopnia z zarządzania, podczas 
gdy w Polsce stanowią specjalistyczny program podyplomowy i nie mają odpowied-
nich standardów.

Trzecia kwestia to problem związany z konstrukcją standardów kształcenia na 
kierunku zarządzanie. W konstrukcji standardów przeważa tendencja do narzucania 
treści specjalistycznych, podczas gdy rezygnuje się z części przedmiotów kształcenia 
ogólnego. Specjalista z zakresu zarządzania powinien mieć ugruntowane podstawy 
wiedzy socjologicznej i psychologicznej. Wyraźna jest niespójność pomiędzy tre-
ściami kształcenia na I i na II stopniu, która przejawia się dublowaniem części tre-
ści programowych oraz proponowaniem treści kształcenia marginalnych z punktu 
widzenia absolwenta kierunku (np. związanych z naukami wojskowymi). Z drugiej 
strony jednak brakuje wielu przedmiotów, które stanowią swoisty kanon kształce-
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nia w wielu renomowanych szkołach biznesu (np. „metody badań w zarządzaniu”, 
„nauka o przedsiębiorstwie”, „historia myśli organizacyjnej”).

Wśród innych problemów związanych z kształceniem na kierunku „Zarządza-
nie” można wskazać na ograniczenia związane z przekazywaniem kompetencji prak-
tycznych związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach. Konstrukcja oparta 
na minimum kadrowym składającym się wyłącznie z pracowników posiadających 
stopień naukowy doktora oraz samodzielnych pracowników nauki nie zachęca do 
angażowania do procesu kształcenia doświadczonych praktyków zarządzania. Po-
dobne zastrzeżenia budzi wolne tempo umiędzynarodowienia kształcenia, które jest 
przecież składnikiem procesu bolońskiego. System ECTS w połączeniu ze sztywnymi 
standardami kształcenia na kierunku ogranicza mobilność studentów, a umiędzy-
narodowienie kadry jest hamowane przez restrykcyjne limity pracowników, cu-
dzoziemców zaliczanych do minimum kadrowego. Wskazane byłoby wzmocnienie 
systemu zachęt dla podejmujących studia w języku angielskim, w szczególności na 
poziomie doktorskim.

Opisanych zostało kilka kwestii, które ograniczają skuteczność kształcenia na 
kierunku „Zarządzanie”. Potrzebna jest tutaj refleksja i poszukiwanie rozwiązań pro-
wadzących do doskonalenia jakości kształcenia. Oprócz reformy standardów kształ-
cenia, wzbogacenia minimum kadrowego o praktyków i cudzoziemców (w szczegól-
ności z krajów rozwiniętych), potrzebne jest wprowadzenie merytorycznych, a nie 
wyłącznie formalno-prawnych mechanizmów oceny jakości kształcenia, a więc kom-
petencji absolwentów i studentów kierunku.

W pierwszym artykule numeru J.S. Czarnecki wskazuje na wspólny kod gene-
tyczny zjawiska, jakim jest korporacja; podobieństwo: zasobów, którymi korpora-
cje się zajmują, sposobów ich organizacji oraz hermetyczną naturę świata korpora-
cji. W kolejnym, M. Jabłoński, podejmując próbę prezentacji klasycznych orientacji 
w zakresie identyfikacji kompetencji kierowniczych ukazuje: ich ujęcie przedtaylo-
rowskie, czynniki wyróżniające klasyczne typologie tychże oraz cztery dominujące 
orientacje w opisie uzdolnień kierowniczych w klasycznej organizacji. J. Nazdrowicz, 
w trzecim artykule, omawia wpływ decyzji strategicznych na budowanie przewag 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz przedstawia oryginalny model ich podej-
mowania, sprzyjający realizacji wskazanego celu. Koncepcja zaufania interorgani-
zacyjnego oraz jego roli w osiąganiu sukcesu przez przedsiębiorstwa – to problema-
tyka, którą podejmuje w czwartym artykule kwartalnika A. Sankowska. Z kolei w 
opracowaniu piątym, autorstwa A. Sokół oraz A.O. Surmacz, znajdujemy prezenta-
cję (empirycznie zweryfikowanych) czynników sprawczych, skłaniających polskie 
przedsiębiorstwa do dokonywania fuzji i przejęć. Następny artykuł, autorstwa M. 
Ratajczak-Mrozek, zawiera omówienie głównych cech relacji sieciowych przedsię-
biorstw. Natomiast K. Maślankoski, W. Patena, w kolejnym opracowaniu kwartalnika, 
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przedstawili problematykę standaryzacji metodyki analizy przedsiębiorstw w pro-
cesach przedprywatyzacyjnych. Artykuł ósmy, przygotowany przez P. Tippera, po-
święcony został analizie rentowności inwestycji w instrumenty finansowe. Z kolei P. 
Górski przedstawia, w następnym artykule, problematykę zarządzania w perspekty-
wie humanistycznej. Natomiast autorzy kolejnego opracowania tego numeru czaso-
pisma – P. Stępka, K. Subda – omawiają nowoczesne narzędzie pomiaru komunikacji 
wewnętrznej w organizacji, jakim jest analiza sieci społecznej. W przedostatnim ar-
tykule A. Szpaderski prezentuje koncepcję paradygmatu oraz jej znaczenie dla nauk 
o zarządzaniu. Dwunaste opracowanie, przygotowane przez I. Koładkiewicz zawiera 
omówienie – na podstawie pilotażowych badań – doświadczeń przewodniczących 
rad nadzorczych, w spółkach notowanych na GPW.

Życząc owocnej lektury, w imieniu Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Organi-
zacja i Zarządzanie” składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyśl-
ności z okazji Nowego 2010 Roku.
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jErzY S� czarnEcKI*

POTOcznIE: KOrPOracja

1.  Wprowadzenie 

Natłok informacji, które napływają do naszych mózgów, wymusza zachowywa-
nie w pamięci zjawisk, czy nazw, z którymi niekoniecznie mamy do czynienia na co 
dzień. Zwyczajne, nieprofesjonalne, potoczne uczestnictwo w codziennym serwisie 
informacyjnym powoduje, że większość ludzi wie co to jest Orlen, Microsoft, Bank 
PeKaO, General Electric, czy Wedel. Zapytani zinterpretują te słowa jako nazwy zna-
nych firm; być może dodadzą komunikat, że to firmy duże i dlatego je zapamiętali. Ci 
sami ludzie mogą mieć problemy z rozpoznaniem nazwy Pixar, choć widzieli filmy 
animowane, nazwy Softech, choć większość restauracji w Polsce używa oprogramo-
wania tej filmy, a być może także i nazwy Koral jako producenta lodów. Tymczasem 
zarówno znane jak i nieznane z wymienionych firm mają wspólną cechę: istnieją 
i funkcjonują w formie korporacyjnej, potocznie – jako korporacje.

W potocznym znaczeniu korporacja to przedsiębiorstwo w formie spółki kapi-
tałowej, które może uczestniczyć i odnosić sukcesy w procesach gospodarczych na 
równi z globalnymi konkurentami z powodu kompetencji i innych zasobów, jakimi 
skutecznie dysponuje. Nie ma tu znaczenia wielkość firmy i to, w jakim zakresie jest 
ona znana. Mają tu jednak znaczenie inne cechy, które powodują, że korporacje wy-
stępują jako byty relatywnie podobne. Mają one oto wspólny kod genetyczny – ze-
staw informacji, na których podstawie kształtuje się repertuar ich zachowań i reak-
cji na zdarzenia.

Celem artykułu jest wskazanie na: 1) wspólny kod genetyczny zjawiska, jakim 
jest korporacja, 2) podobieństwo zasobów, którymi się korporacje posługują, 3) po-
dobieństwo sposobów organizacji tych zasobów oraz 4) hermetyczną naturę świata 
korporacji.

 * Dr jerzy S. czarnecki, starszy wykładowca, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 
Łódzki.
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2.  Kod genetyczny

Królowa Elżbieta powołała do życia protoplastę współczesnej korporacji ostat-
niego dnia roku 1599, przez nadanie statutu Kompanii Wschodnioindyjskiej. Przed-
siębiorstwo zostało powołane do stworzenia zasad handlu ze Wschodnimi Indiami: 
„działalność handlowa z Indiami, jak dotąd pozostająca poza zasięgiem naszym, nie 
może być prowadzona inaczej, jak w formie akcji, wspólnie posiadanych i stanowią-
cych jedność“ [15, s. 147]. Pośród 215 inwestorów znaleźli się rycerze, starszyzna 
i kupcy, a między nimi książę Cumberland oraz następca tronu, książę Karol. Ten 
ostatni, następca tronu, zainwestował 6000 funtów ze swoich własnych funduszy 
[50, s. 115]. Król Jakub I, następca Elżbiety: „(…) zadeklarował, że monarchia (w do-
myśle – władza państwowa) może dokonać przedłużenia swoich wpływów przez po-
wołanie i udzielenie licencji na działalność niezależnemu podmiotowi. Była to całko-
wicie nowa idea. Stała się ona jednym z istotnych elementów korporacyjnego kodu 
genetycznego (...) Wytwarzanie produktów i wzrost biznesowych przychodów i zy-
sków przynosiło ciągłe i odnawialne źródła finansowania celów królewskich i pań-
stwowych. Dawało to gospodarce przyspieszenie znacznie większe od tego, które było 
do osiągnięcia za pomocą jakichkolwiek podatków. Istnieje bowiem naturalna gra-
nica podatku jako źródła przychodu, ale nie ma praktycznie żadnej granicy dla bo-
gactwa, jakie można wytworzyć przez uwolnienie ludzkiego geniuszu” [38, s. 19]. 

Idea ta przetrwała do współczesności, a kod genetyczny korporacji nie zmienił 
się od chwili ich pojawienia się. Składają się na niego cztery składniki korporacyj-
nego kodu genetycznego, które mogą osiągać nieograniczony (unlimited) wymiar: 
czas trwania, wielkość, władza (nad zasobami) i licencja (freedom to what one wi-
shes) [7, s. 258].

Nie licząc korporacji, które powołane zostały na czas określony, ich czas życia 
jest nielimitowany, a jeśli, to wyłącznie bankructwem lub wchłonięciem przez inny 
podmiot. Amerykańskie korporacje powołane do życia w okresie wczesnego kapita-
lizmu, takie jak IBM, HP czy Ford trwają nadal – ich czas trwania przekroczył czas 
życia założycieli, a niekiedy także i rodzin założycieli. Wielkość korporacji wyraża 
się w wartościach finansowych, za którymi idą inne: firma RJR nabyła w roku 1989 
firmę Nabisco za kwotę 25 milardów US$, firma Exxon – Mobil osiągnęła w lipcu 
2007 roku wartość giełdową 508 miliardów US$. Nie ma przy tym nic, co by wy-
znaczało granice wzrostu [38, s. 19]. W tym samym roku uchwalono budżet Polski 
na rok 2008 w wysokości 308,9 mld zł. Nieograniczona władza nad zasobami nie 
musi dotyczyć zasobów własnych. Przykładowo, korporacja IBM powołała do życia 
partnerstwo z instytucjami nienastawionymi na zysk o nazwie, World Community 
Grid, za którego pośrednictwem dowolna organizacja lub człowiek mogą powierzyć 
w użytkowanie nieużywane moce przetwarzania swoich komputerów. Tym samym, 
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IBM oferuje ludziom na całym świecie możliwość przyłączenia się do czegoś dużego 
[38, s. 30]. Nieograniczona licencja obejmuje swobodę wprowadzania korporacji 
w obszary biznesu, w których dotąd nie była, tak jak to przykładowo zrobiła GE, 
kiedy nabyła stację telewizyjną NBC. Może jednak być odwrotnie. Po jednym ze spo-
tkań zarządu, zarząd korporacji Philips Electronics zdecydował, że przedsiębiorstwo 
wycofuje się z biznesu półprzewodników, ponieważ sobie tam nie radzi [35]. Każdy 
z elementów kodu genetycznego przybierać może wiele form [39].

Kod genetyczny korporacji nie zmienił się, przeciwnie, znalazł środowisko, w któ-
rym przetrwanie jest relatywnie łatwe, bowiem ponad czterysta lat później, w XXI 
wieku, korporacje są wielkie i silne, a państwa – słabe [5]. Państwa traktują korpo-
racje jako źródła dochodu z podatku, niekiedy dochodu od własności, zawsze jako 
miejsca przemiany ludzkiego geniuszu w bogactwo, a przy tym: „Celem przedsiębior-
stwa biznesowego jest tworzenie wartości. (...) Jednym z powodów (sukcesu korpo-
racji) jest to, że ci, którzy ją tworzą (...) wkładają do niej swoje zasoby dla własnych 
korzyści. Drugim powodem (sukcesu korporacji) jest jej otwartość na konkurencję 
i innowacje” [45, s. 12]. 

Kod genetyczny przetrwał do dzisiaj, a informacje w nim zawarte wyznaczają spo-
soby, według których korporacje obchodzą się ze swoim budulcem: pracą i kapitałem. 
W pierwszym przypadku dokonują podziału pracy, w drugim przypadku korzystają ze 
społecznej organizacji kapitału. Tym budulcem posługują się do prowadzenia kreatyw-
nych destrukcji [52, s. 74–75]. Tym samym, dwa strumienie myśli przenikają świat 
organizacji i zarządzania nimi. Pierwszy strumień, to konieczne dla funkcjonowania 
organizacji ludzkie współdziałanie. Kluczowym pojęciem w tym strumieniu myśli jest, 
paradoksalnie, podział pracy. Drugi strumień, to niezbędny dla funkcjonowania orga-
nizacji kapitał. Kluczowym pojęciem w tym strumieniu myśli jest organizacja kapitału. 
W każdym z tych strumieni rozważania, w pewnym sensie, zatoczyły koło.

3.  Podział pracy

Pierwszym źródłem myśli o podziale pracy było dzieło A. Smitha. Przedstawił 
on pomysł na podział pracy w sensie fizycznym. Linia produkcyjna składa się od-
tąd z ludzi, którzy kolejno wykonują czynności produkcyjne, które dokładnie od-
powiadają fazom procesu produkcyjnego. Ta innowacja w projektowaniu procesów 
produkcyjnych stała się fundamentem fabrycznego sposobu produkcji i związanego 
z nim postępu cywilizacyjnego [32, s. 197–236]. W ślad za tym, wskutek fayolow-
skiej innowacji pojawił się podział pracy pomiędzy poszczególne typy stanowisk – na 
przykład kierownicze i wykonawcze [11]. Fayolowska innowacja zachęciła dalej do 
tego, aby dokonać podziału pracy na innym piętrze organizacji, mianowicie wydzielić 
działy przedsiębiorstwa, które zajmowały się jedną z funkcji przedsiębiorstwa, a dalej 
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funkcji zarządzania. Kolejny innowator na tej drodze, A. Sloan, przeniósł znaną za-
sadę w inne miejsce. Korporacja General Motors zastosowała zasadę podziału pracy 
ponownie do procesu produkcyjnego, a potem konsekwentnie do poszczególnych 
segmentów klientów rynkowych. Wskutek tej innowacji, w firmie General Motors 
pojawiła się zasada, że poszczególne fragmenty przedsiębiorstwa produkują odrębne 
modele samochodów, a dalej, że inne fragmenty przedsiębiorstwa sprzedają odrębne 
modele samochodów: samochód na każde pieniądze i przeznaczenie (a car for every 
purse and purpose) [53, s. 438]. Konsekwentne i wielokrotne zastosowanie tej samej 
zasady podziału pracy w różnych miejscach funkcjonowania firmy spowodowało 
pojawienie się dywizjonalnej formy przedsiębiorstwa [54, s. 15]. Okazało się też, że 
poszczególne firmy potrafią zaoferować coś, czego nie potrafią inne, a jednocześnie 
realizują działania, w których lepsze efekty osiągają inne organizacje. Tym sposobem 
podział pracy spowodował, że pojawił się outsourcing [3, s. 9].

Prostota i łatwość upowszechnienia smithowskiej innowacji, to że jej zastosowa-
nie przynosi nieodmiennie korzystny efekt wydajnościowy [55], spowodowały, że 
inżynierska wizja świata zdominowała strumień rozważań o podziale pracy i jego 
skutkach [11]. Zdominowała, między innymi w ten sposób, że fabryczny sposób or-
ganizacji przeniesiono do szkół, szpitali i agencji rządowych [57, s. 56]. Wielkość 
innowacji, obudowanej szczegółami przez twórców naukowych podstaw organi-
zacji [11] polegała na możliwości wykorzystania rzesz nisko wykształconych i ni-
sko wykwalifikowanych pracowników do tworzenia skomplikowanych produktów 
[57, s. 65]. Było to więc rozwiązanie odpowiednie do ówczesnego stanu wykształce-
nia i dobrobytu społeczeństwa. W międzyczasie jednak warunki się zmieniły. Ludzie 
stali się wykształceni, świadomi swojej wartości i pozycji, a nadto zasobni. Wywołało 
to zmiany w sposobie zastosowania zasady podziału pracy. 

Przede wszystkim, ekonomię skali zastąpiła ekonomia zasięgu [51, s. 18]. Ozna-
cza ona odejście od podziału pracy, który przebiega wzdłuż produktów na taki, który 
dotyczy obszarów komplementarności produktów lub obszarów potrzeb klientów 
i realizuje się pomiędzy firmami, a nie wewnątrz jednej z nich; zupełnie tak, jak to 
miało miejsce w przypadku Microsoftu i Intela, a od niedawna Microsoftu, Intela 
i Apple [12]. Podział pracy przebiega wewnątrz sieci firm, mniej zaś wewnątrz nich 
samych [43, s. 69]. Sieci aliansów korporacyjnych przynoszą efekt ekonomii skali 
i zasięgu połączony z szybkością [24, s. 74]. Pojedyncze firmy, nie połączone w sieci 
aliansów, mają trudności w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej opartej na ekono-
mii skali lub ekonomii zasięgu [23, s. 27], tak jak to ma miejsce w firmach telefonii 
komórkowej [49, s. 12]. 

Podział pracy zastosowany w dowolnym wymiarze w dowolnej organizacji, zawsze 
dotyczy ludzi. Dotyczy ich w ten sposób, że powoduje psychiczne obciążenie mono-
tonią wykonywanej pracy oraz w taki sposób, że odbiera plastyczność zasobu, jakim 
jest możliwa różnorodność kompetencyjna pojedynczego człowieka. Wyniknęły stąd 
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zastrzeżenia co do uniwersalnej mocy podziału pracy [13]. W odpowiedzi na te za-
strzeżenia powstały, między innymi, projekty brygadowego systemu pracy w kopal-
niach [58] oraz gniazdowego systemu pracy w Volvo w Kalmarze [4, s. 157]. Spowo-
dowało to modyfikację w strumieniu myślenia o podziale pracy. Pojawiły się nowe 
pojęcia – rotacja zadań, poszerzanie pracy, wzbogacanie pracy, czy ruchomy czas 
pracy [4, s. 134-176], a dalej autonomiczne zespoły pracownicze. W międzyczasie 
w Japonii ukształtował się zespołowy system pracy, w którym pracowników dobiera 
się na podstawie ich zdolności do pracy w zespole, nie zaś na podstawie doświadcze-
nia produkcyjnego [36, s. 42]. Potęga Toyoty powstała na odmiennym podejściu do 
kwestii podziału pracy: Droga Toyoty, to ciągłe usprawnienia, poszukiwanie źródeł 
problemów, podejmowanie wyzwań, praca zespołowa, szacunek dla ludzi [37].

Idea podziału pracy zatoczyła koło: współczesne korporacje powróciły do poje-
dynczego pracownika. Różnica polega jednak na odmiennych kryteriach. U podstaw 
idei podziału pracy znalazła się potrzeba skopiowania procesu technologicznego za 
pośrednictwem ludzkiej pracy. Obecnie u podstaw podziału pracy leżą indywidu-
alne, zróżnicowane przecież, kompetencje pojedynczych ludzi i możliwość wyko-
rzystania ich w sieci relacji z innymi ludźmi o odmiennych kompetencjach. Dosto-
sowanie umiejętności człowieka do projektu technicznego zamieniło się w wolność 
posiadania kompetencji, z których powstać może projekt techniczny.

Odmienny sposób rozumienia podziału pracy stawia jednak wyzwania przed 
treścią pracy menedżerskiej – zanikła możliwość orzekania co jest prawdą, zanikła 
wyłączność prawa do podejmowania decyzji, zanikło uprawnienie do wydawania 
poleceń. Pojawiła się potrzeba trzech kompetencji menedżerskich: wizualizacji pro-
blemów, komunikacji oraz inteligencji emocjonalnej. Zanikły dominujące cechy or-
ganizacji w której podział pracy reprezentowany jest przez zakres czynności: stałość 
miejsca wykonywania operacji, powtarzalność zadań technicznych, relatywna sta-
bilność zespołu, fizyczny kontakt członków zespołu oraz jednokulturowość. Podział 
pracy określany jest przez kompetencje, których potrzebę wyznaczają: zmienność za-
dań, odległość miejsc wykonania zadań, osobista nieznajomość członków zespołu, 
wirtualne otoczenie zadaniowe zjawiska i zdarzenia, wielokulturowość składu.

4.  Organizacja kapitału 

Drugi strumień myśli dotyczy organizacji kapitału. Ludzie, inspirowani we-
wnętrzną wizją, podejmują działalność gospodarczą. Umieją coś, co wydaje im 
się cenne; oferują coś, czego inni potrzebują – inspirują uczestnictwo w wymia-
nie. Tworzą do tego organizację gospodarczą o dowolnej formie, choćby w formie 
specjalizacji własnego gospodarstwa domowego. Potem organizacja przechodzi 
przez kolejne fazy i kryzysy swojego wzrostu [47, s. 20]. W istocie chodzi tu o dwa 
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pojęcia: wzrost i rozwój: Wzrost, to zmiana w wielkości organizacji mierzonej liczbą 
jej członków i pracowników, rozwój, to zmiany zachodzące z wiekiem organizacji 
[56, s. 11; 1, s. 18]. Przedsiębiorca zwykle rozwija firmę, bo jeśli nie będzie ona ro-
snąć w tempie przynajmniej takim samym, jak tempo wzrostu branży, to z niej wy-
padnie; przesunie się do innej (branży, grupy strategicznej), w której obowiązują 
nie tylko odmienne sposoby konkurowania, ale też odmienne stopy zwrotu z inwe-
stycji. Rozwój wymaga jednak kapitału [9, s. 29–31], a jego pozyskiwanie popycha 
w kierunku korporacyjnej formy przedsiębiorstwa [42, s. 80–97]. Z takim proble-
mem spotkała się każda ze znanych dzisiaj firm: Apple, który skorzystał z funduszu 
joint venture, Amazon, który sięgnął do oferty publicznej jako źródło finansowa-
nia, Pixar, który sięgnął do kapitałów Disneya oraz Intel, który przez blisko dziesięć 
lat nie wypłacał dywidendy akcjonariuszom. Każda droga prowadzi do korporacji 
i w świecie ustabilizowanej infrastruktury rynków kapitałowych wydaje się łatwa 
[16, s. 104–106; 17, s. 43–48].

To jednak wczesna (historycznie) potrzeba kapitału przyniosła cztery innowacje, 
istotne z punktu widzenia kapitałowej infrastruktury. Pierwszą innowacją było po-
jawienie się instytucji spółki kapitałowej, w XVI wieku w i w XIX wieku w Stanach 
Zjednoczonych. W pierwszym przypadku motorem napędzającym stała się potrzeba 
rozwoju handlu z odległymi rejonami świata i, związane z tym, oczekiwanie docho-
dów dla korony. W drugim przypadku motorem napędzającym stała się budowa 
kolei trans amerykańskiej, a zaraz po tym budowa imperiów naftowych. Innowacja 
spółki zawierała w sobie dwie innowacje o charakterze społecznym. Były nimi, upo-
wszechnione już teraz, oddzielenie własności od przedsiębiorstwa oraz oddzielenie 
własności od zarządzania.

Oddzielenie własności od przedsiębiorstwa przejawia się w tym, że akcjonariusz 
nie tylko kupuje spółkę. Akcjonariusz wzbogaca ją kapitałowo przez zakup dowol-
nie małych kwantów kapitału. Proces taki, powtórzony wielokrotnie powoduje, że 
kwanty te złożą się na pożądaną przez spółkę wielkość kapitału, którego będzie ona – 
spółka – właścicielem. Akcjonariusz zaś staje się właścicielem tytułu prawnego do 
uprawnień przypisanych do papieru wartościowego i nie ma nic wspólnego z wła-
snością zasobów spółki [19, s. 174]. To spółka ma nielimitowaną władzę nad zaso-
bami.

Oddzielenie własności od zarządzania przejawia się w tym, że akcjonariusze po-
wołują zarząd do kierowania sprawami spółki. W zamian oczekują, że uprawnienia 
przybiorą realną formę wypłaty dywidendy. Wyrazem tej zasady jest akcja uprzy-
wilejowana, która przynosi właścicielowi dochód pewny o określonej wysokości 
w zamian za rezygnację z innych uprawnień, na przykład uczestnictwa w budowie 
strategii firmy. Znaczna część rodziny Fordów posiadała wyłącznie akcje uprzywi-
lejowane. 
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Trzecią innowacją związaną z istnieniem spółki kapitałowej jest skierowanie 
oferty nabycia akcji do masowego akcjonariusza. W świecie indywidualnych przed-
siębiorców, oferty kierowane były do innych przedsiębiorców, inaczej – do względnie 
zamkniętego grona inwestorów kwalifikowanych, to jest takich, którzy byli w stanie 
samodzielnie ocenić ryzyko. Logika takiego postępowania jest oczywista: Przedsię-
biorcy początkowo zajmują się analizą własnego przedsiębiorstwa, aby następnie sku-
pić swoje wysiłki na poszukiwaniu kapitału. Następnie, w coraz większym stopniu 
zajmują się obrotem kapitału jako – jednocześnie – jego dostawcy i odbiorcy, żeby 
wreszcie poświęcić się wyłącznie szacowaniu ryzyka związanego z obrotem kapitału. 
W ostatniej z wymienionych faz, przedsiębiorca zmienia zakres i obszar swojej dzia-
łalności – zajmuje się, tak jak przykładowy Warren Buffet czy Steve Wozniak, wy-
łącznie szacowaniem ryzyka [21, s. 157–197; 19, s. ix–xi]. Oddzielenie własności od 
przedsiębiorstwa i od zarządzania uwypukla się z biegiem czasu.

Przedsiębiorcy, choć zasobni, są organizatorami kapitału, tymczasem podsta-
wowa masa pieniędzy, które mogą stać się kapitałem, znajduje się w rękach lu-
dzi, którzy żyją z pracy własnej, a przy tym zgromadzili oszczędności. Te kwoty, te 
kwanty, tworzą znaczące kapitały. Tym samym, kwalifikowanego inwestora zastąpił 
masowy (indywidualny). W tym miejscu pojawia się czwarta z innowacji kapitało-
wej infrastruktury: giełda papierów wartościowych. Dzięki niej masowy akcjona-
riusz może w każdej chwili z łatwością kupić lub zbyć akcje, których jest właścicie-
lem, a tym samym zmienić poziom ryzyka lub poziom własnej płynności finansowej 
[14, s. 390]. Przy pomocy giełdy, spółki (a ściślej tytuły własności do nich) zmie-
niają właścicieli z szybkością myśli. W wyniku tych transakcji akcjonariusze mogą 
się bogacić (lub bankrutować), przez obrót akcjami firmy, której nigdy nie widzieli 
i nigdy nie zobaczą. Nie zobaczą nawet papieru wartościowego (akcji), którym ob-
racają, bo transakcje przebiegają w postaci elektronicznej, a akcje występują jedy-
nie jako ślady zapisane w pamięci komputerów, które ze sobą współpracują w sieci 
[19, s. 48–57].

Innowacja masowego akcjonariusza spowodowała tyle, że przez jakiś czas miliony 
akcji znajdowały się w rękach milionów anonimowych akcjonariuszy. Szczególnym 
przypadkiem takiego rynku jest zjawisko określane jako społeczny kapitalizm (pu-
blic capitalism) [27, s. 828]: za wzrost i rozwój spółki odpowiedzialne są osoby (za-
rząd), które nic nie mają wspólnego z jej własnością; z efektów zaś (pozytywnych, ale 
i negatywnych) efektywności jej funkcjonowania mają korzystać osoby (akcjonariu-
sze), które w istocie nie mają żadnego wpływu na zarządzanie. Pojawiła się korporacja 
we współczesnej formie: firma o kapitałach masowych bezimiennych akcjonariuszy 
[17, s. 43–48], nieodmiennie wystawiona na sprzedaż na korporacyjnym rynku za-
sobów i licencji [25]. Firma nielimitowana pod względem czasu trwania, wielkości, 
władzy nad zasobami i licencji.
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A jednak, instytucja spółki kapitałowej zatoczyła koło, powróciła ze swoją ofertą 
do względnie zamkniętego grona inwestorów. We wczesnym, nieformalnym klubie 
przedsiębiorców spółka kapitałowa oferowała możliwości inwestycji uczestnikom 
równym sobie lub prawie równym z punktu widzenia statusu społecznego, zasobno-
ści, doświadczenia biznesowego i możliwości oceny ryzyka. W świecie rozwiniętych 
i ustabilizowanych instytucji rynku kapitałowego, spółka oferowała takie możliwo-
ści odbiorcy masowemu: nie tak zasobnemu, a do tego bezimiennemu inwestorowi. 
W świecie biznesu szybkiego jak myśl [33, s. 220], w którym rynek kapitałowy funk-
cjonuje bez przerwy [44, s. 1], gdzie czas gromadzenia kapitału odgrywa znaczącą 
rolę, korporacja powróciła ze swoją ofertą do grona kwalifikowanych inwestorów, 
zwanych też poinformowanymi inwestorami [14, s. 386], to jest wróciła do takich 
inwestorów, którzy nie potrzebują wielu szczegółowych informacji, aby oszacować 
ryzyko inwestycji [19, s. 53]. Pierwszy rodzaj poinformowanego inwestora, to inna 
korporacja, która potrafi ocenić zalety oferty kompetencji i innych zasobów przed-
siębiorstwa lub jego części – takie transakcje są powszechne, a niemniej powszechną 
ekwiwalentnej wymiany są papiery korporacyjne akcje [48, s. 66–77]. Drugi rodzaj 
poinformowanego inwestora, który inwestuje w korporacje poprzez giełdę są fundu-
sze emerytalne i fundusze inwestycyjne, które występują na rynku jako kwalifikowani 
inwestorzy, a zarazem reprezentanci masowego akcjonariusza [10, s. 316–318].

5.  Współczesna korporacja 

Na zewnątrz firmy rozwija się rynek kapitałowy wraz z jego instytucjami, a kon-
kurenci korzystają z jego dobrodziejstw dla wzrostu firm. To swoista gra, w której 
można tylko uczestniczyć, albo w ogóle nie uczestniczyć; jeśli jest się przedsiębiorcą, 
nie ma takiego wyboru, jeśli jest się korporacją, to obowiązek. Tym bardziej, że 
w miarę upowszechniania się kapitałowych rozwiązań, znajdują one swoje odzwier-
ciedlenie w systemie prawnym, finansowym i podatkowym. Imperatyw wzrostu jest 
zarazem imperatywem spółki kapitałowej. W strukturze własnego czasu przedsię-
biorca musi go coraz więcej poświęcić na analizę opcji kapitałowych, a potem na ich 
obsługę; korporacja musi do tego powołać technostrukturę. Oznacza to tyle, że coraz 
mniej uwagi poświęca się temu, co niegdyś było podstawą – na przykład produkcji 
czy kontroli jakości produktu.

Potocznie korporacja to forma przedsiębiorstwa, która może uczestniczyć w glo-
balnych procesach konkurencji – ze względu na swoja wielkość, ze względu na swoją 
możliwość oddziaływania, i ze względu na obszar, w którym prowadzi operacje. Po-
tocznie korporacja, to firma, która realizuje imperatyw wzrostu. Potocznie korpora-
cja, to firma, która ma dostęp do infrastruktury rynku kapitałowego. Potocznie kor-
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poracja, to wreszcie firma, która z punktu widzenia podziału pracy ma jakąś ofertę 
dla innych potocznie korporacji, która może uczestniczyć w łańcuchu wartości.

Świat korporacji okazuje się jednak względnie zamknięty. Nie wszystkie firmy 
mogą jednocześnie: 1) być spółką kapitałową, 2) uczestniczyć i odnosić sukcesy 
w procesach gospodarczych 3) na równi z globalnymi konkurentami 4) z powodu 
kompetencji i 5) innych zasobów, jakimi 6) skutecznie dysponują.

Hermetyczne wymagania członkowstwa w korporacyjnym klubie powodują, że 
świat korporacji, z niewielkimi wyjątkami, (nadal) związany jest z gospodarką Sta-
nów Zjednoczonych. Amerykańska zaś forma korporacji podlega krytyce. Jedna 
z opcji krytycznych twierdzi, że forma korporacyjna jest lokomotywą samobójczej 
zagłady cywilizacji [28, s. 10–19], wobec czego należy zrezygnować z korporacyj-
nej formy w biznesie [31, s. 14] i zastąpić ją siecią niewielkich, samodzielnych ini-
cjatyw gospodarczych [29, s. 30]. Odmienna opcja nakłania do przebudowy zasad 
projektowania korporacji w taki sposób, aby projekt uwzględniał rosnący stopień 
uspołecznienia korporacyjnych zachowań, między innymi w postaci zachowania 
proporcjonalności w podziale bogactwa pomiędzy tych, którzy się przyczyniają do 
jego powstania [22, s. 4]. Prawdopodobnie obie opcje przyjmują, że centra gospo-
darczego rozwoju pozostaną na swoim miejscu, to jest w gospodarczej Triadzie [40], 
nie zaś, że przesuną się do regionów wyznaczanych przez BRIC (Brazylia, Rosja, In-
die, Chiny) [41, s. 19–31].

Tymczasem polskie korporacje znajdują się poza klubem firm klasy świato-
wej. Wejście do świata korporacji wymaga przekroczenia progu masy krytycznej 
[8, s. 10], na którą składa się potrzeba wypełnienia kilku warunków jednocześnie. 
Przede wszystkim więc do hermetycznego grona należą te, dla których procesy 
produkcyjne (czy operacje, jakie prowadzą) dzieją się bez wysiłku, bo doskona-
łość produkcyjna zawarta jest w procesach organizacyjnych. Po drugie te, w któ-
rych materialna motywacja pracowników nie jest przedmiotem uwagi, bo pracow-
nicy otrzymują konkurencyjne na rynku pracy wynagrodzenia. Po trzecie takie, 
dla których jakość jest wynikiem świadomego wyboru i zaprojektowanych do tego 
procesów organizacyjnych. Po kolejne te, których możliwości rozwojowe wynikają 
ze swobodnego dostępu do kapitału, nadmiarów kapitałowych. Po ostatnie wresz-
cie, przekroczenie masy krytycznej, które pozwala dostać się do klubu korporacji 
klasy światowej wymaga, aby wszystkie te warunki wypełniły się i wypełniały same, 
w toku naturalnego funkcjonowania i wskutek profesjonalizmu zarządzania. Wtedy 
bowiem treścią pracy profesjonalnego zarządu staje się budowa schematów odpo-
wiedzi na zawsze te same pytania: w jakiej dziedzinie działalności osiągać dosko-
nałość, jak pomóc pracownikom budować motywację wewnętrzną, jak aktywnie 
uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów klienta oraz na co i w jakim zakresie 
przeznaczać nadwyżki kapitałowe.
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POTOcznIE: KOrPOracja

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie na: wspólny kod genetyczny zjawiska jakim jest korporacja, 
podobieństwo zasobów, którymi się korporacje posługują, podobieństwo sposobów organi-
zacji tych zasobów oraz hermetyczną naturę świata korporacji. Na kod genetyczny korporacji 
składa się jej: czas trwania, wielkość, władza nad zasobami oraz licencja. W realizacji 
budowy korporacji według tego kodu, posługuje się ona narzędziami w postaci podziału 
pracy i organizacji kapitału. W obu przypadkach sposób wykorzystania budulca powrócił 
do punktu wyjścia: obiektem zainteresowania jest indywidualny pracownik i indywidualny 
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inwestor. Tym niemniej, świat korporacji jest hermetyczny i otwiera swoje podwoje tylko 
dla firm, które przekroczyły rozwojową masę krytyczną w zakresie wytwarzania, motywacji, 
jakości i profesjonalizmu zarządu. Polskie korporacje znajdują się poza klubem firm klasy 
światowej. 

Słowa kluczowe: korporacja, podział pracy, organizacja kapitału, 
masa krytyczna

SIMPLY SPEaKInG: cOrPOraTIOn

Abstract

The aim of the paper is to point to: common genetic code of the Corporation, similarity 
of resources Corporation use In their development, similarity of the ways these resources 
are used, and hermetic nature of the corporate World. Genetic code consists In: time, size, 
Power over resources, and license. When growing, corporations Apple work division and 
organization of capital. In both instances corporation returned to a starting point: individual 
employee and individual investor are the objects of interest. Nevertheless, corporate world is 
open for only those that passes a critical mass point In their development as to the producing 
processes, motivation, quality and board professionalism. The Polish corporations do not 
belong to the club. 

Key words: corporation, division of labor, organization of capital, 
critical mass
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MAREK JAbŁOńSKI*

KLASyCZNE PODEJśCIA 
W IDENtyfIKACJI KOMPEtENCJI 

KIEROWNICZyCH

1.  Wstęp 

Menedżerowie w dowolnym systemie społeczno-ekonomicznym odgrywają klu-
czową rolę w wypracowaniu przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju organizacji. 
Przeprowadzone badania naukowe w zakresie konkurencyjności poszczególnych 
gospodarek i sektorów dowodzą, iż konkurowanie przedsiębiorstw w mniejszym 
stopniu wiąże się z jakością siły roboczej, w większym zakresie natomiast wynika 
z organizacji pracy i sprawności systemów zarządzania wyznaczanych przez mene-
dżerów [9, s. 62–65]. Abstrahując od współczesnych opracowań potwierdzających 
tezę o kluczowej roli menedżerów w rozwoju organizacji, także na gruncie klasycz-
nej literatury przedmiotu liczni badacze reprezentowali taką orientację. Świadomość 
klasyków zarządzania o roli menedżerów skutkowała wieloma ujęciami i typologiami 
atrybutów kierowników, określanych jako: umiejętności, uzdolnienia, czy też kwa-
lifikacje, a które zgodnie ze współczesną nomenklaturą odnoszą się do kompetencji 
kierowniczych. 

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie klasycznych podejść w za-
kresie identyfikacji kompetencji kierowniczych. W ramach tak zdefiniowanego za-
mierzenia ukazano przedtaylorowskie ujęcia kompetencji menedżerskich, czynniki 
wyróżniające klasyczne typologie oraz przedstawiono cztery dominujące orientacje 
w opisie uzdolnień kierowniczych w klasycznej organizacji. 

 * Dr Marek jabłoński, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie.
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2.  Przedtaylorowskie ujęcia 
kompetencji menedżerskich

Według R. De Roovera pierwszą definicję umiejętności menedżerskich w histo-
rii nowożytnej opracował około 1442 roku zakonnik – Bernardino ze Sieny, jeden 
z największych myślicieli ekonomii średniowiecza. Badacz ten urodził się we wrze-
śniu 1380 roku, a zmarł 20 maja 1444 roku prawdopodobnie na skutek przemęczenia 
pracą. Głosząc kazania w północnych Włoszech przyciągał szerokie rzesze słucha-
czy. Bernardino ze Sieny nie zyskał szerszego uznania jako teolog. Natomiast jego 
poglądy związane z ekonomią, a zwłaszcza dotyczące: sprawiedliwej ceny, relacji 
pomiędzy ceną a wartością oraz wyższości własności prywatnej nad społeczną (pu-
bliczną), opublikowane w dziele De contractibus et usuris, spotkały się ze znacznym 
zainteresowaniem, szczególnie wśród ekonomistów XX wieku. W odniesieniu do 
etyki w biznesie głosił, iż handel i prowadzenie działalności gospodarczej nie muszą 
być grzeszne, bowiem spełniają one istotne funkcje społecznie, o ile przyczyniają się 
dla dobra ogółu obywateli. Nawoływał do jawności w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zalecał biznesmenom przechowywanie rachunków i sprawozdań z prze-
prowadzanych transakcji, tak aby w razie potrzeby mogli oni udowodnić swą uczci-
wość. W kazaniu 33 Bernardino określił cechy menadżera, zwracając także uwagę 
na ówcześnie panujący niedostatek kierowników o odpowiednich zdolnościach. Do 
kluczowych cech menedżerów Bernardino ze Sieny zaliczył:

wydajność (skuteczność),  �

poczucie odpowiedzialności pełnionej przez siebie roli,  �

pracowitość,  �

zdolność (chęć) ponoszenia ryzyka, �

znajomość warunków i szans rynkowych, �

przywiązywanie dużej wagi do detali, które w prowadzeniu działalności gospo- �

darczej posiadają wiodącą rangę [3, s. 13].
Charakterystykę umiejętności i uzdolnień kierowniczych można odnaleźć także 

w pracach wielu innych badaczy. Warto w tym miejscu zaznaczyć znaczące opraco-
wanie jednego z myślicieli oświecenia – Niccolo Machiavelli’ego, który jako pierwszy 
najszerzej scharakteryzował specyfikę pracy menedżerskiej wskazując na zachowania 
umożliwiające skuteczne pełnienie władzy. W szczególności badacz ten między in-
nymi określił uzdolnienia władcy, a także wskazał, iż książe wcale nie ma być dobry, 
sprawiedliwy, rozsądny, lecz powinien sprawiać takie wrażenie wśród podwładnych, 
zwłaszcza po to, aby jego polecenia i nakazy były przyjmowane i realizowane [10].

Okres do czasu sformułowania przez F.W. Taylora swych uogólnień w pracy Za-
rządzanie warsztatem wytwórczym, a następnie Sztuka skrawania metali można 
określić jako empiryczny, bowiem oparty był na spekulacjach i doświadczeniach. 
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Nie należy jednak ich deprecjonować, gdyż większość zasad, na których opiera się 
naukowe zarządzanie stosowano długo przed ogłoszeniem teorii F.W. Taylora. Do-
tyczy to także podziału administracji na funkcje, które powszechnie były znane 
w większości przedsiębiorstw i realizowane przez: inżynierów, buchalterów, urzęd-
ników ekspedycyjnych, płatników. Według D. Kimballa F. Taylor zebrał znane, lecz 
nieskoordynowane ekonomiczne zasady i usnuł z nich nową „filozofię zarządzania”, 
stosując metody oparte na wypróbowanych zasadach. Przykładowo funkcjonaliza-
cja kierownictwa jest zastosowaniem podziału pracy – najstarszej ze znanych zasad 
ekonomicznych. Przy czym nie chodzi tu o pomniejszanie dorobku F.W. Taylora, dla 
którego należy mieć wielki szacunek i podziw. Jednak „(…) gdyby nie praktyczne za-
stosowanie zasad Taylora w Midvale i Bethlehem naukowa organizacja pozostałaby 
na długo w dziedzinie empiryzmu i spekulacji. (…) Gdyby Taylor przedstawił swe 
zasady na piśmie nie popierając ich doświadczeniami, nie zrobiłyby one wrażenia 
na kierownikach i uważanoby je za urojone (…)” [8]. 

Podobnie rzecz się ma z definiowaniem uzdolnień kierowników zarówno w okre-
sie przedtaylorowskim, jak i naukowym zarządzaniu. Zakorzeniona w świadomości 
większości ówczesnych pragmatyków zarządzania idea podziału pracy (w tym hie-
rarchiczny podział pracy) powodowała, iż postulaty i normatywy dotyczące umie-
jętności i uzdolnień w większym zakresie odnoszono do kierownictwa, aniżeli ro-
botników wykonawczych. Wynikało to z tego, iż ciężar i odpowiedzialność związana 
ze sprawnością działania zespołowych form organizacji pracy spoczywały zwłaszcza 
na kierownikach, którzy zobowiązani byli do właściwego organizowania procesów 
pracy. Takie podejście mogło wynikać z normatywu promowanego przez naukowe 
zarządzanie w szczególności, że z jednej strony „(…) cała filozofia planowania ro-
boty przed jej rozpoczęciem uważana jest za <dobre zarządzanie> (…)”, z drugiej 
zaś, „(…) Taylor był wyznawcą zasady, że silni i rozumni powinni rządzić słab-
szymi (…)” [8].

3.  Wyróżniki klasycznych typologii 
uzdolnień kierowniczych

W klasycznej organizacji kierownik nie realizował żadnych prac samodzielnie, 
poza wykonywaniem funkcji kierowniczych, tj. zaplanowanie pracy, zorganizowa-
nie (uzbrojenie stanowiska pracy), motywowanie wykonawców do realizacji pracy 
(zwłaszcza bodźce płacowe) oraz kontrolowanie (początkowo kontrola ciągła, która 
z czasem przekształcała się w kontrole wyrywkowe). Kierownicy stanowili swego ro-
dzaju „źródła wiedzy” ówczesnych form organizacji pracy. Przykładowo K. Heller 
charakteryzując pracę menedżera pisał, iż „(…) szef sam nie ma usuwać zakłóceń 
ruchu, powinien natomiast obejmować całość produkcji swego działu, ujmując ją 
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z różnych punktów widzenia, traktując raczej nie poszczególne zjawiska, jako takie, 
lecz od razu całe kompleksy, w związku z potrzebami całego zakładu (…)” [6]. Roz-
dzielenie funkcji wykonawczych i kierowniczych powodowało, iż kierownik będąc 
jednostką „myślącą” instruującą robotników, zobowiązany był myśleć samodzielnie 
oraz cechować się pomysłowością w celu poszukiwania ulepszeń. Stąd szablonowość 
w ich pracy była niepożądana, przed czym przestrzegali klasycy zarządzania. Twier-
dzili, iż dążność do powstania szablonu na kierowniczych stanowiskach jest bardzo 
wielka, a obrona przed nimi, choć trudna, jest wysoce niezbędną. Szablonowość, jak 
wskazywał K. Heller „(…) niszczy wszelkie zalety umysłu tudzież charakteru pra-
cowników, co szczególnie jest szkodliwe na wyższych stanowiskach. Szablonowość 
zabija stopniowo wszelką pomysłowość, zmniejsza przedsiębiorczość i samodziel-
ność, a co za tem idzie i odwagę cywilną, rodzi czczy biurokratyzm i umiłowanie 
pustej formy, zacieśnia horyzonty myślowe; inaczej mówiąc, człowiek pod wpływem 
szablonu staje się poza granicami wąskiego swego fachu niezdarnym, a w granicach 
zaś fachu – niepomysłowym i nieinteligentnym (…)” [6]. 

Klasyczna literatura przedmiotu zawiera wiele typologii uzdolnień i umiejętno-
ści kierowniczych (zob. tab. 1), które jednak dotyczyły przede wszystkim naczelnego 
kierownictwa. Z jednej strony określały w sposób ogólny stawiane kierownikom wy-
magania kwalifikacyjne, z drugiej zaś nieliczne posiadały znamiona kompleksowego 
opisu umożliwiającego całościową charakterystykę menedżerów klasycznej organi-
zacji, uwzględniającą ich miejsce w strukturze hierarchicznej przedsiębiorstwa. Sto-
sunkowo niewiele z nich charakteryzowało umiejętności i uzdolnienia kierowników 
niższych poziomów hierarchii. Wyjątek w tej kwestii stanowi jedynie klasyfikacja 
uzdolnień kierowników H. Fayola i jej pochodna typologia E. Hauswalda. Wydaje 
się jednak, iż wymagania kwalifikacyjne stawiane kierownikom bezpośrednio wy-
nikały z interpretacji roli menedżerów w klasycznej organizacji, a zwłaszcza realiza-
cji funkcji kierowniczych we wszystkich fazach procesów produkcyjnych i admini-
stracyjnych. W rezultacie odnosiły się one do uzdolnień sensu largo, wśród których 
należy zwrócić uwagę na dwa aspekty wyróżniające ówczesne podejścia. W szcze-
gólności zalecano aby:

uzdolnienia kierownicze oceniać w praktycznym działaniu kierownika. Jak bo- �

wiem wskazywał K. Heller „(…) oceny ludzkich kwalifikacji należy dokonywać na 
podstawie rzeczywistej wiedzy i zdolności człowieka, a nie ich dyplomów. Dyplom 
jest ułatwieniem dla uzyskania pierwszej posady – i na tem kończyć się powinno 
jego znaczenie; o reszcie rozstrzygać powinna tylko głowa i charakter (…)” [6];
kierownik powinien posiadać wiedzę merytoryczną w zakresie funkcjonowa- �

nia przedsiębiorstwa (instytucji), którym zarządzał. Przykładowo K. Adamiecki 
stosując analogię do pracy kierowcy twierdził, iż: „(…) samochodem może kie-
rować dobrze tylko człowiek, który doskonale zna jego mechanizm, posiada 
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odpowiednie właściwości, potrzebne do kierowania i zdobędzie pewne doświad-
czenie i wprawę (…)” [Adamiecki 1932]. Stąd można wnioskować iż, odpowied-
nim dyrektorem szpitala mógł być lekarz zaznajomiony z prawami naukowej or-
ganizacji pracy.

tabela 1. Klasyczne typologie cech i uzdolnień kierowniczych

Autor Typologia

K. Adamiecki 
1932

Kwalifikacje: umysłowe, psychiczne, duchowe,

W. Milewski 1932

Wykształcenie, zasoby wiedzy fachowej, ruchliwość inteligencji, zdolność przewidy-
wania, umiejętności godzenia sprzecznych interesów, siła woli i stanowczość, 
szybkość podejmowania decyzji, odpowiedzialność, wytrwałość, odporność na 
zmęczenie

H. Emmerson 
1927

Cechy kluczowe: Autorytet, charakter (poczucie i chęć robienia dobra), kompeten-
cje (wszechstronną zdolność spełniania przyjętych obowiązków), odwaga, urok, takt 
i moc przekonywania,
Cechy uzupełniające: ufność w siebie, brak obawy przed odpowiedzialnością, siła 
inicjatywy, pomysłowość, zdolność sprawiedliwej oceny ludzi i zdarzeń, umiejętność 
wnikania w obcy sposób myślenia, Sympatia do ludzi

S. Bieńkowski 

Cechy kluczowe: wola, odwaga w podejmowaniu decyzji i braniu na siebie odpowie-
dzialności, umiejętność przewidywania,
Cechy uzupełniające: doświadczenie, opanowanie, zdolności podporządkowywania 
się wyższemu zwierzchnictwu, inicjatywę, przedsiębiorczość, autorytet moralny

K. Jabłowski
Kluczowe zadania kierownictwa: zdefiniowanie zakresów kompetencji (odpowie-
dzialności) podwładnych, zapewnienie materialnych warunków podległym pracowni-
kom, pomoc techniczna, moralna opieka

H. Fayol 

Uzdolnienia: administracyjne (przewidywanie, organizacja, rozkazodawstwo, koor-
dynacja i kontrola), techniczne (produkcja, fabrykacja, przeróbki), handlowe (kupno, 
sprzedaż, wymiana), finansowe (poszukiwanie kapitałów i obroty nimi), ubezpiecze-
niowe (ochrona majątku i osób), rachunkowościowe (inwentarz, bilans, ustalanie 
cen, statystyka)
Kwalifikacje fizyczne: zdrowie, siły, zręczność,
Kwalifikacje umysłowe: zdolność pojmowania i uczenia się, trafność sądu, żywość 
i giętkość umysłu,
Kwalifikacje moralne: energia, stałość, odwaga ponoszenia odpowiedzialności, ini-
cjatywa, oddanie, takt i poczucie godności,
Wykształcenie ogólne: rozmaite wiadomości, nie należące wyłącznie do zakresu 
funkcji,
Umiejętności specjalne: dotyczą wyłącznie funkcji bądź technicznej bądź handlowej, 
bądź finansowej, bądź administracyjnej czy innej,
Doświadczenie: umiejętności, płynące z praktyki w prowadzeniu interesów i spraw, 
jest to suma wniosków wyciągniętych przez nas

E. Hauswald Uzdolnienia: administracyjno-ubezpieczeniowe, techniczne i kupieckie

Źródło: Opracowanie własne.
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4.  Orientacje w identyfikacji 
kompetencji kierowniczych

Typologie umiejętności i uzdolnień kierowniczych klasyków zarządzania można 
pogrupować stosując dwa kryteria, tj.: stopień ustrukturalizowania oraz stopień kom-
pleksowości opisu. Pierwsze kryterium określa, czy typologia uzdolnień kierowni-
czych posiada znamiona normatywów, jakim powinni podporządkować się kierow-
nicy w znaczeniu: postulatów, zasad, powinności (orientacje nieustrukturalizowane), 
czy też w większym zakresie odnosi się do uszeregowanych uzdolnień, umożliwia-
jących względnie szczegółową charakterystykę wymagań stawianych kierownikom 
(orientacje ustrukturalizowane). Natomiast stopień kompleksowości opisu określa 
całościowość, względnie fragmentaryczność typologii uzdolnień kierowniczych. 
W szczególności na ile poszczególne ujęcia można określić, jako zupełne (orienta-
cje całościowe) i to bez względu, czy dotyczą kierownictwa wybranych poziomów 
hierarchii organizacyjnej, czy charakteryzują wymagania stawiane kierownikom 
wszystkich szczebli zarządzania. Na podstawie tych kryteriów można określić cztery 
dominujące orientacje w opisie uzdolnień kierowniczych prezentowanych na grun-
cie klasycznej literatury przedmiotu (zob. rys. 2), tj.:

fragmentaryczna, nieustrukturalizowana, �

fragmentaryczna, ustrukturalizowana, �

całościowa, nieustrukturalizowana, �

całościowa, ustrukturalizowana (zob. rys. 2). �
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Rysunek 1.  Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych

Źródło: Opracowanie własne.
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Orientacja fragmentaryczna i nieustrukturalizowana, w ramach której doko-
nywano ogólnej interpretacji zadań kierownictwa w organizacji uwzględnia wy-
brane aspekty pracy kierowników. Taką orientację można odnaleźć w rozważaniach 
W. Milewskiego skoncentrowanych na etycznym wymiarze pracy menedżera oraz 
K. Jabłowskiego, który określił zadania kierowników w obszarze zarządzania per-
sonelem.

W. Milewski twierdził, iż kierownik powinien służyć dobremu imieniu placówki, 
na której czele został postawiony oraz aby dobru temu „podporządkował wszelkie 
inne względy, wypływające z interesu osobistego”. Wskazywał, iż „(…) w miarę wzno-
szenia się wzwyż po szczeblach drabiny społecznej coraz więcej stawia się kierowni-
kowi wymagań (…). Im wyższe stanowisko w hierarchii władz, tym cięższa służba, 
tem większy krzyż dźwigany przez zwierzchnika. (…)” [13], do których zaliczał: wy-
kształcenie, zasoby wiedzy fachowej, ruchliwość inteligencji, zdolność przewidywa-
nia, umiejętności godzenia sprzecznych interesów, siłę woli i stanowczość, szybkość 
podejmowania decyzji, odpowiedzialność, wytrwałość, odporność na zmęczenie. 
Charakteryzując cechy idealnego kierownika podkreślał także uczciwość i chęć dzia-
łania na rzecz dobra kierowanej instytucji. Odnosząc się do częstych przypadków 
nadużyć i prywaty ze strony kierowników działających na szkodę przedsiębiorstw 
i zatrudnionych w nich pracowników sugerował, aby kwestię doboru właściwych 
kierowników rozwiązywać właściwymi uregulowaniami prawnymi.

K. Jabłowski wskazywał, iż pracownik oprócz dokładnie wyznaczonego zakresu 
kompetencji (odpowiedzialności), zapewnienia materialnych warunków oraz tech-
nicznej pomocy, powinien otrzymać od kierownictwa moralną opiekę. Wyrażać 
się ona miała w życzliwości oraz sprawiedliwym traktowaniu, wyróżnianiu jedynie 
istotnych zasług oraz „(…) wpajaniu w pracowników przekonania, iż wszyscy razem 
stanowią rodzinę (...)” [7]. Takie zachowania miały kształtować poczucie wspólnoty 
(„lokalny patrjotyzm biurowy”) i przychylny stosunek pracowników do przedsiębior-
stwa. K. Jabłowski zalecał, aby dopiero na tle tej wspólnoty „(…) budzić ambicję osią-
gania najlepszych wyników i zdobyte rezultaty nagradzać, bacznie jednak przestrze-
gając, aby nie wzbudzać w pozostałych pracownikach zawiści (…)”. Do zakresu owej 
moralnej opieki należy również zapewnienie pracownikom pewnych wygód, takich 
jak: sali jadalnej, ułatwień przy pobieraniu nauki, sportów, okazywaniu pomocy przy 
wszelkich imprezach rozrywkowych itp. – wszystko w celu przywiązania pracow-
nika do terenu pracy. „(…) Owo przywiązanie wyrasta tem silniej, im większe widzi 
pracownik zrozumienie swych potrzeb u kierownika i sprawiedliwą ocenę swych 
wysiłków (…)” [7]. W niniejszej charakterystyce uzdolnień kierowniczych należy 
podkreślić, iż K. Jabłowski, jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na role kierow-
ników w budowaniu zaufania i lojalności („lokalny patriotyzm biurowy”) pracow-
ników przedsiębiorstwa, a więc aspekty szczególnie promowane we współczesnych 
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podejściach do zarządzania zasobami ludzkimi. Można także przyjąć, iż badacz ten 
określił – jako pierwszy pośród polskich klasyków zarządzania – zadania kierowni-
ków w obszarze zarządzania personelem, do których można zaliczyć:

sprawiedliwe traktowanie, �

identyfikację potrzeb pracowników, �

budowanie lojalności pracowników przedsiębiorstwa, �

motywowanie do osiągania najlepszych wyników, �

nagradzanie. �

Orientacja fragmentaryczna i ustrukturalizowana, reprezentowana przez typologię 
K. Adamieckiego, charakteryzuje atrybuty uzdolnień kierowniczych w sposób bardzo 
ogólny, przez to jest trudna w operacjonizacji. W szczególności K. Adamiecki wska-
zywał, iż osiąganie największego „(…) skutku użytecznego przy najmniejszym nakła-
dzie środków (…)” sprowadza się do ustalenia wysokich „(…) wzorców kwalifikacyj 
dla sił kierowniczych, następnie przygotowania tych sił i wreszcie ich doboru (…)” 
[1]. Badacz ten wyszczególniał trzy rodzaje kwalifikacji kierowniczych, które w naj-
wyższym stopniu powinien posiadać każdy kierownik, w szczególności kwalifikacje: 
umysłowe, psychiczne i duchowe. Zwracał przy tym uwagę, iż w pracy kierowniczej 
istotne są także inicjatywa i talenty osobiste kierowników, jak również samoregula-
cja, a więc czynniki wolnej konkurencji. Twierdził, iż „(…) nauka kierownictwa nie 
wyklucza talentów kierowniczych, ale ujmuje je w określone łożyska. Sama nauka jest 
bezsilna i niewiele przyniesie pożytku, jeżeli posiłkować się nią będą ludzie bez ta-
lentu. Natomiast talent poparty nauką staje się potężną dźwignią postępu (…)” [1].

Orientacja całościowa i nieustrukturalizowana określa uzdolnienia kierownicze 
poprzez zestaw normatywów, jakim powinni podporządkować się kierownicy naj-
wyższego szczebla w hierarchii organizacji. W ramach takiej orientacji można wy-
szczególnić typologię H. Emmersona, B. Biegeleisena oraz S. Bieńkowskiego.

H. Emmerson podkreślając kluczową rolę naczelnego kierownika w wypracowa-
niu sukcesu przedsiębiorstwa twierdził, iż aby stać się idealnym kierownikiem nie-
zbędny jest autorytet, który rodzi się wewnątrz człowieka i nie może być przejęty lub 
nadany z góry. Kierownik powinien także cechować się charakterem wyrażającym 
się poczuciem i chęcią robienia dobra, powinien przejawiać wszechstronną zdolność 
spełniania przyjętych obowiązków (kompetencje) oraz odwagę, posiadać urok oso-
bisty, takt oraz moc przekonywania. H. Emmerson do dodatkowych atrybutów kie-
rownika zaliczył także: ufność w siebie, brak obawy przed odpowiedzialnością, ini-
cjatywę oraz pomysłowość. Twierdził ponadto, iż brak którejś z powyższych cech jest 
przeszkodą w osiągnięciu powodzenia w kierowaniu przedsiębiorstwem. Jako przy-
kład wskazał na Niemcy w 1914 roku, które chciały zdobyć pierwszeństwo pośród 
krajów europejskich. Posiadały one wprawdzie wiedzę oraz odwagę, brakowało im 
jednak charakteru i taktu. Przypuszczał, iż mogłyby zwyciężyć nie mając nawet cha-
rakteru, lecz nigdy bez taktu. Podobnie Prezydent Wilson, który nie zdołał zawrzeć 
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pokoju z Niemcami ani też stworzyć Ligi Narodów, bowiem przy całej swej odwadze, 
inicjatywie, wysokich aspiracjach, ufności w swe siły oraz braku obaw przed odpo-
wiedzialnością nie posiadał taktu, ani mocy przekonywania. H. Emmerson stał na 
stanowisku, iż żadna sprawa nie może się powieść, bez przywódców o atrybutach 
intensywnych i ukierunkowanych. 

H. Emmerson określił także cechy kierowników z perspektywy zarządzania per-
sonelem przedsiębiorstwa, do których zaliczył: zdolność sprawiedliwej oceny ludzi 
i zdarzeń, umiejętność wnikania w obcy sposób myślenia, kierowanie się sympatią 
do ludzi, dbanie o właściwy dobór i utrzymanie odpowiednich robotników, zdolnych 
do obsługiwania maszyn stosowanie do ich szybkości [4]. 

B. Biegeleisen natomiast określił „niezbędne warunki prawdziwego kierownika”, 
do których zaliczył: stałość, z czym wiąże się potrzebny czas na zaznajomienie się ze 
sposobem funkcjonowania jednostki i pracowników; fachowość; odpowiedzialność, 
w tym także moralną za rezultaty swej pracy; swoboda działania tak, aby m.in. decy-
zji, planów i zmian nie traktować szablonowo, ale dostosowywać je do psychicznego 
ustroju pracowników [2].

Podobną orientację reprezentował S. Bieńkowski, który do kluczowych cech kie-
rownika zaliczył: 

wolę, przez którą rozumiał siłę wewnętrzną nakierowującą działania ludzkie na  �

osiągnięcie ustalonych zamierzeń w przewidzianym czasie;
odwagę, którą należy rozumieć jako odwagę w podejmowaniu decyzji i braniu na  �

siebie odpowiedzialności za ich skutki; 
umiejętność przewidywania, podkreślając rangę logicznego myślenia w ocenie  �

własnych sił i możliwości, a także znaczenie „intuicyjnego daru wyczuwania zja-
wisk i zdarzeń” [12].
Idealny kierownik, oprócz cech kluczowych powinien także według S. Bieńkow-

skiego posiadać cechy uzupełniające, tj.: doświadczenie, opanowanie, zdolności 
podporządkowywania się wyższemu zwierzchnictwu, inicjatywę, przedsiębiorczość, 
autorytet moralny. Kierownicy powinni także ponosić pełną odpowiedzialność za 
powierzone im przedsiębiorstwa oraz posiadać nieskrępowaną swobodę działania 
i rozwijania swych myśli twórczych [11, s. 266–267]. 

Orientacja całościowa i ustrukturalizowana posiada znamiona zupełności opisu 
uzdolnień kierowniczych, umożliwia szczegółową charakterystykę wymagań stawia-
nych kierownikom ze względu na poziom hierarchii w strukturze organizacyjnej. 
Orientacja taka reprezentowana jest typologią uzdolnień kierowniczych H. Fayola 
i jej modyfikacją autorstwa E. Hauswalda. 

Henri Fayol podważając tradycyjne, technicystyczne podejście do obsady wyższych 
stanowisk kierowniczych, sformułował teorię uzdolnień kierowniczych. Na podsta-
wie przeprowadzonych badań określił uzdolnienia, którymi powinni charakteryzować 
się kierownicy zarówno w przemyśle, jak i w administracji. Badacz ten wyszczególnił 
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uzdolnienia: administracyjne (przewidywanie, organizacja, rozkazodawstwo, koor-
dynacja i kontrola), techniczne (produkcja, fabrykacja, przeróbki), handlowe (kupno, 
sprzedaż, wymiana), finansowe (poszukiwanie kapitałów i obroty nimi), ubezpie-
czeniowe (ochrona majątku i osób) i rachunkowościowe (inwentarz, bilans, ustala-
nie cen, statystyka). Twierdził, iż wymagane uzdolnienia kierownicze zmieniają się 
w zależności od szczebla hierarchii, w szczególności najważniejszym uzdolnieniem 
niższego kierownictwa jest uzdolnienie techniczne, natomiast zasadniczym uzdolnie-
niem kierowników wysokiego szczebla jest uzdolnienie administracyjne (czyli w dzi-
siejszej terminologii w dziedzinie zarządzania). Można w tym względzie przytoczyć 
słowa polskiego klasyka zarządzania – B. Moczulskiego, potwierdzające, iż pośrednie 
szczeble zarządzania wymagają w większym zakresie uzdolnień technicznych. Badacz 
ten twierdził, iż „(…) produkujemy za dużo ludzi w wykształceniu akademickim, za 
mało zaś fachowców średniej i niższej klasy (…). W naszych fabrykach pododdziały 
produkcyjne są z reguły prowadzone przez inżynierów, mimo że zasadniczo wystar-
czyliby w zupełności technicy (…)” [14]. 

Według H. Fayola struktura umiejętności i uzdolnień kierowniczych zależna jest 
także od wielkości przedsiębiorstw. I tak, w miarę przechodzenia od przedsiębiorstw 
małych do bardzo dużych wzrasta zapotrzebowanie na uzdolnienia administracyjne 
(zarządzanie), a maleje na umiejętności techniczne, przy czym te dwa rodzaje uzdol-
nień równoważą się w przypadku przedsiębiorstw średniej wielkości [11, s. 117–119]. 
Każde z wyżej wymienionych uzdolnień opiera się na zespole kwalifikacji i umiejęt-
ności, w szczególności:

kwalifikacje fizyczne: zdrowie, siły, zręczność, �

kwalifikacje umysłowe: zdolność pojmowania i uczenia się, trafność sądu, żywość  �

i giętkość umysłu,
kwalifikacje moralne: energia, stałość, odwaga ponoszenia odpowiedzialności,  �

inicjatywa, oddanie, takt i poczucie godności,
wykształcenie ogólne: rozmaite wiadomości, nie należące wyłącznie do zakresu  �

funkcji,
umiejętności specjalne: dotyczą wyłącznie funkcji bądź technicznej bądź handlo- �

wej, bądź finansowej, bądź administracyjnej czy innej,
doświadczenie: umiejętności, płynące z praktyki w prowadzeniu interesów i spraw,  �

jest to suma wniosków wyciągniętych przez nas [5, s. 39 cyt. za: 15, s. 90–91].
 Koncepcję uzdolnień kierowniczych H. Fayola zmodyfikował E. Hauswald, 

ograniczając sześć grup czynności i odpowiadających im uzdolnień jedynie do trzech, 
a mianowicie: administracyjno-ubezpieczeniowych, technicznych i kupieckich. W ten 
sposób E. Hauswald połączył uzdolnienia odnoszące się do zarządzania w ścisłym 
znaczeniu (przewidywanie, organizowanie, rozkazodawstwo, koordynacja i kontrola) 
z uzdolnieniami ubezpieczeniowymi. Natomiast uzdolnienia handlowe, rachunko-
wościowe i finansowe zawarł w ramach uzdolnień kupieckich [11, s. 186].
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5.  Zakończenie

Przegląd klasycznych typologii umiejętności kierowniczych wskazuje, iż po-
mimo rozwoju teorii i praktyki zarządzania oraz nowoczesnych modeli organizacji 
klasyczne normatywy formułowane w odniesieniu do kierowników wciąż są aktu-
alne. Zestawienie klasycznych typologii uzdolnień kierowniczych ze współczesnymi 
koncepcjami umożliwia sformułowanie trzech zasadniczych wniosków. Po pierwsze, 
współczesne koncepcje wyróżnia rezygnacja z posługiwania się kategoriami pojęcio-
wymi: „kwalifikacji”, „uzdolnień” i zastąpienie ich pojęciem kompetencji. Po drugie 
współczesna profesjonalizacja zarządzania skutkuje tym, iż menedżerowie, zwłasz-
cza najwyższych szczebli zarządzania nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy 
związanej ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa, którym kierują. Po trzecie, 
współczesna literatura przedmiotu osadza pojęcie kompetencji na gruncie różnych 
dyscyplin naukowych, w szczególności: psychologii, prawa, socjologii, prakseologii, 
co wynika z interdyscyplinarności nauk o zarządzaniu. Posiłkuje się także postula-
tami metodologicznymi charakterystycznymi dla poszczególnych nurtów badaw-
czych stosowanych w opisie kompetencji pracowniczych, w tym: strukturalizmu, 
behawioryzmu i fenomenologii. Współczesna literatura przedmiotu wypracowała 
wreszcie podejścia określane, jako „twarde” i „miękkie” oraz modele kompetencji 
kierowniczych zwane amerykańskimi i brytyjskimi. Powstał w rezultacie swego ro-
dzaju „gąszcz pojęć” i brak zgodności w definiowaniu kompetencji kierowniczych. 
Należałoby więc postawić pytania, czy rozwój nauk o zarządzaniu przyczynił się 
do większej precyzji w definiowaniu pojęcia „kompetencje kierownicze” oraz na 
ile normatywy formułowane we współczesnej literaturze przedmiotu przyczyniły 
się do poszerzenia wiedzy dotyczącej czynników umożliwiających menedżerom 
wypracowywanie wyróżniających rezultatów. Jednak odpowiedź na te i wiele in-
nych kwestii, jakie rodzą się na bazie studiów klasycznej i współczesnej literatury 
przedmiotu wykraczają poza ramy i cel niniejszego opracowania. Wydaje się, iż 
brak zgodności w definiowaniu i ujmowaniu kompetencji kierowniczych zarówno 
w klasycznej, jak i współczesnej literaturze przedmiotu odzwierciedla aspekt rozwo-
jowy tej problematyki. Ujawnia potencjał teorii i praktyki zarządzania, ich walory 
objaśniające oraz odzwierciedla pewien stopień niepewności wynikający z trudnego 
zadania, jakim jest testowanie teorii zawierającej często sprzeczne tezy, a przez to 
uniemożliwiającego zajęcie jednoznacznego stanowiska kierowanego pod adresem 
praktyki zarządzania, tak aby wskazać jej instrumenty i narzędzia skutecznej reali-
zacji funkcji kierowniczych. 



Marek Jabłoński

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2009 (138)34

bibliografia

 [1] Adamiecki K., Zastosowanie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym, 
„Przegląd Organizacji” 1932, nr 1, s. 4–12.

 [2] Biegeleisen B., Próby zastosowania naukowej organizacji do administracji państwowej 
i samorządowej, „Przegląd Organizacji” 1927, nr 4.

 [3] de Roover R., San Bernardino of Siena and Saint’Antonio of Florence: The two great eco-
nomic thinkers of the middle ages, Harvard Graduate School of Business Administration, 
Baker Library, Boston 1967.

 [4] Emmerson H., Inżynierja społeczna, „Przegląd Organizacji” 1927, nr 6.

 [5] Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka o administracji w zastosowa-
niu do państwa, wyd. 2, Wydawnictwo TNOiK, Poznań 1947.

 [6] Heller K., Praca umysłowa w przemyśle, „Przegląd Organizacji” 1932, Nr 3, 4, 5.

 [7] Jabłowski K., O nowoczesnym biurze, „Przegląd Organizacji” 1927, nr 11.

 [8] Kimball D.S., Dwadzieścia lat naukowego zarządzania, „Przegląd Organizacji” 1927, 
nr 9.

 [9] Lewis W.L., Potęga wydajności, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.

 [10] Machiavelli N., Książe, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004.

 [11] Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1993.

 [12] Martyniak Z., Stanisław Bieńkowski pionier nauki organizacji i zarządzania w Polsce, 
TNOiK, Kraków 1988.

 [13] Milewski W., Prawodawcze przyśpieszenie doboru kierowników, „Przegląd Organizacji” 
1932, nr 4.

 [14] Moczulski R., Biuro i jego organizacja, „Przegląd Organizacji” 1927, nr 11.

 [15] Roszyk-Kowalska G., Staś L., Klasyczne i współczesne poglądy na kompetencje w zarzą-
dzaniu w: Współczesne interpretacje dorobku klasyków nauki o organizacji i zarządza-
niu, red., Banaszyk P., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2003, s. 78–93.



ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4/ 2009 (138)

Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych

35

KLASyCZNE PODEJśCIA W IDENtyfIKACJI 
KOMPEtENCJI KIEROWNICZyCH

Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę wyszczególnienia klasycznych orientacji w zakresie identy-
fikacji kompetencji kierowniczych. W ramach tak zdefiniowanego zamierzenia ukazano 
przedtaylorowskie ujęcia kompetencji menedżerskich, czynniki wyróżniające klasyczne 
typologie oraz przedstawiono cztery dominujące orientacje w opisie uzdolnień kierowni-
czych w klasycznej organizacji. 

CLASSICAL APPROACHES INtO IDENtIfICAtION 
Of MANAGERIAL COMPEtENCES

Abstract

The aim of the paper is focused on producing classical key orientations within description 
of managerial abilities and qualifications. Article presents pretaylorian approaches in to 
managerial qualifications, differential factors of classical typologies and four orientations 
within description of managerial qualifications.
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JACEK NAZDROWICZ

DECyZJE StRAtEGICZNE 
W KREOWANIU ZDOLNOśCI 

KOnKurEncYjnEj 
PRZEDSIębIORStWA

1.  Pojęcie konkurencyjności 

Silne związki przedsiębiorstwa z otoczeniem przejawiają się przepływem środ-
ków produkcji oraz produktów gotowych, a także relacji z klientami. Celem każ-
dego przedsiębiorstwa jest zwrócenie uwagi otoczenia na swoją działalność oraz 
zaspokojenie potrzeb środowiska poprzez dostarczanie produktów lub usług, na 
które w danym okresie czasu jest zapotrzebowanie. Umiejętność doboru produk-
tów wyjściowych do potrzeb klienta ma kluczowe znaczenie w pozycjonowaniu 
firmy w obszarze gospodarczym. Rolą przedsiębiorstwa jest zatem częściowe lub 
całkowite wypełnianie luki w sektorze, w którym działa. Dzięki właściwej predykcji 
zjawisk ekonomicznych i kształtu gospodarki firma ma możliwość zdefiniowania 
istoty swojej działalności w dłuższym okresie czasu. Potrzeby rynku wynikające ze 
zmiany preferencji klientów, stylu bycia, rozwoju różnych dziedzin nauki stanowią 
podstawowy czynnik stymulujący dziedzinę działalności firmy. Implementacja po-
trzeb klientów jest więc najważniejszym determinantem strategii wypełniania luki 
rynkowej. 

Planowanie krótkookresowe zasobów jest znacznie łatwiejszą sprawą aniżeli dłu-
gookresowe. Przedsiębiorstwa duże, posiadające znaczne aktywa w celu utrzymania 
długotrwałej pozycji strategicznej muszą podejmować decyzje inwestycyjne wybiega-
jące znacznie w przyszłość, pozwalające na zapewnienie takiego stanu środków pro-
dukcji, który umożliwi im stabilność w każdych warunkach ekonomicznych. Decy-
zje strategiczne podjęte dziś mogą mieć ogromne znaczenie w przyszłości i wpływać 
na jej „być albo nie być”. Obecnie krótkookresowe decyzje operacyjne, choć w wielu 
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przypadkach przynoszą znaczne zyski, nie są najskuteczniejszym narzędziem w du-
żej firmie umożliwiającym uzyskanie znaczącej pozycji na rynku.

Zgodnie z definicją OECD konkurencyjność odzwierciedla zdolność przedsię-
biorstw, poszczególnych gałęzi przemysłu, a także regionów, krajów czy też ponadna-
rodowych ugrupowań do sprostania międzynarodowej konkurencyjności oraz do 
trwałego zapewnienia odpowiednio wysokiej stopy zwrotu z wykorzystanych czyn-
ników produkcji przy utrzymaniu wysokiego poziomu zatrudnienia.

M. Gorynia określił konkurencyjność jako umiejętność działania i przetrwa-
nia w otoczeniu konkurencyjnym [3, s. 35]. Dokonał on podziału konkurencyjno-
ści na:

ex post �  czyli bieżąca pozycja konkurencyjna – osiągnięta na skutek zrealizowanej 
strategii konkurencyjnej, a także strategii konkurencyjnej innych firm,
ex ante �  czyli przyszła pozycja konkurencyjna – określona przez relatywną zdol-
ność firmy do konkurowania w przyszłości dzięki posiadanemu potencjałowi kon-
kurencyjnemu. Zdolność konkurencyjna jest niezbędnym czynnikiem rozwoju 
przedsiębiorstwa i zwiększania efektywności, czego warunkiem jest właściwe do-
trzymanie kroku otoczeniu i regulowanie rozmiarami swoich zasobów tak, aby 
były odpowiednio dopasowane w danym momencie do istniejącego stanu. Sztuka 
zarządzania zasobami przejawia się w takim ich planowaniu, aby na wszelkie 
zmiany w rynku można było natychmiast reagować a ewentualne nadwyżki lub 
niedobór zasobów mieścił się w dopuszczalnej granicy zapotrzebowania. Utrzy-
manie produkcji na odpowiednim zaspokajającym potrzeby poziomie jest funk-
cją wielkości zasobów oraz utrzymania łańcucha dostaw surowców.
M. Stankiewicz stwierdza, że kompleksowa metoda badania konkurencyjności 

firmy zawiera tzw. „łańcuch składników konkurencyjności”. Obejmuje on pozycję 
konkurencyjną, przewagę konkurencyjną, instrumenty skutecznego konkurowa-
nia oraz potencjał konkurencyjny firmy [5, s. 98, 110]. Konkurencyjność jest często 
rozpatrywana w kategoriach zdolności firmy do osiągania dobrych wyników eko-
nomicznych. Zgodnie z twierdzeniem B. Bakiera i K. Meredyka, jest ona pojęciem 
zwierającym w sobie elementy statyczne oraz dynamiczne. Elementy statyczne sta-
nowią chwilową ocenę konkurencyjności, natomiast elementy dynamiczne okre-
ślają zdolność konkurencyjną w dłuższej perspektywie czasowej. Ocena potencjału 
konkurencyjnego bardziej dotyczy trudnych do zmierzenia elementów dynamicz-
nych, które określają charakterystykę rozwoju przedsiębiorstwa w zmiennym oto-
czeniu [1, s. 38].

Zdolność konkurencyjna jest zdeterminowana przez kluczowe czynniki sukcesu 
firmy takie jak: udział w rynku, dynamika sprzedaży, zasoby finansowe, wydajność, 
image firmy, szerokość asortymentu, jakość produktu, kompetencje menedżerskie. 
Osiąganie zdolności konkurencyjnej jest wynikiem długotrwałego kształtowania 
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polityki obustronnego oddziaływania na linii przedsiębiorstwo – otoczenie. Zdol-
ności tej nie mogą osiągnąć organizacje, które izolują się od środowiska, w którym 
funkcjonują. Współczesne kreowanie potencjału konkurencyjnego opiera się więc na 
budowaniu koncepcji kluczowych kompetencji. Szczególną uwagę zwracają te, które 
mają długofalowy wpływ na kształtowanie przyszłości przedsiębiorstwa, wzmacnia-
nie dominacji na rynku, cech konkurencyjności, a dzięki temu strategii firmy. Proces 
identyfikacji, a następnie budowy zdolności konkurencyjnej wymaga poza umiejęt-
nością efektywnego myślenia strategicznego oraz predykcji również zdolności kre-
owania, propagowania, koordynowania, współpracy oraz wdrażania rozwiązań na 
rynku [6, s. 172].

2.  Determinanty zdolności konkurencyjnej 
w dużych przedsiębiorstwach

Szczególną uwagę w poszukiwaniu determinantów zdolności konkurencyjnej 
w dużych przedsiębiorstwach należy zwrócić na sieć powiązań jej komórek z komór-
kami otoczenia. Skala wielkości organizacji jest bezpośrednim przyczynkiem two-
rzenia się coraz większej ilości relacji, które z kolei stanowią doskonałą drogę infor-
macji o otoczeniu, a tym samym dostarczają niezbędną wiedzę o jego zachowaniu 
pozwalając na podejmowanie strategicznych działań. 

Przeprowadzono badanie wśród członków zarządu dużych polskich przedsię-
biorstw na terenie Polski (próba = 131), które miało na celu rozpoznaniu kształtu 
procesów podejmowania decyzji w kontekście budowania zdolności konkurencyjnej. 
Badanie ankietowe wykazało, że dominującym czynnikiem decydującym o poten-
cjale konkurencyjnym firmy jest jej udział w rynku (20,61%) – rys. 1. Jakość i cena 
produktów lub usług zostały wskazane przez 16,03% respondentów. 14,50% ankieto-
wanych stwierdziło natomiast, że sytuacja finansowa firmy decyduje głównie o zdol-
ności konkurencyjnej. 

Poglądy na temat najważniejszych czynników określających zdolność konkuren-
cyjną są bardzo zróżnicowane. Dominująca rola czynnika takiego jak udział w rynku 
świadczy o tym, że tworzenie przyszłej zdolności konkurencyjnej jest głównie oparte 
o wykreowaną już wcześniej pozycję, która stanowi wręcz dla niej punkt wyjścia. Po-
siadanie jednak nawet znacznego udziału w rynku nie zapewnia przedsiębiorstwu 
poczucia nawet znacznego udziału w rynku, nie zapewnia przedsiębiorstwu poczu-
cia bezpieczeństwa i stabilności. Rynek ma naturę dynamiczną, a szybkie zmiany na 
nim zachodzące mogą zmylić nawet najbardziej czujne firmy. Zdolność konkuren-
cyjna powinna być formowana, a następnie modyfikowana zgodnie z najlepszym 
dopasowaniem do realiów otoczenia.
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Rysunek 1.  Czynniki decydujące o zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne.

Dla 12,21% ankietowanych zasoby ludzkie są głównym czynnikiem budowania 
zdolności konkurencyjnej, niestety tylko 11,45% wskazało na innowacyjność. Najni-
żej doceniono natomiast środki produkcji i technologie (11,45%), szybkość adaptacji 
do nowych warunków (8,40%) oraz relacje z otoczeniem (3,82%).

Na szczególną uwagę zasługuje dość nisko postrzegana innowacyjność, która 
w obecnych czasach stała się jedną z najważniejszych sił konkurencyjnych na ryn-
kach globalnych. Zgodnie z twierdzeniem A. Pomykalskiego, celem przedsiębiorstwa 
w obszarze innowacji jest zwiększenie pozycji konkurencyjnej firmy [4, 19]. Brak 
znacznego zainteresowania ma swoje odzwierciedlenie w międzynarodowych rankin-
gach innowacyjności, w których Polska plasuje się na dalszych miejscach (w rankingu 
European Innovation Scoreboard Polska wśród krajów europejskich zajmuje 36. po-
zycję wśród 42 krajów). Problem niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw 
wynika głównie z braku odpowiednich strategii podejmowania działań stymulują-
cych rozwój nowoczesnych technologii i myśli twórczej. Dodatkowym niekorzyst-
nym zjawiskiem jest opór wobec zmian, zwłaszcza gdy w grę wchodzi reorganizacja 
struktur firmy. Innowacje są w wielu środowiskach postrzegane jako działanie w wa-
runkach zwiększonego ryzyka, co dodatkowo potęguje niechęć wobec nich znacznej 
części kadry menedżerskiej.

Brak umiejętności szybkiego reagowania na zmiany rynkowe jest barierą, która 
skutkuje nieoptymalnym wykorzystywaniem pojawiających się szans, a w efekcie 
brakiem nowych i utrwalaniem dotychczasowych strategii rynkowych. Zmiany 
zachodzące w otoczeniu konkurencyjnym eksponują trendy i nastroje panujące 
wśród klientów. Brak zwrócenia uwagi na problem szybkiej i skutecznej decy-
zyjności w efekcie skutkuje niskim poziomem rywalizacji na międzynarodowych 
rynkach.
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3.  Decyzje strategiczne w kreowaniu 
zdolności konkurencyjnej

Określenie najważniejszych determinantów budowania zdolności, a w jej konse-
kwencji przewagi konkurencyjnej stanowi punkt wyjścia dla procesów zarządczych 
w firmie. Sukces w zarządzaniu i tworzeniu długotrwałej polityki konkurencyjnej 
ma swoje źródła we właściwie prowadzonych procesach decyzyjnych. Obejmują one 
głównie rozwiązywanie problemów oraz poszukiwanie szans, mających wpływ na 
zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa (rys. 2).

Umiejętność strategicznego decydowania stanowi bardzo mocny atut firmy w sil-
nie oddziałującym na firmę otoczeniu konkurencyjnym. Stwierdzenie, iż „konku-
rencja nie śpi” nabiera w dzisiejszych czasach coraz większego i wyraźniejszego zna-
czenia, dlatego firmy są zmuszone na bieżąco obserwować nie tylko zmieniający się 
rynek, ale również działanie konkurencji na nim i odpowiednio reagować w kluczo-
wych momentach. Istotą istnienia przedsiębiorstwa jest odnalezienie w przestrzeni 
rynkowej odpowiedniego miejsca dla jej funkcjonowania. Poziom jego konkuren-
cyjności zależy przede wszystkim od tego czy firma jest w stanie dostosować się do 
warunków rynkowych i czy potrafi w swoim otoczeniu zaprezentować swój indywi-
dualizm oraz kreatywność.

Decyzje strategiczne

Rozwiązywanie problemów Wykorzystanie szans

Utrzymanie potencjału 
konkurencyjnego

Zwiększanie zdolności 
konkurencyjnej

Rysunek 2.  Podział decyzji strategicznych w aspekcie wpływu 
na zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne.

Nowoczesne zarządzanie polega na tworzeniu siły, dzięki której przedsiębiorstwo 
pewnie podejmuje wyzwania przyszłości, na odkrywaniu nowych możliwości wyni-
kających z połączenia potencjału przedsiębiorstwa i potencjału jaki posiada rynek. 
Spoglądanie w przyszłość i podejmowanie działań w celu stworzenia efektywnego 
zespołu narzędzi pozwalających na przygotowanie się do ofensywy na rynki wymaga 
znajomości ich trendów, umiejętności wychwytywania tych okazji, które mogą mieć 
strategiczne znaczenie.
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Warunkiem rozwoju polskich firm jest skupienie swojej uwagi na potrzebach 
rynku oraz klientów. Przesuwanie na dalszy plan koncentracji na zyskach, uwzględ-
nianie przy tym sposobów, jakie wykorzystuje konkurencja. Długofalowe perspek-
tywy rozwoju mają organizacje uczące się, zaspokajające potrzeby odbiorców, a także 
doskonale rozumiejące czynniki decydujące o konkurencyjności. Sukces działalności 
gospodarczej w dziesiejszych czasach jest zatem silnie uwarunkowany produktywno-
ścią, jakością, elastycznością i niezawodnością. Samo podnoszenie produktywności 
może się okazać jednak niewystarczające, jak również stosowanie strategii funkcjo-
nalnych z osobna. Okazuje się, że silnie konkurencyjnie są przedsiębiorstwa stosu-
jące „mieszankę” rozwiązań pochodzących z kilku różnych strategii, co popularnie 
jest określane mianem „konwergencji” funkcji zarządzania [2, 95].

Myślenie strategiczne w nowoczesnej organizacji wyznacza długoterminowe cele, 
ponadto buduje organizację przyszłości, analizuje realia, ocenia zachodzące zmiany 
w sposób kompleksowy, przez co postawione cele są bardzo ambitne. Menedżero-
wie posiadający umiejętność myślenia strategicznego potrafią silnie argumentować 
swoje racje, a także stosować odpowiednie metody i środki w celu osiągnięcia okre-
ślonego stanu organizacji. Umiejętność ta pozwala w sposób przemyślany, zapla-
nowany i podparty szczegółowymi analizami sterować rozwojem organizacji i po-
dejmować decyzje zorientowane na rozwój tych obszrów, które w ich ujęciu dadzą 
najlepsze efekty ekonomiczne w przyszłości. Udoskonalone struktury organizacji, 
stałe poszerzanie zakresu działalności stają się kluczowymi obszarami warunkują-
cymi silną pozycję konkurencyjną w długim horyzoncie czasowym nowoczesnego 
przedsiębiorstwa.
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18,32%10,69%8,40%
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3,82% 6,11% 0,76%
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działalności firmy
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Rysunek 3.  Orientacje decyzji strategicznych w dużych przedsiębiorstwach

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Zgodnie z wynikami ankiety decyzje strategiczne w dużych przedsiębiorstwach 
są głównie ukierunkowane na przetrwanie na dotychczasowym rynku (20,61%), 
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rozszerzenie działalności o nowe produkty i usługi (18,32%) oraz zdobycie nowych 
rynków zbytu (15,27%). Cel ten w obecnych warunkach rynkowych może być osią-
gnięty przez dywersyfikację swoich zasobów i dość skrupulatne monitorowanie oto-
czenia w celu poszukiwania okazji.

Przedsiębiorstwa skupiające swoją uwagę na przetrwaniu na dotychczasowym 
rynku stosują strategie defensywne, co jest wyrazem skłonności do utrzymania sta-
tus quo, a nie do rozwoju. Bierna postawa wobec rynku nie jest do końca najpew-
niejszym zachowaniem gwarantującym stabilność funkcjonowania. Strategia defen-
sywna, tak bardzo charakterystyczna w trudnych dla gospodarki czasach takich jak 
kryzys, ma widać jednak bardzo nietrwałe podstawy.

Pozyskanie przewagi konkurencyjnej wymaga, aby większą uwagę skupiono na 
innowacyjności produktów. Rozwój i wprowadzenie oryginalnych rozwiązań stanowi 
jednak znaczącą przeszkodę dla przedsiębiorstw. Szansą dla dużych przedsiębiorstw 
jest poszukiwanie luk rynkowych i wypełnienie ich poprzez dostarczenie produk-
tów o jakości i cenie akceptowanej przez odbiorców. Brak zdolności konkurencyjnej 
w obszarze wdrażania innowacji szybko zdeklasuje je wobec silnego otoczenia, ciągle 
monitorującego rynek i poszukującego okazji do wprowadzenia lepszego produktu, 
dzięki bardziej rozbudowanej infrastrukturze badawczo-rozwojowej.

Decyzje strategiczne w dużych przedsiębiorstwach są słabo nakierowane na wpro-
wadzanie zmian organizacyjnych i pozyskanie nowych technologii (3,82%), co świad-
czy za tym, że nie dążą one do rozwoju struktur będących źródłem nowych rozwią-
zań. Z drugiej strony przedsiębiorstwa mogą mieć problemy z finansowaniem takich 
działań. Z kolei inwestowanie w technologie może być obarczone zbyt dużym osza-
cowanym ryzykiem. problem nieefektywności struktur przejawia się ponadto w jako-
ści informacji przekazywanej wewnątrz firmy, co wskazuje na nienajlepiej określone 
zakresy funkcjonalności jednostek oraz brak wyraźnego określenia, jaka informacja 
jest potrzebna, a jaka zbędna. Efektywne przekształcenia w samej organizacji świad-
czą o umiejętności szybkiej reakcji i adaptacji do nowych warunków, a ponadto są 
wyrazem znacznej żywotności firmy; jednak ez odpowiedniego wartościownaia in-
formacji i zwrócenia większej uwagi na istotę komunikacji, adaptacja ta będzie po-
dążała w niewłaściwym kierunku.

Pozyskanie środków finansowych (w postaci kredytów, emisji papierów warto-
ściowych, sprzedaży części majątku) tylko w 3,05% przedsiębiorstw jest celem po-
dejmowanych decyzji strategicznych. Brak większego zainteresowania pozyskaniem 
dodatkowego kapitału jest kolejnym czynnikiem spowalniającym procesy zwiększa-
nia potencjału badawczo-rozwojowego.

Niecały 1% respondentów wskazał na inne kierunki podejmowanych decyzji. 
Wśród nich znalazło się m.in. umacnianie więzi z klientem, rozwój kreatywności 
pracowników, otwieranie nowych oddziałów firmy (rozpraszanie działalności), zdo-
bywanie pozycji konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych).
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4.  Model podejmowania decyzji strategicznych 
w kontekście budowy zdolności konkurencyjnej

Identyfikacja czynników wpływających na zdolność konkurencyjną jest jednym 
z etapów przygotowawczych do podjęcia decyzji strategicznych umożliwiających 
zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa (rys. 4). Procesy decyzyjne wpływające na 
kształt zdolności konkurencyjnej są równie skomplikowane, jak dla innych dzia-
łań. Ten wieloetapowy proces rozpoczyna się obserwacją stanu zarówno firmy jak 
i otoczenia oraz analizą zachodzących relacji między nimi. Zachowanie rynku daje 
podstawę do określonych reakcji firmy w celu zwiększenia konkurencyjności lub za-
niechania jakichkolwiek działań ze względu na bardzo niestabilne warunki ekono-
miczne. Kolejnym krokiem jest analiza strategiczna, która jest złożonym procesem, 
obejmującym zbieranie informacji o okazjach pojawiających się w otoczeniu, predyk-
cję zjawisk ekonomicznych i gospodarczych oraz zbieranie informacji o potencjal-
nych zagrożeniach płynących z otoczenia. Analiza strategiczna ma przede wszystkim 
pokazać, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki do zareagowania na szanse rynkowe, czy 
jednak należy zaniechać działań ze względu na brak szans na efektywną realizację. 
Analiza strategiczna pozwala na opracowanie wstępnego kształtu strategii zwiększa-
nia zdolności konkurencyjnej opartej o właściwe określenie jej czynników.

Punktem wyjścia do takiej strategii musi być właściwa identyfikacja potrzeb ryn-
kowych w skali długofalowej. To do niej będzie dostosowywany kształt późniejszej 
strategii dostosowywania siły przedsiębiorstwa potrzebnej do realizacji jej misji. Na-
stępstwem stworzonej strategii powinno być określenie celów i metod działania. Tu-
taj z pomocą przychodzi analiza zasobów firmy przeprowadzona na początku pro-
cesu. Gdy istnieje ich niedobór, przedsiębiorstwo powinno rozpocząć prowadzenie 
poszukiwań dodatkowych źródeł (np. kredyty, zewnętrzni inwestorzy).

Posiadane zasoby wraz z pozyskanymi dają obraz rzeczywistego potencjału dla 
realizacji strategii kreowania zdolności konkurencyjnej. Kolejnym krokiem jest doko-
nanie korekty strategii zgodnie z możliwościami przedsiębiorstwa. Korekta strategii 
zapewne będzie dokonywana wielokrotnie w zaplanowanym czasie realizacji długo-
falowego zadania. Częstotliwość tych zmian jest zależna w dużej mierze od stopnia 
stabilności warunków ekonomicznych. Nieprzychylne warunki pwoodują potrzebę 
ratownaia kondycji firmy zwiększeniem poziomu kosztów i zmniejszeniem wielkości 
planowanych wydatków przeznaczonych na rozwój zasobów. Modyfikacja strategii 
powinna być dokonywana przy dużym udziale wiedzy o zewnętrznych uwarunko-
waniach środowiska, w którym działa przedsiębiorstwo. Analiza firmy, otoczenia, 
istniejącego potencjału zasobowego prowadzą do powstania sytuacji decyzyjnej – 
inwestowanie lub nie w określone środki zwiększające siłę na rynku. Obszary firmy, 
które podlegają ocenie pod kątem inwestycji w środki zwiększania konkurencyjno-
ści niekoniecznie w danym okresie mają szanse być rentowne.
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Rysunek 4.  Proces decyzyjny w budowaniu zdolności konkurencyjnej

Źródło: Opracowanie własne.
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Ponoszone ryzyko związane z utrzymywaniem takich jednostek musi być wkal-
kulowane w koszt pomniejszający zdolność konkurencyjną firmy. Nie zawsze ist-
nieje realna możliwość, aby inwestycja odniosła skutek. W danych okresach czasu 
istnieje znaczne zróżnicowanie pojęcia konkurencyjności i jego kluczowych de-
terminantów. To prowadzi do ponoszenia wysiłku menedżerów i pracowników 
na właściwe rozpoznanie wartości cenionych przez otoczenie. Siły, które są prawi-
dłowo rozpoznane przez menedżerów stanowią punkt wyjścia do rozważań o wiel-
kości i jakości zasobów, które mogą być alokowane; pokazują również szacunkowy 
bilans zysków i kosztów. To, czy finalnie zasoby te znajdą zastosowanie i w jakiej 
wielkości dla określonych obszrów będzie wynikać z ostatecznie podjętej decyzji. 
Zanim jednak nastąpi analiza konkretnego przypadku alokacji zasobów powinna 
być przeprowadzona analiza przeszłości pod kątem wystąpienia wcześniej podob-
nej sytuacji. Ten krok jest o tyle ważny, że znacznie może skrócić w czasie cały pro-
ces. podobną wiedzę daje obraz, jak określone inwestycje wpływały na zwiększenie 
konkurencyjności przedsiębiorstwa w przeszłości. Taka analiza zachowań ma ten 
dodatkowy walor, że często była podparta analizami ex post, czyli rzeczywistymi 
wynikami skuteczności działania. Oczywiście trudno jest idealnie dopasować wa-
runki ekonomiczne do tych rozważanych. To, w jakim stopniu można będzie wy-
korzystać wiedzę zależy nie tylko od stopnia dopasowania, ale również od jakości 
i możliwości analitycznych menedżerów. Przekłada się to bepośrednio na trafność 
definiowania podobieństw między sytuacją teraźniejszą i przeszłą. Dopasowanie 
będzie tym skuteczniejsze im lepiej będą dokumentowane działania, a kolejni me-
nedżerowie będą przechodzić odpowiednie szkolenia bazujące na rzeczywistych 
przykładach.

Podobnie, jak w każdym procesie decyzyjnym, również w tym przypadku na-
stępuje etap opracowywania alternatywnych rozwiązań, po którym są one analizo-
wane pod kątem wpływu na zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa. Na tym eta-
pie dokonywana jest również pierwsza selekcja alternatyw na te, które będą brane 
pod uwagę w dalszej części procesu i na te, które będą pomijane. W kolejnym kroku 
przeprowadzana jest konfrontacja korzyści z kosztami zarówno tymi, które są wy-
mierne, jak również tymi, które są niewymierne i trudne do precyzyjnego oszaco-
wania. Konfrotnacja ta pozwala na dalsze porównanie puli alternatyw decyzyjnych 
i dalszą selekcję, co w połączeniu z opinią ekspertów daje menedżerowi podstawę 
do dokonania wyboru.

Podjęcie decyzji strategicznej pozwalającej na skutecyne podniesienie zdolności 
konkurencyjnej precyzyjnie celującej w potrzeby rynku powinno być priorytetowym 
działaniem dla polskich przedsiębiorstw. Osiężałość innowacyjna jest najlepszym 
przykładem, że procesy te przy barierach wskazanych przez duże przedsiębiorstwa, 
będą przeprowadzane w sposób niewłaściwy.
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5.  bariery decyzji strategicznych w kontekście 
budowania przewagi konkurencyjnej

Bardzo ważnym obszarem badań jest rozpoznanie barier podejmowania decyzcji 
strategicznych, ponieważ to właśnie one znacznie ograniczają menedżerów przed-
siębiorstw w działaniu na rzecz zwiększenia zdolności konkurencyjnej – rys. 5. Me-
nedżerowie najczęściej wskazywali ograniczoność zasobów firmy jako główne ogra-
niczenie (22,46%). Brak odpowiedniego poziomu informacji również osiągnął duży 
oddźwięk wśród respondentów (19,13%). Wymagane jest podjęcie szerokich działań 
w celu poprawy systemu komunikacji w przedsiębiorstwach. Niedostateczny poziom 
informacji wpływa bezpośrednio na niski poziom przygotowania merytorycznego 
menedżerów do podejmowania decyzji. Niepełna informacja blokuje możliwość wła-
ściwego badania otoczenia i procesów w nim zachodzących, a w efekcie uniemożliwia 
skorelowanie wyników tych badań z potencjałem tkwiącym wewnątrz organizacji.

Kolejną bardzo wyraźną barierą w podejmowaniu decyzji jest zły system prawny, 
zbyt duża biurokracja oraz obwarowanie przepisami (13,64%). Ta bariera bezpośred-
nio wpływa na zastój w inwestowaniu, podejmowaniu ryzyka w kluczowych obsza-
rach funkcjonowania firmy, znacznie ogranicza potencjał, jaki posiadają wykwalifi-
kowani i doświadczeni menedżerowie.

13,64%

19,13%

22,46%6,66%
10,15%

9,82%

5,49%

10,48%
2,00% 0,17%

zły system prawny
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osobowość oraz 
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różne postrzeganie problemu 
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brak motywacji ludzi do pracy, 
zmian i postępu
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organizacyjnej do warunków 
działania firmy

konkurencyjne

branża nie mająca szansy na rozwój inne 

Rysunek 5.  bariery podejmowania decyzji strategicznych

Źródło: Opracowanie własne.

Identyfikacja czynników ma swoje przełożenie na skuteczność obierania kierun-
ków działania przez polskie przedsiębiorstwa. Sprzeczność zachodząca pomiędzy 
niektórymi czynnikami powinna dawać silniejszy impuls do głębszej ich analizy. 
Czynniki są określane na podstawie zapotrzebowania społecznego na określone 
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działania firmy. Poszukiwanie wartości docenianych prez otoczenie i kształtujących 
politykę firmy polega na ciągłym lub okresowym badaniu jej skuteczności oraz zmian 
zachodzących pod wpływem ściśle określonych bodźców. Zdolność konkurencyjna 
polskich przedsiębiorstw nie jest niestety najsilniejszym strategicznym elementem 
skuteczności realizowania jej zadań. Przedsiębiorstwa nie są w stanie szyko interwe-
niować na zaistniałe zdarzenia w otoczeniu, to jest ograniczeń w dostępie i możli-
wości natychmiastowej alokacji zasobów. Poszukiwanie obszarów biorących udział 
w budowaniu tej zdolności jest zatem mało skuteczne i nie daje istotnego wkładu 
w podniesienie ogólnej wartości polskich firm.

Problemem w kreowaniu długofaolwej zdolności konkurencyjnej w polskich 
przedsiębiorstwach jest niedostateczny poziom zasobów oraz brak przystosowania 
struktur organizacyjnych do dynamicznego podejmowania decyzji w odpowiedzi na 
zmieniające się warunki otoczenia. Szczególnie problem ten przejawia się w niskiej 
zdolności do strategicznego utrzymywania silnego potencjału innowacyjnego, który 
obecnie jest jednym z najważniejszych determinantów pozycji rynkowej firm. Prze-
trwanie na rynku wymagać będzie od polskich menedżerów reakcji na intensywnie 
zmieniające się środowisko działania, które obecnie stanowi poważne zagrożenie dla 
firm, które stosują strategie defensywne. Zmiany na rynku ujawniają szanse dla firm 
aktywnych, rozwojowych, które są dalekie od punktu równowagi efektywnie prze-
mieszczając się do kolejnych struktur. Skuteczność ich wykorzystania będzie zależeć 
od stopnia zainteresowania nimi naczelnego kierownictwa oraz tego, w jaki sposób 
będą postrzegać rozwój firmy w planach strategicznych.
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DECyZJE StRAtEGICZNE W KREOWANIU 
ZDOLNOśCI KONKURENCyJNEJ 
PRZEDSIębIORStWA

Streszczenie

Zmieniające się szybko otoczenie zmusza polskie przedsiębiorstwa do poszukiwania 
czynników zapewniających im odpowiedni poziom długofalowej zdolności konkurencyjnej, 
która może doprowadzić do przewagi nad innymi przedsiębiorstwami. Badanie zależności 
procesów decyzyjnych i ich wpływu na zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa wymaga 
określenia czynników, które kształtują ów potencjał. Zarówno decyzje jak i cała strategia 
powinna być ukierunkowana na zwiększenie wartości budujących siłę organizacji w otoczeniu. 
W artykule autor zaprezentował również model podejmowania decyzji w kontekście zwięk-
szania zdolności konkurencyjnej.

Słowa kluczowe: decyzje strategiczne, innowacyjność, proces 
decyzyjny, zdolność konkurencyjna

StRAtEGIC DECISION MAKING 
IN COMPEtEtIVE AbILIty Of COMPANy

Abstract

Changing fast environment forces polish companies to searching for factories assuring 
them adequate level long–term competetive ability, which can lead to advantage over other 
companies. Research of decision proccesses and their influence on competetive ability requires 
to detrmine factories, which mould this potential. Both decisions and whole strategy should 
be guided on increasing values building organiyation power in environme. In this article 
author presents also a model of decision making in the context of increasing copetetive 
ability.

Key words: strategic decisions, innovativeness, decision process, 
competitive ability
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KONCEPCJA ZAUfANIA 
InTErOrGanIzacYjnEGO

 
1.  Wprowadzenie

Pojęcie zaufania pojawia się w badaniach naukowych coraz częściej. Jest bardzo 
różnorodnie definiowane w literaturze w zależności od nurtów rozważań, wśród któ-
rych można wymienić psychologiczny, socjologiczny, marketingowy, ekonomiczny, 
zarządczy oraz informatyczny. Zalicza się je do kategorii kapitału społecznego, in-
terpersonalnego [10; 25], a także odrębnej klasy kapitału zaufania [29]. 

Jako zagadnienie bardzo złożone i wieloaspektowe nie doczekało się jeszcze uzna-
nej powszechnie konceptualizacji w teorii zarządzania. Niemniej jest to jednak kie-
runek badawczy niezmiernie aktualny [12; 13; 14; 19] ze względu na warunki funk-
cjonowania i konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa. Taki pogląd jest 
ugruntowany w znamienitych cechach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy. 

Dziś nader łatwo zaobserwować wszechobecność ryzyka, zmian, wzrost zna-
czenia swobody, elastyczności sieci, różnych form współpracy, przepływu myśli, 
spłaszczania struktur, heterarchii, a nawet adaptacji teorii chaosu w zarządzaniu. 
Implikacje teorii chaosu sugerują, że organizacje w XXI wieku nie mogą już dłu-
żej być efektywnie zarządzane przez instrukcje oraz cele. Przedsiębiorstwo do nie-
dawna postrzegane jako wynik deterministycznych zasad i regulacji, jawi się jako 
chaotyczny system, który powinien być kierowany przez wartości [9]. Postuluje się, 
że chaos nie powinien być kontrolowany, ponieważ stymuluje wielce kreatywność. 
Przedsiębiorstwo powinno zaś działać w nim na zasadzie samoorganizacji poprzez 

 * Dr inż. Anna Sankowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębior-
stwie, Katedra Systemów Zarządzania, Adiunkt.



Anna Sankowska

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2009 (138)52

istnienie atraktora, aby realizować umiejętność samoodnawiania i samoorganizacji. 
W takim systemie fundamentalną rolę ogrywa zaufanie, które zastępuje tradycyjny 
mechanizm koordynacji – kontrolę [1]. Konstatacja ta jest tym bardziej prawdziwa, 
im bardziej działania ludzkie cechują niska programowalność oraz mierzalność wy-
ników [7] charakterystyczne dla aktywności pracowników wiedzy [8], a tym samym 
przedsiębiorstwa kreującego wiedzę [21].

Chwila refleksji nad naturą ludzkich działań również uwidacznia konieczność za-
ufania. Twierdzenie o konieczności zaufania, które ma charakter przyczynowy, należy 
do najmocniejszych twierdzeń, jakie wysunięto w naukach społecznych [17, s. 528]. 
Bez zaufania instytucje stworzone przez człowieka nie działają, niemożliwa jest 
żadna forma współpracy. Jest ono efektywnym smarem dla wymiany ekonomicznej 
[24]. W perspektywie długoterminowej obecność zaufania jest fundamentem dla 
kreacji bogactwa narodu, jego ekonomicznego sukcesu, zdolności do konkurowania 
[10, s. 7]. oraz utrzymania ładu społecznego [1, s. 121]. Jako poparcie dla tego argu-
mentu przywołuje się zwykle w literaturze kraje o najwyższych poziomach zaufania 
społecznego, takie jak skandynawskie, które wyróżnia wysoki poziom dobrobytu. 
Nie jest więc przypadkiem, że słowo trust pochodzi prawdopodobnie od pranordyj-
skiego traust [13, s. 22]. 

Fakt, że zaufanie zyskuje teraz coraz większą uwagę nauk ekonomicznych, wyja-
śnia się przede wszystkim tym, że interakcje pomiędzy coraz bardziej autonomicz-
nymi agentami (ludźmi, organizacjami) są ważniejsze dla ekonomicznego sukcesu 
niż kiedykolwiek [22, s. 4]. R. Hardin wysuwa tezę, że główną przyczyną postrzega-
nia zjawiska zaufania jako współczesnego, jest przejście od małych społeczności do 
względnie dużych społeczeństw [17, s. 539]. Wiąże się to z większą niepewnością, 
niedoskonałą wiedzą na temat różnych podmiotów. P. Sztompka nazywa ten typ 
społeczeństwa – „społeczeństwem ryzyka” [29]. W praktyce problem niepewności 
w takim systemie podmioty mogą łagodzić w dwojaki sposób: poprzez zaufanie albo 
zdobywanie rzetelnych informacji [20, s. 52]. Nie we wszystkich przypadkach ten 
drugi sposób jest możliwy albo uzasadniony ekonomiczne. Najdonioślejsza zmiana 
w obszarze dostępu do wiedzy, polega na tym, że dzięki rozwojowi technik infor-
macyjno-komunikacyjnych wymiana informacji jest możliwa w większym zakresie 
niż kiedykolwiek i to w tani sposób. Nie idzie to w parze ze wzrostem wiarygodności 
informacji. Tu poziom niepewności wzrósł dramatycznie [22]. 

Kwestia zaufania jest tym bardziej aktualna, że badania empiryczne potwier-
dzają erozję zaufania w relacjach biznesowych [23]. Konsensus w tej materii jest po-
wszechny. Sprawia, to że przejrzystość w organizacjach [4], zaufanie są poszukiwa-
nymi walorami.
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2.  Istota koncepcji zaufania

Nauki społeczne dużą uwagę poświęcają zagadnieniom zaufania [6; 10; 25]. Jest 
ono nawet obiektem badań eksperymentalnych, w szczególności z wykorzystaniem 
dylematu więźnia w iteracjach wywodzącego się z teorii gier. W jego ramach zakłada 
się racjonalność podmiotów, na którą składa się motywacja powiernika (zaufanego) 
oraz wiedza. Motywację do współpracy wyznacza zaś długofalowy zysk czyniący inte-
rakcję pożądaną [18, s. 31]. Opiera się ona na tym co Vernon Smith, laureat Nagrody 
Nobla z 2002 w dziedzinie ekonomii, nazywa regułą wzajemności (ang. reciprocity), 
a która wykształciła się w procesie ewolucji jako sposób na adaptację i przetrwanie. 
Jako podstawa społecznej wymiany umożliwiła ona najwcześniejszą specjalizację, go-
spodarkę barterową oraz wymianę rynkową z „obcymi” w toku dziejów. Była środ-
kiem dzięki któremu grupy ludzkie w przeszłości zawierały pakty wzajemnej obrony, 
udzielały sobie pomocy w warunkach katastrof naturalnych itp. [27, s. 9]. V. Smith 
twierdzi, że umysł człowieka rozporządza czymś na kształt systemu księgowego, 
w którym zapisywane są informacje o partnerach biznesowych i ich uczciwości oraz 
gotowości do odwzajemniania współpracy [33]. Wskutek istnienia takiej strategii 
możliwy stał się postęp cywilizacyjny, gdyż ludzie mogąc polegać na innych w pew-
nych obszarach poświęcali się osiąganiu doskonałości w swojej profesji. W aspekcie 
aksjologicznym zaufanie ma spełniać podstawową potrzebę człowieka – potrzebę 
bezpieczeństwa, wiary w istnienie powtarzalności i stabilności.

Należy nadmienić, że zaufanie to pojęcie z kręgu kognitywnego [18], co oznacza, 
że jest kwestią odpowiedniej wiedzy dotyczącej osób, którym ufamy oraz znajomo-
ści ich motywów. Zaufanie ogólnie można rozumieć jako subiektywne przekonanie 
jednostki A, że jednostka B wykona zadane działanie, od którego zależy jej dobro 
[11]. Rodzi się ono tam, gdzie pojawia się ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań 
[18, s. 109]. Zaufanie to aktywna dobrowolna decyzja akceptacji tego ryzyka, co od-
różnia je od pewności. Innymi słowy jest to „zakład” na temat przyszłych działań 
innych stron [29] w warunkach ryzyka i określonego zakresu mający charakter de-
cyzji strategicznej [30]. Jeżeli odnosimy go do konkretnego kontekstu, to mówimy 
o zaufaniu szczegółowym, w przypadku zaś generalnej skłonności do ufania innym 
ludziom – o zaufaniu uogólnionym. 

W literaturze można spotkać mnogość interpretacji zaufania. Zasadniczo można 
sprowadzić je do postrzegania zaufania w trzech płaszczyznach [14, s. 17]:

dyspozycji, czyli subiektywnego stosunku (przekonania) wobec drugiej strony  �

(oceny, przewidywania, oczekiwania);
decyzji, czyli intencji (zamiaru) polega na niej, przez co ufający staje się uzależ- �

niony od drugiej strony;
zachowania, które wypływa z aktu zawierzenia drugiej stronie. �
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Zaufanie jest z natury rzeczy pojęciem pozytywnym, aczkolwiek w literaturze od-
najdziemy również pojęcie zaufania ślepego, które ma wyraźnie negatywny oddźwięk. 
Odnosi się do bezwarunkowego, niezależnego od obiektywnych faktów, naiwnego 
podporządkowania drugiej stronie. Jest ono zwykle bezrefleksyjne i destrukcyjne 
[14, s. 21]. Negatywne konotacje pojęcia zaufania wiązane są również ze zjawiskiem 
korupcji jako ciemną stroną zaufania. 

Generalnie w odniesieniu do przedsiębiorstwa można wyróżnić dwa poziomy za-
ufania – inter-organizacyjne i intra-organizacyjne, które pozwiązane są z zaufaniem 
interpersonalnym. To pierwsze odnosi się do relacji pomiędzy organizacjami, a dru-
gie do atmosfery w samej organizacji. To pierwsze jest przedmiotem zainteresowa-
nia niniejszego artykułu. Z punktu widzenia emergencji wirtualnych form współ-
pracy (np.: organizacji wirtualnej, sieciowości i wszelkich form aliansów) urasta ono 
do jednego z elementów warunkujących efektywność działań różnych podmiotów 
(jednostek i całych organizacji). Rozumiemy je jako subiektywne przekonanie, które 
członkowie organizacji wyrażają wspólnie w stosunku do innych organizacji w od-
niesieniu do związanych z nimi oczekiwań i relacji. Ma ono zasadniczy wpływ na 
wyniki współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, czyli na tak zwane „produktywne 
tarcia” [16]. W jej ramach jest uznawane za krytyczny czynnik sukcesu [5; 26; 31], 
który buduje trwałą przewagę konkurencyjną [3; 32]. Szczególną rolę przypisuje się 
mu w sieci inter-organizacyjnej, gdzie postrzegane jest jako: wsparcie dla forma-
cji kolektywnej strategii, koordynator działań ekonomicznych, element promujący 
otwartą wymianę informacji i inter-organizacyjne uczenie się, wzmocnienie stabil-
ności systemu, podłoże dla zmian organizacyjnych, stymulator wymiany wiedzy [28] 
oraz innowacyjności.

3.  Model zaufania interorganizacyjnego

Sydow proponuje strukturalny model zaufania interorganizacyjnego składający 
się z sześciu właściwości przedstawiony na rysunku 1 [28, s. 48–52]. Dwie pierw-
sze dotyczą relacji w sieci, a pozostałe głównie samych organizacji współpracują-
cych w sieci. Zaufanie jest konstytuowane przez częstą oraz otwartą komunikację 
pomiędzy organizacjami. Powtarzalne, wieloaspektowe kontakty pomiędzy orga-
nizacjami stwarzają warunki dla budowy zaufania. Strony dzięki nim rozpoznają 
swoich partnerów biznesowych, zwiększają zdolność do przewidywania zachowań. 
Częstość tych kontaktów zależy nie tylko od współzależności zadań, ale również od 
odległości fizycznej. Druga cecha strukturalna modelu, która promuje zaufanie in-
ter-organizacyjne to multiplikatywność relacji sieciowych. W jej ramach aktorzy 
(agenci) w sieci kontaktują się z różnorodnych powodów w różnym zakresie. Taka 
wymiana może dotyczyć produktów, usług, pomysłów jak również informacji, czy 
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też emocji. Im bardziej heterogeniczny jest zakres wymiany, tym większe są szanse 
na rozwój zaufania. Trzeci strukturalny warunek zaufania inter-organizacyjnego to 
otwarta kolekcja relacji. Oczekiwanie, co do kontynuacji relacji w przyszłości, nazy-
wane w literaturze „cieniem przyszłości” jest czynnikiem kształtującym zachowania 
kooperacyjne w sieci. Kolejnym element stymulującym zaufanie inter-organizacyjne 
jest równowaga relacji pomiędzy autonomią i zależnością. W przypadku pełnej au-
tonomii, czy też zależności relacje zaufania z punktu widzenia funkcjonalnego nie 
są niezbędne, gdyż zaufanie pojawia się zawsze w sytuacji współzależności i ryzyka. 
Liczba i jednolitość organizacji sieciowych to piąta strukturalna cecha wpływająca 
na zaufanie. Pojawienie się zaufania w sieci składającej się z mniejszej liczby orga-
nizacji jest bardziej prawdopodobne niż w dużej. Analogicznie rzecz ma się w sytu-
acji, jeżeli podobieństwo organizacji w sieci odnoszące się do schematów oraz norm 
jest wysokie. Sprawia to, że trudniej będzie budować sieci zaufania w poprzek gra-
nic państwowych i różnych kultur. Ostatnia z cech determinująca zaufanie inter-or-
ganizacyjne to struktura inter-organizacyjnego obszaru, z którego pozyskiwani są 
potencjalni partnerzy do uczestnictwa w sieci. W przypadku wąskiego oraz ograni-
czonego zbioru, jak ma to miejsce w przypadku dobrze ugruntowanych sektorów, 
szanse ponownego znalezienia się organizacji w sieci ad hoc są większe, a tym samym 
łatwiejsze jest ustanowienie zaufania. Niebezpieczeństwo czai się jednak w klikach, 
które obniżają kreatywność konstelacji, stąd też efekt niewielkiego uniwersum może 
działać również negatywnie na zaufanie.

ZAUFANIE INTER-ORGANIZACYJNE
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Rysunek 1.  Strukturalne własności budujące zaufanie 
na poziomie interorganizacyjnym

Źródło: [28, s. 49].
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Zważywszy na to, jak ważna jest obecnie współpraca w tworzeniu i dostarczaniu 
dóbr/usług niezbędne staje się rozpoznanie zaufania inter-organizacyjnego. Umoż-
liwia ono diagnozowanie relacji i budowanie wytycznych dla współpracujących or-
ganizacji. Zaprezentowany model egzemplifikuje czynniki, które w relacjach mię-
dzyorganizacyjnych mogą mieć wpływ na poziom zaufania.

Podsumowanie

Niniejszy artykuł zaprezentował rolę zaufania oraz model zaufania międzyorgani-
zacyjnego z obszernego dyskursu na temat zaufania. Zrekapitulujemy teraz dotych-
czasowe rozważania. Dyskusję o roli zaufania we współczesnej działalności człowieka 
należy uznać za rozsztrzygniętą. Złożoność i aktualność problematyki zaufania oraz 
jej praktyczne implikacje w zmiennym świecie sugerują aktualnie konieczność pod-
jęcia szeroko zakrojonych badań w jego przedmiocie. Co więcej w praktyce mene-
dżerskiej uzasadniają potrzebę wrażliwego na zaufanie zarządzania, tzw. zarządzania 
zaufaniem, zarządzania opartego na zaufaniu, zarządzania przez zaufanie [12; 13; 14; 
15], czyli takiego które wpływa na kumulację i podtrzymuje kapitał zaufania zarówno 
w perspektywie zewnętrznej, jak i wewnętrznej organizacji. Omówiona problema-
tyka zaufania interorganizacyjnego jest tylko jedną z wielu luk w ramach badań nad 
zaufaniem, które należy w przyszłości wypełnić.
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KONCEPCJA ZAUfANIA 
InTErOrGanIzacYjnEGO 

Streszczenie

Niniejszy artykuł porusza zagadnienie wzrostu znaczenia zaufania we współczesnym zarzą-
dzaniu. Przedstawiono w nim istotę tego zjawiska, a następnie skoncentrowano się na 
omówieniu modelu jego szczególnego przypadku – zaufania interorganizacyjnego.

Słowa kluczowe: zaufanie interorganizacyjne, zarządzanie 
zaufaniem, reguła wzajemności
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CONCEPt Of INtERORGANIZAtIONAL tRUSt 

Abstract

This article presents the issue of trust importance growth in contemporary management. The 
nature of this phenomenon was introduced and thereafter the focus was on describing its 
peculiar case – interorganizational trust.

Key words: interorganizational trust, trust management, 
reciprocity rule





ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4/ 2009 (138) 61

ANEtA SOKÓŁ*  
ANNA OWIDIA SURMACZ**

EMPIRyCZNA WERyfIKACJA 
CZyNNIKÓW SPRAWCZyCH 

DEtERMINUJĄCyCH 
DOKONyWANIE fUZJI  
I PRZEJęć W POLSCE

1.  Wstęp

Współczesny rozwój przedsiębiorstw oraz szybkość i zmienność rynków wymu-
sza by każda organizacja wyznaczała sobie cele oraz określała strategie ich realiza-
cji warunkujące wzrost firmy w przyszłości. W przypadku, gdy cele te nie mogą być 
skutecznie osiągnięte w ramach obecnych struktur organizacyjnych może to ozna-
czać, że nadszedł właściwy moment do rozważenia połączenia z inną firmą, której 
cechy uzupełniałyby te braki. Wybór właściwego momentu do przeprowadzenia fuzji 
czy przejęcia zależy od tego, jak firma postrzega swoją obecną pozycję rynkową, ja-
kie ma mocne i słabe strony, a także, w jakim kierunku chciałaby się rozwijać. Jeżeli 
cele planu strategicznego firmy mogą być osiągnięte tylko poprzez fuzję lub przeję-
cie, wówczas jest to najlepszy moment do podjęcia takiej decyzji. Istotne jest bardzo 
staranne rozważenie wszystkich innych alternatywnych form rozwoju oraz dołożenie 
wszelkich starań w celu zminimalizowania ewentualnych przykrych niespodzianek 
związanych z łączeniem firm. [4, s. 19, 21, 71].

Szeroko rozumiane łączenie się przedsiębiorstw stanowi jedną z potencjalnych 
dróg wzrostu podmiotów gospodarczych (rysunek 1). Zacieśnianie współpracy 

 * Dr Aneta Sokół, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwer-
sytet Szczeciński.
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między odrębnymi, czasem konkurującymi ze sobą wcześniej jednostkami gospo-
darczymi stało się bardzo popularne, gdyż w wyniku globalizacji gospodarki oraz 
znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym znacznie zaostrzyła się walka 
o międzynarodowe i krajowe rynki zbytu [1]. Najgłośniejszym efektem początków 
światowego trendu fuzji i przejęć było utworzenie takich gigantów jak General Mo-
tors, U.S. Steel czy Standart Oil Trust. Korzyści skali i udział w rynku były głównymi 
wyznacznikami rozwoju tych przedsiębiorstw. 

Transakcje fuzji i przejęć nie są zjawiskiem nieznanym w Polsce. Z jednej strony 
niedowartościowanie spółek oraz konieczność konkurowania z firmami zagranicz-
nymi powodują wzmożone dążenie do konsolidacji. Z drugiej strony zakup firmy 
w Polsce wydaje się wielu zagranicznym inwestorom doskonałym sposobem wejścia 
na rozwijający się rynek. Metodami przenoszenia własności w polskich warunkach 
są przejęcia prywatyzacyjne, (choć widoczny jest w tym obszarze trend spadkowy) 
oraz transakcje rynkowe (gros z nich ma miejsce na rynku pozagiełdowym niż gieł-
dowym). Obecnie w wyniku m.in. nasilenia się konkurencji, dynamicznego rozwoju 
rynku kapitałowego oraz dalszego otwarcia polskiego rynku dla przedsiębiorstw za-
granicznych, obserwuje się kolejną ewolucję strukturalną spółek kapitałowych przy-
bierającą nie tylko formę różnych połączeń, ale także luźnych umów o współpracę 
oraz powiązań strategicznych [1]. 

Nabycie

Połączenie, łączenie się
przedsiębiorstw 

Fuzja

Konsolidacja Prywatyzacja

Pełnomocnictwo

Zakup majątku

Zakup akacji

Przejęcia

Dzierżawa

Wspólne
przedsięwzięcie 

Rysunek 1.  formy nabycia przedsiębiorstw

Źródło: [2, s. 22].
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2.  Główne motywy połączeń – teoria

W świetle tych rozważań należy zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie:, jakie 
motywy przyświecają uczestnikom rynku fuzji i przejęć przedsiębiorstw? Przesłanek 
tych jest wiele, są one coraz bardziej skomplikowane oraz zmienne m.in. w zależ-
ności od obszaru działania przedsiębiorstw oraz zakresu, w którym są przeprowa-
dzane od uwarunkowań polityki ekonomicznej (tabela 1, 2). Warto zwrócić uwagę, 
iż rzadko o przejęciu lub fuzji przedsiębiorstwa decyduje jeden motyw, najczęściej 
jest to ich wiązka. 

Motywy fuzji i przejęć można określić w kategoriach strategii i polityki przyję-
tej przez spółkę dokonującą przejęcia. Jeden ze sposobów klasyfikowania motywów 
przedstawia ich podział według kryteriów technicznych i operacyjnych (motywy te 
dotyczą głównie zwiększenia efektywności zarządzania i efektów synergii operacyj-
nej takich jak korzyści skali), rynkowych i marketingowych (wymienione motywy 
dotyczą zwiększenia udziału w dotychczasowym rynku i wejście na nowe rynki), 
finansowych (dotyczących obniżenia kosztów finansowych, korzyści podatkowych 
oraz przejęcia nadwyżki gotówki, a co najważniejsze oczekuje się wzrostu warto-
ści przedsiębiorstwa), oraz motywów menedżerskich (motywy te dotyczą wzrostu 
wynagrodzeń i prestiżu kadry kierowniczej). Zaznaczyć jednak należy, że motywy 
dla których zawierane są fuzje i przejęcia zmieniają się z upływem lat. Ich zmien-
ność determinuje powstawanie kolejnych fal transakcji na rynku konkurencyjności 
przedsiębiorstw [6].

W wielu pozycjach literatury przewijają się dwa generalne motywy: zysk i rozwój, 
których realizacji służą cele cząstkowe np. obniżka kosztów działania. Fuzje lub prze-
jęcia przedsiębiorstw mogą być motywowane innymi jeszcze względami. Różnorod-
ność zachowań nabywców można podzielić na dwie podstawowe kategorie: motywy 
związane z efektami synergii i motywy związane z efektem finansowym.

Synergia to efekt, jaki można osiągnąć przez zintegrowanie dwu lub więcej ro-
dzajów działalności tak, aby w rezultacie przyniosły one większą korzyść niż gdyby 
integracja nie miała miejsca. Efekt synergii można popularnie wyrazić jako 2+2=5. 
Korzyść wynikającą z synergii określa się jako wzrost zyskowności lub jako zwięk-
szenie wartości zintegrowanego przedsiębiorstwa [3, s. 8–9]. Rezultaty synergiczne 
fuzji/przejęcia mają generalnie cztery źródła [5, s. 126]: 

eksploatacyjne korzyści skali wynikające z redukcji kosztów stałych po połącze- �

niu firm (np. fuzja Polifarbu Cieszyn i Polifarbu Wrocław),
różnice w efektywności zarządzania – jedna z firm ma relatywnie gorsze charak- �

terystyki rentowności,
większa siła rynkowa wynikająca ze zmniejszenia konkurencji, zwiększenia  �

udziału w rynku (np. przejęcie Browarów Lubelskich „Perła” przez Kompanię 
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Piwowarską) lub dostępu do nowych rynków – nie dotyczy to fuzji tworzącej 
konglomerat,
oszczędności finansowe wynikające z różnic w koszcie kapitału – większe przed- �

siębiorstwa mają na ogół możliwość łatwego pozyskiwania tańszego kapitału.

tabela 1. Motywy nabywcy w procesie fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Grupy motywów Motyw szczegółowy

Motywy techniczne i organizacyjne

1. Zwiększenie efektywności zarządzania
2. Pozyskanie bardziej efektywnego kierownictwa
  − Usunięcie nieefektywnego kierownictwa
3. Synergia operacyjna
  − Korzyści skali,
  − Komplementarność zasobów i umiejętności,
  − Ograniczenie kosztów transakcyjnych,
  − Korzyści integracji technicznej

Motywy rynkowe i marketingowe

1. Zwiększenie udziału w rynku
2. Zwiększenie wartości dodanej
3. Wyeliminowanie konkurencji
4. Komplementarność produktów i/lub rynków
5. Dywersyfikacja ryzyka
6. Wejście w nowe obszary działalności

Motywy finansowe

1. Wykorzystanie funduszy nadwyżkowych
2. Zwiększenie zdolności zadłużenia
3. Przejęcie gotówki
4. Obniżenie kosztu kapitału
5. Korzyści podatkowe
6. Niedoszacowanie wartości nabywanej firmy
  − Niedoszacowanie przez rynek kapitałowy,
  − Doskonalsza wycena przez nabywcę

Motywy menedżerskie

1. Wzrost wynagrodzeń kierownictwa
2. Zrost prestiżu i władzy
3. Zmniejszenie ryzyka zarządzania
4. Zwiększenie swobody działania

Źródło: [2, s .23].

Należy zwrócić uwagę, że wszystkie źródła kapitału prowadzą do wzrostu eko-
nomicznej wartości dodanej (EVA). Pierwsze trzy źródła zwiększają, bowiem zysk 
operacyjny a ostatnie zmniejszają koszt zainwestowanego kapitału [5, s. 126]. 

Przesłanki związane z efektami synergii można sklasyfikować jako: ofensywne 
i defensywne. Motywy ofensywne dyktowane są chęcią lepszego wykorzystania 
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istniejącego potencjału. Sprzyjają one przejęciu w jak najkrótszym czasie, znacznej 
liczby firm funkcjonujących w różnych segmentach rynku. Są one związane z chę-
cią powiększania rynków sprzedaży oraz ograniczania kosztów produkcji (ekspan-
sja w sektorze mięsnym np. skupowanie akcji Animex przez Smithfield Foods). Do 
motywów o znaczeniu ofensywnym zalicza się: motywy inwestycyjne oraz motywy 
oparte na łańcuchu wartości.

Motywy inwestycyjne fuzji i przejęć można podporządkować dwóm podstawo-
wym tj. motywowi zysku i motywowi szybkiego wzrostu. Stanowią one naczelne 
przyczyny inwestycji w formie wzrostu zewnętrznego. Perspektywa osiągnięcia wyż-
szego zysku z połączonych przedsiębiorstw staje się pierwszoplanowym motywem 
inwestycyjnym tylko wówczas, gdy oczekiwany zysk strategiczny z konkretnego 
projektu inwestycyjnego jest, co najmniej równy sumie zysków osiąganych przez łą-
czące się konkurencyjne przedsiębiorstwa i kiedy odpowiada on spodziewanemu zy-
skowi z porównywalnych inwestycji wzrostu zewnętrznego. Uważa się, że inwestycje 
w formie fuzji i przejęć są opłacalne dopiero w momencie wypracowanych z lokaty 
zysków netto nad zyskami brutto z zaniechanej inwestycji wzrostu zewnętrznego 
[7, s. 114–116]. Do celów inwestycyjnych procesów fuzji i przejęć zalicza się także 
inne [7, s. 114–116]:

optymalizację rozmieszczenia światowych zasobów (przeniesienie pracochłonnej  �

produkcji za granicę w celu uwolnienia mocy wytwórczych i efektywnym, ren-
townym ich ulokowaniu w kraju),
transfer zysków z zagranicy do kraju, �

wykorzystanie założeń polityki rozwoju – możliwość eksploatacji nowych zaso- �

bów i siły roboczej, rozwój gospodarek lokalnych itp.,
prestiż, który ulega wzmocnieniu poprzez wykup kontrolnego pakietu akcji kon- �

kurencyjnego przedsiębiorstwa w celu podkreślenia swojej rynkowej obecności 
(np. w 1992 roku o zakup polskich przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego 
zabiegało kilka korporacji o uznanej w świecie renomie jak Siemens – zakup 
ZWUT z Warszawy oraz Eltry z Bydgoszczy i AT&T – zakup Eltry). 
Natomiast w sytuacji, gdy zysk nie jest nadrzędnym celem fuzji lub przejęć, 

wtedy nabywający w swoim postępowaniu kierują się motywami opartymi na łań-
cuchu wartości. Szczególnie istotne są one dla dużych korporacji, gdyż są integral-
nym elementem realizowanej przez nich strategii. Jej celem jest właśnie tworzenie 
wartości dodanej, pozwalającej na powiększanie zysków i zapewniającej rozwój. 
System taki został opisany przez M.E. Porter’a w 1985 r. i nosi nazwę koncepcji łań-
cucha wartości. Porter definiuje w niej wartość biorąc pod uwagę, ile nabywcy chcą 
zapłacić za to, co otrzymują od dostawców. Przedsiębiorstwo jest rentowne, jeżeli 
wartość, którą ono tworzy, przekracza koszty, które należy ponieść, aby ją wytwo-
rzyć. Z otrzymanej wartości rodzi się przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. 
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Analiza modelu łańcucha wartości dodanej pozwala na uzyskanie sprawnego za-
rządzania nowoczesnym procesem produkcyjnym oraz w sferze badań i rozwoju 
czy sprzedaży [7, s. 119–125].

Zupełnie odmienne wśród przyczyn opartych na synergii są motywy defensywne, 
które wynikają z potrzeby utrzymania pozycji rynkowej w obliczu wzmagającej się 
konkurencji. Wystąpić one mogą także w przypadku przejęcia konkurencyjnego 
przedsiębiorstwa w celu likwidacji lub, gdy przejęcie ma na celu zapobieżenie prze-
jęciu konkurenta. Fuzje obronne chronią rynki eksportowe, pozwalają omijać bariery 
handlowe oraz umożliwiają transfer wyeksploatowanych technologii produkcji. Do 
przesłanek o znaczeniu obronnym zalicza się: motywy oparte na chęci wykorzysta-
nia potencjału wytwórczego oraz motywy rynkowe np.: zabezpieczenie rynku krajo-
wych producentów, dążenie przedsiębiorstw do realizacji polityki sprzedaży opartej 
na bliskości rynku, redukcja kosztów dzięki zaopatrzeniu w tańsze środki produkcji, 
grunty, surowce, materiały pomocnicze i siłę roboczą. 

Fuzje lub przejęcia mogą być także inwestycją dla przedsiębiorstwa z czysto fi-
nansowego punktu widzenia. Stąd można wyróżnić motywy związane z efektem fi-
nansowym. Szczególną rolę w tych transakcjach odgrywają inwestorzy finansowi, 
których celem jest zakup firmy przy użyciu dźwigni sfinansowanej pożyczonymi 
środkami. Spłacają oni to zadłużenie przy użyciu operacyjnych strumieni pienięż-
nych generowanych przez przejętą firmę. Zwykle po spłaceniu większej części długu 
sprzedają firmę innemu nabywcy strategicznemu lub też w obrocie publicznym na 
zasadzie pierwszej oferty publicznej ( zakup spółek Cersanit, Barlinek, Mitex przez 
M. Sołowowa). Zasadniczo, uczestnicy fuzji/przejęć oczekują efektów finansowych 
wynikających z [8]:

 uzyskanych korzyści podatkowych np. realizacji strat operacyjnych przejętego  �

podmiotu,
 poprawy pozycji przetargowej w perspektywie obniżki kosztów zaciągnięcia i ob- �

sługi długu (czego efektem jest obniżenie średniego kosztu kapitału połączonych 
firm),
 zakupu niedoszacowanej przez rynek firmy – tego typu sytuacje wykorzystują  �

fundusze venture capital,
 zwiększenia zysków grupy kapitałowej i podniesienia efektywności wykorzysta- �

nia kapitału,
 wzrostu wyceny rynkowej firmy, �

 restrukturyzacji i wzrostu wartości (np. poprzez podział danego przedsiębiorstwa  �

na odrębne jednostki, które mogą być indywidualnie przedmiotem zbycia),
 przejęcia atrakcyjnych aktywów: gotówki, nieruchomości, patentów, grun- �

tów itp. – przejmujący przedsiębiorstwo dokonuje wyprzedaży jego aktywów, 
zostawiając ewentualnie ich część dla własnych potrzeb.
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Przesłanek podejmowania działań konsolidacyjnych jest wiele i nie sposób je 
wszystkie wymienić. Oprócz tych leżących po stronie kupujących, występują również 
te, którymi kierują się sprzedający (wykorzystanie bardzo dobrej oferty cenowej czy 
brak zasobów finansowych na rozwój). Jasno zdefiniowane motywy powinny stero-
wać przebiegiem procesu fuzji lub przejęcia. Natomiast uświadomienie sobie tego, 
co jest motywem tych działań np. lokata kapitału czy ekspansja rynkowa, pozwoli na 
usystematyzowanie ich na aspekty strategiczne, analityczne, zasadnicze i inne w celu 
osiągnięcia sukcesu z inwestycji. 

tabela 2. Motywy sprzedawcy w procesie fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Grupy motywów Motyw szczegółowy

Motywy finansowe

 1. Straty finansowe przedmiotu dezinwestycji
 2. Reorganizacja portfela inwestycyjnego
 3. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
 4. Zamiana na gotówkę
 5. Wyjście z inwestycji po zrealizowaniu celów
 6.  Korzystniejsze warunki działania dla mniejszych firm
 7.  Uzyskanie wyższej ceny za aktywa niż ich wartość dla obec-

nych właścicieli
 8. Likwidacja
 9.  Oferta odkupu z premią lub odsprzedaży na korzystnych wa-

runkach
10. Wzrost wartości akcji na rynku kapitałowym

Motywy strategiczne

 1.  Pozbycie się niepotrzebnych lub niedopasowanych aktywów
 2. Pozyskanie pożądanego partnera biznesowego
 3. Obrona przed wrogim przejęciem
 4. Ograniczone możliwości samodzielnego rozwoju
 5. Poprawa pozycji konkurencyjnej

Motywy administracyjne
 1.  Nakaz sprzedaży wydany przez organy państwa, np. antymo-

nopolowe

Motywy menedżerskie
 1. Nowe stanowiska kierownicze
 2. Większa swoboda działania

Źródło: [2, s. 23].

Warto dodać, iż na zmienność przesłanek fuzji i przejęć przedsiębiorstw ma 
wpływ recesja gospodarcza, która co prawda nie zmniejsza zainteresowania tymi 
transakcjami, ale odwraca kierunek poszukiwań i stronę inicjującą negocjacje, (gdy 
jest hossa przeważają oferty kupna ze strony dużych firm, jeżeli bessa dominują 
oferty sprzedaży).
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3.  Empiryczna weryfikacja głównych 
motywów połączeń i fuzji w Polsce

W przeprowadzanych badaniach analizowano wybrane spółki publiczne o róż-
nym charakterze działalności (usługowy – 50%, produkcyjny – 31%, handlowy– 19%) 
i strukturze akcjonariatu (zagraniczny – 15% spółek, krajowy – 47%, mieszany – 
38%), spełniające poniższe kryteria badawcze. Większość z nich występowała po 
stronie przejmującego, stąd też gros ocenianych transakcji spółek dotyczyła prze-
jęć kapitałowych (tabela 3), które doprowadziły do uzyskania przez wzywającego 
do sprzedaży akcji pozycji większościowego akcjonariusza. Częściowo badaniami 
objęto również te podmioty, które na skutek nabycia zostały wycofane po pewnym 
czasie z publicznego obrotu.

Zasadniczo główne założenia badawcze sprowadzają się do:
1. Transakcja miała miejsce (została dokonana) w latach 1999–2003, 
2. Jedną ze stron transakcji była spółka notowana na WGPW, występująca po stro-

nie przejmującego/przejmowanego lub równorzędnego podmiotu gospodarczego,
3. Transakcja została przeprowadzona.
Wybór okresu przeprowadzenia badania wynikał z przeświadczenia, iż operacje 

połączeniowe mają charakter długookresowych inwestycji, przynoszących pożądane 
rezultaty (wzrost wartości firmy) przynajmniej po upływie 2–3 lat od zakończenia 
konsolidacji lub inkorporacji. Aczkolwiek także dwuletni okres czasu oraz liczebność 
analizowanych podmiotów nie są wystarczające do zaprezentowania obiektywnej 
oceny zasadności operacji fuzji/przejęć oraz sformułowania bardziej szczegółowych 
a nie tylko ogólnych wniosków naukowych. 

Badanie przeprowadzono w formie ankiet, które wysłano do 89 przedsiębiorstw. 
spełniających kryteria badawcze spółek giełdowych – grup kapitałowych. Otrzymano 
blisko 18% zwrot formularzy (3 listy były odmowne a w 13 pozytywnie odniesiono 
się do badania). Z powodu niewielkiej liczby podmiotów skłonnych do uczestnictwa 
w ocenie polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw, a tym samym niewielkiej liczby 
wypełnionych ankiet, postanowiono uściślić badania ankietowe do grupy 13 spółek 
(tabela 3). Następnie przeprowadzono wywiad telefoniczny w celu wyjaśnienia wąt-
pliwości wynikających z otrzymanych ankiet, uzupełnienia wybranych wielkości eko-
nomicznych oraz zachęcenia pozostałych podmiotów do uczestnictwa w badaniu na 
temat polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw.
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tabela 3. Wybrane transakcje połączeniowe spółek w latach 1998 – 2003

Podmiot
Rok  

transakcji
Rodzaj  

połączenia
Opis transakcji

bank BPH S.A. 2001 fuzja Połączenie z BPH S.A.

Boryszew S.A. 2000 przejęcie Przyłączenie do Grupy spółki akcyjnej Huta Oława 

Compensa S.A. 1999/2000 przejęcie
Nabycie przez inwestora strategicznego – 
Hamburg-Mannheimer

DGA S.A. 2003 przejęcie

Połączenie  
z Meurs Polska Sp. z o.o.
Połączenie ze spółką Polski Instytut Kontroli 
Wewnętrznej

Elektrim S.A. 1999 przejęcie
Nabycie Megadex S.A.  
przez spółkę zależną Elektrim – Energetyka 

Indykpol S.A. 2000 przejęcie Połączenie z Lubdrob S.A.

ING Bank Śląski 
S.A.

2001 przejęcie
Nabycie przez inwestora strategicznego – 
ING Bank N.V.

Nordea BP S.A. 2001 fuzja Połączenie Banku Komunalnego z BWP-Unibank

Paged S.A. 2001 przejęcie
Połączenie z Yawal S.A. 
(obecnie Al-Pras)

Pekao S.A. 1999 przejęcie
Połączenie z Bankiem Depozytowo-Kredytowym 
S.A.

Polimex Mostostal 
Siedlce S.A.

2003/2004 fuzja
Połączenie Polimex - Cekop S.A. z Mostostal 
Siedlce S.A.

Stomil Sanok S.A. 2003 przejęcie Zakup akcji Stomil Sanok

Viscoplast S.A. 
(3M Viscoplast)

2001 przejęcie
Nabycie przez inwestora strategicznego – 3M 
(Minnesota Mining and Manufacturing)

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród motywów technicznych i operacyjnych dominowało osiągnięcie korzy-
ści skali działania (13 spółek). Równie ważne były: przeprowadzenie restrukturyza-
cji przejętej firmy oraz komplementarność zasobów i umiejętności (11 podmiotów) 
a także pozyskanie efektywnego kierownictwa, technologii, know-how oraz zmniej-
szenie kosztów transakcyjnych (10 spółek).
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Rysunek 2.  Przesłanki techniczne i operacyjne fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Legenda: 1. Restrukturyzacja przejętego przedsiębiorstwa; 2. Pozyskanie efektywnego kierownictwa, technologii, know-
-how; 3. Osiągnięcie korzyści skali działania; 4. Uzyskanie komplementarności zasobów i umiejętności; 5. Ograniczenie 
kosztów transakcyjnych
Źródło: Opracowanie na podst. badań własnych.

Kolejno, istotność motywów rynkowych i marketingowych dla ankietowanych 
przedsiębiorstw była następująca.:

rozszerzenie asortymentu i zasięgu geograficznego produktów/usług – 11 spółek, �

uzyskanie kontroli nad łańcuchem tworzenia wartości dodanej – 9 spółek, �

dywersyfikacja działalności – 9 spółek, �

wzrost udziału w rynku – 8 spółek, �

wyeliminowanie/ograniczenie konkurencji – 8 spółek, �

zakup platformy w celu ekspansji rynkowej – 6 spółek. �
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Rysunek 3.  Przesłanki rynkowe i marketingowe fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Legenda: 1. Rozszerzenie asortymentu i zasięgu geograficznego produktów/usług ; 2. Uzyskanie kontroli nad łańcuchem 
tworzenia wartości dodanej ; 3. Dywersyfikacja działalności ; 4. Wzrost udziału w rynku ; 5. Wyeliminowanie/ogranicze-
nie konkurencji ; 6. Zakup platformy w celu ekspansji rynkowej
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Przy podejmowaniu decyzji o fuzji/przejęciu istotne dla badanych podmiotów były 
także przesłanki finansowe i pozafinansowe, które zaprezentowano na rysunku 4 i 5.
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Rysunek 4.  Przesłanki finansowe fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Legenda: 1. Skorzystanie z okazji rynkowej; 2. Obniżenie kosztu kapitału; 3. Wykorzystanie nadwyżki środków finanso-
wych; 4. dogodnienia podatkowe; 5. Zwiększenie zdolności do zadłużania się; 6. Pozyskanie gotówki; 7. Uzyskanie wyż-
szych wynagrodzeń.
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Dla większości spółek najważniejsze spośród finansowych motywów były: wy-
korzystanie okazji rynkowej oraz obniżenie kosztu kapitału (8 spółek), dalej: wy-
korzystanie nadwyżki środków finansowych (7 spółek), udogodnienia podatkowe 
i zwiększenie zdolności do zadłużania się (6 spółek), pozyskanie gotówki (4 spółki) 
a także uzyskanie wyższych wynagrodzeń (3 spółki).

Z kolei wśród przesłanek pozafinansowych połączeń najważniejszą dla większości 
ankietowanych była poprawa prestiżu spółki – 11 podmiotów. Poprawa wizerunku 
kojarzona jest często przez podmioty z lepszą jakością produktów, towarów czy usług 
np. wniosków kredytowych w firmach z branży finansowej. W dalszej kolejności: 
rozproszenie akcjonariatu – 7 spółek, konieczność sukcesji – 6 spółek, uniknięcie 
wcześniej popełnionych błędów – 5 spółek, uzyskanie władzy oraz niezależności za-
rządu – 4 spółki a utrzymanie rodzinnego charakteru istotne było dla 2 spółek. 
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Rysunek 5.  Przesłanki pozafinansowe fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Legenda: 1. Prestiż firmy; 2. Rozproszenie akcjonariatu; 3. Konieczność sukcesji; 4. Uniknięcie wcześniej popełnio-
nych przez kierownictwo błędów; 5. Uzyskanie władzy; 6. Niezależność zarządu; 7. Utrzymanie rodzinnego charakteru 
przedsięwzięcia
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.
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Z zaprezentowanych motywów przeprowadzania fuzji/przejęć wynika, iż dla więk-
szości badanych spółek najistotniejsze (pod względem liczebności spółek wymienia-
jących dany powód) była grupa motywów technicznych i operacyjnych a w niej 
uzyskanie korzyści skali działania. Nowe uwarunkowania (wynikające z integracji 
europejskiej i globalizacji), w jakich przyszło działać polskim podmiotom, wymagają 
od nich różnorodnych strategicznych i operacyjnych procesów dostosowawczych, 
a także weryfikacji swojej pozycji rynkowej. W celu utrzymania pozycji rynkowej 
lub/i zwiększenia udziału rynkowego przedsiębiorstwa te wybierają z pośród wielu 
strategii te (również wzrostu zewnętrznego poprzez fuzje i przejęcia), które pozwalają 
im funkcjonować w lukach rynkowych lub rozwinąć działalność na większą skalę – 
europejską czy światową. Dzięki łączeniu się i tworzeniu grup kapitałowych przed-
siębiorstwa osiągają korzyści skali działania, które podzielić można na zewnętrzne 
i wewnętrzne. Wewnętrzne korzyści skali to np.: wyższa sprawność działania, ko-
rzystniejszy podział pracy, wymiana handlowa na korzystniejszych warunkach, moż-
liwość szerokiej reklamy, łatwiejszy dostęp do różnych źródeł kapitału, tańszy kapi-
tał – lepsze warunki finansowania. Natomiast, wśród zewnętrznych korzyści skali 
wymienia się np.: wyspecjalizowanie rynku pracy w danym regionie (specjalizacja 
siły roboczej oznacza niższe koszty), kooperacja z lokalnymi podmiotami, rozwój 
usług (rozwój danego sektora w regionie powoduje specjalizację banków, firm ubez-
pieczeniowych itp.).
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EMPIRyCZNA WERyfIKACJA CZyNNIKÓW 
SPRAWCZyCH DEtERMINUJĄCyCH 
DOKONyWANIE fUZJI I PRZEJęć W POLSCE 

Streszczenie

Globalizacja rynków światowych jest jednym z powodów podejmowania przez przedsię-
biorstwa poprzez koncentrację kapitałową. Słabość operacyjna przedsiębiorstw wobec 
nowej konkurencji na rynku jest głównym motywem tworzenia różnych form koncentracji 
kapitałowej. W wielu krajach na świecie, w tym w Polsce, konsolidacja przedsiębiorstw jest 
doskonałym narzędziem wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Połączenia przed-
siębiorstw są nadal aktualnym tematem rozważań w świecie nauki i praktyki gospodarczej. 
Stąd, przedmiotem zainteresowania autorów artykułu jest analiza czynników determinujących 
podejmowanie fuzji i przejęć na polskim rynku.

Słowa kluczowe: fuzje i przejęcia, koncentracja kapitałowa, czynniki 
determinujące podejmowanie fuzji i przejęć

EMPIRICAL VERIfICAtION Of CAUSAtIVE 
fACtORS WHICH DEtERMINED Of MAKING 
AMALGAMAtION AND tAKING OVER IN POLAND

Abstract

The globalization of world markets is one of the reasons why companies undertake business 
activity via concentration and centralization of capital. The ineffectiveness of companies, 
especially in the face of new competition on the market, is the main incentive for creating 
different forms of the concentration of capital. In many countries all around the world, 
including Poland, the consolidation of enterprises is an excellent tool for improving the 
competitiveness of companies. Business fusions constitute a currently discussed topic in the 
field of economy, both in theory and practice. Thus, the focus of the article is going to be an 
analysis of the factors determining mergers and acquisitions (M&A) on the Polish market.

Key words: mergers and acquisitions: centralization of capital, the 
factors determining mergers and acquisitions
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MILEna raTajczaK-MrOzEK

GŁÓWNE CECHy RELACJI 
SIECIOWyCH PRZEDSIębIORStW 

(PODEJśCIE SIECIOWE, 
NEtWORK APPROACH)

1.  Wprowadzenie

Relacje (powiązania) sieciowe stanowią bazujące między innymi na współpracy 
związki łączące przedsiębiorstwa z pozostałymi podmiotami rynkowymi. Zbiór ta-
kich powiązań sieciowych tworzy sieć biznesową. 

Mimo relatywnie bogatej i wciąż rozwijanej literatury poświęconej kooperacji, 
pozostaje ciągle aktualne pytanie, czym powiązania sieciowe wyróżniają się na tle 
tradycyjnych związków transakcyjnych łączących przedsiębiorstwa. Dlatego celem 
artykułu jest usystematyzowanie dotychczasowego dorobku i zaproponowanie głów-
nych cech charakteryzujących relacje sieciowe świadczące o ich istocie (zgodnie z po-
dejściem sieciowym (network approach).

2.  Podejście sieciowe

Podejście sieciowe (network approach), jako nowa koncepcja współpracy między 
podmiotami gospodarczymi, powstało pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku 
w następstwie zmian technologicznych zachodzących na rynku przedsiębiorstw (Bu-
siness-to-Business, B2B) oraz zwiększonej konkurencji międzynarodowej. Eksponuje 
się w nim znaczenie całokształtu kontaktów firmy z otoczeniem, tworzących wielo-
podmiotowe, skomplikowane układy zależności relacji i rozbudowaną sieć powią-
zań. Przełomowe poglądy w tym zakresie1 zaprezentowała Grupa IMP – Industrial 

1 Zjawisko występowania powiązań między przedsiębiorstwami było wcześniej znane, jednak tradycyj-
nie koncentrowano się na analizie poszczególnych dwustronnych transakcji, a nie poświęcano uwagi cało-
kształtowi relacji.
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Marketing and Purchasing Group. Obecnie Grupa IMP stanowi forum wymiany my-
śli i wyników badań dla naukowców z 42 krajów z całego świata, a jej główni przed-
stawiciele to H. Håkansson, D. Ford , J. Johanson, L.G. Mattsson oraz I. Snehota.

3.  Cechy relacji sieciowych – przegląd

tabela 1.  Przegląd cech relacji sieciowych proponowanych 
w literaturze przedmiotu

Autor Cechy powiązań sieciowych

H. Håkansson  
[11, s. 10–26]

• bliskość
• kompleksowość
• długoterminowość

G. Easton [3, s. 22]

• wzajemna orientacja podmiotów
• zależność 
• wzajemne zobowiązania
• inwestowanie w powiązania sieciowe
•  atmosfera wzajemnych kontaktów (wywodząca się z konfliktów  

lub dobrej współpracy)

D. Ford, H. Håkansson, 
J. Johanson [5, s. 26–41]
M. Holmund, J. Å Törnroos 
[10, s. 305–306]

•  specyfika powiązania (dynamika, stopień wykorzystania potencjału, cha-
rakter wymiany oraz interakcji)

•  wzajemność (stopień wzajemności, symetryczność, posiadanie władzy, 
zależność od zasobów)

• osobliwość (wyróżniające cechy)
• długoterminowe podejście
• związki z otoczeniem

D. Ford, L. E. Gadde,
H. Håkansson, I. Snehota 
[6, s. 2–11]

• interakcja
• współzależność
• niekompletność organizacji

H. Håkansson, I Snehota 
[9, s. 7–9]
D. McLoughlin, C. Horan 
[12, s. 287–289]

•  cechy strukturalne (kontynuacja, kompleksowość, symetryczność, niefor-
malność)

•  cechy procesowe (adaptacje, kooperacja i konflikt, społeczne interakcje, 
rutyny)

K. Fonfara [4, s. 12]

• kontynuacja powiązań 
• wielostronny charakter relacji 
• złożoność 
• bezpośredniość 
• nieformalny charakter 
• symetryczność 

W. Czakon [2, s. 10]

• wymiana (informacyjna, materialna i energetyczna)
•  zaangażowanie (pogłębianie i poszerzanie istniejących relacji wymiany) 
•  wzajemność (obejmująca wymianę informacji oraz wspólne, skoordyno-

wane podejmowanie decyzji na tej podstawie)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opisów źródłowych.
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W światowej literaturze przedmiotu dużo miejsca poświęca się analizie podej-
ścia sieciowego i sieci biznesowych. Brakuje jednak systematyzacji i wskazania cha-
rakterystyk wyraźnie odróżniających relacje sieciowe od innych związków transak-
cyjnych łączących przedsiębiorstwa. Przegląd podstawowych proponowanych cech 
relacji sieciowych zawarto w tabeli 1. Ponadto nie ma jednej, jasno sformułowanej 
i powszechnie akceptowanej definicji sieci biznesowej, a termin „sieć” powoli staje się 
pewną kategorią pierwotną, która ma zająć miejsce tradycyjnie rozumianego rynku 
oraz rzeczywistości gospodarczej. Dodatkowy problem stwarza fakt, że w polskich 
opracowaniach naukowych analiza powiązań sieciowych dopiero się rozwija i kształ-
tuje, natomiast w literaturze zagranicznej ta koncepcja przechodzi już kolejny etap 
rozwoju. Pluralizm poznawczy wywołuje potrzebę osadzenia rozważań na określo-
nych pojęciach podstawowych. Stąd konieczna jest systematyzacja oraz wyznaczenie 
głównych cech powiązań sieciowych i tworzonych przez nie sieci biznesowych.

4.  trzy główne cechy wyróżniające 
relacje sieciowe – propozycja

Na gruncie krytycznej analizy cech sugerowanych przez innych badaczy, można 
zaproponować trzy podstawowe cechy, które świadczą o tym, że dany związek jest 
relacją sieciową (porównaj rysunek 1). Są nimi:

ciągła interakcja,  �

współzależność, �

nieskończoność. �

CIĄGŁA 
INTERAKCJA

Powiązania formalne i nieformalne

Długoterminowość

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

Powiązania w zakresie zasobów

NIESKOŃCZONOŚĆ Brak wyraźnych granic i struktury

Powiązania w zakresie podmiotów

Powiązania w zakresie działań

RELACJA
SIECIOWA

Rysunek 1.  Główne cechy relacji sieciowych

Źródło: Opracowanie własne.
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5.  Ciągła interakcja

ciągła interakcja jest centralną ideą podejścia sieciowego i jednocześnie ogól-
nym wyznacznikiem działania przedsiębiorstw. Interakcja z pozostałymi podmio-
tami rynkowymi stanowi najbardziej fundamentalną aktywność przedsiębiorstw. 
Ponadto, interakcja nie stanowi wyłącznie dwustronnego fenomenu, gdyż na każdą 
interakcję oddziałują powiązania z pozostałymi podmiotami bezpośrednich relacji 
firmy, jak i interakcje tych podmiotów. Stąd skutki danej relacji sieciowej (zarówno 
pozytywne, jak i negatywne) mogą się przenosić na innych uczestników sieci. W kon-
sekwencji, w wymiarze strategicznym ciągła interakcja oznacza, że chcąc zrozumieć 
działanie przedsiębiorstwa lub podejmując decyzje zarządcze, należy brać pod uwagę 
wszystkie powiązania, które istnieją pomiędzy podmiotami oraz zachodzące mię-
dzy nimi relacje. 

Ciągła interakcja łączy się ze współistnieniem powiązań formalnych i nieformal-
nych oraz długoterminowością. Relacje tworzą się między innymi w wyniku wymiany 
technologicznej, handlowej, finansowej, ale także – społecznej. Powiązania sieciowe 
nie ograniczają się więc wyłącznie do organizacji i związków sformalizowanych (na 
przykład w formie prawnej). Duże znaczenie przypisywane związkom o charakterze 
nieformalnym, w znacznej mierze wyróżnia relacje sieciowe. Z kolei długotermino-
wość stanowi immanentną cechę interakcji, nierozerwalnie związanej z historycznym 
rozwojem powiązania sieciowego w czasie. Długoterminowość można określić jako 
oczekiwanie kontynuacji relacji, co oznacza, że relacje w zamierzeniu podmiotów 
są długoterminowe (pojawienie się bardzo znaczącej okazji rynkowej może jednak 
doprowadzić do ich zerwania). Długoterminowość decyduje w dużej mierze o sta-
bilności sieci biznesowej oraz wielu korzyściach wynikających ze współpracy. 

6.  Współzależność

W gospodarce praktycznie nie występują podmioty całkowicie samowystarczalne. 
Stąd drugą cechą relacji sieciowych jest współzależność w zakresie zasobów (resource 
ties), podmiotów, zwanych też aktorami sieci (actor bonds) oraz działalności (activity 
links). Przy czym najważniejszą jest pierwsza z nich.

Współzależność w zakresie zasobów oznacza wzajemną wymianę, adaptację i za-
leżność od zasobów kontrolowanych przez inne podmioty [7, s. 22]. Dzięki współ-
pracy przedsiębiorstwa zyskują między innymi dostęp do zasobów technicznych, 
surowców i materiałów, kapitału ludzkiego oraz finansowego. Z jednej strony umoż-
liwione zostaje pozyskanie zasobów partnerów relacji (jak i dopiero ich kolejnych 
partnerów), a z drugiej – możliwe jest wspólne dokonanie inwestycji w nowe zasoby, 
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dotąd niedostępne dla działających samodzielnie podmiotów. Wymiana i wzajemna 
adaptacja zasobów (która obejmuje również dostosowanie do wymogów i potrzeb 
produktowych, dostawy just-in-time) powoduje, że przedsiębiorstwa tym bardziej 
dążą do zacieśnienia związków kooperacyjnych, a w ramach danego powiązania sie-
ciowego tworzona jest wartość dodana.

Jednostkami, które łączą relacje sieciowe są wszyscy uczestnicy rynku. Tym sa-
mym relacje sieciowe mogą mieć kierunek wertykalny (na przykład z dostawcami 
lub odbiorcami, odzwierciedlające klasyczny łańcuch dostaw), jak i horyzontalny 
(z konkurentami, specjalistycznymi dostawcami usług czy firmami consultingo-
wymi). Związki łączące partnerów relacji oparte są na doświadczeniu, pogłębianej 
wiedzy (na przykład dotyczącej procesów produkcyjnych oraz potrzebnych rozwią-
zań) i budowanym z czasem wzajemnym zaufaniu. 

Natomiast współzależność wynikająca z działalności oparta jest na podejmowa-
niu wspólnych aktywności przez partnerów wymieniających zasoby. Każde przed-
siębiorstwo będące uczestnikiem sieci biznesowej ma umożliwione realizowanie je-
dynie części zadań tradycyjnie wykonywanych przez jedną organizację. 

Podsumowując, można zauważyć, że podmioty kontrolują zasoby i przeprowa-
dzają działania, które z kolei łączą zasoby. Natomiast zarówno na poziomie zasobów, 
działań, jak i podmiotów dochodzi do interakcji. Jednocześnie to właśnie współza-
leżność umożliwia mobilizację dużej części sieci biznesowej i przeprowadzenie szyb-
kich zmian w odpowiedzi na zmiany otoczenia gospodarczego.

7.  Nieskończoność

Trzecia ze zidentyfikowanych cech – nieskończoność powiązań i sieci, oznacza, 
że nie można jednoznacznie i wyraźnie określić granic ani struktury sieci bizneso-
wej. Brak wyraźnych granic oznacza w tym kontekście brak granic i kategorii na-
rzucanych przez tradycyjne struktury organizacyjne. Trzeba podkreślić, że nieskoń-
czoność jest rezultatem nieskończonej potencjalnej liczby związków bezpośrednich 
i pośrednich między podmiotami, a nie – nieskończoności zasobów na świecie. Wy-
znaczenie granic sieci jest możliwe tylko na zasadzie arbitralnego osądu. Porównaj 
[8, s. 192], [7, s. 36]. W związku z tym, obraz sieci (network picture) nakreślony przez 
różne podmioty jest odmienny, ponieważ wiele firm nie zna pełnej listy uczestni-
ków sieci biznesowej, w której funkcjonuje (zwłaszcza w zakresie powiązań niebez-
pośrednich). 

Nieskończoność powiązań sieciowych implikuje problemy badawcze. Powstaje 
zagrożenie przyjęcia perspektywy, zgodnie z którą „wszystko jest siecią”. W związku 
z tym można wskazać na istotne rozwiązanie tak postawionego problemu w postaci 
idei kontekstu sieci (network context). Kontekst sieci danej firmy tworzy całkowita 
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liczba powiązanych (bezpośrednio i pośrednio) ogniw sieci, ukonstytuowana przez 
podmioty świadomie wymieniane przez dane przedsiębiorstwo jako oddziałujące na 
jego sytuację i działalność [1, s. 317–379]. Poza kontekstem sieci znajdują się pod-
mioty, które nie są, bądź nie mogą być zidentyfikowane. W związku z powyższym 
można zaproponować cztery poziomy analizy sieci – (1) przedsiębiorstwo, (2) kon-
tekst sieci, w praktyce często utożsamiany z samą siecią, (3) otoczenie dalsze związane 
z powiązaniami pośrednimi oraz (4) makrootoczenie (porównaj rysunek 2). Uwagę 
badawczą skupia się więc na relacjach firmy, określanej przedsiębiorstwem central-
nym (focal firm), z innymi podmiotami. Przy czym tak nazwana firma centralna nie 
musi być głównym uczestnikiem sieci pod względem kontroli i władzy. Stanowi ona 
wyłącznie podmiot, z którego perspektywy rozpatruje się sieć biznesową i przyjmuje 
jego kontekst sieci wyznaczający granice sieci (stąd jedna sieć może mieć nawet kilka 
przedsiębiorstw centralnych).

(1) Przedsiębiorstwo
(2) Kontekst sieci
(3) Otoczenie dalsze
(4) Makrootoczenie

Rysunek 2.  Poziomy analizy sieci biznesowej i relacji sieciowych

Źródło: Opracowanie własne.

8.  Zakończenie

Zaproponowane cechy powiązań sieciowych mają charakter konstytutywny, co 
oznacza, że stanowią o tym, czy dana relacja jest lub nie jest sieciową. Równocześnie 
trzeba zauważyć, że nie ma jednego standardowego ogólnego typu relacji. Każde po-
wiązanie sieciowe jest wyjątkowe pod względem zawartości, dynamiki, wywieranego 
wpływu na podmioty i stawianych przed nimi wymagań. 
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Wyjaśnienia wymaga fakt, dlaczego zrezygnowano z cech powiązań, jakimi są sy-
metryczność, równorzędność podmiotów, kontrola lub pełna wzajemność. Wymie-
nione cechy w dużym stopniu ukierunkowują analizę w stronę podejścia badawczego, 
zgodnie z którym sieć biznesowa przyjmuje bardziej sformalizowaną strukturę, z jed-
nym głównym podmiotem kierującym siecią. Tymczasem podejście sieciowe, jako 
koncepcja analizy relacji sieciowych, ma zastosowanie także wobec współpracy rów-
norzędnych partnerów (których nie łączą stosunki władzy i kontroli) oraz kooperacji 
nie bazującej na strukturach i związkach formalnych. Dlatego zaproponowane cechy 
mają uniwersalne zastosowanie do analizy wszystkich relacji sieciowych.

Podsumowując analizę, na podstawie zidentyfikowanych cech relacji sieciowych 
można zaproponować definicję sieci biznesowej, określając ją jako łączący dwa lub 
więcej podmioty zbiór powiązań, które charakteryzuje ciągła interakcja (długoter-
minowość wraz z dużym znaczeniem kontaktów nieformalnych), współzależność 
(w zakresie zasobów, podmiotów i działań) oraz równoczesny brak wyraźnych gra-
nic i struktury. „Sieciowość” oznacza więc skupienie uwagi na powiązaniach wystę-
pujących pomiędzy firmą a podmiotami jej otoczenia. 
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GŁÓWNE CECHy RELACJI SIECIOWyCH 
PRZEDSIębIORStW (PODEJśCIE 
SIECIOWE, NEtWORK APPROACH)

Streszczenie

Relacje (powiązania) sieciowe stanowią bazujące między innymi na współpracy związki 
łączące przedsiębiorstwa z pozostałymi podmiotami rynkowymi. Dotychczas brakowało 
systematyzacji i wskazania charakterystyk wyraźnie odróżniających relacje sieciowe od 
innych związków transakcyjnych łączących przedsiębiorstwa. Dlatego celem artykułu jest 
usystematyzowanie dotychczasowego dorobku i zaproponowanie głównych cech charak-
teryzujących relacje sieciowe, świadczące o ich istocie (zgodnie z podejściem sieciowym 
(network approach).
W artykule przedstawiono przegląd podstawowych cech relacji sieciowych proponowanych 
w literaturze przedmiotu. Następnie zaproponowano i opisano trzy główne i uniwersalne 
cechy, które świadczą o tym, że dany związek jest relacją sieciową. Są nimi ciągła interakcja, 
współzależność oraz nieskończoność. Na zakończenie, na podstawie zidentyfikowanych cech 
relacji sieciowych, przedstawiono propozycję definicji sieci biznesowej.
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tHE MAIN fEAtURES Of bUSINESS NEtWORK 
rELaTIOnS (NEtWORK APPROACH)

Abstract

Network relations are company’s contacts with environment and its business partners, which 
base among other things on cooperation and make an extended network of relations (business 
network). Till now the research area concerning network approach is characterized by the lack 
of cohesive conceptual apparatus. No features distinctively differentiating network relations 
from the other transaction relations connecting companies are indicated. That is why the aim 
of the article is systematization of former achievements in this area and defining main features 
of network relations deciding about their essence (in accordance with network approach).
The article includes review of main features of the network relations suggested in the literature 
of the subject. Next three basic features, which in the author’s view prove that a given relation 
is a network relation, are defined. And these are: continuous interaction, interdependence 
and infinity (borderless). At the conclusion of the article, based on the identified features of 
network relations, a definition of business network is proposed.
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1.  Wprowadzenie

Obrana w niniejszym artykule orientacja na rolę analiz przedprywatyzacyjnych 
w kształtowaniu podstawy decyzyjnej procesu prywatyzacji jest próbą opisania szcze-
gólnego aspektu, który nie doczekał się dotychczas jednoznacznego rozwiązania 
problemu standaryzacji metodyki analizy sytuacji przedsiębiorstwa w procesie jego 
prywatyzacji. 

Kwestia jest aktualna, bo (2, s. 37) już od 1997 roku, a w szczególności od roku 
2008, zmieniała się zasadnicza orientacja przekształceń własnościowych w Polsce z re-
strukturyzacyjnej na budżetową. Celem prywatyzacji stało się wspieranie finansów 
publicznych, przez co takie parametry, jak: kryterium klasyfikacji podmiotów przewi-
dzianych do prywatyzacji (strona podażowa), moment ich prywatyzacji, czy kryteria 
decyzyjne, z zakresu parametryzacji warunków procesu prywatyzacji (strony popy-
towej) wyprowadzone zostały z obszaru decyzji menedżerskich w obszar wpływów 
politycznych. Obok kluczowych pytań: co, kiedy i jak prywatyzować, by osiągnąć za-
kładany cel, zasadniczym pytaniem staje się dziś problem – jaką miarą oceniać efek-
tywność prywatyzacji, z punktu widzenia podmiotu prywatyzującego i które efekty 
oraz jakie osiągnięte cele przyjmować za podstawy dokonywanego pomiaru. 

 * Krzysztof Maślankowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości.
 ** wiktor Patena, Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University w Nowym Sączu, Wydział Za-
rządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości.
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Celem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja założeń algorytmu decyzyjnego pro-
cesu prywatyzacji i na tej podstawie określenie roli oraz wpływu na ten algorytm wnio-
sków wynikających z wykonywanych w tym procesie analiz przedprywatyzacyjnych.

2.  Struktura i etapy procesu 
prywatyzacji a konceptualne ramy 
jego algorytmu decyzyjnego 

Prywatyzacja definiowana jest jako proces transformacji własności państwowej 
we własność niepaństwowych osób fizycznych lub prawnych. W Polsce prywatyza-
cja została zapoczątkowana ustawą z dnia 12 lipca 1990 roku o prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych, zastąpioną 8 kwietnia 1997 roku ustawą z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą”). 

Ustawodawca nie sformułował niestety definicji procesu prywatyzacji i nie okre-
ślił zasadniczych celów jej dokonywania, nie dokonał również identyfikacji etapów 
tego procesu. Analiza regulacji postanowień ustawy i rozporządzeń wykonawczych, 
w powiązaniu z innymi aktami prawnymi ze sfery finansów publicznych, a także li-
teratury przedmiotu1, pozwala wyodrębnić następujące, podstawowe obszary iden-
tyfikujące elementy tego procesu: 
 1)  Etap 1 – stanowiący obszar związany z ogólną oceną potencjału prywatyzacyj-

nego, na poziomie którego dokonywana jest ocena zdolności prywatyzacyjnej 
przedsiębiorstw charakteryzujących zasób majątkowy Skarbu Państwa. 

 2)  Etap 2 – stanowiący obszar związany z indywidualną oceną potencjału prywa-
tyzacyjnego, na poziomie którego dokonywana jest indywidualna ocena zdol-
ności prywatyzacyjnej danego przedsiębiorstwa z zasobu majątkowego Skarbu 
Państwa.

 3)  Etap 3 – stanowiący obszar związany z wyborem określonych przedsiębiorstw 
z zasobu Ministra Skarbu Państwa przeznaczonych w danym okresie do prywa-
tyzacji.

 4)  Etap 4 – stanowiący obszar związany z ustaleniem okresu, w jakim wybrane 
przedsiębiorstwa z zasobu Ministra Skarbu Państwa mogą być poddane proce-
sowi prywatyzacji.

 5)  Etap 5 – stanowiący obszar związany z ustaleniem szacunkowych wpływów ze 
zbycia przedsiębiorstw z zasobu Ministra Skarbu Państwa przeznaczonych w da-
nym okresie do prywatyzacji.

1 Na temat procedur stosowanych w procesie prywatyzacji zob. np. (Kaczmarek, 2007, s. 178; 7 s. 7–8). 
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 6)  Etap 6 – stanowiący obszar związany z ustaleniem „Kierunków prywatyzacji”. Na 
podstawie oceny dokonanej na etapie 1–5 i ze względu na przyjęty cel prywaty-
zacji określa się zbiór tych przedsiębiorstw, których prywatyzacja, realizowana 
w określonym trybie i okresie, pozwoli efektywnie osiągnąć cel jej podjęcia. 

 7)  Etap 7 – stanowiący obszar związany z sejmową weryfikacją i w następstwie re-
sortową aplikacją „Kierunków prywatyzacji”. 

 8)  Etap 8 – stanowiący obszar związany z wyborem doradcy prywatyzacyjnego na 
wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych (analizy sytuacji przedsiębiorstwa) 
i doradztwo w procesie prywatyzacji. 

 9)  Etap 9 – stanowiący obszar związany z czynnościami wykonywanymi przez Mi-
nistra Skarbu Państwa w okresie oczekiwania na wykonanie przez doradcę pry-
watyzacyjnego zamówionej analizy przedprywatyzacyjnej. 

10)  Etap 10 – stanowiący obszar związany z weryfikacją wykonanej analizy przed-
prywatyzacyjnej przez powołaną decyzją Ministra Skarbu Państwa komisję do 
spraw jej odbioru. 

11)  Etap 11 – stanowiący obszar związany z przygotowaniem przez Ministra Skarbu 
Państwa na podstawie odebranej przez komisję do spraw odbioru analizy przed-
prywatyzacyjnej oferty prywatyzacyjnej dla potencjalnych inwestorów. 

12)  Etap 12 – stanowiący obszar związany z przeprowadzeniem postępowania ofer-
towego na wybór inwestora spełniającego warunki oferty. 

13)  Etap 13 – stanowiący obszar związany z indywidualnymi negocjacjami z wybra-
nym inwestorem. 

14)  Etap 14 – stanowiący obszar związany z ustaleniem, w trybie negocjacji, okre-
ślonych prawem i zindywidualizowanych warunków zawieranej umowy prywa-
tyzacyjnej pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a inwestorem. 

15)  Etap 15 – stanowiący obszar związany z czynnościami dotyczącymi monitoro-
wania i oceny wykonywania zobowiązań prywatyzacyjnych inwestora.

3.  Wymiar poznawczy analiz 
przedprywatyzacyjnych w procesie 
identyfikacji zdolności prywatyzacyjnej 
przedsiębiorstwa 

W ramach etapu VIII, wymagane minimum zawartości poszczególnych aspek-
tów problemowych analizy przedprywatyzacyjnej określa rozporządzenie wyko-
nawcze do ustawy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 roku 
w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej 
zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie speł-
nienia których można odstąpić od opracowania analizy – dalej „Rozporządzenie”). 
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W § 1 ust. 2 rozporządzenia ustawodawca wskazał, iż zakres tej analizy powinien 
obejmować: 

1) ustalenie sytuacji prawnej majątku przedsiębiorstwa (§ 2 ust. 2),
2) ustalenie stanu i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa (§ 3),
3) ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środo-

wiska i ochrony zabytków wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa (§ 4), 
4) oszacowanie wartości przedsiębiorstwa2 (§ 5 ust. 1). 
Integralnymi załącznikami do przedmiotowych analiz są materiały źródłowe sta-

nowiące podstawę ich sporządzenia (zob. § 6 ust. 3 w zw. z § 13), zaś w myśl § 6 ust. 
2 rozporządzenia analiza powinna uwzględniać stan faktyczny i prawny na dzień jej 
sporządzenia oraz zawierać wynikające z niej wnioski. Podstawą tego warunku jest 
przyjmowane przez zamawiającego analizę i realizującego w oparciu o wynikające 
z niej wnioski proces decyzyjny, realistyczne założenie zmienności otoczenia w cza-
sie3. Minimalizacja różnicy pomiędzy momentem identyfikacji stanu przedsiębior-
stwa zawartym w materiale źródłowym a momentem ustalenia na podstawie tego 
materiału stanu faktycznego na dzień sporządzenia analizy, realizuje się poprzez wa-
runek § 6 ust. 2 rozporządzenia, stanowiący, iż analiza powinna uwzględniać stan 
faktyczny i prawny na dzień jej sporządzenia. Teoretycznie występują więc trzy mo-
menty czasowe: 

1) moment, na który identyfikują stan przedsiębiorstwa dane źródłowe, 
2) moment, na który następuje ustalenie na podstawie materiałów źródłowych 

stanu faktycznego przedsiębiorstwa,
3) moment, na który następuje sporządzenie analizy sytuacji przedsiębiorstwa, 

który co do zasady powinien być tożsamy z momentem ustalenia stanu faktycz-
nego. 

Jeśli pomiędzy momentem sporządzenia analizy, w rozumieniu ustalenia wyni-
kających z niej wniosków na temat sytuacji przedsiębiorstwa, a momentem ustalenia 
faktycznego stanu tego przedsiębiorstwa wystąpi określony upływ czasu, to ustalony 
stan faktyczny na podstawie materiałów źródłowych nie będzie odpowiadał ustalo-
nemu stanowi na podstawie wniosków wynikających z oceny sytuacji przedsiębior-
stwa. Powstająca w ten sposób luka informacyjna wynika z przyjęcia założenia, iż 
przedsiębiorstwo „żyje”, a przez to systematycznie zmienia swój stan, ulegając zróż-
nicowanemu oddziaływaniu otoczenia i wewnętrznych czynników ze sfery działal-
ności organizacji (Schemat 1).

Problem wyboru momentu, na który ma być wykonana analiza sytuacji przedsię-
biorstwa i momentu ustalenia wynikających z tej analizy wniosków oraz momentu 

2 Ustawodawca świadomie rozróżnia pojęcie wyceny i oszacowania wartości przedsiębiorstwa. 
3 W literaturze przedmiotu można spotkać stanowisko opozycyjne do takiego założenia, zob. np.  

(Domar, 1989, s. 3). 
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ich wykorzystywania, w określonym procesie decyzyjnym otwiera istotny obszar 
badawczy, w dziedzinie kryteriów wyboru i metodyki pomiaru oraz prezentacji 
w przedmiotowej analizie skutków upływu czasu w aspekcie efektywności podej-
mowanych decyzji

t

Dzień (moment) sporządzenia analizy
sytuacji przedsiębiorstwa

Dzień, na który ustalony jest stan
faktyczny przedsiębiorstwa w analizie

Luka informacyjna

Schemat 1.  Rola czasu w procesie analizy przedprywatyzacyjnej 
sytuacji przedsiębiorstwa 

4.  Wybrane implikacje struktury 
analizy przedprywatyzacyjnej 

Nowelizacja ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. wprowadziła w stosunku do do-
tychczasowych regulacji zasadnicze zmiany w zakresie problematyki analizy sytuacji 
przedsiębiorstwa. Dotychczas obowiązujący obligatoryjny zakres analiz przedpry-
watyzacyjnych ograniczono do ustalenia sytuacji prawnej i oszacowania wartości, 
a dodano zakres fakultatywny, obejmujący: 

ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa,  �

ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowi- �

ska i ochrony zabytków wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa i inną, 
każdorazowo określaną analizę, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Pań-
stwa (art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy). 
Ustawodawca wprowadzając podział zakresu analizy sytuacji przedsiębiorstwa na 

zakres obligatoryjny i fakultatywny, nałożył w ten sposób na Ministra Skarbu Pań-
stwa dodatkowy obowiązek każdorazowej oceny zasadności odstąpienia od wyko-
nywania analiz fakultatywnych oraz, w kontekście pojęcia interesu Skarbu Państwa, 
oceny przesłanek uzasadniających odstąpienie bądź zlecenie wykonania analiz do-
datkowych, w ramach analiz fakultatywnych. Istotą problematyki tego obszaru de-
cyzyjnego jest wymóg znajomości i zdiagnozowania przez Ministra Skarbu Państwa 
specyfiki i uwarunkowań działania danego przedsiębiorstwa poddawanemu proce-
sowi prywatyzacji. Obszar ten będzie wymagał szczególnej analizy pod względem 
standaryzacji algorytmu decyzyjnego, w aspekcie podmiotu określającego i nadzo-



Krzysztof Maślankowski, Wiktor Patena

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2009 (138)90

rującego ochronę interesu Skarbu Państwa oraz podmiotu obowiązanego dbać o tę 
ochronę (Schemat 2). 

Analiza przedprywatyzacyjna

Analiza obligatoryjna ze względu na
założenie bezwzględnej ochrony
interesu Skarbu Państwa  

Analiza fakultatywna ze względu
na założenie względnej ochrony
interesu Skarbu Państwa  

Schemat 2.  Wymiary analizy przedprywatyzacyjnej w świetle 
założenia ochrony interesu Skarbu Państwa

5.  W poszukiwaniu celu analizy 
przedprywatyzacyjnej 

Wychodząc od pojęcia algorytmu decyzyjnego, stanowiącego instrument teorii 
decyzji objaśniającej problematykę procesu ich podejmowania, można sformułować 
trzy podstawowe tezy w przedmiocie roli analizy przedprywatyzacyjnej w procesie 
prywatyzacji: 

1) analiza to proces rekonstrukcji i oceny czynników składowych danego obiektu 
w celu określenia istoty i stanu tego obiektu oraz relacji łączących go z otoczeniem;

2) istnieje identyfikowalny algorytm tworzenia informacji na poziomie analizy 
przedprywatyzacyjnej. Brak jest algorytmu konstytuującego wynikające z tych in-
formacji wnioski i algorytmu określającego kierunek i sposób ich wykorzystywania 
w realizowanym na ich podstawie procesie decyzyjnym;

3) istnieje potrzeba standaryzacji i harmonizacji w obszarze metodyki wykony-
wania analizy przedprywatyzacyjnej, metodyki generowania wynikających z niej 
wniosków oraz metodyki oceny i wykorzystywania tych wniosków w określonym 
powyżej procesie. 

Rekapitulacja wskazanych tez odsłania dwuwarstwowość istoty analizy przedpry-
watyzacyjnej. Z jednej strony stanowi ona zbiór informacji wynikających z odpo-
wiedniej transformacji danych historycznych i ustalonych na ich podstawie założeń 
ex ante na temat wielopłaszczyznowego stanu przedsiębiorstwa i potencjalnych kie-
runkach jego zmian. Z drugiej zaś stanowi analityczny test na zdolność przedsiębior-
stwa do jego prywatyzacji, w rozumieniu identyfikacji stanu czynników ryzyka przed-
siębiorstwa, wpływających na kierunek i efektywność decyzji prywatyzacyjnych. 
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Obszar ten z punktu widzenia konstrukcji i własności struktury etapowej procesu 
prywatyzacji wyznacza podstawowy cel dokonywania przedmiotowej analizy. 

W sekwencji piętnastu wyodrębnionych etapów procesu prywatyzacji kategoria 
analizy przedprywatyzacyjnej stanowi dopiero ósmy etap. Miejsce tej analizy w pro-
cesie, któremu służy nie wydaje się systemowo właściwie określone. Jeżeli efektem 
procesu prywatyzacji jest zbycie przedsiębiorstwa po cenie określonej na podstawie 
porównania wyników oszacowania jego wartości, jako elementu analizy przedprywa-
tyzacyjnej, to prywatyzacji powinny podlegać tylko te przedsiębiorstwa, które posia-
dają zdolność do ich zbycia. Zdolność tę potwierdza bądź podważa analiza sytuacji 
przedsiębiorstwa, której wykonanie następuje jednak nie przed decyzją o wyborze 
danego podmiotu do prywatyzacji, a już po tym wyborze. Proponowane w związku 
z tym miejsce analizy przedprywatyzacyjnej w procesie prywatyzacji, ze względu na 
cel jej wykonywania przedstawia schemat 3. 

Proces 
prywatyzacji 

Etap I – Wybór przedsiębiorstw przewidzianych 
do prywatyzacji w danym okresie dokonywany
na podstawie analizy przedprywatyzacyjnej

Etap VIII – Analizy przedprywatyzacyjne,
oceniające zdolność przedsiębiorstwa do
prywatyzacji  w danym okresie

Tak jest

Tak powinno być 

Schemat 3.  Analiza przedprywatyzacyjna jako test na ocenę 
zdolności prywatyzacyjnej przedsiębiorstwa 

Z decyzją o prywatyzacji przedsiębiorstwa w wymiarze wartości procesu wiążą się 
trzy zagadnienia: (1) sposób, w jaki zmienia się wartość przedsiębiorstwa w kolejnych 
fazach cyklu jego życia (wzrost, ekspansja, dojrzałość, spadek), (2) proces przecho-
dzenia pomiędzy tymi fazami, (3) osiągnięcie optimum tej wartości na dany moment 
czasowy. Niezwykle istotne przez to staje się uwzględnianie w oszacowaniu wartości 
przedsiębiorstwa jego wpływu na otoczenie, w którym działa i wpływu tego otocze-
nia na to przedsiębiorstwo. Rozpatrując przedsiębiorstwo jako produkt, dostrzega się 
analogię pomiędzy cyklem życia produktu a cyklem życia przedsiębiorstwa, tworzącą 
podstawy do określenia koniunkturalnego cyklu wartości. W początkowej fazie ob-
jaśniającej wprowadzenie przedsiębiorstwa na rynek następuje dynamiczny wzrost 
rynku spowodowany reakcją jego nienasycenia na produkty wchodzącego przedsię-
biorstwa. W wyniku konsolidacji przedsiębiorstwa z rynkiem następuje stopniowo 
maksymalizacja jego zdolności konkurencyjnej. Nasycenie rynku przekłada się na 
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regres w dynamice wykorzystywania tej zdolności, aż do momentu stopniowej utraty 
perspektyw rozwoju (Schemat 4). 

Przychody

czas

Dynamiczny
wzrost

Stabilny 
wzrost

Malejąca 
dynamika 
wzrostu 

Brak 
wzrostu lub 

spadek 

Faza I 
Wprowadzenie 

Faza II 
Wzrost

Faza III
Dojrzałość

Faza IV
Schyłek

Schemat 4. Cykl życia przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5, 2007, s. 869–870]. 

Występujące empirycznie wielofazowe zróżnicowanie cyklu życia przedsiębior-
stwa powoduje, że dla każdej z tych faz charakterystyczna będzie inna jego wartość, 
kształtowana przez odpowiadające tym fazom determinanty. W efekcie przedsiębior-
stwo nie posiada jednej stałej wartości, która może charakteryzować jego cenę. Ta 
wartość migruje w stopniu odpowiadającym poziomowi zmienności determinują-
cych je czynników i miejsca przedsiębiorstwa w cyklu jego życia. Istotnym kierun-
kiem badawczym w dziedzinie poszukiwania metod wyceny przedsiębiorstwa i na 
tej podstawie podejmowania prób ich standaryzacji ze względu na cel wykorzysty-
wania wynikających z tej wyceny wniosków, wydaje się orientowanie wyceny na po-
szczególne fazy cyklu jego życia i konstruowanie na tej podstawie scenariuszowych 
algorytmów decyzyjnych dla zmieniających się warunków otoczenia.

6.  Główne założenia w procesie wyboru metody 
szacowania wartości przedsiębiorstwa

Przypomnijmy, że Ustawodawca w § 5 ust. 1 Rozporządzenia wskazał, że oszaco-
wanie wartości przedsiębiorstwa jest dokonywane z uwzględnieniem wyników ana-
lizy, o której mowa w § 1, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szcze-
gólności spośród następujących:

1) zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych,
2) wartości odtworzeniowej,
3) wartości skorygowanej aktywów netto,
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4) rynkowej wartości likwidacyjnej,
5) przy zastosowaniu mnożnika zysku.
Wyboru metody wyceny dokonuje się w szczególności w zależności od sytu-

acji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, uwarunkowań jego działania, trybu 
zbycia osobom trzecim i zakładanej strategii prywatyzacji (por. § 5 ust. 2). Decyzja 
o wyborze metody wyceny ma poważne konsekwencje – porównanie uzyskanych 
przy zastosowaniu różnych metod wyceny wyników oszacowania wartości stanowi 
podstawę do określenia ceny akcji/udziałów spółki albo wartości przedsiębiorstwa 
państwowego (§ 5 ust. 3). 

Standaryzacja kluczowych etapów procesu określania wartości przedsiębiorstwa 
sprawia, że uzyskane wartości stają się bardziej porównywalne, bowiem zostały wy-
generowane na podstawie podobnych założeń. Ważnym elementem tego procesu 
mogła stać się budowa algorytmu decyzyjnego dotyczącego wyboru metody osza-
cowania wartości.

Punktem wyjścia jest zwykle pytanie, czy przedsiębiorstwo prowadzi regularną 
działalność operacyjną, czy też przedsiębiorstwo jest jedynie zbiorem aktywów i nie 
prowadzi działalności operacyjnej. Sama nazwa metody oznacza pewną szczególną 
koncepcję przedsiębiorstwa, jaką ma się na myśli: dochodowa vs likwidacyjna. 

Najogólniej biorąc, bezdyskusyjnie można stwierdzić, że źródłem faktycznej war-
tości przedsiębiorstwa są przyszłe dochody. Jest to wielkość wynikająca z oczeki-
wanych dochodów, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć w przyszłości, zdyskon-
towanych za pomocą odpowiedniej stopy do wartości dzisiejszej. Jest to podejście 
równoznaczne założeniu, że albo przedsiębiorstwo ma potencjał do kontynuowania 
swojej działalności operacyjnej – wtedy sugerowane są metody dochodowe, albo 
ulegnie likwidacji – wtedy proponuje się metody majątkowe. Takie podejście deter-
minuje wybór głównej metody wyceny. 

Standardy wyceny wynikające z Rozporządzenia wymagają zastosowania dwóch 
metod, z domyślnym założeniem, że te dwie wielkości wyznaczą przedział wartości 
(dolny i górny próg) przedsiębiorstwa. Naturalnym punktem odniesienia (drugą me-
todą) jest wielkość wyznaczona za pomocą metody skorygowanych aktywów netto. 
Oddaje ona bowiem rzeczywistą wartość aktywów firmy. Wtedy przedział wartości 
przedsiębiorstwa zawiera się w przedziale wyznaczonym przez – zależnie od podej-
ścia – odpowiednio metodę likwidacyjną i wartości skorygowanej aktywów netto, 
bądź tę ostatnią i dochodową (schemat 5). Na marginesie, metoda odtworzeniowa 
to koncepcja czysto teoretyczna, rzadko stosowana w praktyce, dlatego nie została 
tu wzięta pod uwagę.
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Wycena przedsiębiorstwa

Podejście likwidacyjne Podejście kontynuacyjne

Metoda rynkowej
wartości 
likwidacyjnej

Metoda wartości
skorygowanej
aktywów netto,
lub wartości 
odtworzeniowej

Metoda 
dochodowa

Metoda  
mnożnikowa

Schemat 5. Dwa podejścia i cztery metody wyceny

Drugim punktem odniesienia może być wartość rynkowa. Nie jest ona dostępna 
bezpośrednio, jeśli mówimy o procesie prywatyzacji przedsiębiorstw. Niemniej, me-
tody mnożnikowe oparte na podobieństwach pomiędzy wycenianym przedsiębior-
stwem i innym o znanej wartości rynkowej, pozwalają pośrednio także na odniesienie 
się do wartości rynkowej. Ustalona wartość rynkowa powinna być bliska faktycznej, 
bo przecież ceny rynkowe powinny miarodajnie odzwierciedlać oczekiwania doty-
czące dochodów. Niestety oczekiwania inwestorów dotyczące potencjału przedsię-
biorstwa podlegają znaczącym zaburzeniom, stąd wielkości generowane za pomocą 
metod mnożnikowych, pomijając problemy metodologiczne, należy traktować z da-
leko posuniętą ostrożnością. Ponadto ten punkt odniesienia może być zastosowany 
jedynie w podejściu kontynuacyjnym, zastępując metodę wartości skorygowanej 
aktywów netto, z zastrzeżeniem, że trudno jednoznacznie określić po której stronie 
przedziału wielkość wyznaczona tą metodą się znajdzie. 

Taka standaryzacja kluczowych etapów procesu określania wartości przedsiębior-
stwa sprawia, że uzyskane wartości stają się bardziej porównywalne.

7.  Podsumowanie i wnioski końcowe 

Brak uregulowań w zakresie standaryzacji podejścia do wykonywania i wery-
fikacji założeń i ustaleń analizy przedprywatyzacyjnej, a także podejścia do spo-
sobu i oceny wykorzystywania wynikających z niej wniosków stwarza szczególne 
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wyzwanie do podjęcia teoretycznych poszukiwań formy i treści w dziedzinie tego ob-
szaru problemowego. Przykładowo, w artykule przedstawiono następujący dylemat: 
czemu służą wnioski wynikające z analizy danego podmiotu w sytuacji, gdy przed jej 
wykonaniem podjęto już decyzję o jego prywatyzacji i sposobie jej przeprowadzenia. 
Co powinno być przez to pierwsze: decyzja, czy będący jej podstawą wniosek. 

W artykule podjęto także próbę zestawienia wszystkich etapów procesu prywa-
tyzacji, objaśnienia zakresu analiz przedprywatyzacyjnych, oraz pokazania potrzeb 
dotyczących standaryzacji wybranych elementów procesu przedprywatyzacyjnego, 
w tym procesu szacowania wartości przedsiębiorstwa.

Wyciągnięto też ogólny wniosek, że analiza przedprywatyzacyjna urzeczywistnia 
się w dwóch podstawowych aspektach:

zmienność otoczenia i wnętrza przedsiębiorstwa kształtuje zmienność jego war-
tości. Rolą analizy przedprywatyzacyjnej (sytuacji przedsiębiorstwa) jest identyfi-
kacja wielkości, potencjału i stopnia zmienności tej wartości w zakładanej perspek-
tywie czasowej,wnioski wynikające z wykonanej analizy przedprywatyzacyjnej nie 
powinny dotyczyć tylko jej przedmiotu, lecz przede wszystkim wskazywać na moż-
liwości i ograniczenia metod i technik zastosowanych w analizie do generowania 
weryfikowalnych wartości poznawczych. 
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StANDARyZACJA MEtODyKI ANALIZy 
PRZEDSIębIORStWA W PROCESACH 
PRZEDPRyWAtyZACyJNyCH

Streszczenie

W artykule podjęto próbę opisania procesów prywatyzacyjnych, oraz obowiązujących w nich 
standardów. Skupiono się na analizach przedprywatyzacyjnych, których rola w procesie 
prywatyzacji jest trudna do przecenienia. Pomimo zmian w regulacjach ustawowych 
zauważalne są nadal luki prawne i proceduralne utrudniające rzetelne prowadzenie procesu 
prywatyzacji i oceny efektywności podejmowanych w tym procesie decyzji. Przykładowo, 
w artykule przedstawiono następujący dylemat: czemu służą wnioski wynikające z analizy 
danego podmiotu w sytuacji, gdy przed jej wykonaniem podjęto już decyzję o jego prywaty-
zacji i sposobie jej przeprowadzenia. Pokazano także potrzebę budowy standardu dotyczącego 
wyboru metod szacowania wartości przedsiębiorstwa. Generalnie, istnieje potrzeba standa-
ryzacji i harmonizacji w obszarze metodyki wykonywania analizy przedprywatyzacyjnej, 
metodyki generowania wynikających z niej wniosków oraz metodyki oceny i wykorzysty-
wania tych wniosków w określonym powyżej procesie. 

 
Abstract

The paper is an attempt to describe the privatisation process in Poland and standards that 
are followed. The focus is on pre-privatisation analyses. Despite frequent changes in the 
regulations, they still lack consistency. One of the examples that is analysed is as follows: what 
is the use of the pre-privatisation analysis (analysis of the judicial status of the company’s 
property and company valuation) if the decision to privatise has already been taken at one 
of the previous stages. In general, there is a need to harmonise and standarise methodology 
of the privatization process.
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1.  Wstęp

Celem polityki budżetowej gospodarstw domowych powinno być uzyskanie nad-
wyżki dochodów nad wydatkami. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji pojawi się 
w budżecie domowym nadwyżka, czyli oszczędności. Mogą one zostać przeznaczone 
na dodatkową konsumpcję lub na inwestycje. Z punktu widzenia celów niniejszego 
opracowania analizowane będzie rozwiązanie drugie. W momencie podjęcia decy-
zji o dokonaniu inwestycji inwestor indywidualny staje przed wyborem formy lo-
kowania posiadanego kapitału. Istnieje szereg czynników, mających wpływ na jego 
decyzję. Zostaną one przybliżone w dalszej części artykułu.

2.  Istota inwestowania na rynkach finansowych

Każdy inwestor przed podjęciem decyzji o formie ulokowania kapitału musi od-
powiedzieć na pytanie o podejście do kwestii ryzyka inwestycyjnego. Ryzyko inwe-
stycyjne jest definiowane jako prawdopodobieństwo osiągnięcia dochodu mniejszego 
niż zakładany. Inwestycja jest bardziej ryzykowna gdy wzrasta szansa osiągnięcia ni-
skich bądź ujemnych stóp zwrotu [1, s. 66.]. Przy założeniu, że ryzyko jest wyborem, 
łączy się ono nierozerwalnie z czasem. Wraz z wydłużaniem się horyzontu czasowego 
inwestycji, poziom ryzyka ulega wzrostowi.

 * Paweł Tripper, Katedra Finansów, Wydział Zarządzania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Zarządzania w Łodzi.
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Rysynek 1. Zależność poziomu ryzyka od czasu

Źródło : [7, s. 13].

Zgodnie z rysunkiem wydłużanie się okresu inwestycji powoduje coraz mniejsze 
prawdopodobieństwo zrealizowania oczekiwanej stopy zwrotu. Rośnie natomiast 
możliwość, że osiągnięte w rzeczywistości stopy zysku będą coraz bardziej odbie-
gać od wartości oczekiwanej. Inwestowanie na rynkach pieniężnym i kapitałowym 
w instrumenty finansowe jest nierozerwalnie związane z ponoszeniem ryzyka. Jego 
poziom jest uzależniony od rodzaju papieru wartościowego w jaki lokuje kapitał in-
westor. Jest ono obok stopy zwrotu drugim najistotniejszym elementem pomagają-
cym podjąć inwestorom decyzję. 

Podstawowym źródłem ryzyka jest niepewność stopy zysku z inwestycji w przy-
szłości. Oznacza to, że oczekiwana stopa zwrotu, określona na podstawie stóp zwrotu 
osiągniętych przez inwestora w przeszłości będzie się różniła od stóp osiągniętych 
przez inwestora w przyszłości. Podział mający najszersze zastosowanie w praktyce, 
opiera się na czynnikach kształtujących ryzyko całkowite, w ramach którego wyróż-
nia się ryzyko systematyczne i niesystematyczne [8, s. 12.]:

ryzyko systematyczne (zewnętrzne) �  – wynika z uwarunkowań zewnętrznych, 
które nie są kontrolowane przez podmiot (inwestorów). Jest ono związane z wa-
runkami ekonomicznymi, panującymi na danych rynkach. Inwestor nie ma moż-
liwości wyeliminowania tego rodzaju ryzyka. 
ryzyko niesystematyczne (specyficzne, wewnętrzne) �  – dotyczy obszaru działa-
nia danego podmiotu. Może być ono przez ten podmiot częściowo kontrolowane 
oraz mogą być podejmowane próby częściowego bądź całkowitego wyelimino-
wania tego typu ryzyka.
Stopa zysku, jaką przynosi dany instrument finansowy jest najważniejszym 

z czynników branych pod uwagę przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji 
o zakupie papierów wartościowych. Dochód z inwestycji definiuje się jako relację 
zysku, jaki przynosi dany instrument do poniesionych przez inwestora nakładów 
[3, s. 80]. 

Korzyści osiągnięte przez inwestora i w ślad za nimi spodziewane stopy zysku 
występują w przyszłości. Wiąże się z tym określony stan niepewności, który za-
wsze ma niewątpliwie istotny wpływ na decyzję o wyborze instrumentu. Obydwa 
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czynniki, zysk i ryzyko należy rozpatrywać jednocześnie z uwagi na ich współza-
leżność. Relacja ryzyko inwestycji – zwrot z inwestycji jest rosnąca tzn. nie można 
oczekiwać wyższej stopy zwrotu z inwestycji bez konieczności ponoszenia dodat-
kowego ryzyka.

3.  Charakterystyka instrumentów dostępnych 
dla inwestorów indywidualnych 

Inwestorzy indywidualni lokując swoje nadwyżki finansowe mają do wyboru sze-
reg instrumentów, jednakże nie wszystkie są dla nich dostępne ze względu na nie-
wystarczający poziom kapitału jakim dysponują. Najczęściej ich oszczędności są lo-
kowane w następujące instrumenty finansowe :

lokaty bankowe, �

obligacje skarbowe, �

akcje, �

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. �

Lokata bankowa jest formą umowy między kapitałodawcą a bankiem, w której 
bank zobowiązuje się do zwrotu w ustalonym terminie powierzonej mu kwoty, po-
większonej o należne odsetki. Są one jedynym źródłem zysku inwestora w lokatę, 
gdyż nie ma możliwości jej sprzedaży przed terminem na rynku wtórnym, zaś ze-
rwanie lokaty przed ustaloną datą rodzi konsekwencje w postaci zmniejszenia lub 
całkowitej utraty należnych odsetek [5 s. 12–13].

Obligacja jest to papier wartościowy, o charakterze dłużnym emitowany przez 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną 
w celu pozyskania środków pieniężnych na finansowanie określonych celów. Emitent 
zobowiązuje się do regulowania płatności odsetkowych określonych w dniu emisji 
papieru wartościowego oraz do spłaty sumy pożyczki posiadaczowi instrumentu (ob-
ligatariusz) w dniu jego wykupu. Są one z reguły papierami wartościowymi na okazi-
ciela, co powoduje, że są łatwo zbywalnymi instrumentami finansowymi [4, s. 69].

Obligacje posiadają trzy podstawowe cechy [7, s. 13.]:
wartość nominalną – jest to kwota zaciągniętego przez emitenta długu, stanowi  �

ona podstawę ustalania poziomu odsetek,
termin wykupu – wyznaczony jest datą wykupu obligacji. Po tym terminie traci  �

ona ważność i nie może być przedmiotem dalszego obrotu,
kwotę odsetek – jest to określona suma płacona regularnie (np. co kwartał, co  �

roku, w dniu wykupu) przez emitenta posiadaczowi obligacji. Jej wysokość zależy 
od wartości nominalnej obligacji oraz od poziomu oprocentowania.
Obligacje można podzielić według kilku kryteriów. Biorąc pod uwagę osoby emi-

tenta obligacje można podzielić na :
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skarbowe, �

komunalne (samorządowe), �

korporacyjne (przedsiębiorstw). �

Inwestując w obligacje inwestor osiąga zyski z kilku źródeł [6, s. 133–135.]:
różnica między wartością wykupu obligacji, a ceną w momencie jej emisji. Często  �

emitenci, aby zwiększyć atrakcyjność oferowanych papierów ustalają cenę emi-
syjną na poziomie niższym niż wartość nominalna,
różnica między ceną sprzedaży i ceną kupna obligacji na rynku wtórnym, �

różnica między wartością wykupu obligacji (nominalną) a ceną kupna na rynku  �

wtórnym,
kwota wypłaconych odsetek, która zależy od nominału obligacji oraz jej oprocen- �

towania. To źródło dochodu inwestora jest pewne.
Akcja jest to majątkowy papier wartościowy, potwierdzający fakt bycia współ-

właścicielem spółki akcyjnej która go wyemitowała. Wartość akcji wyrażona jest kil-
koma rodzajami cen [9, s. 141]:

nominalną – jest to wartość kapitału akcyjnego spółki podzielona przez ilość wy- �

emitowanych przez nią akcji,
emisyjną – jest to cena po jakiej kupują akcje ich pierwsi nabywcy podczas oferty  �

na rynku pierwotnym,
rynkową – jest to cena akcji ustalana podczas sesji na giełdzie papierów warto- �

ściowych – na rynku wtórnym. Na jej podstawie dokonywana jest wycena war-
tości rynkowej spółki (kapitalizacja) oraz możliwe jest obliczenie rentowności 
inwestycji w akcje.
Przyjmując za kryterium prawa płynące z tytułu posiadania akcji, można wyróż-

nić ich następujące rodzaje [2 s. 173–176.]:
zwykłe – jest to najbardziej powszechny rodzaj akcji, będący przedmiotem o- �

brotu giełdowego. Posiadacze tych akcji nabierają praw do udziału w zyskach 
spółki (dywidendy), udziału i głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjona-
riuszy (1 akcja = 1 głos na WZA) oraz do udziału w majątku spółki w przypadku 
jej likwidacji,
uprzywilejowane – nie są one przedmiotem obrotu giełdowego. Przynoszą one  �

swym posiadaczom większe prawa niż akcje zwykłe. Uprzywilejowanie dotyczy 
poziomu dywidendy, liczby głosów na WZA (od 1 do 2, w spółkach publicznych 
ten rodzaj uprzywilejowania nie występuje), możliwości otrzymywania bezpłat-
nych akcji lub praw poboru do akcji kolejnych emisji. Specyficznym rodzajem 
akcji imiennej uprzywilejowanej są akcje nieme. Ich cechą charakterystyczną 
jest brak możliwości głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
szy spółki. Najważniejszym źródłem ich uprzywilejowania jest uprzywilejowa-
nie w zakresie dywidendy. Inwestując w akcje można spodziewać się dwojakiego 
rodzaju zysków :
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Nadwyżka ceny rynkowej akcji w okresie t nad ceną w okresie t-1. �  Jest to do-
datnia różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna akcji. Stanowi ona efekt po-
chodny nie tylko kondycji finansowej podmiotu, ale przede wszystkim wynika 
z sytuacji na giełdzie w danym okresie. 
Dywidendy �  wypłacanej przez spółkę akcjonariuszom. Jest to część zysku netto 
spółki jaka zostanie przeznaczona dla inwestorów. Akcjonariusz otrzymuje taką 
część zysku netto przeznaczonego na dywidendę jaką część akcji spółki posiada. 
Najczęściej poziom dywidendy jest uzależniony od kondycji finansowej spółki, 
oraz od prowadzonej przez władze spółki polityki w tym zakresie (jeśli przedsię-
biorstwo nadal jest na etapie rozwoju to większość lub cały zysk zostaje w spółce 
na rozwój i inwestycje). 
Fundusz inwestycyjny to instytucja której celem jest ochrona realnej wartości 

aktywów funduszu, osiąganie dochodów z lokowania aktywów oraz wzrost warto-
ści aktywów powierzonych mu w zarządzanie przez klientów. Fundusz ma obowią-
zek wyraźnego podkreślenia, że nie może zagwarantować osiągnięcia swoich celów 
inwestycyjnych.

Inwestujący na rynku finansowym, aby osiągnąć dobre rezultaty ze swej polityki 
lokacyjnej, muszą spełniać trzy warunki: posiadać odpowiednio duży kapitał, dys-
ponować wystarczającą ilością czasu oraz mieć szybki dostęp do ważnych informa-
cji o rynku pieniężnym i kapitałowym. Większość inwestorów indywidualnych nie 
spełnia powyższych wymagań i w związku z tym powierza swoje zasoby finansowe 
instytucjom finansowym, m.in. funduszom inwestycyjnym. Instytucje te posiadają 
atuty niedostępne inwestorom indywidualnym. Najważniejsze z nich to [3, s. 47.]:

profesjonalne zarządzanie, �

dywersyfikacja portfela, �

płynność inwestycji, �

bezpieczeństwo lokat, �

kontrola inwestycji, �

koszty inwestowania, �

wybór strategii odpowiadającej skłonności do ponoszenia ryzyka. �

4�  Analiza dochodowości instrumentów 
finansowych w latach 1999 – 2008

Przedmiotem analizy jest ocena opłacalności inwestowania w wybrane instru-
menty finansowe w latach 1999–2008. Analizie zostały poddane następujące formy 
lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych :

lokaty bankowe 12-miesięczne – uwzględniona została roczna kapitalizacja od- �

setek,
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obligacje skarbowe 2-letnie z roczną kapitalizacją odsetek, �

akcje największych spółek giełdowych – ich wartość jest symbolizowana poprzez  �

indeks WIG–20,
jednostki uczestnictwa następujących funduszy inwestycyjnych – papierów dłuż- �

nych, stabilnego wzrostu, zrównoważonych, agresywnych oferowanych przez TFI 
BZ WBK AIB (fundusze z rodziny ARKA).

tabela 1.  Rentowność inwestycji za pośrednictwem lokat 
bankowych w latach 1999 – 2008

Instrument Rentowność w latach 1999 – 2008 (roczna kapitalizacja odsetek)

Lokata bankowa 12 – miesięcy 93,64%

Źródło: obliczenia własne na podstawie www.rzeczpospolita.pl

tab. 2. Rentowność inwestycji w obligacje skarbowe w latach 1999 – 2008 

Instrument Rentowność w latach 1999 – 2008 (roczna kapitalizacja odsetek)

Obligacje skarbowe 2-letnie 121,36 %

Źródło: obliczenia własne na podstawie www.obligacjeskarbowe.pl

tab. 3. Rentowność inwestycji w akcje w latach 1999 – 2008 

Instrument Zmiana wartości indeksu w latach 1999 – 2008

Indeks WIG-20 1,93 %

Źródło: obliczenia własne na podstawie www.gpw.pl

tab. 4. Rentowność inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

Instrument Rentowność w latach 1999 – 2008

ARKA BZ WBK Obligacji FIO 73,91 %

ARKA BZ WBK Stabilnego 
Wzrostu FIO

94,57 %

ARKA BZ WBK Zrównoważony 
FIO

59,84 %

ARKA BZ WBK Akcji FIO 104,79 %

Źródło: obliczenia własne na podstawie www.izfa.pl
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Rysunek 2.  Rentowność analizowanych instrumentów 
finansowych w latach 1999 – 2008

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie danych z powyższych tabel oraz rysunku można stwierdzić, iż in-
westowanie kapitału w okresie 1999–2008 nie było łatwe. O ile okres do 2006 roku 
włącznie charakteryzował się względnym spokojem na rynku akcji, o tyle w latach 
2007–2008 dominowały duże tendencje spadkowe na giełdzie. W efekcie w okresie 
9 lat wartość indeksu WIG–20 wzrosła jedynie o niecałe 2 %. Był to efekt spadków 
cen akcji w ostatnich 2 latach. W tym okresie indeks stracił na wartości ponad 45 %. 
Korzyści z budowy portfeli lokacyjnych zostały w sposób oczywisty udowodnione 
dzięki wynikom funduszy inwestycyjnych z rodziny ARKA. Fundusz akcyjny osią-
gnął w analizowanym okresie stopę zysku powyżej 100 %. Jest ona efektem bardzo 
dobrych wyników w latach 1999–2006 (w tym okresie stopa zysku wyniosła ponad 
293 %). Ostatnie dwa lata spowodowały znaczne obniżenie się wartości jednostki 
uczestnictwa, ale pomimo tego lokujący za pośrednictwem tego funduszu powinni 
czuć się usatysfakcjonowani. Wyniki funduszy stabilnego wzrostu i zrównoważo-
nego choć gorsze niż akcyjnego także stanowią potwierdzenie korzyści płynących 
z mechanizmów dywersyfikacji składu portfeli (stopy rentowności odpowiednio : 
59,84 % i 94,57 %, znacznie przewyższające wzrost wartości indeksu WIG–20). Re-
gułą jest, iż w okresach spadkowych na giełdach inwestorzy zwracają większą uwagę 
na bezpieczne formy lokowania kapitału. Tendencje w dwóch ostatnich latach spo-
wodowały, iż lokaty bezpieczne okazały się konkurencyjne w stosunku do inwesty-
cji agresywnych. Najwyższe stopy zysku przyniosły inwestorom lokaty w obligacje 
skarbowe z dwuletnim terminem wykupu. Przyniosły one im w okresie 9 lat, zysk 
przekraczający 120 %. Także lokaty bankowe oraz bezpieczne fundusze inwestycyjne 
pozwoliły inwestorom na osiągnięcie wyższych korzyści niż np. zrównoważone fun-
dusze inwestycyjne. Jest to potwierdzenie, iż lata 1999–2008 nie były łatwym okresem 
do inwestowania na rynkach finansowych. Zmieniające się tendencje, szczególnie na 
rynku akcji wymagały szybkich reakcji, dzięki którym możliwe było osiągnięcie sa-
tysfakcjonujących stóp zwrotu.
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5.  Zakończenie

Inwestowanie na rynkach finansowych jest procesem wymagającym znajomości 
mechanizmów na nich panujących. Cechą charakterystyczną są następujące po sobie 
okresy wzrostów oraz spadków cen instrumentów finansowych. W wyniku tego in-
westowanie jest związane z ryzykiem. Lokujący swoje oszczędności powinny zabez-
pieczać się przed nim poprzez dywersyfikację dokonywanych inwestycji. Inwestorzy 
mogą je przeprowadzać samodzielnie poprzez ulokowanie posiadanych kapitałów 
w instrumenty finansowe o zróżnicowanym poziomie ryzyka (akcje, obligacje, lokaty 
bankowe). Dzięki temu możliwe spadki cen instrumentów wysokoryzykownych zo-
staną częściowo lub całkowicie zrekompensowane stałymi dochodami z instrumen-
tów bezpiecznych. Druga możliwość polega na powierzeniu oszczędności pośredni-
kom finansowym, którzy zatrudniają specjalistów w zakresie inwestycji finansowych. 
Należy zaliczyć do nich fundusze inwestycyjne, dla których fundamentami polityki 
lokacyjnej są procesy dywersyfikacji składu portfeli, dzięki czemu klient ma pew-
ność, że ryzyko inwestycyjne jest ograniczane. 

Wyniki analiz przeprowadzonych w artykule pokazują, że każdy lokujący na ryn-
kach finansowych powinien być świadom związanego z tym ryzyka, i odpowiednio 
się przed nim zabezpieczać. Brak takich działań prowadzi do sytuacji, które miały 
miejsce na giełdzie w okresie ostatnich dwóch lat, gdy inwestorzy wycofywali swoje 
oszczędności, ponosząc przy tym bardzo duże straty.
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ANALIZA RENtOWNOśCI INWEStyCJI 
W INStRUMENty fINANSOWE

Streszczenie

Celem artykułu jest charakterystyka inwestowania na rynkach finansowych. Zaprezen-
towano najważniejsze instrumenty finansowe, w które lokują swoje oszczędności inwestorzy. 
Podkreślono znaczenie dywersyfikacji lokat, które pozwalają na ograniczanie ryzyka inwesty-
cyjnego. Analiza dotyczy oceny rentowności wybranych instrumentów finansowych w latach 
1999–2008 o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. 

fINANCIAL INStRUMENtS INVEStMENt 
EffECtIVENESS ANALySIS

Abstract

The purpose of the article is to characterize financial markets investment. The most popular 
financial instruments used by investors have been presented. The meaning of diversification 
which enables investment risk reduction has been emphasized. The analysis concerns profi-
tability of financial instruments differing in investment risk level in 1999–2008 period. 
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PIOtR GÓRSKI*

ZARZĄDZANIE W PERSPEKtyWIE 
HUMANIStyCZNEJ** 

1.  Wstęp

W artykule wskażę na relacje między zarządzaniem a humanistyką. W tytule 
używam słowo „perspektywa”, co wynika ze złożoności tego, co określamy mianem 
„zarządzanie” i co składa się zarówno na praktykę jak i wiedzę o zarządzaniu, jak 
i wiedzę pomocną w praktyce zarządzania oraz wielości podejść do tej różnorodno-
ści i złożoności. Słowo „perspektywa” wybieram świadomie. Skojarzenia związane 
ze sposobem postrzegania jakiegoś zjawiska wiążące to, co widziane, z zajmowanym 
przez obserwatora miejscem, jest jak najbardziej właściwe. Równocześnie użycie 
słowa „perspektywa” jest metaforą, gdyż odnosi się nie tylko do miejsca zajmowanego 
w przestrzeni, tym razem społecznej, ale także świadomości, że przyjmowane założe-
nia ważą na ostatecznym ujmowaniu badanych zjawisk. Wykorzystanie perspektywy 
ma sens, gdy towarzyszy jej świadomość wielości i względności perspektyw. Wielość 
perspektyw może rodzić pytanie o to, czy jest wśród nich najlepsza. Sądzę, że tak nie 
jest. Ważne natomiast jest to, aby badacz świadomy był przyjmowanych przez siebie 
założeń, aby uwzględniał to przy interpretowaniu zjawisk i procesów organizacyjnej 
rzeczywistości i formułowaniu wniosków. Wielość perspektyw wzbogaca naszą wie-
dzę o badanych zjawiskach i dlatego winny być traktowane jako komplementarne. 

Przez lata, szczególnie w okresie gdy kształtowało się naukowe podejście do zarzą-
dzania, za naturalne i słuszne uważano podejście pozytywistyczne. Wynikało ono nie 
tylko z dominacji w tym czasie pozytywistycznego paradygmatu naukowości, chęci 
wzorowania się na naukach ścisłych, których osiągnięcia umożliwiały wypracowanie 

 * Dr hab. Piotr Górski, prof. nadzw., Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego, Wydział 
Akademii Górniczo-Hutniczej.
 ** Praca powstała w ramach realizacji gruntu badawczego MN i SW Nr NN 16074334: „Przeobrażenia 
świadomości społecznej urzędników państwowych w dwudziestoleciu międzywojennym 1918–1939”.
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rozwiązań w naukach stosowanych, medycynie czy naukach technicznych, ale także 
problemów z jakimi spotykali się praktycy zarządzania owego czasu, którymi najczę-
ściej byli inżynierowie. To właśnie oni adaptowali kategorie właściwe inżynierskiej 
wiedzy i świadomości do tworzenia wiedzy o organizacji [18]. Rozwój koncepcji za-
rządzania związany z dostrzeżeniem nowych, psychologicznych, społecznych i kul-
turowych aspektów praktyki zarządzania oraz wykorzystania koncepcji teoretycz-
nych wypracowanych na gruncie nauk społecznych i cybernetyki zaowocowało nie 
tylko rozwojem wiedzy o organizacjach i zarządzaniu, ale także uznaniem, iż nauki, 
których przedmiotem jest organizacja i zarządzanie, mają charakter wieloparadyg-
matyczny [4], [15], a nawet zaowocowało poszukiwaniem płaszczyzny pozwalającej 
na łączenie różnych, podstawowych założeń [19]. Podobne zmiany można było za-
obserwować w przypadku „starszej siostry” teorii organizacji, socjologii. Od chęci 
wzorowania się na fizyce, co czynił August Comte wskazując na statykę i dynamikę 
społeczną i Emila Durkheima nakazującego „badać fakty społeczne jak rzeczy” po-
przez orientację humanistyczną, postulującą rozumienie jako specyficzną, właściwą 
socjologii metodę badawczą, aż po współczesną świadomość równouprawnienia 
podejść badawczych nawiązujących do różnych tradycji teoretycznych i metodolo-
gicznych [23].

Przedstawiona w artykule charakterystyka perspektywy humanistycznej w ba-
daniach organizacji i zarządzania zostanie zilustrowana przykładami badań, co ma 
pozwolić czytelnikom do przekonania się o jej przydatności dla wzbogacenia wiedzy 
o rzeczywistości organizacyjnej. Celem artykułu, w zamierzeniu autora, jest również 
zachęcenie do dyskusji nad tym czym jest, czym może być podejście humanistyczne 
do zarządzania, szczególnie w sytuacji gdy obok doktoratów i habilitacji w naukach 
ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie, pojawiły się doktoraty i habilitacje w na-
ukach humanistycznych w tej samej dyscyplinie naukowej.

2.  Perspektywa humanistyczna, 
próba charakterystyki

Proponuję zwrócić uwagę na trzy aspekty określające perspektywę humani-
styczną w badaniach organizacji i zarządzania. Pierwszym jest komunikowanie, 
drugim wartości a trzecim historyczność. Perspektywy badawcze podobnie jak per-
spektywy turysty podążającego górskim szlakiem wyłaniają się jedne z drugich, wy-
nikają zarówno ze zmiany pozycji, a w naszym przypadku z dostrzegania nowych, 
dotąd niezauważalnych, nie branych pod uwagę atrybutów zjawisk, nazywania ich 
i włączania w postaci pojęć i założeń do opisu i wyjaśnienia badanych zjawisk i pro-
cesów. Rozwój myśli organizatorskiej, wyłanianie się takich nowych perspektyw, ich 
wpływ na zmiany paradygmatów samo w sobie jest interesującym przedmiotem 
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dociekań, lecz nie stanowi przedmiotu moich obecnych rozważań. Pragnę jedynie 
zaznaczyć, że perspektywy wyłaniają się jedne z drugich, ale są jednak jakościowo 
różne. Perspektywa humanistyczna bliska jest perspektywie społecznej wskazującej 
na wszystko, co każe zwrócić uwagę na aspekty wzajemnego oddziaływania ludzi, 
uczestników rzeczywistości organizacyjnej, pomagające wyjaśnić zachowania ludzi 
w organizacji czy dynamikę procesów grupowych. Te z kolei związane są z założe-
niami przyjmowanymi w perspektywie psychologicznej kładącej nacisk na aspekty 
dotyczące emocji, motywacji czy racjonalności działania. Komunikowanie, wymie-
nione przeze mnie jako jeden z aspektów perspektywy humanistycznej jest obsza-
rem wspólnym wszystkim trzem perspektywom, z tym jednak, że w perspektywie 
humanistycznej interesować nas będzie komunikowanie od strony wytwarzania 
znaczenia. Ten aspekt komunikowania wiąże go z wartościami i historycznością. 
Dla wszystkich trzech aspektów korelatem jest kultura. W badaniach komuniko-
wania w perspektywie humanistycznej pytać więc będziemy o kształtowanie się 
obrazu rzeczywistości organizacyjnej w języku. Będziemy poszukiwać czynników 
kulturowych oddziałujących na wyłanianie się tego obrazu i przebieg procesów jego 
obiektywizacji. W swoich badaniach rzeczywistości organizacyjnej badacze korzy-
stać będą z dorobku badaczy dyskursu. 

Drugim aspektem na jaki wskazałem w charakterystyce perspektywy humani-
stycznej są wartości. Podobnie jak w przypadku komunikowania są one obecne 
w perspektywie społecznej i psychologicznej. Uwzględnienie wartości pozwala na 
postawienie pytań o kulturowe i cywilizacyjne znaczenie praktyki i wiedzy dotyczącej 
zarządzania. Pozwala patrzeć na zarządzanie nie tylko w kategoriach efektywności, co 
stanowiło punkt wyjścia dla koncepcji naukowej organizacji, ale także w kategoriach 
kulturowych, wskazywać na funkcje ukryte praktyki zarządzania, podejmować za-
gadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością praktyki gospodarowania i za-
rządzania. Dziś, dostrzegając znaczenie czynników kulturowych dla praktyki zarzą-
dzania przyjmując perspektywę kulturową wiemy, że pierwsze koncepcje zarządzania 
powstały w określonych uwarunkowaniach kulturowych wpływających zarówno na 
sferę motywacji oraz norm i wzorów działania charakteryzowanych przez Maxa We-
bera w jego obrazie społeczeństwa i gospodarki kapitalistycznej, jak również obo-
wiązującej u schyłku XIX wieku koncepcji nauki. Obecnie w warunkach globalizacji, 
gdy system gospodarki rynkowej upowszechnił się w społeczeństwach należących do 
innych kręgów kulturowych, a w społeczeństwach należących do kręgu kultury opi-
sywanego przez autora Gospodarki i społeczeństwa nastąpiło przejście do społeczeń-
stwa ponowoczesnego, a w nauce zaczął obowiązywać pluralizm metodologiczny, 
trzeba pytać o aksjologiczne fundamenty zarządzania i społeczne konsekwencje tej 
działalności. Perspektywa humanistyczna w praktyce i refleksji badawczej zarządza-
nia staje się tym, czym dla działań w sferze gospodarowania środowiskiem przyrod-
niczym stała się perspektywa ekologiczna. Przyjęcie perspektywy humanistycznej 
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pozwala stawiać pytania o społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw i specyfikę 
zarządzania organizacjami prowadzącymi działalność w sferze publicznej, zarządza-
nie edukacją czy kulturą. 

Trzeci aspekt dotyczy historyczności. Koncepcje zarządzania powstawały w okre-
ślonym czasie i określonym środowisku społeczno-kulturowym, w zachodnioeu-
ropejskim kręgu kulturowym przełomu XIX i XX stulecia. Takie uwarunkowania 
sprawiały, iż na praktykę zarządzania spoglądano w kategoriach racjonalnego uni-
wersalizmu, a koncepcje zarządzania traktowano w myśl zasad pozytywistycznego 
paradygmatu nauki. Jednakże ostatnia ćwierć poprzedniego stulecia w naukowej 
refleksji nad organizacjami i zarządzaniem zaowocowała poszerzeniem spektrum 
zainteresowań o zagadnienia kulturowe i pluralizmem metodologicznym. Sprzyjało 
to zbliżeniu badań dotyczących zagadnień organizacji i zarządzania do historii [12]. 
Zwrócenie uwagi na historyczny wymiar rzeczywistości organizacyjnej powoduje, 
iż analizując zmiany organizacyjne wskazuje się na podmiotowość aktorów zmian, 
lecz podkreśla nie tylko to, że działają w określonych uwarunkowaniach, ale i to, iż 
uwarunkowania te są wynikiem procesów przebiegających w różnym czasie, na co 
już wcześniej zwrócili uwagę przedstawiciele Szkoły Annales. Zdaniem francuskiego 
historyka podejmującego zagadnienie współpracy historyków z badaczami i prak-
tykami zarządzania uwzględnienie aspektu historycznego pozwoli na pozbycie się 
naiwnej wiary, że racjonalność rozwiązań i determinacja menedżera są wystarcza-
jące dla przeprowadzenia skutecznej zmiany organizacyjnej. Badanie przeszłości 
organizacji jest, jego zdaniem, podobnie jak re-engineering czy benchmarking, przy-
datne do diagnozy problemów organizacji i wypracowania rozwiązań przygotowu-
jących zmiany. Uwzględnienie wymiaru historycznego jest szczególnie przydatne 
w badaniach kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi [11]. Powią-
zanie aspektów komunikacji i historyczności pozwala zauważyć, iż uwarunkowanie 
podejmowania działań organizacyjnych nie tylko jest wynikiem dokonujących się 
procesów zmian, ale także jest przez uczestników interpretowane, jest obdarzane 
znaczeniami. Dokonuje się to w procesach komunikowania, negocjowania znaczeń 
tak istotnych z punktu widzenia zarówno wypracowania projektów działania, współ-
pracy, jak i legitymizacji władzy w organizacji. 

W proponowanym przeze mnie ujęciu, perspektywa humanistyczna spaja wszyst-
kie trzy scharakteryzowane powyżej aspekty. Wynika to stąd, iż komunikowanie, 
wartości oraz historyczność są istotnymi wymiarami organizacyjnej rzeczywistości. 
Podejmując badanie zjawisk i procesów dokonujących się w niej, badacz dostrzega 
znaczenie komunikowania, odzwierciedlenia jej obrazów i wyobrażeń dotyczących 
rzeczywistości organizacyjnej w języku, wartości którymi kierują się uczestnicy 
i które stanowią podstawę oceny uzyskanych rezultatów oraz efektów podejmowa-
nych działań, a także zakorzenienia ich w czasie, przekonania, iż badane przez nas 
zjawiska są wynikiem splotu różnorodnych przyczyn i uwarunkowań przebiegających 
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w różnym rytmie. Zatem korelatem łączącym wskazane aspekty rzeczywistości or-
ganizacyjnej, istotnym dla jej badania z perspektywy humanistycznej jest kultura. 
Oznacza to, iż z jednej strony zarówno praktyk, menedżer, jak i badacz rzeczywistości 
organizacyjnej powinni być świadomi, iż kultura jest kontekstem istotnym dla funk-
cjonowania każdej organizacji i osiągania przez nią wyznaczanych celów, z drugiej 
zaś, w badaniu zjawisk składających się na kulturę i relacje między kulturą a organi-
zacją, perspektywa humanistyczna powinna być szczególnie przydatna.

3.  Przykłady badań zagadnień organizacji 
i zarządzania w perspektywie humanistycznej 

Perspektywa humanistyczna szczególnie przydatna może być w badaniu zagad-
nień mieszczących się w obszarze kultury organizacyjnej i przeobrażeń praktyki za-
rządzania, interpretacji działań podejmowanych przez aktorów rzeczywistości or-
ganizacyjnej. W podrozdziale przedstawię kilka przykładów badań, które nie tylko 
ze względu na swój przedmiot, ale i przyjmowane przez badaczy założenia można 
zaliczyć do badań uwzględniających perspektywę humanistyczną. Pierwsze z badań 
dotyczy wzorów osobowych menedżerów i przedsiębiorców [21]. Można spytać jaki 
jest związek takiej problematyki badawczej z zarządzaniem. Po pierwsze, dotyczy 
ważnych aktorów, uczestników organizacyjnych działań. Po drugie, wzory osobowe 
pełnią ważną rolę w socjalizacji menedżerów, kształtowania się ich poczucia tożsa-
mości zawodowej i są elementem kultury organizacyjnej. Po trzecie wreszcie, wzory 
osobowe menedżerów będąc osadzone w kulturze narodowej dotyczą kategorii za-
wodowej silnie powiązanej zarówno z procesami globalizacji, jak i z oddziaływaniem 
wzorców ukształtowanych w przodujących pod względem gospodarczym i eduka-
cji menedżerskiej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Heli Valtonen przed-
miotem swoich badań uczyniła wzorce osobowe fińskich i amerykańskich przedsię-
biorców i menedżerów. Źródłem z jakiego korzystała były biografie i autobiografie 
przedstawicieli wspomnianych kategorii z obu krajów działających w ubiegłym stu-
leciu. Wybór źródeł o charakterze biograficznym pozwalał na ukazanie sfery postaw, 
wartości, wzorów działania, a także zweryfikowanie hipotezy odwołującej się do po-
glądów Josepha A. Schumpetera o uniwersalności postaw przedsiębiorczych. Au-
torka analizowała zobiektywizowane wytwory kultury, jakim są autobiografie i bio-
grafie, materiały osadzone w konkretnym kontekście kulturowym, adresowane do 
określonego odbiorcy i powstałe niezależnie od badaczki. Wykorzystywała metody 
analizy dyskursu i retoryki. Badanie bazujące na tego typu materiałach pozwoliło na 
poznanie działań podejmowanych przez przedsiębiorców i menedżerów w różnych 
sytuacjach, ich uzasadnienia oraz reakcji na nie. Pozwoliły na poznanie społecznie 
akceptowanych wzorów przywództwa organizacyjnego oraz znaczenia nadawanego 
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pojęciu sukcesu zawodowego w działalności gospodarczej. Pozwoliły także na po-
znanie aprobowanych w obu społeczeństwach wzorów kariery zawodowej, a także 
pokazania jak wzory osobowe przedsiębiorców i menedżerów są mitologizowane, 
stają się elementem kultury wykraczającej poza dane środowisko zawodowe.

Autorka zauważyła różnice w postawach i systemach wartości uważanych za 
ważne przez przedsiębiorców i menedżerów obu krajów. Wyjaśniając je odwoływała 
się do sekularno-racjonalnej kultury fińskiej i religijno-tradycyjnej kultury amery-
kańskiej. Różnice wynikały także z innej tradycji polityki gospodarczej i roli państwa 
w gospodarce. Istota sukcesu w dziedzinie gospodarczej w przypadku przedsiębior-
ców i menedżerów amerykańskich związana była w większym stopniu z sukcesem 
osobistym i ideą wolnej konkurencji, a w Finlandii z wartości społecznych i społecz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Badania fińskiej badaczki pokazują również 
dynamikę zmian zachodzących w ubiegłym stuleciu, zróżnicowanie wzorów osobo-
wych w wymiarze pokoleniowym i płciowym. Badania takie doskonale wzbogacają 
wiedzę badaczy organizacji i zarządzania zainteresowanych zarządzaniem między-
kulturowym, wskazują na czynniki sprzyjające różnicom wzorów i wyjaśniają me-
chanizmy powodujące zmiany. 

Drugim przykładem badań, które można zaliczyć do reprezentujących perspek-
tywę humanistyczną są badania Barbary Czarniawskiej poświęcone społecznym 
i kulturowym uwarunkowaniom procesów profesjonalizacji zawodu księgowego 
[8] i wizerunkom medialnym kobiet aktywnych w sferze biznesu, działalności do 
niedawna zdominowanej przez mężczyzn [9]. To co wspólne dla obu badań to wy-
korzystanie materiałów pochodzących z kultury literackiej, już nie odwołującej się 
do realnych postaci, jak w przypadku Valtonen, ale postaci fikcyjnych. Czarniawska 
wskazuje na zalety tego typu źródeł. Po pierwsze, w odniesieniu do materiałów po-
chodzących z przeszłości uzyskujemy wiedzę często niedostępną w innego rodzaju 
badaniach. Fikcja literacka, zdaniem badaczki, nie tylko oddaje ducha czasów, ale 
przede wszystkim oddziałuje na zachowania rzeczywistych uczestników działań 
organizacyjnych. W pierwszym badaniu problemem badanym przez Czarniawską 
było wyjaśnienie procesu profesjonalizacji zawodu księgowego w różnych uwarun-
kowaniach społeczno-kulturowych Europy Zachodniej i Środkowej oraz powiązanie 
tych procesów z pozycją kobiet w tych społeczeństwach, znaczeniem nadawanym 
aktywności gospodarczej i decyzjom finansowym. Ukazuje uwarunkowania femini-
zacji zawodu księgowego i zmian zachodzących w tej działalności w ostatnich latach, 
wzrostu aktywności mężczyzn, którym towarzyszą zmiany dyskursu i nazewnictwa, 
kobiety pozostają księgowymi, nierzadko głównymi księgowymi, a mężczyźni zaj-
mują stanowiska dyrektorów finansowych. 

W drugim badaniu korzysta z analizy narracji, aby wydobyć literackie, fik-
cyjne charakterystyki kobiet działających w męskim świecie finansów. Zastoso-
wana metoda pozwoliła jej nie tylko na ukazanie tych wizerunków, ale także na 
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przedstawienie sposobów w jaki są prezentowane, jak wpisują się w pewne toposy 
literackie właściwe kulturze europejskiej obecne już od czasów starożytnej Grecji. 
Tym samym badania dotyczące ról zawodowych związanych z organizacją i praktyką 
zarządzania wpisują się w zagadnienia jakże istotne dla badań dotyczących kultury. 
Wynika to z konsekwencji zainteresowania badaczy organizacji kulturą organiza-
cyjną i jej relacjami z szerszym kontekstem kulturowym. Poznanie dynamiki zmian 
interesujące badaczy kultury organizacyjnej związane z aspektami praktyki zarzą-
dzania, wymaga jednak poznania mechanizmów reprodukcji i zmiany rzeczywisto-
ści społecznej i kulturowej. Otoczenie kulturowe organizacji wpływające na kształt 
kultury organizacyjnej nie jest zbiorem elementów niczym magazyn rekwizytów, 
z których korzystają uczestnicy danej organizacji. Jest rzeczywistością reproduko-
waną i zmienną, lecz nie w myśl uprzednio przygotowanych planów. To co dla niej 
istotne bardzo często dla samych uczestników jest niedostrzegalne, traktowane jako 
oczywistość, łatwiej zauważane przez obcych, lub w sytuacji kontaktów międzykul-
turowych. Olbrzymią rolę w transmisji i zmianie kultury odgrywa język, lecz pod 
wpływem badań lingwistyki badaczy kultury bardziej interesuje odpowiedź na py-
tanie w jaki sposób komunikacja językowa działa niż co jest treścią przekazu. Dla-
tego w badaniach Czarniawskiej nacisk położony jest na odczytanie nie tylko tre-
ści, lecz sposobów konstruowania narracji, co pozwala jej na pokazanie, iż pewne 
struktury ukształtowane już w czasach antycznych obecne są w konstrukcji przeka-
zów współczesnych należących do kultury masowej. Zatem patrząc z perspektywy 
historycznej badacze zauważają, iż obieg, tworzenie i odbiór przekazów kulturo-
wych przypomina nie linię, która może sugerować rozwój, a pętlę, powracanie do 
pewnych wcześniejszych etapów. 

W przekazie dydaktycznym zagadnienia komunikowania obecne są we wszyst-
kich podręcznikach przeznaczonych dla studentów zarządzania, a szczególne miejsce 
poświęcone jest im w ramach omawiania problematyki związanej z zachowaniami 
organizacyjnymi. Podejmowane są takie zagadnienia jak: drożność kanałów komu-
nikowania i powiązanie ich ze strukturą organizacji, wykorzystanie informacji w pla-
nowaniu, strategii, realizacji i kontroli oraz przydatność określonych środków i form 
komunikowania. Zainteresowanie praktycznymi aspektami komunikowania nakazuje 
zwrócenie uwagi na bariery w komunikowaniu, ich identyfikacja pozwala je elimi-
nować. Wprowadzenie nowych technologii, globalny zasięg działania znajdują swoje 
odzwierciedlenie w przebiegu procesów komunikowania, co również jest przedmio-
tem rozważań autorów podręczników. Kolejne obszary, związane z komunikowaniem 
w organizacji dotyczą realizacji ról menedżerskich, komunikacji interpersonalnej, co 
jest domeną psychologii zarządzania oraz public relations, działalności skupionej na 
kształtowaniu wizerunku organizacji zarówno wewnątrz organizacji jak i w relacjach 
z otoczeniem zewnętrznym. W tym ostatnim przypadku komunikowanie traktowane 
jest w sposób techniczny, jako dobór odpowiednich środków do realizacji założonego 
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celu. Temu podporządkowane są badania zarówno odbiorców, jak i efektów prowa-
dzonych działań. Nie pozwalają one jednak na odpowiedź na pytania o samo osa-
dzenie procesów komunikowania w rzeczywistości społeczno-kulturowej, powiąza-
nia aktów komunikowania z porządkiem społecznym, w przypadku rzeczywistości 
organizacyjnej z realizacją ról zawodowych czy władzą w organizacji. 

Tego typu problemy badawcze są przedmiotem analiz dyskursu, które wykra-
czają poza badania prowadzone na gruncie lingwistyki. Analiza dyskursu znalazła 
już swoje zastosowanie w badaniach prowadzonych przez polskich socjologów [1]. 
Przedmiotem takich badań jest tworzenie znaczeń w działaniach komunikacyjnych 
przy użyciu różnych form komunikowania. Analizowane są różne kategorie myśle-
nia, np. wiedza, wyobrażenia, wartości i ich powiązanie z innymi elementami sys-
temów społecznych, politycznych, ekonomicznych. Badania dotyczą relacji między 
tym co dyskursywne i tym co niedyskursywne, działaniami komunikacyjnymi i wa-
runkami w jakich są realizowane i których są elementem. Jednak przedmiotem ba-
dań nie jest język, lecz jego użycie, a dla przedstawicieli krytycznej analizy dyskursu 
problemy społeczne, zwykle związane z nierównościami społecznymi. Dyskurs staje 
się istotnym elementem działań społecznych, zarówno tych przyczyniających się do 
reprodukcji danego systemu, jak i jego zmiany. Dyskurs często instytucjonalizuje się, 
staje się częścią organizacji, towarzyszy realizacji ról społecznych w postaci działań 
komunikacyjnych. 

Krytyczna analiza dyskursu wiele uwagi przypisuje zagadnieniom władzy, stąd 
w odniesieniu do problemów organizacji i zarządzania ważnym przedmiotem badań 
stają się ideologie menedżerskie. Przedstawiciele orientacji krytycznych w naukach 
społecznych przyjmują wartościujące pojęcie ideologii [6, s. 17]. Podobne stanowi-
sko w badaniach ideologii zarządzania reprezentują Eve Chiapello i Norman Fairc-
lough [5]. Autorzy stawiają pytanie o motywacje ludzi uczestniczących w kapitali-
stycznych procesach gospodarczych, charakteryzujących się istnieniem nierówności 
społecznych. Istotnym czynnikiem podtrzymywania tego systemu w jego historycz-
nej dynamice, pozostając w zgodzie z jego zmiennymi i specyficznymi historycznie 
postaciami są – zdaniem Chiapello i Fairclougha – ideologie zarządzania. Analizę 
funkcji ideologii zarządzania wiążą ze sposobem uzasadniania motywacji zaanga-
żowania w uczestnictwo w systemie, zaspakajania potrzeb związanych poczuciem 
bezpieczeństwa oraz poczuciem sprawiedliwości. Przedmiotem badania są trzy ide-
ologie zarządzania odpowiadające trzem różnym postaciom kapitalizmu przełomu 
XIX i XX wieku opisanego przez Maxa Webera i Wernera Sombarta, kapitalizmu 
menedżerskiego charakterystycznego dla trzech powojennych dziesięcioleci oraz 
kapitalizmu ukształtowanego w ostatnich dekadach ubiegłego stulecia. Ideologie za-
rządzania realizowane są poprzez dyskurs, czyli poprzez działania komunikacyjne, 
które przebiegają w myśl pewnych reguł przyjmowanych przez uczestników. Respek-
towanie ich pozwala na rozumienie sytuacji przez uczestników, ale i przyczynia się 
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do reprodukowania systemu. Przykładem takich norm i realizujących je działań ko-
munikacyjnych może być interakcja między lekarzem a pacjentem czy posiedzenie 
zarządu przedsiębiorstwa. 

Analiza dyskursu polega na odtworzeniu sposobu w jaki konstruowane jest zna-
czenie. Jej przedmiotem może być zarówno działanie komunikacyjne jak i tekst. 
Analiza lingwistyczna używanego słownictwa, figur retorycznych, tematów łączy 
się z analizą kontekstu społecznego. Autorzy artykułu za przedmiot swojej analizy 
uczynili jeden z rozdziałów książki Evolve! The Song. Lyrics by R.M. Kanter. Autorzy 
zakładają, że ten typ literatury mający na celu informowanie menedżerów o najnow-
szych innowacjach w zarządzaniu przedsiębiorstwem i ludźmi posiada zdolność do 
kształtowania dyskursów zawodowych związanych ze środowiskiem menedżerów 
i organizacji. Podręczniki poświęcone zarządzaniu zawierają zarówno opis sposobów 
i metod osiągania określonych celów wraz z ich uzasadnieniem, jak i argumenty, ja-
kich menedżerowie mogą użyć legitymizując swoją władzę w organizacji, nierzadko 
ustosunkowując się do żądań czy zastrzeżeń. Analizując treść, sposób prezentacji 
stawianych tez, używane zwroty retoryczne i używane przez autorkę style, stawiają 
tezę, iż tego typu badania określane jako „transdyscyplinarne”, wiążące perspektywy 
socjologii, lingwistyki i zarządzania dają, w tym konkretnym przypadku, możliwość 
„desakralizacji słów nowych proroków [zarządzania – przyp. P.G.]. „Desakralizacja 
ta – piszą – wydaje nam się ważnym przedsięwzięciem, ponieważ takie teksty posia-
dają znaczny wpływ na podtrzymywanie dominujących ideologii oraz na działania 
menedżerów, którzy je czytają. Jednak brak naukowego aparatu i względnie prosty 
styl powoduje, że badacze społeczni traktują je bez zainteresowania, lub z pogardą, 
jak to się dzieje w przypadku literatury popularnej i telewizji. W konsekwencji, ta-
kie teksty rzadko są przedmiotem krytyki, co daje im wolne pole do doktrynalnego 
działania. Nam, przeciwnie, wydaje się, że badanie takich tekstów jest jednym z za-
dań nauk społecznych – przedmiotem debaty nad tym, co pokazane jest jako dane 
i oczywiste, i poddawane krytyce wszystkich sił społecznych, które oddziałują na lu-
dzi, a wszystko to w celu rozszerzenia debaty demokratycznej” [5, s. 403]. 

Powyższy cytat doskonale ilustruje specyfikę podejścia krytycznego łączącego za-
łożenia teoretyczne odwołujące się do konfliktowej koncepcji społeczeństwa i me-
todologii, która ma pomóc w odsłanianiu czynników i uwarunkowań sprzyjających 
reprodukcji nierówności społecznych z przesłaniem, iż wiedza taka powinna przy-
czynić się do zmiany sposobu myślenia uczestników organizacji. Sądzę, iż przedsta-
wiciele orientacji krytycznej jednostronnie akcentują konfliktową wizję społeczeń-
stwa i organizacji i przyjmują wartościującą koncepcję ideologii. Podstawową cechą 
organizacji jest jednak współdziałanie dla osiągnięcia ustanowionego celu, oparte na 
innych podstawach niż przymus. Uczestnictwo w organizacji zasadza się na świado-
mości wymagań stawianych przed członkami i spodziewanymi korzyściami wyni-
kającymi z zaangażowania w realizację celu. Występowanie rywalizacji i konfliktów 
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interesów oraz nierzadko silna identyfikacja z grupami zewnętrznymi wobec orga-
nizacji sprawiają, że osiągnięcie produktywnej współpracy w ramach organizacji nie 
jest zadaniem łatwym. Zadanie to spoczywa na menedżerach mających do dyspozycji 
zarówno arsenał metod zarządzania, wiedzę i doświadczenie, jak i sposoby motywo-
wania, w tym także ideologię obecną również w dyskursie organizacyjnym. Analiza 
dyskursu zaproponowana przez Chiapello i Fairclougha jest pomocna w zrozumie-
niu procesów komunikowania w organizacji i odsłaniania ukrytych, bądź przyjmo-
wanych za oczywiste, założeń dotyczących realizacji władzy w organizacji. Nie może 
jednak prowadzić do podważania zasad władzy w organizacji w ogóle, ani też do 
próby obalenia ideologii zarządzania, jako niesprawiedliwej, tak jak wcześniej przed-
stawiciele naukowej organizacji uważali, iż w organizacjach przemysłowych nie ma 
miejsca na ideologię, którą identyfikowano wyłącznie z propagowaniem swych po-
glądów przez związki zawodowe, a własne koncepcje zarządzania traktowali wyłącz-
nie w kategoriach wiedzy naukowej [13]. Dostrzeżenie znaczenia roli jaką w zarzą-
dzaniu organizacjami pełni ideologia, nie może przysłaniać faktu, iż będąc istotnym 
elementem organizacyjnej rzeczywistości i wpływając na działania podejmowane 
przez jej członków nie decyduje ona o istnieniu samej organizacji. Szczególnie do-
tyczy to organizacji, których celem jest zaspakajanie potrzeb klientów na rynku i to 
w warunkach konkurencji, która wymusza efektywność. Nieefektywne organizacje 
są w takich warunkach eliminowane. Skrajnym przykładem organizacji, których ist-
nienie zasadza się przede wszystkim na ideologii, organizacji, które zaspakajają po-
trzeby, które same w znacznej mierze kształtują przez ideologie właśnie, są różnego 
rodzaju sekty i kościoły, te jednak nie są przedmiotem moich rozważań. 

Zwolennicy krytycznej analizy dyskursu często wskazują na krytykę, z jaką się 
spotykają, a to ze względu na swoje zaangażowanie w zmianę rzeczywistości społecz-
nej [3, s. 108–109]. Interesujące zastrzeżenia dotyczące jednak nie zaangażowania, 
a braku odniesienia krytycznej analizy dyskursu do koncepcji psychologicznych, teo-
rii wypracowanych na gruncie psychologii kognitywnej i ewolucyjnej, pomocnych 
w wyjaśnieniu kategorii poznawczych wysuwa Paul Chilton [7]. Teorie psycholo-
giczne do których się odwołuje, wskazujące, iż pewne kategorie naszego poznania 
mają charakter wrodzony, w istotny sposób wpływałyby zarówno na wyjaśnianie 
przebiegu procesów komunikowania, jak i możliwości zmiany postaw ludzi dzięki 
zmianom dyskursu. 

Ostatnim przykładem badań jest wykorzystanie perspektywy historycznej do ba-
dania koncepcji zarządzania, wyjaśnienie ich genezy, funkcji i zachodzących zmian. 
Badacze podejmujący te zagadnienia wychodzą od założeń dotyczących historycz-
nego wymiaru rzeczywistości organizacyjnej, wiążą koncepcje zarządzania z innymi 
elementami porządku społecznego, gospodarczego, polityki i kultury. Czynniki te 
i ich różnicujący wpływ są szczególnie widoczne, gdy przedmiotem badań uczynimy 
zjawiska podlegające zmianie w dłuższej perspektywie czasowej. Jest to widoczne 



ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4/ 2009 (138)

Zarządzanie w perspektywie humanistycznej

117

w omawianych w tym artykule badaniach Valtonen dotyczących wzorów osobowych 
fińskich i amerykańskich przedsiębiorców i menedżerów. Ze względu na funkcje ja-
kie pełnią koncepcje zarządzania, badacze starają się powiązać je ze zmianami w go-
spodarce. Tak postępowali Steven Barley i Gideon Kunda, którzy następowanie po 
sobie „racjonalnych” i „normatywnych” koncepcji zarządzania wyjaśniali odwołując 
się do trzech rodzajów przyczyn: praktycznego aspektu koncepcji zarządzania, czyli 
dostarczania menedżerom wiedzy pomocnej w osiągnięciu zamierzonego celu orga-
nizacyjnego, wpływu innych dyscyplin naukowych na zarządzanie oraz przeobrażeń 
społecznych i gospodarczych, szczególnie koniunktury gospodarczej [2]. Inne podej-
ście reprezentuje Yehouda Shenhav [18]. Badacz ten wskazuje na wpływ wczesnego 
dyskursu organizatorskiego, na który wpływ wywarli inżynierowie i wprowadzane 
przez nich kategorie i kryteria oceny działań organizacyjnych, na recepcję koncep-
cji Maxa Webera i ukształtowanie się paradygmatu strukturalno-funkcjonalnego 
w amerykańskich teoriach organizacji. 

Porównanie procesu kształtowania się koncepcji naukowej organizacji w USA 
i w Polsce wraz z identyfikacją czynników decydujących o ich podobieństwach i róż-
nicach podejmuję we własnych badaniach, w których wskazuję na takie czynniki jak 
charakterystyka aktorów wprowadzających koncepcje zarządzania, czyli inżynierów, 
rolę środowisk zawodowych, strukturę społeczną, stan zaawansowania rozwoju go-
spodarczego oraz ideologię [14]. Uwarunkowania te wpłynęły nie na prezentowane 
przez amerykańskich i polskich pionierów naukowej organizacji rozwiązania i za-
sady, ale na możliwości ich zastosowania oraz uzasadnienie spodziewanych korzy-
ści i wpływ na kształtowanie się środowiska menedżerskiego i jego kultury zawo-
dowej.

4.  Zakończenie 

W artykule zaproponowałem pewne podejście do badania zagadnień organizacji 
i zarządzania określane jako perspektywa humanistyczna. Wskazałem na trzy wy-
miary takiego podejścia: uwzględnianie wartości, komunikowania i historyczności. 
Są to również istotne wymiary rzeczywistości organizacyjnej. Założenia te przekła-
dają się na koncepcje badawcze i dobór stosowanych w badaniach metod, co stara-
łem się pokazać odwołując do przykładów badań. Założenia te są ze sobą wzajemnie 
powiązane, co pozwala zwrócić uwagę na kulturowo-historyczny wymiar prowa-
dzonych badań. Badacze świadomi byli zmienności rzeczywistości organizacyjnej, 
podmiotowości działających aktorów, dialektycznego związku między działaniami 
a strukturą i negocjacyjnym charakterem kształtowania znaczeń i reguł postępowa-
nia. Reprezentowali zatem stanowisko umiarkowanie konstruktywistyczne i nie-
rzadko krytyczne. 
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Można spytać o to, jaka może być przydatność zastosowania takiej perspektywy 
i otrzymanej wiedzy w praktyce zarządzania. W praktyce zarządzania mogą być po-
mocne dwa rodzaje wiedzy. Pierwszy to wiedza udzielająca wskazówek jak działać. 
Praktyczny aspekt wiedzy o zarządzaniu od samego początku wskazywał na zna-
czenie takiej właśnie wiedzy. Początkowo nie była zróżnicowana. W koncepcji na-
ukowego zarządzania wskazywano na wiedzę pomocną w wypracowaniu wzorco-
wego modelu działania, harmonizacji, planowania i kontroli, wzbogaconą o analizę 
kosztów i konstruowanie systemu motywowania pracowników, głównie za pomocą 
bodźców finansowych. Z czasem wiedza specjalistyczna została wzbogacona z jednej 
strony o wiedzę z dziedziny psychologii i socjologii organizacji, ergonomii, z drugiej 
o wiedzę z dziedziny cybernetyki, projektowania systemów organizatorskich i kie-
rowniczych, co starano się wyrazić w przedstawianiu struktury nauk o organizacji 
i zarządzaniu [22]. Wyrazem opracowania takiej wiedzy praktycznej, pomocnej w po-
dejmowaniu decyzji może być nurt reprezentowany przez Zofię Mikołajczyk [17] 
i nadal na gruncie nauk o zarządzaniu rozwijany, szczególnie w związku z rozwojem 
informatyki. Jednak obok tego rodzaju wiedzy chciałbym zwrócić uwagę na rodzaj 
drugi, na wiedzę o rzeczywistości organizacyjnej, na refleksję, nierzadko krytyczną, 
która stara się wyjaśnić to, w czym członkowie organizacji uczestniczą, pomóc im ją 
zrozumieć, nazwać i dyskutować o niej, ukazując często przyjmowane milcząco za-
łożenia, pomagając dostrzec rzeczywiste, niekoniecznie intencjonalne konsekwencje 
podejmowanych działań. Taka wiedza oferowana nie tylko menedżerom, ale innym 
członkom organizacji wzbogacałaby procesy komunikowania, pomagała w wypraco-
waniu celów organizacji w kontekście wartości, pomagała uświadomić negocjacyjny 
charakter dochodzenia do tych celów/ wartości, które nierzadko przez decydentów 
i menedżerów przyjmowane są jako oczywiste. Na przykład w zarządzaniu organiza-
cjami sektora publicznego i polityką społeczną takim celem może być „zaspakajanie 
potrzeb społecznych”, ale to, co uznamy za potrzeby społeczne, jaki ma być poziom 
ich zaspokojenia, kto winien je zaspakajać nie jest czymś oczywistym, danym. Jest 
przedmiotem dyskursu, wypracowania rozumienia tych pojęć i formowania na ich 
podstawie celów działania. Wiedza o rzeczywistości organizacyjnej ma na celu wzbo-
gacenie tego dyskursu i tym samym kształtowania kultury organizacyjnej. Wiedza 
ta może wzbogacić proces kształcenia menedżerów i służyć kształtowaniu ich od-
powiedzialności i kreatywności. 

Wiedza o rzeczywistości organizacyjnej ma szansę kształtować ją przyczyniając 
się do wprowadzania punktów widzenia i nowego rozumienia zjawisk otaczających 
uczestników organizacji. Jako przykład odnoszący się do bliskiej zarządzaniu sfery 
polityki, można wskazać wpływ koncepcji filozofii polityki wypracowanej przez 
Johna Locke`a, czy Monteskiusza nie tylko na zachodni sposób rozumienia polityki, 
ale również na przyjęte rozwiązania instytucjonalne. Nie można by wypracować in-
stytucjonalnych gwarancji dla wolności jednostki bez rozważań nad tym, czym jest 
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wolność jednostki i dlaczego warta jest zabezpieczenia, a bez stałej refleksji nad wol-
nością i nad możliwością wyrodzenia się jej czy to w samowolę, czy w koncesjono-
wanie przez państwo, nie będzie społeczeństwa obywatelskiego i gwarancje prawne 
pozostaną martwą literą prawa. 

Perspektywa humanistyczna w zarządzaniu opisując wskazane w artykule zjawi-
ska i procesy może przyczynić się do wzbogacenia naszej wiedzy o rzeczywistości 
organizacyjnej. W ten sposób wpływa na aktorów dokonujących zmian, uczestników 
organizacji, bowiem, zarówno psychologia, jak i socjologia uczą, że to co ludzie myślą 
o rzeczywistości społecznej, o możliwościach ich zmiany, ma wpływ zarówno na ich 
działania, jak i na wytwarzanie projektów zmian. Trafnie ujmuje to Piotr Sztompka, 
który pisze, że „wzbogacenie teoretycznej wiedzy na temat zmiany ma tym samym 
praktyczne znaczenie dla samego jej wytwarzania. Idee dotyczące zmiany stają się 
zasobem dla jej inicjowania. Im bogatsza nasza wiedza, im więcej mamy dostępnych 
różnorodnych pojęć, modeli i teorii, tym lepiej i bardziej krytycznie się nimi posłu-
gujemy i tym bardziej nasze działania stają się przemyślane i świadome. Dotyczy to 
zarówno codziennych działań zwyczajnych ludzi, jak i programów grup zadanio-
wych, organizacji, ruchów społecznych, rządów i innych podmiotów zbiorowych 
zorientowanych na zmianę” [20, s. 15]. 
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ZARZĄDZANIE W PERSPEKtyWIE 
HUMANIStyCZNEJ

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest charakterystyka „perspektywy humanistycznej” w badaniach 
organizacji i zarządzania. Określają ją komunikowanie, wartości i historyczność. W dalszej 
części artykułu autor prezentuje przykłady badań, których przedmiotem są komunikowanie, 
organizacyjne wartości oraz zmiana. 

Słowa kluczowe: zarządzanie, humanistyka, metodologia badań

MANAGEMENt IN tHE HUMANIStIC 
PERSPECtIVE

Abstract

The paper is focused on the characteristic of „humanistic perspective” in a research of organi-
zastion and management. This perspective can be described by three features: communication, 
values and historic. In the second part the author presents some examples of researches whose 
subjects are communication, organization’s values and organizational change.

Key words: management, humanistic, methodology of research
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1.  Sieciowy charakter przedsiębiorstwa

Sieć, sieciowość czy sieciowy charakter to pojęcia, które przeniknęły z takich dys-
cyplin jak socjologia, antropologia czy psychologia społeczna do szeroko rozumianego 
zarządzania przedsiębiorstwem. Są one stosowane w różnych kontekstach, wskazu-
jąc zarówno na skomplikowany charakter otoczenia konkurencyjnego [1], w którym 
funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, jak również na złożoną, stale zmieniającą 
się konstrukcję wewnętrzną samych organizacji. Niniejszy artykuł koncentruje się na 
tej drugiej perspektywie, zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest postrzegane jako dyna-
miczna struktura o charakterze sieciowym. Tak rozumiana organizacja tworzona jest 
przez szereg relacji społecznych zachodzących między jej pracownikami w tym m.in. 
przez: komunikację, współpracę, zaufanie, przyjaźń czy dzielenie się wiedzą. 

Każda organizacja posiada swój odrębny, charakterystyczny dla niej kształt sieci 
społecznej. Poziom jej zróżnicowania determinowany jest przede wszystkim przez 
wielkość przedsiębiorstwa, strukturę oraz kulturę organizacyjną. Bez wątpienia zło-
żoność sieci wzrasta wraz z liczbą zatrudnionych pracowników, poziomem rozpro-
szenia organizacji czy jej wielokulturowym charakterem. Należy bowiem podkreślić, 
iż sieć relacji pomiędzy kilkunastoma pracownikami zatrudnionymi w jednym miej-
scu jest najczęściej przewidywalna i z reguły nie wymaga prowadzenia pogłębionych 
badań. Prawdziwe wyzwanie stanowi natomiast próba odtworzenia takich struktur 
w ramach dużych, rozproszonych, czy zdywersyfikowanych przedsiębiorstw lub firm 
zarządzanych projektowo. 

Ze względu na wielość relacji społecznych, w jednej organizacji współwystępuje 
wiele różnorodnych, wzajemnie przenikających się struktur sieciowych. Przyjmują 



Paweł Stępka, Konrad Subda

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2009 (138)124

one odmienne kształty w zależności od tego, jaka relacja społeczna je buduje. Warto 
bowiem podkreślić, iż część z tych więzi ma charakter odwzajemniony (tzw. relacje 
symetryczne, np.: współpraca czy przyjaźń) inne mogą być natomiast ukierunko-
wane, (tzw. relacje asymetryczne, np.: prośba o radę czy komunikacja) [18, s. 44]. 
Odmienny jest także stopień intensywności tych relacji (tzw. siła relacji), zaczyna-
jąc od słabych powiązań takich jak znajomość aż po relacje silne takie jak przyjaźń. 
Poniższa tabela przedstawia krótką charakterystykę wybranych więzi społecznych 
funkcjonujących w każdej organizacji. 

tabela 1. Rodzaje relacji tworzących sieci społeczne w organizacji

Lp Relacja
Symetryczna/

ukierunkowana
Silna/Słaba Znaczenie sieci społecznej

1 Komunikacja ukierunkowana Silna/Słaba

Ilustruje strukturę przepływu informacji i wie-
dzy w ramach oganizacji. Pozwala wyodręb-
nić tzw. liderów komunikacji, źródła informacji 
a także pośredników informacji. Gęstość i spój-
ność sieci pozwala na swobodny przepływ in-
formacji i wiedzy

2
Prośba 
o radę

ukierunkowana Silna/Słaba

Specyficzna forma komunikacji. Pozwala wy-
odrębnić osoby cieszące się największym au-
torytetem w organizacji, które postrzegane są 
przez współpracowników jako eksperci w danej 
dziedzinie. Gęstość i spójność sieci pozwala na 
swobodny przepływ informacji i wiedzy.

3 Przyjaźń symetryczna Silna

Relacja osobista znacznie wykraczająca poza 
stosunki zawodowe. Badana sieć raczej nie jest 
gęsta a często też bywa niespójna. Wskazuje 
ona miejsca w organizacji gdzie współpraca 
między pracownikami powinna przebiegać do-
brze i opiera się na wzajemnym zaufaniu.

4 Współpraca symetryczna Silna

Struktura sieci wskazuje na współdziałanie pra-
cowników opierające się na wzajemności i za-
ufaniu. Kształt tej struktury wskazuje w jaki 
sposób przepływa wiedza ukryta między pra-
cownikami. Spośród pracowników wyodrębnić 
można liderów wiedzy oraz potencjalnych in-
nowatorów.

5 Znajomość ukierunkowana Słaba

To sieć, która powinna cechować się dużą gę-
stością. Znajomość to warunek konieczny do 
zaistnienia innych relacji, takich komunikacja, 
współpraca etc. W tym przypadku interesujące 
są informacje na temat braku relacji między 
pracownikami.

Źródło: Opracowanie własne.
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Podsumowując, można stwierdzić, iż wielość wzajemnie przenikających się sieci 
społecznych stanowi swoistą żywą tkankę każdej organizacji, która zmienia się dyna-
micznie i wpływa na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ta dynamiczna, 
skomplikowana struktura stanowi rzeczywisty obraz organizacji, który znacząco od-
biega od statycznych i zhierarchizowanych schematów organizacyjnych. Sieć powią-
zań społecznych w literaturze przedmiotu często określana jest mianem nieformalnej 
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (informal organizational chart) [11, s. 81–
82]. Różnicę pomiędzy siecią społeczną a formalną strukturą organizacyjną firmy 
przedstawia poniższy graf autorstwa R. Crossa.

Rysunek 1.  Struktura organizacyjna a sieć społeczna

Źródło: R. Cross, What is ONA? http://www.robcross.org/network_ona.htm

Poza rzucającym się w oczy odmiennym kształtem obydwu struktur, warto zwró-
cić uwagę na rolę pełnioną przez osobę zaznaczoną kołem. Zgodnie z tradycyjnym 
schematem organizacyjnym jest ona pracownikiem jednego z niższych szczebli zasze-
regowania, który wydaje się nie pełnić szczególnej funkcji w przedsiębiorstwie. Bio-
rąc jednak pod uwagę kształt sieci nieformalnej komunikacji w organizacji, można 
dostrzec, iż jest to osoba centralna w tym przedsiębiorstwie, pośrednicząca w wielu 
kontaktach personalnych, jak również utrzymująca bezpośrednie relacje z najwyż-
szym kierownictwem firmy. Przestawiony przykład, choć uproszczony, dobitnie ob-
razuje znaczenie tego typu nieformalnych powiązań w przedsiębiorstwie, co często 
jest potwierdzane w prowadzonych badaniach.
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Świadomość współistnienia w organizacji wielu relacji tworzących sieci spo-
łeczne pozwala dostrzec ich znaczenie dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. 
Kształt tych struktur odzwierciedla w dużym stopniu stan danej organizacji wska-
zując na jej mocne i słabe strony a także ukryty potencjał. Warto bowiem podkre-
ślić, iż relacje między pracownikami należy rozumieć jako ważne kanały, którymi 
przepływać mogą takie zasoby jak informacje, wiedza czy innowacyjne pomysły. 
Tym samym struktura tych sieci ma nie tylko istotny wpływ na właściwe funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa, ale również na zdolność organizacji do budowania jej 
kapitału intelektualnego. 

Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego artykułu dalsze rozważania zo-
stały skoncentrowane na sieci komunikacji wewnątrz organizacji, pomijając zagad-
nienia związane z tworzeniem i transferem wiedzy w przedsiębiorstwie1 czy dyfuzji 
innowacji. Wybór ten jest podyktowany przede wszystkim uniwersalnym charakte-
rem tej relacji postrzeganej jako krwioobieg każdej organizacji [13, s. 67], mającej 
ogromny wpływ na poprawne funkcjonowanie firmy. Fakt, iż nadal nierozwiązanym 
problemem pozostaje kwestia sposobu badania nieformalnych procesów przepływu 
informacji w przedsiębiorstwie oraz skuteczne zarządzanie nimi, jest dodatkowym 
argumentem, który przemawia za poświęceniem tego artykułu przedstawionym po-
wyżej kwestiom. 

Wydaje się, że szansą na znaczący wzrost efektywności funkcjonowania firmy 
w tym zakresie jest zastosowanie metody analizy sieci społecznej (Social Network 
Analysis – SNA), pozwalającej na odtworzenie, wizualizację i analizę struktury ko-
munikacyjnej w całym przedsiębiorstwie.

2.  Analiza sieci społecznych jako metoda 
pomiaru komunikacji wewnętrznej

Zakres analizy procesów komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa obecnie ogra-
nicza się głównie do badań ilościowo-jakościowych koncentrujących się na pomia-
rze zadowolenia pracowników z przepływu informacji i wiedzy w organizacji oraz 
wykorzystania narzędzi komunikacyjnych. Analizy ilościowo-jakościowe nie dają 
jednak możliwości pokazania jak w rzeczywistości przepływają zasoby informacyjne 
w przedsiębiorstwie, jakie role pełnią poszczególni pracownicy w systemie komu-
nikacji, gdzie występują ograniczenia w rozprzestrzenianiu się informacji i wiedzy 
oraz jak wygląda rzeczywista sieć współpracy w ramach kluczowych procesów czy 
realizowanych projektów w firmie. 

Na te i wiele innych pytań może dać odpowiedź badanie oparte o metodę SNA 
(Social Network Analysis), która dzięki specyficznym miarom sieciowym pozwala 
interpretować wzory relacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa. SNA to 
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nowoczesna, interdyscyplinarna metoda badawcza, która łączy między innymi do-
robek teorii grafów [15, s. 8–16], algebry macierzowej [8] socjologii, psychologii 
społecznej, antropologii i statystyki [15, s. 10–15]. Jej korzeni można się doszukiwać 
między innymi w rodzącej się w latach 30. socjometrii rozwijanej m.in. przez J.L Mo-
reno i K. Lewin’a a także w antropologii uprawianej w latach 30. i 40. przez E. Mayo 
i W.L. Warner’a. Liczne badania naukowe nawiązujące do obu tradycji i skoncentro-
wane na znaczeniu relacji interpersonalnych pozwoliły w latach 70. i 80. na wypra-
cowanie przez grupę naukowców skupionych wokół H. White’a z Uniwersytetu Ha-
rvarda spójnej metody badawczej. Za swoiste zwieńczenie tego wieloletniego procesu 
uznać można założenie w 1978 roku w Toronto przez B. Wellman’a międzynarodo-
wego stowarzyszenia INSNA (International Network for Social Network Analysis) 
[15, s. 7–37] zajmującego się rozwojem i upowszechnianiem tej metody. Prawdziwą 
popularność analiza sieci społecznych zyskała jednak dzięki rozwojowi oprogramo-
wania ułatwiającego korzystanie ze statystyk sieciowych oraz dającego możliwość 
wizualizacji sieci. 

Od wielu lat narzędzie to jest z powodzeniem stosowane w wielu dyscyplinach 
naukowych a ostatnio coraz większe uznanie zyskuje w obszarze studiów nad or-
ganizacją. Świadczyć może o tym gwałtownie rosnąca liczba prowadzonych badań 
przy wykorzystaniu SNA w krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych, takich 
jak Stany Zjednoczone czy Francja [10], [1], [5], [2], [6]. Metoda ta została zauwa-
żona również przez firmy doradcze, które zaczęły ją wykorzystywać w swojej dzia-
łalności komercyjnej. 

Główną zaletą SNA jest możliwość odtwarzania, mapowania i analizy złożonych, 
wielopoziomowych relacji społecznych, biorąc pod uwagę zarówno bezpośrednie, jak 
i pośrednie kontakty pomiędzy pracownikami pełniącymi rolę tzw. węzłów sieci. Tym 
co istotnie wyróżnia to narzędzie od innych metod badawczych, przede wszystkim 
relacje (tzw. dane relacyjne), które są analizowane. Znacznie odróżnia to narzędzie 
od innych metod badań społecznych, które koncentrują się na właściwościach (tzw. 
atrybutach) badanej populacji [15, s. 2–5]. W przypadku badania sieci społecznych 
w przedsiębiorstwie najistotniejsze są relacje (zarówno bezpośrednie jak i pośrednie) 
poszczególnych osób, a nie ich formalne usytuowanie w strukturze organizacyjnej. 
Analiza koncentrując się na relacjach wskazuje faktyczną rolę danej jednostki (lub 
grupy osób) w nieformalnej strukturze organizacyjnej. 

Badania prowadzone w oparciu o metodę SNA są ukierunkowane przede wszyst-
kim na odtworzenie oraz analizę struktury komunikacji wewnątrz przedsiębior-
stwa, której celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ide-
ami [7, s. 13]. Tego rodzaju badania realizowane są głównie przez przedsiębiorstwa 
zatrudniające powyżej stu pracowników i odznaczające się dojrzałą kulturą or-
ganizacyjną. Potrzeba pomiaru komunikacji wewnętrznej wydaję się być przede 
wszystkim nieodzowna w organizacjach o rozproszonej geograficznie strukturze, 
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przedsiębiorstwach w trakcie wprowadzania ważnych zmian (na przykład w trakcie 
restrukturyzacji lub po fuzjach i akwizycjach). W przypadku międzynarodowych 
korporacji częstym czynnikiem warunkującym podejmowanie tego rodzaju badań 
jest wielokulturowy charakter tych podmiotów, który łączy się z możliwością wystę-
powania silnych barier komunikacyjnych. Oprócz badania całych organizacji analiza 
sieci społecznych stosowana jest również do analizy komunikacji w ramach wyod-
rębnionych procesów, w określonych obszarach wiedzy czy w ramach realizowanych 
projektów. W ten sposób szczegółowo analizowane mogą być różne ważne podsieci 
społeczne funkcjonujące w ramach jednej organizacji.

3.  Miary sieciowe wykorzystywane 
do badania komunikacji w organizacji

SNA poza wspomnianymi wcześniej możliwościami wizualizacyjnymi, pozwala 
na badania sieci przy wykorzystaniu specyficznych mierników, bez których in-
terpretacja danych analitycznych byłaby zdecydowanie utrudniona bądź w wielu 
przypadkach zupełnie niemożliwa. Z tego względu poniżej opisano kilka najistot-
niejszych miar sieciowych dających szansę na lepsze zrozumienie poruszanych 
zagadnień.

Do najważniejszych globalnych wskaźników można zaliczyć: gęstość sieci, śred-
nią ilość relacji, średni dystans między pracownikami, symetryczność i centraliza-
cję sieci. 

Gęstości sieci wyrażona jest stosunkiem liczby rzeczywistych relacji do wszyst-
kich potencjalnie możliwych relacji dla danej wielkości sieci [2, s. 73]. Wskaźnik ten 
w przypadku badania komunikacji pozwala stwierdzić, w jakim stopniu pracownicy 
wykorzystują dostępne kanały komunikacyjne do przekazywania informacji oraz 
wiedzy. Jednocześnie warto podkreślić, iż ze względu na różne wielkości badanych 
organizacji często nie jest możliwe bezpośrednie porównywanie tego wskaźnika mię-
dzy przedsiębiorstwami. W tym kontekście bardziej wskazane jest obliczenie średniej 
ilości relacji przypadającej na pojedynczego pracownika [9, s. 32–33]. 

Warto jednak zaznaczyć, iż z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania 
danej organizacji nie jest pożądane, aby wszyscy pracownicy komunikowali się ze 
sobą. Często zbyt intensywna komunikacja może powadzić do dezorganizacji pracy 
i wpływać destrukcyjnie na efektywność jej funkcjonowania. Stąd też optymalizacja 
komunikacji nie może być utożsamiana z maksymalizacją ilości kontaktów przez 
wszystkich pracowników i dążenia do osiągnięcia pełnej gęstości sieci. 

W celu scharakteryzowania potencjalnej efektywności komunikacji wykorzy-
stuje się również często wskaźnik średniego oddalenia (dystansu) pracowników. 
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Nawiązuje on do eksperymentu „Świat jest mały” Stanley’a Milgrama, który po-
zwolił autorowi udowodnić, iż każde dwie osoby na świecie oddziela średnio pięciu 
pośredników [17, s. 130–148]. W przypadku przedsiębiorstwa wysoka wartość tego 
wskaźnika oznacza występowanie zbyt dużej ilości osób pośredniczących w kon-
taktach między poszczególnymi pracownikami, co stanowi z reguły istotną barierę 
utrudniającą swobodny przepływ informacji lub wiedzy. Często przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest słaba znajomość pomiędzy członkami organizacji lub zbyt zhierar-
chizowana struktura organizacyjna. 

Symetryczność sieci komunikacyjnej wskazuje natomiast na procent odwza-
jemnionych relacji. Wysoki poziom symetryczności dobrze świadczy o współpracy 
pracowników i o poziomie zaufania jakim siebie obdarzają. Ponadto istotny procent 
relacji odwzajemnionych oznacza brak silnych barier wertykalnych pomiędzy pra-
cownikami o różnym stopniu zaszeregowania. Z drugiej strony niska wartość tego 
wskaźnika sugeruje nazbyt hierarchiczne stosunki między przełożonymi a podwład-
nymi, co może być wynikiem specyficznej kultury organizacyjnej. Poziom zhierarchi-
zowania organizacji może być dodatkowo badany za pomocą wskaźnika centralno-
ści. Ilustruje on jak dalece przedsiębiorstwo jest oddalone od tzw. struktury gwiazdy 
[15, s. 89–90], w której wszyscy pracownicy komunikują się z jedną, centralnie usy-
tuowaną osobą, kontrolującą cały proces komunikacji.

Ważnym elementem badania komunikacji jest analiza wspomnianych wcześniej 
podsieci funkcjonujących w organizacji, a więc specyficznych grup pracowników. 
Warto jednak podkreślić, iż metoda SNA pozwala nie tylko na zbadanie arbitralnie 
określonych podsieci, ale również, w oparciu o odpowiednie statystyki sieciowe, daje 
możliwość zidentyfikowania tego rodzaju nieformalne grupy pracowników.

W pierwszym przypadku analizie często poddana jest wewnętrzna struktura ko-
munikacyjna danego działu czy innej jednostki organizacyjnej. W celu przeanali-
zowania organizacji pod względem ewentualnych barier w przekroju horyzontal-
nym, rozpatrywany jest na przykład poziom współpracy pomiędzy działami, które 
ze względu na powierzone im zadania powinny ze sobą ściśle współpracować. In-
tensywność współpracy pomiędzy formalnie wyodrębnionymi grupami obliczana 
jest na podstawie omówionego już wcześniej współczynnika gęstości. W podobny 
sposób badać można komunikację wertykalną pomiędzy osobami o różnym stop-
niu zaszeregowania. 

Istotną zaletą metody SNA jest możliwość identyfikowania różnych grup pra-
cowniczych wyłącznie w oparciu o charakterystykę sieci (tzw. poziom meso analizy). 
Specyficzne wskaźniki pozwalają identyfikować m.in. osoby tworzące rdzeń sieci ko-
munikacji czy kliki. W pierwszym przypadku metoda SNA umożliwia wskazanie 
pracowników, którzy komunikują się ze sobą względnie intensywnie i z którymi jed-
nocześnie chętnie kontaktują się pozostałe osoby tworzące peryferia sieci. Natomiast 
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kliki to grupy składające się przynajmniej z trzech pracowników, którzy komunikują 
się ze sobą maksymalnie intensywnie tzn. wykorzystują wszystkie możliwe kanały 
komunikacji. Tego rodzaju grupy tworzone są najczęściej przez osoby obdarzające 
się dużym zaufaniem i chętnie ze sobą współpracujące. Jednocześnie warto podkre-
ślić, iż w przypadku, gdy w organizacji zidentyfikowanych zostanie zbyt wiele roz-
łącznych klik wówczas może to świadczyć o potencjalnych konfliktach lub innych 
barierach komunikacyjnych w organizacji.

4.  badanie ról społecznych pracowników 
przy wykorzystaniu metody SNA

Ważnym elementem analizy komunikacyjnej organizacji jest badanie ról społecz-
nych, pełnionych przez poszczególnych pracowników (tzw. poziom mikro analizy). 
Taka możliwość to jedna z najważniejszych wartości dodanych badań wykorzystują-
cych metodę SNA. W oparciu o statystyki dotyczące relacji inicjowanych i odbiera-
nych przez danego pracownika, określić można cztery podstawowe role społeczne: 
integratorów sieci, źródeł informacji, inicjatorów komunikacji oraz pracowni-
ków peryferyjnych, odzwierciedlone w macierzy komunikacyjnej.

Pierwszą grupę tworzą osoby, które są uważane przez współpracowników za 
istotne źródła informacji, same jednocześnie chętnie tą wiedzą się dzielą, inicjując 
wiele relacji. Integratorzy sieci to najcenniejsze osoby z punktu widzenia komuni-
kacji wewnętrznej, które spajają organizację pod względem komunikacyjnym i dy-
namizują całą sieć relacyjną. 

Nieco odmienną rolę pełnią tzw. źródła informacji, tj. pracownicy uważani 
przez pozostałych członków organizacji za osoby dobrze poinformowane. Pracow-
nicy ci jednak z różnych przyczyn nie inicjują proporcjonalnej liczby relacji, co może 
sprawiać, że informacje i wiedza, którą dysponują, nie są w wystarczającym stop-
niu dystrybuowane i wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Może mieć to miejsce 
w przypadku, gdy zbyt dużo osób zwraca się do nich z zapytaniami. W skrajnych 
przypadkach osoby te mogą pełnić rolę „wąskich gardeł” (bottleneck), blokując wspo-
mniane procesy [5, s. 73–74]. 

Inicjatorzy relacji to z kolei pracownicy szukający wiedzy w organizacji, jednak 
sami - w ocenie innych – nie stanowią ważnych źródeł informacji. W praktyce są 
to często nowozatrudnieni pracownicy. Pozostałe osoby (peryferia sieci) znajdują 
się natomiast na obrzeżach badanych procesów, wchodząc w stosunkowo niewielką 
liczbę relacji [5, s. 76–79].

Oprócz wspomnianych czterech ról, w oparciu o inne statystyki sieciowe, wy-
różnić można tzw. brokerów informacji (information brokers), którzy mogą pełnić 
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rolę łączników (bondary spanners) lub wspomnianych wcześniej wąskich gardeł. 
Pracownicy pełniący rolę brokerów co do zasady umożliwiają komunikację po-
między innymi osobami, które nie komunikują się ze sobą bezpośrednio. Osoby 
te doskonale orientują się w funkcjonowaniu organizacji, co często jest podykto-
wane dłuższym stażem lub zakresem ich obowiązków. Jednocześnie należy podkre-
ślić, iż zbyt duży wpływ brokerów informacji na komunikację wewnętrzną może, 
w przypadku odejścia tych osób, doprowadzić do utraty spójności komunikacyjnej 
organizacji. Tym samym z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa warto jest 
ograniczyć rolę brokerów poprzez zapewnienie bezpośrednich kontaktów między 
pracownikami. W tym kontekście metoda SNA umożliwia badanie odporności 
sieci, dzięki czemu możliwe jest określenie wpływu kluczowych brokerów infor-
macji na jej spójność. 

Rola łączników wydaje się bardziej jednoznaczna. Pracownicy ci zapewniają bo-
wiem komunikację pomiędzy różnymi grupami pracowników np. reprezentujących 
różne działy czy biura regionalne [5, s. 74–76]. W ten sposób niwelują oni naturalne 
bariery strukturalne, które istnieją w każdej organizacji. Warto również podkreślić, 
iż osoby będące łącznikami w danej organizacji to według części badaczy poten-
cjalni innowatorzy, którzy posiadają dostęp do zróżnicowanych źródeł informacji 
i wiedzy [4, s. 349–399].

5.  Przykłady praktycznego wykorzystania 
SNA do analizy komunikacji wewnętrznej

W celu przybliżenia problematyki związanej z wykorzystaniem metody SNA do 
badania komunikacji wewnętrznej, poniżej omówione zostaną wybrane wyniki jed-
nego z prowadzonych projektów. Przedstawione rysunki obrazują sieci społeczne 
odtworzone na bazie komunikacji i współpracy w średniej wielkości przedsiębior-
stwie przechodzącym proces restrukturyzacji. Badana firma, która istnieje od po-
nad dwudziestu lat, dwa lata przed rozpoczęciem projektu została przejęta przez 
inwestora branżowego. W trakcie przeprowadzanych zmian z firmy odeszło wielu 
pracowników o długim stażu a ich miejsce systematycznie zaczęli zajmować nowi. 
Wymieniony został cały zarząd oraz duża część kadry kierowniczej. Nowy właści-
ciel, zaraz po przejęciu przedsiębiorstwa, postanowił wprowadzić nowe zasady re-
krutacji oraz zarządzania kadrami. Opracowany został między innymi system wdra-
żania nowych pracowników do pracy (onboarding). Mimo wprowadzenia istotnych 
zmian mających na celu optymalizację struktury organizacyjnej oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi, zarząd zaobserwował spadek wydajności pracy oraz narastanie 
konfliktów w organizacji. 
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Rysunek 2.  Struktura komunikacji pomiędzy pracownikami z wyróżnieniem 
przynależności do działów i długości stażu

Źródło: Opracowanie własne, wizualizacja Netdraw2.

Powyższy rysunek przedstawia strukturę komunikacji w badanej firmie, gdzie 
kształtem zaznaczone zostały poszczególne działy zaś intensywnością koloru staż 
pracowników. Bardziej intensywny kolor wskazuje na dłuższy staż w organizacji. Ko-
lor biały i jasno szary to osoby zatrudnione w firmie w przeciągu ostatnich dwóch 
lat. Jak wynika z powyższego grafu, wiele osób o stażu do dwóch lat to nadal osoby 
peryferyjne, pod względem komunikacyjnym np. pracownicy o nr 29, 30, 37, 38, 47, 
48, 72. Wynika z tego, iż zaimplementowany program wdrażania nowych pracow-
ników do firmy jest mało skuteczny, natomiast organizacja po dwóch latach zmian 
została silnie podzielona na linii „starych” i „nowych” pracowników, którzy rzadko 
kontaktują się ze sobą. Ponadto powyższa wizualizacja zwraca uwagę na centralną 
pozycję pracowników o najdłuższym stażu (kolor czarny). 
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Rysunek 3.  Osoby pełniących role pośredników (brokerów) informacji

Źródło: Opracowanie własne, wizualizacja Netdraw.

Oprócz analizy całej struktury sieci komunikacji przeprowadzono również ba-
danie ról pracowników, w tym między innymi poszukiwano kluczowych brokerów 
informacji. Powyższy rysunek przedstawia strukturę komunikacji w badanej firmie 
wskazując kształtem osoby przynależące do poszczególnych działów. Jednocześnie 
wielkość węzłów symbolizuje pełnienie przez daną osobę roli pośrednika w komu-
nikacji pomiędzy innymi pracownikami. Największymi brokerami informacji wśród 
„starych” pracowników są osoby nr 5 i 42. W ich przypadku warto zwrócić uwagę, 
iż łączą oni pracowników zarówno o długim, jak i krótkim stażu oraz pracowników 
funkcjonujących w różnych działach. Istotną rolę w tym kontekście pełni również 
jeden z nowozatrudnionych pracowników (nr 2), który łączy komunikacyjnie sto-
sunkowo słabo powiązane ze sobą działy zatrudniające głównie pracowników o krót-
kim stażu. Na bazie osiągniętych wyników możliwe jest podjęcie działań mających 
na celu „odciążenie” największych pośredników od komunikacji, jak również świa-
dome kształtowanie zespołów projektowych i grup zadaniowych. Biorąc pod uwagę 
fiasko dotychczasowej polityki w zakresie integracji nowych pracowników wyniki 
tej analizy mogą stanowić istotny wkład w wypracowanie nowej strategii wdrażania 
pracowników do firmy na przykład poprzez planowanie spotkań z kluczowymi (także 
pod względem komunikacyjnym) pracownikami w biurze.
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Rysunek 4.  Struktura współpracy w organizacji 

Źródło: Opracowanie własne, wizualizacja Netdraw.

Innym z zadań realizowanego projektu było zbadanie struktury współpracy mię-
dzy pracownikami. Tym razem pod uwagę wzięte zostały jedynie silne relacje oparte 
na zaufaniu i wzajemności wskazujące na przepływ wiedzy ukrytej (cichej)1. Powyż-
szy rysunek stanowi ilustrację struktury współpracy w badanym przedsiębiorstwie. 
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wizualizacji kształt węzłów symbolizuje 
przynależność poszczególnych osób do działów natomiast intensywność koloru okre-
śla długość stażu pracowników. Bardziej intensywny kolor wskazuje na dłuższy staż 
w organizacji. W tym przypadku zauważyć można jak wielu pracowników o krótkim 
stażu pozostaje poza badaną siecią (kolor biały i jasno szary). Brak spójnej struktury 
sieci w praktyce oznacza, iż wiedza nie przepływa swobodnie, co ma istotny wpływ 
na prawidłowe funkcjonowanie organizacji. Na tym rysunku ponownie widoczny 
jest podział na „nowych” i „starych” pracowników, co jeszcze dobitniej wskazuje na 
nieskuteczność dotychczasowej strategii wdrażania nowych pracowników do firmy. 
Analiza tej struktury pozwoliła ponadto zidentyfikować istotne bariery pomiędzy 
różnego rodzaju działami i zaplanować działania mające na celu poprawę integracji 
i tym samym współpracy w firmie.

Jak można zauważyć oprócz budowy bądź optymalizacji strategii przedsiębiorstwa 
w zakresie komunikacji wewnętrznej uzyskane wyniki badania mogą być cennym 

1 Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 25.
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źródłem wiedzy pozwalającym na ewaluację podjętych działań na przykład w za-
kresie wspomnianego wcześniej onboardingu. Kolejne poziomy analizy umożliwiają 
prześledzenie pozycji nowozatrudnionych pracowników zarówno w firmie jak i po-
szczególnych działach. Systematyczne prowadzenie tego rodzaju badań daje możli-
wość śledzenia rozwoju poszczególnych pracowników oraz szybkie identyfikowanie 
potencjalnych liderów. W ten sposób badanie oparte o metodę SNA wydaje się być 
również istotnym narzędziem wspierającym zarządzanie talentami w organizacji. 
Warto bowiem podkreślić, iż wyniki analizy na poziomie mikro stanowią ciekawe 
uzupełnienie przeprowadzanych ocen kompetencji pracowników wskazując na ich 
zdolności komunikacyjne oraz prestiż wśród pozostałych członków organizacji. 
Wyniki tego rodzaju audytu pozwalają również krytycznie spojrzeć na strukturę or-
ganizacyjną badanego podmiotu. Tym samym przeprowadzone badanie może dać 
asumpt do wprowadzenia zmian w tym zakresie.

6.  Wnioski końcowe 

Analiza sieci społecznej umożliwia odtworzyć rzeczywisty sposób funkcjonowa-
nia organizacji. To właśnie relacje społeczne stanowią bowiem swoistą infrastruk-
turę, dzięki której w przedsiębiorstwie migrują informacje, wiedza i innowacje. Tym 
samym znaczenie sieci społecznych jest odczuwalne w niemal każdym aspekcie za-
rządzania. Rola tych dynamicznych struktur jest szczególnie widoczna w obszarze 
komunikacji wewnętrznej, zarządzania wiedzą czy zarządzania talentami. 

Praktycznym wyzwaniem jest w tym kontekście możliwość odtwarzania i szcze-
gółowego analizowania omawianych relacji. Problem ten ma szczególne znaczenie 
w przypadku dużych organizacji oraz podmiotów o specyficznej, skomplikowanej 
strukturze, gdzie sieci społeczne są bardzo trudne do zidentyfikowania. 

Wydaje się, iż obecnie najbardziej odpowiednim narzędziem analitycznym do pro-
wadzenia wyżej wymienionych badań jest metoda SNA. Analiza sieci społecznych, 
wspierana dedykowanym oprogramowaniem, jest narzędziem uniwersalnym służącym 
do badania wszelkich struktur o charakterze sieciowym. Jej stosowanie w organizacji 
pozwala przede wszystkim na odtworzenie, oraz wizualizację sieci społecznych w bada-
nej organizacji, jak również daje możliwość wielowymiarowej analizy danej struktury. 
Wykorzystując odpowiednie miary sieciowe możliwe jest zarówno zbadanie struktury 
komunikacji wewnętrznej, jak również skoncentrowanie się na roli poszczególnych jed-
nostek w organizacji. Tym co niewątpliwie wyróżnia badania oparte o metodę SNA, 
jest przede wszystkim poziom szczegółowości uzyskanych wyników. Możliwość pre-
cyzyjnej identyfikacji wąskich gardeł, barier komunikacyjnych oraz kluczowych dla 
organizacji pracowników dynamizujących proces komunikacji, dają istotną przewagę 
tego narzędzia nad dotychczas stosowanymi analizami ilościowo-jakościowymi. 
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Ponadto uniwersalność analizy sieci społecznych sprawia, iż może być ona wy-
korzystywana jako narządzie wsparcia wielu innych aspektów zarządzania organiza-
cją, w tym zarządzania strategicznego. SNA umożliwia pomiar relacji zewnętrznych 
przedsiębiorstwa, w wielu przypadkach stanowiących jedno z najcenniejszych akty-
wów firmy. Przykładowymi relacjami mogą być powiązania personalne, kapitałowe, 
kooperacja, umowy konsorcyjne czy kontrakty handlowe. Autorzy mając świadomość 
ogromnego znaczenia metody badawczej dla zarządzania organizacją sieciową, pra-
cują obecnie nad możliwościami praktycznego zastosowania SNA do budowy strate-
gii przedsiębiorstwa oraz pomiaru kapitału relacyjnego i sektorowego organizacji. 
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ANALIZA SIECI SPOŁECZNEJ JAKO 
NOWOCZESNE NARZęDZIE POMIARU 
KOMUNIKACJI WEWNętRZNEJ

STrESzczEnIE

Artykuł koncentruje się na przedstawieniu możliwości wykorzystania Analizy Sieci 
Społecznych (Social Network Analysis- SNA) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest to 
metoda mającą szerokie zastosowanie zarówno w obszarze optymalizacji funkcjonowania 
organizacji, jak również tworzenia strategii przedsiębiorstwa w oparciu o badanie i pomiar 
relacji zewnętrznych firmy w otoczeniu konkurencyjnym.
Treść artykułu została poświęcona możliwościom wykorzystania metody SNA do analizy 
dynamicznej sieci społecznej tworzonej przez pracowników i łączące ich relacje takie jak 
znajomość, przyjaźń, komunikacja czy współpraca. Ta skomplikowana struktura stanowi 
rzeczywisty obraz przedsiębiorstwa, który znacząco odbiega od statycznych i zhierarchi-
zowanych schematów organizacyjnych. Proponowana w artykule zmiana spojrzenia na 
przedsiębiorstwo pozwala dostrzec wartość relacji społecznych, które mają bezpośredni wpływ 
na efektywność funkcjonowania organizacji. Stąd też możliwość badania wspomnianych 
struktur sieciowych wydaje się być kluczowym zagadnieniem.
Prowadzenie takich badań w oparciu o metodę SNA, pozwala na odtworzenie, mapowanie 
i analizę złożonych, wielopoziomowych relacji społecznych, uwzględniających zarówno 
bezpośrednie, jak i pośrednie powiązania pracowników. Dzięki specyficznym statystykom 
umożliwia ona również interpretację wzorów relacji pomiędzy członkami organizacji.
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Jak wykazuje niniejszy artykuł badanie wewnętrznych sieci społecznych przedsiębiorstwa może 
w znaczącym stopniu pomóc w procesie optymalizacji funkcjonowania firmy, jak również 
stanowi istotny wkład w obszarze zarządzania talentami i wiedzą przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: sieci społeczne, analiza sieci społecznych, SNA, 
komunikacja wewnętrzna, zarządzanie, struktura organizacyjna

SOCIAL NEtWORK ANALySIS AS A MODERN 
anaLYTIcaL TOOL TO MEaSurE 
an InTErnaL cOMMunIcaTIOn 

Abstract

The article focuses on presentation of possibilities of using Social Network Analysis-SNA 
in business management. This is a method widely used both to optimize functioning of an 
organization, and to design strategy for creation of an enterprise based on examination and 
measurement of external relations of the company in the competitive environment.
The content of the article has been devoted to possibilities of using the SNA method for 
dynamic analysis of a social network created by employees, and their relations, such as acquain-
tance, friendship, communication or cooperation. This complicated structure is a realistic 
reflection of an enterprise that significantly differs from static and hierarchical organizational 
diagrams. The change in perspective proposed in the article enables recognition of the value 
of social relations that have a direct impact on effectiveness of an organization. Thus the possi-
bility of examination of the concerned network structures seems to be a key issue.
Conducting such studies based on the SNA method enables reproduction, mapping, and 
analysis of complex and multi-level social relations with consideration to both direct and 
indirect relations between employees. Specific measurements also allow interpretation of 
pattern of relations between members of the organization.
As this article demonstrates, examination of internal social networks in an enterprise may 
substantially help in the process of optimization of the company’s operation, and is an 
important contribution to the area of talent and knowledge management.

Keywords: social network, Social Network Analysis (SNA), internal 
communication, management, organizational structure
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ADAM SZPADERSKI*

KONCEPCJA PARADyGMAtU 
I JEJ ZNACZENIE DLA 

NAUK O ZARZĄDZANIU

1.  Wstęp

W ciągu ostatnich lat w polskim i zagranicznym środowisku badaczy nauk o za-
rządzaniu toczy się wielowątkowa debata wokół powiązanych problemów dezinte-
gracji i tożsamości dyscypliny [6, s. 331–341; 10; 12, s. 213–219; 23, s. 262–286; 27, 
s. 224–230; 46, s. 35–37; 50, s. 599–620; 54; 55]. Główną osią analiz jest zjawisko 
blokowania się przepływu informacji pomiędzy coraz liczniejszymi teoriami i kon-
cepcjami zarządzania. Poruszane są w związku z tym między innymi takie kwestie 
jak: niewspółmierność teorii, wyhamowanie procesów synergii i właściwej kumu-
lacji oraz koordynacji wiedzy o zarządzaniu, zagadnienie kryteriów kwalifikowania 
wiedzy naukowej, jak również problematyczność statusu samej teorii w zarządzaniu 
i jej znaczenia dla budowania dyrektyw praktycznych.

W kontekście tych dyskusji często pojawia się pojęcie „paradygmatu” związane ze 
słynną koncepcją Thomasa S. Kuhna, wyłożoną w Strukturze rewolucji naukowych, 
najbardziej wpływowym dziele we współczesnej metodologii nauk [39]1. Zazwyczaj 
jednak odwołania te mają charakter fragmentaryczny – skupiają się na wybranym 
elemencie koncepcji paradygmatu lub posługują się samym pojęciem, w jego ogól-
nym, często niesprecyzowanym znaczeniu i w oderwaniu od złożonego kontekstu 
teorii Kuhna. Przyczynia się to do powstawania nieadekwatnego obrazu tej teorii 
i narastania, często bezprzedmiotowych sporów i krytyk. Przykładem mogą być, 
z jednej strony, ostrzeżenia przed jednowładztwem paradygmatu, co rzekomo miał 

* Dr Adam Szpaderski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.
1 Kuhn rozwijał swoje stanowisko w pismach pokrytycznych, do których także będę się odnosił w ni-

niejszym artykule.
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propagować Kuhn, a z drugiej, kierowane pod jego adresem, oskarżenia o relaty-
wizm czy irracjonalizm.

W tej sytuacji zasadne wydaje się powrócenie „do źródeł” i przypomnienie, 
w ogólnym zarysie, teorii Kuhna, która, w oparciu o pogłębione badania historyczne, 
prezentuje złożone i wieloaspektowe ujęcie procesu ewolucji nauki i funkcjonowa-
nia wspólnot naukowych. Sądzę, że głębsze wniknięcie w tę, najbardziej wpływową 
dwudziestowieczną teorię nauki, może pomóc nam lepiej zrozumieć sytuację w ja-
kiej obecnie znajdują się nauki o zarządzaniu i wspomóc nasz namysł nad podsta-
wowymi problemami z jakimi boryka się ta dyscyplina.

Nasuwa się jednak pewna wątpliwość, do której warto się odnieść już na wstępie. 
Faktem jest, że koncepcja Kuhna opiera się głównie na historycznej analizie nauk 
przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w fizyce i astronomii. 
Istnieją jednak pewne przesłanki pozwalające sądzić, że koncepcję paradygmatu 
można zasadnie rozważać również w kontekście nauk o zarządzaniu. Zacznijmy od 
tego, że ujęcie Kuhna znalazło uznanie i jest stosowane do opisu stanu metodolo-
gicznego w takich rozwiniętych naukach społecznych jak psychologia, socjologia 
i ekonomia. Również w samych naukach o zarządzaniu coraz częściej pojawiają się 
podobne próby [41, s. 672–690; 52, s. 529–557]2. Warto ponadto zauważyć, że kon-
cepcja Kuhna pozwala, w przeciwieństwie do tradycyjnych podejść (jak np. neo-
pozytywizm), skupiających się niemal wyłącznie na rekonstrukcji logicznej teorii 
naukowych, uchwycić specyfikę nauk znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju – 
a do takich musimy zaliczyć nauki o zarządzaniu. Wcześniejsze ujęcia koncentro-
wały się na kontekście uzasadnienia i starały się przedstawić idealną strukturę teorii 
naukowej, zakładając, że jest ona stała dla każdej rozwiniętej dyscypliny. Tymczasem 
Kuhn, jako główny przedstawiciel tzw. uhistorycznionej filozofii nauki, przeciwsta-
wił się takiemu podejściu, jako zbyt ubogiemu i statycznemu. W swoich analizach 
nie ograniczał się wyłącznie do badań logicznych, ale uwzględniał również historię, 
socjologię oraz psychologię nauki. Umożliwiło mu to przedstawienie bogatej i dy-
namicznej koncepcji, która opisuje teorie i wspólnoty naukowe na różnych etapach 
ich rozwoju.

Chcę ponadto zwrócić uwagę na to, że koncepcja Kuhna kładzie szczególny na-
cisk na zastosowania teorii w praktyce badawczej – podstawowym składnikiem pa-
radygmatu są bowiem zbiory tzw. wzorców, czyli modelowych zastosowań teorii do 
rozwiązywania konkretnych problemów naukowych, tzw. łamigłówek3. Podkreślenie 

2 Początek dyskusji na temat paradygmatów w naukach o zarządzaniu można datować od publikacji kla-
sycznej już książki [5].

3 Termin „łamigłówka” (odniesienie do problemów szachowych, szarad) został wprowadzony w celu 
podkreślenia, iż konkretne problemy naukowe są wyzwaniami dla pomysłowości badaczy i to ich obarcza się 
winą za brak pozytywnych rozwiązań a nie teorie, na gruncie której prowadzą badania. Jest tak przynajmniej 
do momentu wystąpienia kryzysu w wyniku nagromadzenia się nierozwiązanych łamigłówek [32, s. 376].
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tego konkretnego, aplikacyjnego wymiaru teorii naukowych jest ważnym wkładem 
Kuhna do metodologii nauk. Dostrzegam tu kolejny powód, by koncepcję paradyg-
matu rozważyć w kontekście nauk o zarządzaniu. Szczególnie bliskie powinno być 
nam bowiem stanowisko, które docenia i odzwierciedla subtelny i nierozerwalny 
związek między teorią i praktyką naukową – wzbogaca rozwinięte ujęcie teorii na-
ukowej o aspekt aplikacyjny, a treningowi przyznaje równie ważną rolę co studiom 
czysto teoretycznym. Postaram się pokazać, że przystosowanie koncepcji wzorców 
do nauk o zarządzaniu stwarza interesującą możliwość wyodrębnienia dwóch ich 
typów. Pierwszym typem byłyby wzorce dla badaczy, czyli wzorcowe opracowania 
uznanych badań i eksperymentów w naukach o zarządzaniu. Drugim zaś byłyby 
wzorce dla menedżerów, to jest uznane przykłady zastosowania wyników badaw-
czych, uzyskanych w ramach danego paradygmatu zarządzania, do konkretnych 
problemów praktyki organizacyjnej.

W kolejnych częściach artykułu przybliżam pojęcie paradygmatu i wyodrębniam 
dwa podstawowe znaczenia, w jakich funkcjonuje ono w teorii Kuhna. Następnie 
omawiam krótko strukturę macierzy dyscyplinarnej, czyli paradygmatu w szerszym 
sensie, zwracając przy tym szczególną uwagę na wspomnianą koncepcję wzorców 
(paradygmat w węższym sensie). Kolejny paragraf poświęcam na ogólne omówienie 
Kuhnowskiej koncepcji wspólnot naukowych i rozwoju nauki. Wprowadzane treści 
w miarę możliwości staram się ilustrować przykładami z nauk o zarządzaniu i in-
nych nauk społecznych. W oparciu o przedstawioną koncepcję Kuhna, postaram się 
w zakończeniu artykułu sformułować kilka postulatów dotyczących rozwoju nauk 
o zarządzaniu.

2.  treść pojęcia „paradygmat”

Kuhn stwierdza, że „[p]aradygmat określa to, co wspólne jest wszystkim członkom 
danej wspólnoty naukowej i tylko im. I odwrotnie, posiadanie wspólnego paradyg-
matu czyni z grupy skądinąd rozproszonych osób taką właśnie wspólnotę” [36, s. 407, 
408]4. Przez paradygmat można zatem rozumieć pewną tradycję badawczą, szkołę 
naukową, w której panuje względna jednomyślność w kwestiach ujmowania rzeczy-
wistości, przedmiotu badań, procedur badawczych, spodziewanych wyników a także 
akceptowanych wartości i kryteriów naukowych. Jest to oczywiście bardzo ogólne 
i wieloznaczne rozumienie tego pojęcia. Pod wpływem krytyki, Kuhn, w późniejszych 

4  Na pierwszy rzut oka, stosunek między pojęciami paradygmatu i wspólnoty naukowej przywodzi na 
myśl błędne koło. Nie musi tak jednak być, bowiem paradygmat wydaje się mieć pierwszeństwo ontolo-
giczne – wokół paradygmatu organizuje się wspólnota, wspólnota naukowa jest pierwotna w porządku epi-
stemologicznym – by zrekonstruować konkretny paradygmat badacz musi najpierw wyodrębnić wspólnotę 
naukową, [16, s. 149].
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pracach, doprecyzował swoje pierwotne stanowisko wprowadzając dwa podstawowe, 
wzajemnie powiązane, znaczenia terminu „paradygmat” [34, s. 314].

Paradygmat w szerszym rozumieniu jest to tzw. „macierz dyscypliny naukowej”. 
Pod tym określeniem kryje się koncepcja wyodrębniająca cztery podstawowe ele-
menty wokół których zwykle powstają i rozwijają się dyscypliny naukowe. Są to: 
symboliczne uogólnienia, modele heurystyczne i ontologiczne, wartości naukowe 
oraz wzorce. Poszczególne składniki omówię szerzej w kolejnym podpunkcie. Za-
trzymam się jednak przy ostatnim z wymienionych tu elementów, gdyż to właśnie 
wzorce, ze względu na swoje szczególne znaczenie, stanowią drugie, węższe rozu-
mienie paradygmatu.

Wzorce to przyjęte przez wspólnotę naukową rozwiązania konkretnych proble-
mów naukowych. Dzięki powszechnie uznanej skuteczności służą jako przykłady, na 
podstawie których, na zasadzie analogii, można modelować rozwiązania kolejnych ła-
migłówek napotykanych w trakcie praktyki badawczej i studiowania teorii naukowej 
[34, s. 327]. Przerabiając klasyczne wzorce naukowcy i studenci uczą się jak stosować 
te same, zaakceptowane uogólnienia, modele i kryteria w bardzo różnorodnych sy-
tuacjach problemowych. W ten sposób dochodzą do faktycznego przyswojenia sobie 
określonego obrazu badanego świata i stopniowo stają się rzeczywistymi członkami 
wspólnoty postrzegania, języka i wartości, jaką jest paradygmat.

3.  Komponenty paradygmatu 
jako macierzy dyscyplinarnej

Jak wskazywałem powyżej, Kuhn wyróżnia cztery typowe składniki macierzy dys-
cyplinarnej, czyli paradygmatu w szerszym sensie. Pierwszy to symboliczne uogól-
nienia. Funkcjonują one przede wszystkim jako prawa naukowe a częściowo rów-
nież jako definicje zawartych w nich wyrażeń/symboli. Kuhn określa ten element 
swojej teorii w następujący sposób: „wyrażenia – nie budzące zastrzeżeń i zgodnie 
stosowane przez członków grupy – które można z łatwością ująć w jakąś formułę 
logiczną” [34, s. 316]. Nie muszą one zatem koniecznie występować w postaci sfor-
malizowanej. Kuhn podaje między innymi takie przykłady sformułowań słownych: 
„pierwiastki łączą się ze sobą w związek chemiczny w stałym stosunku wagowym”, 
czy „akcja równa się reakcji” [34, s. 316]. Zgodnie uznawane uogólnienia dostarczają 
członkom wspólnot naukowych niezbędnego punktu oparcia przy prowadzeniu ba-
dań i rozwiązywaniu konkretnych problemów. Biorą udział między innymi w syste-
matyzowaniu i wyjaśnianiu zebranych danych, jak również w przewidywaniu, pro-
jektowaniu i stawianiu diagnoz [29, s. 12–71; 48, s. 197–275].

Ten element koncepcji Kuhna może rodzić stosunkowo najwięcej kontrowersji, 
gdy odniesiemy go do nauk o zarządzaniu. Wysuwa się bowiem czasem wątpliwości, 
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zwłaszcza w ramach stanowisk postmodernistycznych, co do możliwości a nawet po-
trzeby ustalania praw naukowych tej dyscypliny. Taki sceptycyzm może być zasadny 
jeśli chodzi o prawa bezwyjątkowe, jednak jest on znacznie trudniejszy do utrzyma-
nia gdy weźmiemy pod uwagę prawa statystyczne oraz generalizacje historyczne. 
W naukach o zarządzaniu w ramach wielu nurtów podejmowano próby formuło-
wania praw o różnym stopniu ogólności. Klasycznym przykładem są analizy K. Bo-
uldinga zawarte w jego dziele The Organizational Revolution [4]. Z nowszych prób, 
można wskazać rozwijające się podejście ewolucyjne w naukach o zarządzaniu, któ-
rego przedstawiciele starają się formułować generalizacje, poprzez aplikowanie do 
dziedziny zarządzania praw uznawanych w paradygmacie ekonomii ewolucyjnej, któ-
rej podstawowym dziełem jest An Evolutionary Theory of Economic Change autorstwa 
R.R. Nelsona i S.G. Wintera [45]. Zauważmy ponadto, że nauki o zarządzaniu mogą 
również odwoływać się do praw przyjmowanych w takich pokrewnych dyscyplinach 
jak ekonomia, socjologia czy psychologia i stosować je do rozwiązywania własnych, 
specyficznych łamigłówek, co zresztą coraz częściej ma miejsce.

Drugim wymienianym przez Kuhna komponentem paradygmatu są modele heu-
rystyczne i ontologiczne. Wprowadzenie tego elementu wiąże się z przekonaniem, 
że fakty i logika, czyli inaczej, doświadczenie i rozumowanie analityczne, nie stano-
wią wystarczającej podstawy dla kształtowania się paradygmatów i dokonywania 
wyborów między alternatywnymi teoriami. Potrzebne są ponadto pewne czynniki 
zewnętrzne, pozaempiryczne, między innymi właśnie wiara w konkretne modele 
heurystyczne i ontologiczne [34, s. 318]. Pierwsze z nich są przede wszystkim źró-
dłem akceptowanych i preferowanych w danej wspólnocie naukowej analogii, meta-
for i porównań. Prostym przykładem przytaczanym przez Kuhna jest porównywanie 
zachowania cząsteczek gazu do nieuporządkowanych ruchów, mikroskopijnych, ela-
stycznych kul bilardowych [34, s. 318]. Jeśli chodzi o nauki o zarządzaniu to np. w pa-
radygmacie systemowym, do podstawowych modeli heurystycznych można zaliczyć 
modele ekwifinalności i sprzężenia zwrotnego, typową metaforą jest zaś metafora 
organizmu. Inne dobrze znane modele funkcjonujące w naukach o zarządzaniu to 
na przykład modele podejmowania decyzji, takie jak model racjonalny, model kosza 
na śmieci czy model prób i błędów. Z kolei podejście postmodernistyczne z mode-
lowania heurystycznego uczyniło wręcz swoją istotę, wprowadzając wiele barwnych 
metafor np. organizacja jako tekst, dyskurs, opowieść, kolaż czy teatr [13, s. 69; 44]. 
Trzeba jednak zauważyć, że w naukach o zarządzaniu przyjmowane modele są ciągle 
zbyt luźno powiązane z uznawanymi uogólnieniami i innymi składnikami teorii. 

Modele ontologiczne odzwierciedlają najgłębsze przekonania badaczy dotyczące 
faktycznej struktury oraz sposobu funkcjonowania badanego wycinka rzeczywisto-
ści. Jako przykład przywołam ponownie ogólną teorię systemów, w ramach której do 
podstawowych przekonań ontologicznych można zaliczyć pogląd, że całość to więcej 
niż suma części a interakcje między częściami mają charakter złożony i nietrywialny. 
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W tym świetle mechanistyczna ontologia nauki klasycznej uznana została za niewy-
starczającą. Paradygmat systemowy postuluje zatem rozpatrywanie rzeczywistości 
poprzez wyodrębnianie wielkich, zorganizowanych całości – systemów. Przywrócone 
zostaje, również naukom przyrodniczym, zagadnienie działania teleologicznego, 
które wcześniej uznawano za pseudoproblem i nieuprawnioną antropomorfizację. 
Zupełnie inne założenia ontologiczne odnajdziemy w podejściu interpretatywistycz-
nym w naukach o zarządzaniu, na gruncie którego, przyjmuje się, iż rzeczywistość 
organizacyjna nie jest bytem obiektywnym, lecz jest obiektywizowana, czyli konstru-
owana społecznie i w efekcie jedynie sprawia wrażenie obiektywnej [1].

Oczywiste jest, że przyjmowanie, często bardzo odmiennych, założeń ontolo-
gicznych i wprowadzanie różnych modeli heurystycznych, ma daleko idące konse-
kwencje dla kształtu i treści poszczególnych teorii, co może w efekcie prowadzić do 
niewspółmierności (do tego zagadnienia powrócę jeszcze w dalszej części artykułu). 
Modele heurystyczne i ontologiczne współtworzą przecież schematy pojęciowe para-
dygmatów, odgrywają istotną rolę przy identyfikowaniu problemów do rozwiązania 
i ocenie ważności każdego z nich. Jednocześnie mają istotny wpływ na decyzje doty-
czące tego, co uznaje się za wyjaśnienie i rozwiązanie danej łamigłówki a nawet tego, 
jak przeprowadza się w danej wspólnocie linię podziału między nauką a nie-nauką 
(problem demarkacji i tożsamości dyscypliny) [25; 27, s. 224–230; 56, s. 30–38].

Podobną rolę odgrywają wartości naukowe, które Kuhn wyróżnia jako trzeci 
składnik paradygmatu. Są one znacznie bardziej rozpowszechnione, w ramach ca-
łej nauki, niż konkretne symboliczne generalizacje i modele. Wartości pełnią dwie 
podstawowe role. Po pierwsze funkcjonują jako kryteria oceny konkurujących teo-
rii. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji kryzysów, gdy może dochodzić nawet do 
porzucenia uznawanego paradygmatu i wyboru nowego sposobu uprawiania dys-
cypliny. Po drugie wartości są podstawą oceny wyników uzyskiwanych na gruncie 
poszczególnych teorii, na przykład wyprowadzanych prognoz.

Kuhn wyróżnia pięć głównych wartości naukowych, którymi są: dokładność, spój-
ność, ogólność, owocność i prostota [33, s. 442]. Szczególne znaczenie ma dokład-
ność – inaczej zgodność ilościowa i jakościowa – wpływająca na zdolność teorii do 
prognozowania i wyjaśniania zjawisk. W przypadku spójności chodzi, po pierwsze 
o wewnętrzną spójność teorii, a po drugie o jej wiarygodność, czyli pewną wystarcza-
jącą zgodność z innymi aktualnie dominującymi teoriami. Zgodnie z kryterium ogól-
ności dobra teoria naukowa powinna mieć szeroki zakres wyjaśniania i stosowania. 
Wymóg owocności łączy się zaś z oczekiwaniem, by teoria odkrywała i wyjaśniała 
nowe, istotne zjawiska, czyli umożliwiała układanie nowych łamigłówek i rozwiązy-
wanie tych problemów, które uznaje się za szczególnie ważne. Wymienione kryteria 
uzupełnia często wartość prostoty, czyli wymóg, by teoria była budowana w sposób 
możliwie nieskomplikowany i ekonomiczny.
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Wskazywałem powyżej, że zbiór wartości naukowych jest względnie powszechnie 
akceptowany, niezależnie od paradygmatu a nawet dyscypliny naukowej. Nie oznacza 
to jednak, że istnieje równie szeroka jednomyślność co do ich interpretacji w kon-
kretnych zastosowaniach. Kuhn podkreśla tę „indywidualną zmienność w stosowa-
niu wspólnych wartości” [34, s. 321] i zwraca uwagę na ożywczy i twórczy charakter 
zróżnicowania postaw w tej kwestii.

Weźmy teraz za przykład podejście postmodernistyczne w naukach o zarządza-
niu. Jest ono szczególnie podejrzliwe i krytyczne wobec tradycyjnie uznawanych 
wartości naukowych. Jednak nawet przedstawiciele tego nurtu, przeprowadzając 
swoje badania i analizy, nierzadko wkładają wiele wysiłku, by ich wyniki możliwie 
dokładnie odpowiadały doświadczeniu, choć skupiają się głównie na dokładności 
jakościowej. Można powiedzieć, że dążenie do sprostania takim wartościom, jak do-
kładność czy owocność5, wchodzi w ramach podejścia postmodernistycznego w ostry 
konflikt z tradycyjną interpretacją kryterium ogólności. Zgodnie z ujęciem postmo-
dernistycznym generalizacje, na które możemy sobie pozwolić mają bowiem bardzo 
ograniczony zakres a ich adekwatność nigdy nie jest oczywista.

Zupełnie odmienną interpretację wartości naukowych, która prowadzi również 
do odmiennego sposobu uprawiania dyscypliny, odnajdziemy w paradygmacie sys-
temowym w naukach o zarządzaniu. Zwolennicy tego ujęcia postulują, by nie ogra-
niczać się do wyodrębniania poszczególnych zjawisk w ramach wąskich, lokalnych, 
kontekstów, lecz by badać wzajemne powiązania i wyszukiwać prawidłowości w co-
raz większych zakresach rzeczywistości. Interpretacja takich wartości jak ogólność, 
zgodność czy owocność prowadziła, w ramach paradygmatu ogólnej teorii systemów, 
do niespotykanego wcześniej rozwoju badań interdyscyplinarnych i rozpowszechnie-
nia, we wszystkich niemal dziedzinach nauki, takich pojęć jak całkowity, systemowy 
czy holistyczny [2, s. 38; 3, s. 76; 7; 43; 53].

Przejdę teraz do ostatniego komponentu macierzy dyscyplinarnej – do wzorców – 
które stanowią zarazem paradygmat w węższym rozumieniu. Jak wskazywałem po-
wyżej, są to przyjęte przez daną wspólnotę naukową modelowe rozwiązania łami-
główek. Możemy je odnaleźć na końcu rozdziałów w dobrych podręcznikach. Idea 
wzorców leży też często u podstaw dopracowanych zbiorów zadań i ćwiczeń, które 
zawierają np. krótką część teoretyczną, przykładowe rozwiązania zadań wykorzystu-
jących wyłożone treści teoretyczne oraz zestaw podobnych zadań do rozwiązania.

Wzorcowe zastosowania teorii do zjawisk zawierają często szczegółowe opisy 
struktur eksperymentalnych dla różnych sytuacji problemowych. Przykładowo, 
adepci psychologii zapoznają się całymi zestawami klasycznych eksperymentów 
i badań przeprowadzanych w ramach poszczególnych paradygmatów. W efekcie 

5 Zauważmy, że w naukach o zarządzaniu wartość ta może być interpretowana m.in. jako wynikająca 
z wniknięcia w dotąd lekceważone aspekty praktyki organizacyjnej.
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każdy behawiorysta zna nie tylko założenia leżące u podstaw Skinnerowskiej teorii 
wzmacniania sprawczego, ale też rozumie mechanizm działania i umie zastosować 
we własnych badaniach eksperyment ze słynną „skrzynką Skinnera” [51, s. 25–41]. 
Praca na tak rozumianych wzorcach powinna być istotnym elementem zajęć labo-
ratoryjnych, ćwiczeń, warsztatów i praktyk studenckich prowadzonych pod nadzo-
rem doświadczonych naukowców. Studiując wzorcowe przykłady naukowcy i mło-
dzi adepci nauki nabywają bowiem kluczowe umiejętności niezbędne do właściwego 
stosowania przyswojonej wiedzy teoretycznej w bardzo zróżnicowanych sytuacjach 
problemowych. Istotnym spostrzeżeniem Kuhna jest ponadto twierdzenie, że roz-
wiązywanie kolejnych typowych zadań, zwłaszcza na wczesnym etapie nauki, nie 
jest jedynie nabywaniem większej biegłości w stosowaniu teorii. Trening oparty na 
wzorcach ma również istotny walor poznawczy. Poszerza bowiem znacząco wiedzę 
studenta na temat badanej rzeczywistości i uczy jak należy odnosić twierdzenia, po-
jęcia i modele danej teorii do konkretnych zjawisk. Rozwiązywanie coraz większej 
liczby wzorcowych zadań wytwarza w studencie zdolność do postrzegania kolejnych 
rozpatrywanych zjawisk i związanych z nimi sytuacji problemowych, jako analogicz-
nych do zadań, którymi wcześniej się już zajmował. Rozwiązania takich łamigłó-
wek modeluje się na wzór poprzednich sprawdzonych już rozwiązań. Umiejętność 
widzenia różnych sytuacji jako podobnych do siebie, jako obejmowanych przez to 
samo uogólnienie lub podpadających pod ten sam model, jest zdaniem Kuhna naj-
ważniejszą sprawnością, jaką zdobywać powinien student – przyszły naukowiec lub 
praktyk [34, s. 326].

Wiedza i umiejętności uzyskiwane w efekcie pracy na wzorcowych przykładach 
nie poddają się pełnej werbalizacji lecz, jak twierdzi Kuhn, powołując się na Polany-
i’ego, mają w dużym stopniu charakter milczący (tacit knowledge) [35, s. 330]. W tym 
kontekście chodzi przede wszystkim o to, że wiedza, pozwalająca naukowcom trafnie 
rozpoznawać podobieństwa, odpowiednio stosować przyjęte uogólnienia i właści-
wie interpretować akceptowane wartości naukowe, nie da się bez poważnych znie-
kształceń zrekonstruować w postaci jakiegoś domkniętego zbioru reguł i kryteriów. 
Ćwicząc na wzorcach zdobywa się kluczową umiejętność wiązania teorii z doświad-
czaną rzeczywistością. W efekcie poszczególne elementy macierzy dyscyplinarnej 
przestają być jedynie abstrakcyjnymi „składnikami” lecz łączą się w dynamice pro-
cesu badawczego w spójną, nierozerwalną całość. Nie dziwi zatem, że to właśnie 
wzorce, powstające w ramach poszczególnych wspólnot naukowych, funkcjonują 
w ujęciu Kuhna jako drugie, węższe rozumienie paradygmatu. Podkreśla on, iż: „róż-
nice w zestawie wzorów w większym stopniu niż inne rodzaje składników matrycy 
(macierzy – A.S.) dyscyplinarnej budują subtelną, opartą na wspólnocie strukturę 
nauki” [34, s. 323].

Tym, czego zazwyczaj najbardziej brakuje niedojrzałym paradygmatom są wła-
śnie zestawy wzorców. Tak też jest w przypadku nauk o zarządzaniu, co ujawnia się 
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w ich niedorozwoju metodologicznym a także w problemach związanych z proce-
sem nauczania. Sądzę, że przystosowanie koncepcji wzorców do nauk o zarządzaniu 
wymagałoby wyodrębnienia dwóch ich typów. Pierwszym typem byłyby wzorce dla 
badaczy, czyli wzorcowe opracowania badań i eksperymentów uznanych w poszcze-
gólnych paradygmatach nauk o zarządzaniu. Interesującego przykładu może dostar-
czyć tutaj monografia pt. Dominująca logika firmy pod redakcją Krzysztofa Obłója. 
Praca ta, będąca efektem projektu badawczego, nosi istotne znamiona wzorca. Za-
wiera bowiem wprowadzenie teoretyczne oparte na jednym z paradygmatów zarzą-
dzania strategicznego, rozwinięty opis modeli i metod badawczych oraz szczegółowe 
sprawozdania z badań prowadzonych w oparciu o wspólnie uznawane założenia 
i zgodnie ze ściśle określoną procedurą [49].

Jako drugi typ należałoby wyodrębnić wzorce dla menedżerów, to jest uznane 
przykłady zastosowania wyników badawczych, do konkretnych problemów praktyki 
organizacyjnej. W budowie tego typu wzorców uwzględniałoby się szczególnie kon-
sekwencje optymalizacyjne i wnioski normatywne (dyrektywy praktyczne) płynące 
z uznanych badań naukowych. Na marginesie warto podkreślić, że „księgi kejsów” 
nie są zestawami wzorców, jakie mam tu na myśli. Właściwe wzorce zawierają bo-
wiem opisy przypadków, w których teoria i wyniki szczegółowych badań zostały sku-
tecznie zoperacjonalizowane i zastosowane do rozwiązanie konkretnych problemów 
organizacyjnych. Rozwijając poprzedni przykład – możemy sobie wyobrazić kolejną 
publikację, stanowiącą praktyczny przewodnik budowania wygrywających strategii, 
który byłby oparty na normatywnych wnioskach płynących między innymi z badań 
przedstawionych we wspomnianej monografii pt. Dominująca logika firmy.

Warto ponadto zauważyć, że w przypadku wzorców praktycznych częściej bę-
dziemy mieli do czynienia z przekraczaniem granic paradygmatów i ujęciami inte-
gracyjnymi. Ujawnia się tu bowiem jednocząca moc praktyki – jak podkreślał Tade-
usz Kotarbiński: „zadania o typie praktycznym pełnią rolę syntetyzującą w stosunku 
do zagadnień różnych teorii” [24, s. 170]. Przejdę teraz do krótkiego omówienia wa-
runków, które szczególnie sprzyjają powstawaniu autentycznych i bogatych zestawów 
wzorców naukowych i praktycznych.

4.  Wspólnoty uczonych i rozwój nauki

Paradygmat, a zwłaszcza praca na wzorcowych rozwiązaniach łamigłówek, po-
zwala przekazywać uznawaną w danej wspólnocie naukowej tradycję myślenia i uj-
mowania zjawisk. Tradycję, która długo wykazywała swoją skuteczność badawczą 
i większą efektywność wobec teorii konkurencyjnych. Kuhn przekonuje: „dlatego, że 
tak nieliczne sposoby widzenia spełniają swój cel, warto przekazywać z pokolenia na 
pokolenie te, których użycie sprawdziło się w grupie” [34, s. 337]. Nie dziwi zatem, 
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że w analizowanej koncepcji, kluczową rolę, obok pojęcia paradygmatu, pełni po-
jęcie wspólnoty naukowej. Nauka w tym ujęciu to dzieło grup uczonych względnie 
jednomyślnie podzielających wspólny paradygmat, a nie jedynie suma indywidual-
nych rezultatów badawczych.

Często dyskutuje się w tym kontekście kwestie wielkości wspólnot naukowych 
i zasięgu uznawanych na ich gruncie paradygmatów. Warto podkreślić, że wedle 
koncepcji Kuhna nie musi być tak, że w danej dyscyplinie mamy zawsze jeden po-
wszechnie obowiązujący paradygmat, któremu muszą poddać się wszyscy naukowcy. 
Wprost przeciwnie, twierdzi on, że w danym czasie może, w określonej dyscyplinie, 
funkcjonować równocześnie kilka mikrowspólnot, które rozwijają swoje mikropara-
dygmaty. Takie grupy naukowe nie muszą być bardzo liczne, Kuhn szacuje, że typowa 
społeczność tego typu może mieć około stu przedstawicieli [34, s. 308]. Jako przy-
kład mikrowspólnoty w ramach nauk o zarządzaniu, można wskazać, dynamicznie 
niegdyś się rozwijającą, szkołę prakseologicznej teorii organizacji.

Współistnienie licznych szkół działających w oparciu o jakieś paradygmaty jest, 
zgodnie z Kuhnowską koncepcją rozwoju nauki, charakterystyczne zwłaszcza dla 
pierwszego etapu powstawania dyscypliny – okresu protonaukowego6. Działalność 
uczonych w tej wczesnej fazie sprowadza się przede wszystkim do gromadzenia da-
nych (raczej łatwo dostępnych), które, jak wówczas się wydaje, mogą przyczyniać się 
do rozwoju dyscypliny. Jednak ze względu na brak dojrzałego paradygmatu, pozwa-
lającego w oparciu o uznane kryteria wyodrębniać najważniejsze problemy, porząd-
kować dane i wdrażać sprawdzone procedury, proces badawczy ma tutaj w dużym 
stopniu charakter przypadkowy i mało efektywny. Niewielki zasób wzorców dalece 
utrudnia zarówno identyfikowanie istotnych łamigłówek jak i ich rozwiązywanie. 
Badacze w znacznie większym stopniu skupiają się na problemach związanych z po-
zostałymi elementami macierzy dyscyplinarnej, angażując się w dobrze nam znane 
w naukach o zarządzaniu spory pojęciowe, debaty dotyczące przedmiotu i tożsamo-
ści dyscypliny, jej podstaw ontologicznych i epistemologicznych czy charakteru for-
mułowanych przez nią twierdzeń.

Przejście od okresu protonaukowego do fazy nauki normalnej, czyli do drugiego 
etapu w rozwoju nauki, polega, zgodnie z ujęciem Kuhna, przede wszystkim na zmia-
nie natury uznawanych paradygmatów. Ich poszczególne elementy zostają rozwinięte 
w sposób umożliwiający trafne i efektywne formułowanie oraz rozwiązywanie łami-
główek. Wysiłki uczonych koncentrują się niemal wyłącznie na merytorycznej pracy 
nad konkretnymi problemami. Znane jest spostrzeżenie Kuhna, że trudności i nie-
powodzenia – napotykane anomalie – nie obciążają na tym etapie samej teorii, lecz 
naukowców którzy wówczas powinni skupić się na udoskonalaniu swoich narzędzi 

6 W artykule, korzystając z ustaleń Jodkowskiego, używam zamiast nazwy okres przedparadygmatyczny 
określenia okres protonaukowy, ponieważ „[n]azwa pierwszego okresu okazała się niewłaściwa, gdyż istnie-
jące w tym okresie liczne szkoły posiadają jednak jakieś paradygmaty”, [16, s. 155; 31, s. 33-52].
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badawczych. Jednocześnie rysem charakterystycznym nauki normalnej jest ścisłe po-
wiązanie stosowanych procedur badawczych a także uzyskiwanych wyników z teo-
rią. Nie są one przyjmowane przypadkowo, niezależnie od danej teorii, lecz znajdują 
w niej swoje źródło, konkretną interpretację i uzasadnienie.

Prowadzenie badań w ramach jednego, a najczęściej kilku utrzymujących się 
w danej dyscyplinie dojrzałych paradygmatów, umożliwia kumulację wysiłków i wyż-
szy stopień zorganizowania prac badawczych a w rezultacie większy przyrost wie-
dzy. Kuhn stwierdził, że powstające wówczas modyfikacje w teorii, nie naruszają jej 
tożsamości, lecz mają przede wszystkim charakter kumulatywny. Dodaje się wów-
czas nową wiedzę, przyłącza i precyzuje uogólnienia oraz wzorce a przede wszystkim 
uporczywie rozwiązuje kolejne łamigłówki.

Ważne odkrycia naukowe, które nie dają się objaśnić w kategoriach uznawanej 
teorii lub krytyczne nagromadzenie anomalii (nierozwiązanych problemów) przery-
wają jednak co jakiś czas ten proces gromadzenia wiedzy. Zapoczątkowuje to trzeci 
etap w rozwoju nauki, czyli okres nauki rewolucyjnej. Zazwyczaj wzmaga się wówczas 
rywalizacja pomiędzy paradygmatami. Większa zdolność do wyjaśniania narosłych 
anomalii dostarcza zaś racji na rzecz wyboru jednej z konkurujących teorii.

Problem wyboru paradygmatu nie jest u Kuhna jednoznaczny. Twierdzi on z jed-
nej strony, że uczeni przekonując do zmiany teorii sięgają po różne racjonalne kry-
teria (np. wierność danym empirycznym, czy wspomniana przed chwilą zdolność 
usuwania anomalii), z drugiej zaś strony podkreśla, iż racje te niemal nigdy nie mają 
charakteru nieodpartego. Niezgodność między rywalizującymi paradygmatami do-
tyczy bowiem między innymi tego, jakie przyjmuje się w nich kryteria oceny – za-
równo ważności problemów jak i uzyskanych wyników. Zwykle jest tak, że każdy 
paradygmat spełnia lepiej własne kryteria i nie ma rozstrzygających kryteriów ze-
wnętrznych. Ostatecznie więc zmiana paradygmatu może mieć charakter nagłego 
olśnienia, przeskoku do nowego sposobu postrzegania zjawisk, jak w psychologii 
postaci (gestaltyzm), na którą powołuje się Kuhn [38, s. 216].

Doszliśmy w ten sposób do jednego z najbardziej dyskutowanych elementów 
Kuhnowskiej koncepcji, czyli do tezy o niewspółmierności paradygmatów. Właściwe 
zrozumienie tej tezy wymaga gruntownego rozważenia jej różnych aspektów. Nie jest 
to tutaj możliwe, warto jednak przynajmniej krótko wymienić cztery podstawowe 
płaszczyzny niewspółmierności sukcesywnych i rywalizujących teorii. Najczęściej 
dostrzegane są głębokie różnice językowe, którym towarzyszą zwykle istotne zmiany 
w postrzeganiu i interpretacji danych. Następną płaszczyzną niewspółmierności jest 
zmienność metodologiczna, czyli między innymi wspominane już różnice w przyj-
mowanych kryteriach i wartościach. Jako ostatnią wskazuje się zmienność ontolo-
giczną – rywalizujące teorie budują odmienne modele ontologiczne, wyodrębniają 
jako istotne nieco inne rodzaje przedmiotów, zjawisk czy zdarzeń [15, s. 330–379]. 
Nie miejsce tutaj na rozwijanie tego tematu, ale warto wysunąć postulat nieustannego 
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poszukiwania sposobów osłabiania zjawiska niewspółmierności i szukania warun-
ków poprawy komunikacji międzyteoretycznej w naukach o zarządzaniu [8, s. 273–
275; 9, s. 272–293; 11, s. 267–272; 14].

Wracając do zagadnienia zmian paradygmatów, warto zaznaczyć, że nie muszą 
one mieć charakteru globalnego, obejmującego całą naukę, jak to miało miejsce 
w przypadku uznania teorii Kopernika, Newtona, Darwina, czy Einsteina a w na-
ukach społecznych Adama Smitha, Karola Marksa czy Burrhusa F. Skinnera. Częściej 
przyjmują one postać mikrorewolucji, czyli przełomowych zwrotów zachodzących 
w mikroparadygmatach lokalnych wspólnot naukowych. Jest to rzadko dostrzegany 
aspekt koncepcji Kuhna, którego niejednokrotnie krytykuje się za propagowanie 
hegemonii jednego wszechobejmującego paradygmatu i niedostrzeganie twórczej 
roli pluralizmu teoretycznego. Tymczasem Kuhn, co warto silnie podkreślić, wy-
raźnie stwierdza, że nigdy nie zamierzał ograniczać pojęć paradygmatu i rewolu-
cji do wielkich teorii [40, s. 481]. Zazwyczaj mamy więc do czynienia z układami 
mikroparadygmatów i zachodzącymi w nich względnie często mikroewolucjami 
[60, s. 69–84].

Warto zwrócić tutaj uwagę, że choć powinno się doceniać szczególną płodność na-
uki w okresach rewolucyjnych, to nie można jednak nie dostrzegać ogromnego zna-
czenia systematycznej, uporczywej i również twórczej pracy uczonych w fazie nauki 
normalnej. Kuhn wskazuje (inaczej niż np. Popper, Feyerabend, czy choćby przedsta-
wiciele postmodernizmu w zarządzaniu) że naukowcy nie dążą i nie powinni dążyć 
do nieustannego kwestionowania i zmieniania swoich ram badawczych [37, s. 242, 
243]. Także z tego powodu, że bez rozwiniętych w nauce normalnej paradygmatów 
nie jest możliwy rzeczywiście rewolucyjny skok, jak pisze bowiem Kuhn: „[…] to, 
co nowe ujawnia się tylko temu, kto dokładnie wie, czego powinien się spodziewać, 
i zdolny jest stwierdzić, że coś jest inaczej, niż być powinno. Anomalie ujawniają się 
tylko na gruncie paradygmatów. Im ściślejszy jest paradygmat i im dalej sięga, tym 
czulszym staje się wskaźnikiem anomalii […]” [30, s. 122–123].

5.  Wnioski dla nauk o zarządzaniu

W założeniach tego artykułu sformułowałem przekonanie, iż wykorzystanie kon-
cepcji Kuhna do analizy sytuacji nauk o zarządzaniu, może nam pomóc lepiej zro-
zumieć fazę w jakiej się one obecnie znajdują, wspomóc nasz namysł nad podsta-
wowymi problemami z jakim się borykają i być może wyciągnąć pewne wnioski dla 
rozwoju tej dyscypliny naukowej.

Przyłożenie Kuhnowskiej koncepcji rozwoju nauki do nauk o zarządzaniu pro-
wadzi z pewnością do wniosku, że wciąż znajdują się one we wczesnym, protonau-
kowym stadium. Świadczy o tym przede wszystkim wysoki poziom dezintegracji 
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dyscypliny, która rozpada się na niezliczone, w dużej mierze niespójne i trudno po-
równywalne ze sobą teorie i koncepcje zarządzania. Nie dopracowały się one sze-
roko uznawanych uogólnień ani spójnych modeli ontologicznych i heurystycznych. 
Brakuje również porozumienia co do wartości naukowych i kryteriów kwalifikowa-
nia wiedzy, nie wspominając już o przełożeniu powyższych elementów na zestawy 
skonkretyzowanych wzorców. W efekcie działalność naukowa skupia się na zbieraniu 
danych, często w sposób przypadkowy i nieskoordynowany. Dobrze rokujące teorie 
zbyt często toną w morzu propozycji słabych, nierzadko niepoddających się empi-
rycznej weryfikacji czy racjonalnej rekonstrukcji. Typowe jest także to, że w przy-
padku obiecujących koncepcji nie przeznacza się wystarczających nakładów czasu 
i wysiłku na ich teoretyczne rozwijanie, konkretyzowanie, testowanie i stosowanie 
w praktyce zarządzania. Na gruncie polskim, przykładem takiej niewykorzystanej 
szansy jest interesująca koncepcja równowagi organizacyjnej [26; 28], a także świet-
nie zapowiadająca się prakseologiczna teoria organizacji [17; 18; 19; 20; 21; 22; 57, 
s. 91–101; 58, s. 3–32; 59, s. 85–100; 61; 62; 63; 64; 65, s. 13–25].

Wiele uwagi poświęca się natomiast dyskusjom dotyczącym takich podstawowych 
problemów, jak przedmiot i tożsamość dyscypliny, jej epistemologia, charakter for-
mułowanych twierdzeń i stosowanych metod. Trudno jednak oczekiwać jakichś do-
pracowanych rozwiązań tych kwestii na obecnym, protonaukowym etapie, przy tak 
wysokim poziomie teoretycznej i społecznościowej dezintegracji jaka panuje w na-
ukach o zarządzaniu. Rozwiązania podstawowych problemów, co uzmysławia nam 
teoria Kuhna, nie pojawiają się bowiem w abstrakcyjnych dyskusjach, oderwanych 
od systematycznej skoordynowanej pracy wspólnot naukowych, lecz są naturalnym 
efektem złożonych procesów wyłaniania się i dojrzewania takich całościowych ujęć 
jak paradygmaty.

Opierając się na przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju nauki, po-
staram się teraz wysunąć kilka postulatów w odniesieniu do nauk o zarządzaniu 
[47, s. 26–34]. Pierwszy i najważniejszy z nich, to postulat inicjowania i wspierania 
rozwoju szkół naukowych w tej dyscyplinie. Nie mam tu na myśli grup skupionych 
wokół przypadkowo czy dowolnie określanych celów, ale wspólnoty naukowe w ro-
zumieniu Kuhna, czyli grupy uczonych uprawiających nauki o zarządzaniu w oparciu 
o rzeczywiście wspólnie uznawane paradygmaty. W istocie postuluje się tu nieroze-
rwalność przynajmniej trzech podstawowych typów działalności naukowej.

Z jednej strony twórczość: budowanie wewnętrznie spójnych, ogólnych struktur 
teoretycznych, z prawami, definicjami, modelami i wstępnymi wzorcami. Ten typ 
działalności wymaga rozwiniętej, wytrenowanej wyobraźni organizacyjnej i zdolno-
ści do abstrakcyjnego myślenia. Na poziomie osobowościowym – odwagi i determi-
nacji do propagowania własnej wizji. Z drugiej strony konkretyzacja: systematyczna, 
mozolna i wytrwała praca badawcza polegająca na aplikacji teorii do kolejnych ob-
szarów rzeczywistości organizacyjnej. Badacz-aplikator projektuje i prowadzi na tym 
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etapie kolejne badania i eksperymenty naukowe, konfrontuje abstrakcyjne konstruk-
cje teoretyczne z uzyskanymi danymi empirycznymi. Efektem może być wyjaśnie-
nie na gruncie danej teorii zarządzania nowych faktów i zjawisk, czyli potwierdzenie 
jej użyteczności i uzupełnianie jej o kolejne wzorce. Mogą tu jednak wystąpić ano-
malie, czyli problemy, z którymi konkretna teoria nie jest w stanie sobie poradzić. 
Wyodrębniam w związku z tym trzeci typ działalności w ramach szkoły naukowej 
polegający na kontroli i ewentualnej modyfikacji teorii. Naukowiec w tej roli musi 
być odwrotnością dogmatyka, tzn. powinien wykazywać się daleko idącym kryty-
cyzmem wobec przyjmowanych założeń. Musi być gotów do wydobywania faktów 
nie mieszczących się w strukturze teorii lub z nią niezgodnych i do wprowadzania 
niezbędnych modyfikacji, a w sytuacji gdy anomalie się nawarstwiają i narasta sytu-
acja krytyczna – nawet do odrzucenia starego paradygmatu.

Bardzo rzadko znajdują się w nauce osobowości zdolne, z równie dobrymi efek-
tami, spełniać te trzy podstawowe role. Ogromne skomplikowanie rzeczywistości or-
ganizacyjnej, niezwykle wysoki poziom trudności problemów poznawczych i prak-
tycznych z jakimi ścierają się nauki o zarządzaniu – wszystko to sprawia, że konieczny 
jest podział pracy, który może być najlepiej zrealizowany w dobrze zorganizowanych 
szkołach naukowych skupionych wokół Mistrza. Jak poucza nas historia nauki, bez 
spełnienia wysuniętego powyżej postulatu, nauki o zarządzaniu mają niewielkie 
szanse na wyjście z niedojrzałości okresu protonaukowego, w którym ciągle tkwią.

Dopiero kiedy spełniony zostanie postulat pierwszy i w naukach o zarządzaniu 
wyodrębnią się wspólnoty i paradygmaty z prawdziwego zdarzenia, będzie można 
oczekiwać, że uda się spełnić inny, „odwieczny” postulat dyscypliny, by w procesie 
nauczania łączyć teorię z praktyką. Często zawarty jest on w podtytułach podręcz-
ników zarządzania, ale znacznie rzadziej rzeczywiście realizuje się w ich treściach. 
Tym bowiem, czego najbardziej brakuje niedojrzałym paradygmatom są zestawy 
wzorców, czyli, innymi słowy, zestawy klasycznych przykładów udanego przykłada-
nia uznawanej teorii do wyjaśniania konkretnych zjawisk i rozwiązywania sytuacji 
problemowych jakie napotyka badacz, a także, choć na jeszcze bardziej konkretnym 
poziomie, menedżer.

Gdyby powyższe dwa postulaty były bliskie spełnienia, mógłbym z czystym su-
mieniem wysunąć kolejne dwa, bez obaw, że będą interpretowane przez niektórych 
przedstawicieli nauk o zarządzaniu, jako łatwe usprawiedliwienie dla chaosu i dez-
organizacji. Mam tu na myśli postulaty wolności naukowej i tolerancji międzypara-
dygmatycznej. Pierwszy z nich zachęca by dopuszczać każdą hipotezę czy koncepcję 
o ile nie rodzi ona oczywistych sprzeczności i jest falsyfikowalna. Postulat tolerancji 
zaś wnosi o to, by szanować prawo każdej szkoły naukowej do przyjmowania i roz-
wijania swego paradygmatu (spójnej wewnętrznie teorii wraz z jej aplikacjami, re-
alizującej na swój sposób uznawane szeroko wartości naukowe). Każdy z niezgod-
nych paradygmatów może bowiem mieć istotną moc wyjaśniającą i zarazem każdy 
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może mieć pewne trudności (nierozwiązane łamigłówki), dlatego żaden nie może 
wysuwać niezachwianych roszczeń do całej prawdy. Jednocześnie, moc wyjaśniania 
paradygmatu może się zmieniać i propozycja początkowo słaba, gdy dać jej szansę 
rozwoju, może okazać się bardzo efektywna.

Na koniec, żeby uciec od interpretacji relatywistycznej, wprowadzam postulat 
współmyślenia i objaśniania, skierowany w pierwszym rzędzie do tych, zdolnych 
i nielubiących się zamykać w ścisłych ramach przedstawicieli nauk o zarządzaniu, 
którzy są w stanie przyswoić sobie założenia i perspektywy – języki, wartości i onto-
logie – różnych paradygmatów. Wkroczenie w nowe ramy robocze nie jest łatwe, ale 
wydaje się, że jest możliwe (tak jak możemy uczyć się rozumieć obce języki poprzez 
ich używanie, czy przyswajać odmienne obyczaje poprzez uczestniczenie w nich). 
Badacze tego rodzaju będą posiadali najlepsze kwalifikacje do wskazywania różnic 
i analogii między odmiennymi ujęciami i do budowania podstaw dla międzypara-
dygmatycznej komunikacji. Objaśnienia i częściowe przekłady, jakich mogą dostar-
czać, najprawdopodobniej nie zapewnią ciągłości, która by przełamywała tezę o nie-
współmierności paradygmatów w naukach o zarządzaniu, mogą jednak ją istotnie 
ograniczyć.
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KONCEPCJA PARADyGMAtU I JEJ 
ZNACZENIE DLA NAUK O ZARZĄDZANIU

Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza koncepcji paradygmatu i jej znaczenia dla nauk o zarządzaniu. 
Odnosząc się do sytuacji problemowej w naukach o zarządzaniu, omawiam: pojęcie 
paradygmatu i wyodrębniam dwa podstawowe znaczenia, w jakich funkcjonuje ono w teorii 
Kuhna; strukturę macierzy dyscyplinarnej, czyli paradygmatu w szerszym sensie, zwracając 
przy tym szczególną uwagę na koncepcję wzorców (paradygmat w węższym sensie); 
Kuhnowską koncepcję wspólnot naukowych i rozwoju nauki. W artykule formułuję kilka 
postulatów dotyczących rozwoju nauk o zarządzaniu.

Słowa kluczowe: dezintegracja, epistemologia, Kuhn, metodologia, 
nauki o zarządzaniu, paradygmat 

tHE CONCEPt Of PARADIGM AND ItS 
MEANING tO MANAGEMENt StUDIES

Abstract 

The aim of this paper is to provide the analysis of the concept of paradigm and its meaning 
to management studies. The author uses the current situation in management studies as 
a starting point for discussing: the notion of paradigm and highlight its two types prominent 
in Kuhn’s theory; the structure of disciplinary matrix – the paradigm in a broad sense, plus 
the paradigm in a more special meaning (exemplar); Kuhn’s concept of scientific commu-
nities and development of science. Some recommendations about the future development of 
management studies are made.

Key words: disintegration, epistemology, Kuhn, methodology, 
management studies, paradigm
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IZAbELA KOŁADKIEWICZ*

DOśWIADCZENIA 
PRZEWODNICZĄCyCH RAD 

NADZORCZyCH W SPÓŁKACH 
NOtOWANyCH NA GPW 
(INDEKS WIG20 I MWIG40) 
bADANIA PILOtAżOWE

1.  Wprowadzenie

Od przynajmniej dwóch dekad w centrum uwagi reformatorów struktur nadzoru 
korporacyjnego znajduje się rada dyrektorów/rada nadzorcza. Zarówno akademicy 
jak i praktycy zastanawiają się w jaki sposób poprawić skuteczność jej funkcjonowa-
nia. Do głównych reform, które zaczęły być już wdrażane należy [4, 20, 21]:

wzrost niezależności rady od kadry zarządzającej wyrażający się nie tylko wzro- �

stem liczby dyrektorów nie-wykonawczych w radach dyrektorów, ale także wzro-
stem ich niezależności (w obu typach rad), 
tworzenie komitetów w radzie jako wsparcie działań rady szczególnie w tych  �

obszarach działalności, które są narażone na pojawienie się konfliktu interesów 
(komitet audytu, komitet wynagrodzenia, komitet nominacji); ważnym aspektem 
tych reform jest wzrost znaczenia niezależnych członków rady/dyrektorów nie-
wykonawczych w pracach tych komitetów,
wzrost roli przewodniczącego rady, �

samoocena pracy rady – dokonywana zarówno na poziomie całej rady, jej komi- �

tetów oraz indywidualnych członków.

 * Dr Izabela Koładkiewicz, Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego.



Izabela Koładkiewicz

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2009 (138)160

Analiza literatury przedmiotu wskazuje na dominację zagadnień związanych 
z niezależnością członków rad i jej przełożeniem na prace rady oraz funkcjonowa-
niem komitetów w radzie, gdzie pod względem popularności prym wiedzie komitet 
audytu [19]. Stosunkowo słabym zainteresowaniem wśród badaczy cieszy się dzia-
łalność przewodniczącego rady oraz dokonywanie przez radę oceny wyników wła-
snej pracy. 

Poniższe opracowanie ma na celu zaprezentowanie dotychczasowego dorobku ba-
dawczego dotyczącego przewodniczącego rady dyrektorów/rady nadzorczej i zwią-
zanych z nim reform. Dokonana charakterystyka będzie stanowić punkt wyjścia do 
prezentacji wyników badań pilotażowych przeprowadzonych wśród przewodniczą-
cych rad nadzorczych spółek z indeksu WIG20 i mWIG40 notowanych na GPW 
w Warszawie. Celem tych badań była identyfikacja ról w jakich widzą siebie badani 
przewodniczący rad oraz ich zadań. Ważną składową pilotażu było poznanie ich po-
dejścia do zagadnień nadzoru korporacyjnego (corporate governance), gdyż jak to 
ujął Ray Webster były dyrektor generalny (CEO) EasyJet „Przewodniczący jest odpo-
wiedzialny za nadzorowanie rządów” [9, s. 33] Można też założyć, że ich podejście do 
corporate governance będzie determinować spojrzenie całej rady na te kwestie. 

W pierwszej części artykułu zostaną scharakteryzowane główne nurty badań po-
święcone przewodniczącemu rady. Na ich bazie zostanie podjęta próba identyfikacji 
zmian jego roli w życiu spółki w dobie / w czasie ostatnich reform. W drugiej części 
zostanie zaprezentowana metodologia przeprowadzonych badań oraz zostaną scha-
rakteryzowani uczestnicy badań pilotażowych – przewodniczący rad nadzorczych 
polskich spółek z GPW w Warszawie. W kolejnym punkcie nastąpi prezentacja wy-
ników badań i ich analiza. Artykuł zakończy się próbą wskazania, w oparciu o do-
konaną charakterystykę badań światowych i otrzymane wyniki badań pilotażowych, 
dalszych kierunków w jakim powinny pójść badania związane z rolą przewodniczą-
cego rady w polskich radach nadzorczych.

2.  Przewodniczący rad dyrektorów/rad 
nadzorczych – perspektywy badawcze

Pierwsza obserwacja jaka nasuwa się z analizy literatury przedmiotu wskazuje, 
że istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost zainteresowania przewodniczącym 
rady było dostrzeżenie jego znaczenia dla jakości pracy rady przez autorów dobrych 
praktyk nadzoru korporacyjnego. Znamiennym tego przykładem jest the Cadbury 
Code (1992) – jeden z pierwszych kodeksów, który wskazał na potrzebę rozdziału 
ról dyrektora generalnego (CEO) i przewodniczącego rady w radach dyrektorów an-
gielskich spółek. Zdefiniował także, że rolą dyrektora generalnego (CEO) jest zarzą-
dzanie spółką, a rolą przewodniczącego rady jest zarządzanie radą. 
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Za zaleceniami praktyków, poszli też badacze, zaciekawieni implementacją tej 
rekomendacji w praktyce. Nie powinno więc dziwić, że identyfikacja plusów i mi-
nusów wynikających z rozdzielenia obu tych funkcji dominuje w badaniach. Ważną 
składową tego nurtu badań jest poznanie czynników warunkujących dynamikę re-
lacji między przewodniczącym rady a dyrektorem generalnym oraz wpływ tych re-
lacji na pracę całej rady.

Uwaga badaczy koncentruje się także na identyfikacji kluczowych zadań prze-
wodniczącego rady oraz określeniu czynników wpływających na wzrost skuteczności 
jego działania. Ważnym aspektem tego nurtu badań jest też identyfikacja płaszczyzn 
przełożenia się działalności przewodniczącego na efektywność pracy całej rady. 

Rozdzielenie funkcji cEO i przewodniczącego rady dyrektorów – dominu-
jący nurt badań

Zdominowanie reform mających na celu wzrost jakości pracy rad dyrektorów/
rad nadzorczych, działaniami prowadzącymi do zwiększania ich niezależności od 
kadry zarządzającej, w naturalny sposób podniosło problem rozdziału funkcji dy-
rektora generalnego (CEO) i przewodniczącego rady dyrektorów. Przyczyn tego za-
interesowania należy upatrywać w konieczności zmiany podejścia rady do jednego 
z ważniejszych jej zadań jakim jest monitorowanie poczynań kadry zarządzającej 
i konieczności jej zaktywizowania się w tym obszarze. Połączenie obu tych funkcji 
może sprzyjać działaniom patologicznym. Dość trudno sobie wyobrazić, że przewod-
niczący rady będący jednocześnie dyrektorem generalnym (CEO) będzie poddawał 
krytyce swoje decyzje, które podjął jako CEO. Tak więc w rozdzieleniu tych funkcji 
upatruje się nie tylko szanse na większy obiektywizm nadzorowania wyższej kadry 
zarządzającej, ale także uniknięcie koncentracji siły w jednych rękach [6, 13].

Innym jeszcze wymiarem rozdziału tych funkcji jest stworzenie warunków sprzy-
jających bardziej niezależnemu wyborowi nowych członków do rady. W przypadku 
ich połączenia dyrektor generalny jako przewodniczący rady dyrektorów dysponował 
możliwościami wpływu na dobór jej nowych członków. Obok patologicznych wy-
miarów tego sposobu formowania rady (np. nowy członek z wdzięczności za wybór 
nie będzie kwestionował decyzji dyrektora generalnego, i tym samym nie będzie dbał 
o interesy akcjonariuszy), występował także problem ze zróżnicowaniem obecnych 
w radzie zasobów wiedzy i umiejętności. Do rady byli dobierani członkowie na wzór 
i podobieństwo wybierającego, co wynikało z problemu ograniczonej racjonalności 
(bounded rationality) [18, s. 184–185] W efekcie tego zgromadzone w radzie zasoby 
wiedzy i umiejętności były stosunkowo słabo zróżnicowane, a członków rady charak-
teryzowało podobne podejście do rzeczywistości. W dzisiejszych czasach, które cha-
rakteryzują się wysoką dynamiką zmian i złożonością wyzwań jakie czekają spółki, 
brak różnorodności zasobów w radzie może stać się potencjalną słabością spółki. 
Kwestia ta nabiera szczególnie ważnego wymiaru w odniesieniu do oczekiwań jakie 
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są wysuwane wobec dyrektora generalnego (CEO) i wobec przewodniczącego rady. 
Od CEO oczekuje się przede wszystkim zaangażowania w bieżącą działalność spółki, 
natomiast od przewodniczącego rady oczekuje się spojrzenia na spółkę w szerszej 
perspektywie. Przewodniczący widząc szerzej powinien więc ostrzegać CEO przed 
wpadnięciem w pułapki wynikające z krótkoterminowości przyjmowanego hory-
zontu czasowego i koncentracji na kwartalnych wynikach (a takie podejście szcze-
gólnie jest powszechne w przypadku amerykańskich spółek i artykułowanych przez 
Wall Street potrzeb). [2, s. 242, 11, s. 62] Oczekiwania wobec przewodniczącego rady 
dobrze odzwierciedlają wypowiedzi przewodniczącego rady Alliance HPL, Worl-
dwide G.K. Kelly O’Dea: „Dyrektor generalny kieruje działaniami i organizacją. Ale 
przewodniczący jest strażnikiem – lub lepszym określeniem jest słowo, które wyszło 
z użycia zarządcą (steward) – przedsiębiorstwa. Całe podlega jego opiece.” oraz jed-
nego z uczestników seminarium dla kadry zarządzającej (senior manager) – “Dy-
rektor generalny prowadzi przedstawienie. Zespół wyższej kadry zarządzającej pro-
wadzi organizację do przodu” (…) [ale kiedy spółka znajdzie się w trudnej sytuacji] 
“to przewodniczący wyciąga nas z kłopotów” [11, s. 65; 9, s. 4)

Rozdział funkcji dyrektora generalnego (CEO) i przewodniczącego rady dyrek-
torów najczęściej był badany z punktu widzenia jego wpływu na wyniki finansowe 
spółki. Otrzymane do tej pory wyniki badań nie są jednak jednoznaczne. W oparciu 
o nie, nie można stwierdzić, że rozdział tych funkcji przekłada się na osiągane przez 
spółkę wyniki. [15, s. 84; 14, s. 191, 1, s. 112]. Jednym z wytłumaczeń tego faktu jest 
to, że pełnienie przez jedną osobę obu funkcji, obok potencjalnie negatywnych od-
działywań, ma również dobre strony. Do nich należy na pewno „jedność dowodze-
nia” jak również jednomyślny głos jaki dochodzi ze spółki na rynek. Złączenie ich 
pozwala także na uniknięcie potencjalnych konfliktów między silnym dyrektorem 
generalnym (CEO) i silnym przewodniczącym rady.

Mimo braku jednoznacznych pozytywnych efektów rozdziału tych funkcji na-
rasta trend dzielenia obu stanowisk w radach dyrektorów. Na przykład w Wielkiej 
Brytanii, od połowy lat 80. XX wieku do 2000 r. liczba spółek w której wystąpił po-
dział funkcji wzrosła prawie do 90% [14, s. 190]. Impulsem, który w dużej mierze 
przyczynił się do tych zmian, była implementacja w 1992 r. jednego z pierwszych 
kodeksów dobrych praktyk the Cadbury Code, który rekomendował rozdział tych 
ról. (np. na liście FTSE 350 British Firm w 1985 r. 48,4% spółek miało rozdzielone te 
funkcje, w 1995 r. już było ich 90,2%, a w 2003 r. 95%) [12, s. 139]

Podobne zjawisko, aczkolwiek w dużo mniejszej skali można zaobserwować 
w USA. Rozdział obu funkcji miał miejsce w niespełna 20% spółek z listy Stan-
dard and Poor (S&P) 500 w 2003 r . Mimo tak silnie zakorzenionej tradycji łączenia 
tych funkcji (od ponad 15 lat jest ona charakterystyczna dla 81% spółek za Coom-
bes, Wong, 2004), pewne zmiany zaczynają już jednak zachodzić. W 2007 r. w po-
równaniu do 2002 r. nastąpił istotny spadek liczby spółek w których występowało 
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powiązanie obu ról; w 2007 r. ich liczba wynosiła 55%, a w 2002 r. 73%. [badania 
ISS za 14, s. 192]. Słabsza dynamika rozdzielenia funkcji dyrektora generalnego od 
przewodniczącego rady w Stanach Zjednoczonych często jest tłumaczona niechęcią 
utraty prestiżu i rolą kulturowych uwarunkowań. Według Bernarda Rethore, eme-
rytowanego przewodniczącego Flowserve Corporation (USA) „Jeśli zmniejszasz 
znaczenie dyrektora generalnego w USA, i jeśli on nie jest przewodniczącym, to po 
prostu nie jest także słyszany”. [10, s. 703]

Jednocześnie obserwowany trend separacji funkcji dyrektora generalnego (CEO) 
i przewodniczącego rady, zdaniem niektórych ekspertów może nie wynikać z rze-
czywistej chęci wprowadzenia zmian i zwiększania standardów corporate governance 
w spółce, ale jest raczej odpowiedzią na oczekiwania rynku, które są zawarte w ko-
deksach dobrych praktyk corporate governance. (zjawisko odhaczania – tick-boxing) 
[10, s. 703; 14, s. 190]

3.  Podstawowe role przewodniczącego rady 

Zgodnie z rekomendacją Raportu Higgsa (2003) przewodniczący rady jest od-
powiedzialny za stworzenie odpowiednich warunków determinujących efektywną 
pracę całej rady jak i poszczególnych jej członków – zarówno na jej spotkaniach jak 
i poza nimi [8, s. 99]. W praktyce jego aktywność może przyjmować różne formy – 
nie ma bowiem takiej samej rady i takiej samej spółki, która będzie stosowała ten 
sam styl pracy i dialogu czy taki sam zestaw instrumentów monitorowania/nadzoru. 
Wyniki badań potwierdzają, że rola jaką będzie pełnił przewodniczący rady danej 
spółki, w dużej mierze jest determinowana jej wewnętrznymi uwarunkowaniami 
i potrzebami. Można nawet stwierdzić, że działalność przewodniczącego powinna 
być „szyta na miarę organizacji” [12, s. 141] W tym kontekście ważnym działaniem 
przewodniczącego jest jego zaangażowanie w budowę pozytywnego klimatu współ-
pracy i dialogu, który jest akceptowany przez członków rady i CEO. [12, s. 148]. 
Kluczowym czynnikiem sukcesu w tej sferze jest precyzyjne określenie ról wszyst-
kich aktorów – począwszy od roli przewodniczącego, nie-wykonawczych członków 
rady, dyrektora generalnego oraz wykonawczych członków rady (w przypadku rady 
dyrektorów) [17, s. 41]. Punktem wyjścia do ich określenia powinna być orientacja 
na współpracę a nie na konkurowanie. Wszyscy aktorzy powinni mieć świadomość, 
że wnoszone przez nich zasoby powinny wzajemnie uzupełniać się, a beneficjentem 
tego powinna być spółka oraz jej akcjonariusze.

Do codzienności przewodniczącego należy organizacja i prowadzenie posiedzeń 
rady. Od niego też zależy czy rada będzie odgrywała „puste rytuały” czy rzeczywi-
ście będzie miała efektywny udział w określeniu strategicznych kierunków rozwoju 
spółki i kontroli tego co w niej się dzieje. Wyniki badań wskazują jednak, że zbyt 
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dużo przewodniczących pozycjonuje siebie w roli „cienia” dyrektora generalnego. Co 
w praktyce wyraża się brakiem ich zaangażowania w rozwój swoich rad i stworzenie 
z nich aktywnych ciał [16, s. 516].

Do powyższego zestawu ról przewodniczącego rady należy jeszcze dodać, moż-
liwość odgrywania przez niego roli „wabika” przyciągającego do rady nowych, wno-
szących wartość dodaną, członków. Jako wabik może działać jego reputacja na rynku 
talentów menedżerskich oraz posiadana przez niego sieć kontaktów [16, s. 505]. Za-
danie to podkreśla A. Cadbury [2, s. 96] wskazując, że przewodniczący rady powinien 
odgrywać wiodącą rolę w procesie doboru ludzi z którymi, będzie tworzył zespół 
rady. To zadanie wydaje się istotne, z punktu widzenia ciężaru odpowiedzialności 
jaki leży na jego barkach. Szczególnie nabiera on wagi w przypadku konieczności 
zmiany dotychczasowego dyrektora generalnego, gdy osiągane przez niego wyniki 
nie są satysfakcjonujące. Z kim wtedy powinien rozmawiać przewodniczący rady? Od 
kogo może oczekiwać wsparcia? Z tej perspektywy trafione wydaje się być określenie 
pracy przewodniczącego przez A. Kakabadse i N. Kakabadse [11, s. 65], że „to może 
być najbardziej osamotniona praca na świecie”. Zdaniem wielu badaczy i praktyków, 
dyrektor generalny (CEO) jest w zdecydowanie lepszej sytuacji, gdyż w razie proble-
mów może zwrócić się po wsparcie do przewodniczącego rady. Przewodniczący jest 
z kolei sam, a ciężar jego odpowiedzialności wzmaga fakt, że to jemu przypisuje się 
odpowiedzialność za porażki CEO. [14 s. 208, 16, s. 517]

Ważnym uzupełnieniem powyższych zadań przewodniczącego rady jest odgry-
wanie przez niego kluczowej roli w relacjach z akcjonariuszami. Przypisuje mu się 
odpowiedzialność za budowę i utrzymanie ich zaufania. [6, s. 14, 11, s. 63]

czynniki wpływające na efektywność przewodniczącego rady
Gama czynników odpowiedzialnych za skuteczność działania przewodniczą-

cego rady tworzy zróżnicowany i szeroki zbiór. W pierwszym przybliżeniu czynniki 
te możemy podzielić na dwie grupy. Jedną z nich tworzą czynniki związane z bu-
dową i dynamiką relacji między przewodniczącym rady a dyrektorem generalnym 
i z pozostałymi członkami zespołu wyższej kadry zarządzającej (Top Management 
Team- TMT). W skład drugiej wchodzą czynniki charakterystyczne dla tworzenia 
relacji z członkami rady. 

A. Kakabadse z zespołem [12] wyróżnił trzy wymiary wpływu przewodniczącego 
rady istotne dla skuteczności działania całej rady. Zaliczył do nich stworzenie plat-
formy do współpracy, respektowanie podziału ról oraz zarządzanie dynamiką rady. 
(szerzej zob. tabela 1).



ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4/ 2009 (138)

Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych...

165

tabela 1.  Czynniki warunkujące skuteczność przewodniczącego 
rady – trzy perspektywy/wymiary 

Wymiar Czynniki

Platforma do współpracy 

n  umiejętność kreowania możliwości i warunków dla uczestnictwa 
rady w życiu spółki 

n  umiejętność stworzenia podstaw do dialogu i otwartej dysku-
sji – każdy członek rady czuje się zdolny do zadania pytań

Respektowanie podziału ról

n  przestrzeganie podziału, według którego zadaniem przewodni-
czącego rady jest zarządzanie radą, a rolą CEO jest zarządza-
nie spółką

n  umiejętność utrzymania równowagi w relacjach przewodniczący 
rady/CEO – relacje między przewodniczącym a CEO mają klu-
czowy wpływ na dynamikę rady

Zarządzanie dynamiką rady

n  umiejętność kreowania przestrzeni dla zróżnicowanych poglą-
dów, odczuć reprezentowanych przez każdego członka rady

n  umiejętność zagospodarowania wiedzy, doświadczeń, umie-
jętności i chęci pracy w radzie, wnoszonych przez poszczegól-
nych członków rady

n  umiejętność kreowania synergii wśród członków rady
n  umiejętność minimalizacji dysfunkcjonalnych interakcji, w tym 

zarządzanie dużym ego członków i sprawne unikanie konfliktów 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Kakabadse A., Kakabadse N.K. Baratt R., Chairman and Chief executive officer 
(CEO): that sacred and secret relationship, “Journal of Management Development” 2006, vol. 25, no. 2, s. 134–150.

Zawarte w tabeli 1 dane wskazują, że podstawowym czynnikiem warunkują-
cym sukces przewodniczącego rady jest umiejętność stworzenia atmosfery zaufa-
nia i otwartości zarówno w relacjach pomiędzy nim a pozostałymi członkami rady, 
jak również w relacjach z CEO. Z badań wynika, że w przypadku tych drugich, do-
brym punktem wyjścia do ich budowy jest spisanie zadań przewodniczącego rady 
i dyrektora generalnego i zaakceptowanie ich przez radę [14, s. 198, 17, s. 41]. Oczy-
wiście samo spisanie nie wystarczy, oni sami powinni być też świadomi swojej roli 
w życiu spółki i nie powinni przekraczać wytyczonych granic. Jednym zaś z najczę-
ściej wskazywanych źródeł problemów pojawiających się w ich wzajemnych rela-
cjach jest przekraczanie przyjętych granic i wchodzenie w nie swoje kompetencje. 
Z perspektywy dyrektora generalnego, tego typu działania przewodniczącego rady 
są traktowane jako przejaw braku zaufania do niego, a to nie wróży dobrze ich dal-
szej współpracy.

Analizując czynniki wpływające na efektywność przewodniczącego rady warto 
zwrócić uwagę na jeszcze dwie kwestie. Jedną z nich jest posiadanie przez niego sta-
tusu niezależnego członka rady oraz zakres/poziom jego wiedzy na temat spółki i jej 
sektora działania.

Z przeprowadzonych przez G. Owen i T. Kirchmaier [14, s. 200] badań wynika, że 
akcjonariusze bardziej są zainteresowani, aby przewodniczący rady był zaangażowany 



Izabela Koładkiewicz

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2009 (138)166

w pełnienie swojej roli, w mniejszym zaś stopniu przywiązują wagę do jego nieza-
leżności. Dość często jako czynnik stymulujący wzrost jego zaangażowania wyko-
rzystywane są akcje spółki jako jednej z form jego wynagrodzenia. W takiej sytuacji 
trudno jest jednak utrzymać statut niezależnego członka rady.

Jeżeli zaś chodzi o wiedzę przewodniczącego na temat spółki, to wyniki ich ba-
dań ujawniają, że posiadanie przez niego bezpośredniego doświadczenia w sektorze 
w którym działa spółka nie jest warunkiem koniecznym. Wymogiem jest natomiast 
to, aby dobrze się czuł w tym biznesie i rozumiał jego specyfikę. [14, s. 204] Koniecz-
ność znajomości spółki przez przewodniczącego rady podkreślał także J. Roberts 
[16, s. 503]. Wiedza na jej temat stanowi podwaliny zaufania między nim a CEO. Po-
nadto wyniki badań wskazują, że do podstawowych czynników sprzyjających sukce-
sowi zespołu jaki tworzą przewodniczący rady z dyrektorem generalnym, jest kom-
plementarność wnoszonych przez nich zasobów wiedzy i umiejętności. [14, s. 206, 
16, s. 517]

Zarysowane powyżej perspektywy badawcze nie wyczerpują zagadnień związa-
nych z przewodniczącym rady i jego rolą w życiu rady i spółki, oraz z charakterem 
tworzonych relacji z CEO. Podkreślić należy, że analizowane wyniki badań pochodzą 
przede wszystkim z badań w których uczestniczyli członkowie rad dyrektorów an-
gielskich spółek. Czynnikiem wyróżniającym te badania w zbiorze badań corporate 
governance jest ich jakościowy charakter, co pozwala na poznanie praktyki działa-
nia badanych respondentów, wraz z tworzonymi relacjami i zachodzącymi proce-
sami, jakie mają miejsce w tej „czarnej skrzynce” którą z reguły jest rada dyrekto-
rów/ rada nadzorcza. 

Pewną ich słabością jest dominacja problemów charakterystycznych dla anglo-
saskiego systemu corporate governance (w szczególności dualność funkcji przewod-
niczącego rady i CEO). 

Zaprezentowane w dalszej części artykułu wyniki badań pilotażowych przewod-
niczących polskich rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie, 
mogą stanowić ciekawe uzupełnienie dotychczasowych zasobów wiedzy na temat 
przewodniczącego rady. Celem przeprowadzonego pilotażu, była identyfikacja ról 
w jakich widzą siebie przewodniczący polskich rad nadzorczych, zakres pola ich 
działania, w tym jak oceniają swoją współpracę z pozostałymi członkami rady i za-
rządem spółki. Ważnym wymiarem badań było także poznanie ich opinii na temat 
ładu korporacyjnego, wraz z identyfikacją tych obszarów, które ich zdaniem wyma-
gają poprawy. 

Przed prezentacją wyników należy podkreślić, że istniejące rozwiązania w sferze 
corporate governance w danym kraju warunkowane są obowiązującym tam prawem 
jak również uwarunkowaniami kulturowymi i tradycją. W Polsce zadania przewod-
niczącego rady nadzorczej określa kodeks spółek handlowych (KSH.), statut spółki 
i regulamin rady nadzorczej, ale zdaniem R. Czerniawskiego i A. Rapackiej [5, s. 215] 
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„wiele kwestii związanych z wykonywaniem funkcji przewodniczącego rady nad-
zorczej spółki akcyjnej nigdzie nie uregulowano”. Mogą ją warunkować zwyczaje 
i tradycje, wynikające między innymi z przynależności spółki do branży czy jej ro-
dowodu – przedsiębiorstwo państwowe czy prywatne. Duże znaczenie będzie też 
odgrywać osobowość przewodniczącego rady. [5, s. 215] Dokonany przez R. Czer-
niawskiego i A. Rapacką [5, s. 214–227] przegląd zadań przewodniczących rad nad-
zorczych w Polsce zawiera tabela 2.

tabela 2.  Zadania przewodniczącego rady nadzorczej 
w spółkach akcyjnych w Polsce

n  zapewnienie, aby rada nadzorcza wykonywała należycie swoje zadania, które wynikają z ustaw 
(np. kodeks spółek handlowych), statutu czy regulaminu rady lub uchwał WZA

n  zwoływanie posiedzeń rady i określenie projektu jej porządku (porządek spotkania określa sama rada 
na początku posiedzenia) (art. 389 KSH)

n  dbałość o przekazanie członkom rady odpowiednio przygotowanych materiałów na posiedzenie i we 
właściwym czasie

n otwieranie posiedzenia rady oraz dbałość o jego przebieg 
n zapewnienie sporządzenia protokołu z posiedzenia rady
n nadzór nad realizacją podjętych decyzji
n wykorzystanie decydującego głosu (jeżeli mu przysługuje) (art. 391 KSH)
n otwieranie walnych zgromadzeń (art. 409 KSH) 
n utrzymywanie bieżącego kontaktu z członkami zarządu i prezesem (zadanie niepisane)
n wypowiadanie się wobec osób trzecich w imieniu rady (zadanie niepisane)

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Czerniawski R., Rapacka A., Pomiędzy prawem a finansami. Poradnik członka 
rady nadzorczej spółki akcyjnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 214–227.

4.  Metodologia badań i opis próby badawczej

Przeprowadzone badanie pilotażowe miało charakter badań ankietowych. Przy-
gotowana ankieta obejmowała 27 rozbudowanych pytań zamkniętych i miała cha-
rakter anonimowy. Obok pytań pozwalających na zbudowanie profilu respondenta 
(metryczka), znalazły się pytania poruszające takie kwestie jak: 

motywy związane z wyborem do rady nadzorczej i na przewodniczącego rady  �

oraz wielkość bagażu doświadczeń
identyfikacja zakresu pola działania przewodniczącego polskiej rady nadzorczej  �

i stojących przed nim zadań i wyzwań
współdziałanie przewodniczącego rady z pozostałymi członkami rady �

współdziałanie przewodniczącego rady z zarządem �

postawa przewodniczącego rady nadzorczej wobec współczesnych wyzwań  � cor-
porate governance 
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Ankieta została przesłana do 58 spółek z WIG20 i WIG40 (wysyłka objęła tylko 
spółki posiadające swoją siedzibę w Polsce). Wysyłka ankiety miała miejsce dwu-
krotnie w marcu 2009 r. (w formie drukowanej) oraz w maju 2009 r. (w formie elek-
tronicznej). W sumie otrzymano 10 wypełnionych ankiet. (zwrot ankiet na pozio-
mie 17,2%).

Badanie było wspólnym przedsięwzięciem Centrum Studiów Zarządzania, dzia-
łającym w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

5.  Charakterystyka uczestników badań 

W badaniu pilotażowym wzięło udział 10 przewodniczących rad nadzorczych 
spółek z WIG20 i mWIG40. Uczestnicy badań stanowili jednorodną grupę pod 
względem płci – mężczyźni w przedziale wiekowym 46–55 lat – 4 respondentów; 
56–65 lat – 4 respondentów oraz powyżej 66 lat – 2 respondentów. 

Pod względem posiadanego wykształcenia badani przewodniczący tworzyli dwie 
homogeniczne grupy osób z wykształceniem technicznym i ekonomicznym. Wśród 
badanych tylko 1 osoba deklarowała wykształcenie humanistyczne. Cechą charak-
terystyczną badanych respondentów był wysoki poziom wykształcenia – praktycz-
nie wszyscy badani kontynuowali edukację po skończeniu wyższych studiów (m.in. 
poprzez ukończenie studiów podyplomowych). 

Połowę próby stanowiły osoby posiadające doświadczenie z zakresu zarządzania – 
4 respondentów pełni obecnie funkcję prezesa, a jeden członka zarządu. Pozostali 
badani byli członkami innych rad oraz niezależnymi ekspertami ze świata biznesu 
i ze świata nauki. W badanej populacji nie było pracowników administracji państwo-
wej i administracji samorządowej. 

Wszyscy badani przewodniczący zadeklarowali, że spełniają kryteria niezależno-
ści (są niezależnymi członkami rady).

6.  Czynniki decydujące o wyborze 
na przewodniczącego rady 

W Polsce sposób wyboru przewodniczącego rady nadzorczej regulują przepisy 
statutu spółki (kwestia ta nie została uregulowana zapisami kodeksu spółek han-
dlowych). W praktyce mają miejsce trzy możliwości powołania przewodniczącego 
rady: 

przez członków rady nadzorczej,  �

przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub  �
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powołanie przewodniczącego stanowi osobiste uprawnienie akcjonariusza  �

[5, s. 216] Wśród uczestniczących w pilotażu respondentów dominowali prze-
wodniczący wybrani przez członków rady (7 osób; pozostali trzej zostali wybrani 
przez WZA). 
Zdaniem badanych o ich wyborze na przewodniczącego rady zadecydowało 

przede wszystkim (najczęściej wskazywane odpowiedzi): 
odpowiednie przygotowanie merytoryczne (formalne i teoretyczne) – (8 respon- �

dentów)
doświadczenie praktyczne (6 respondentów) �

przygotowanie organizacyjne (5 respondentów). �

Warto też dodać, że uczestniczący w pilotażu respondenci charakteryzowali się 
doświadczeniem w zasiadaniu w radzie. Tylko jeden z badanych zadeklarował człon-
kowstwo w 1 radzie, pozostali badani zasiadali od kilku (3, 5, 7, 8) do kilkunastu 
rad (12, 14), a dwóch respondentów w powyżej 20 radach (25, 26). Posiadali też do-
świadczenie w zakresie pełnienia funkcji przewodniczącego zdobyte w radach in-
nych spółek.

7.  Rola oraz zakres działania przewodniczącego 
rady nadzorczej – doświadczenia 
badanych respondentów 

Do głównych ról w jakich widzieli siebie badani przewodniczący należała rola re-
żysera kompromisu, organizatora oraz inspiratora. Ponadto poza posiedzeniami rady, 
przypisywali sobie funkcję koordynatora pracy komitetów rady (7 respondentów). 

Określając główne zadania przewodniczącego rady, respondenci wskazywali, że 
powinien on dbać o to, aby pozostali jej członkowie rozumieli biznes prowadzony 
przez spółkę. 9 na 10 badanych twierdziło, że zadaniem przewodniczącego rady jest 
motywowanie pozostałych członków rady do stałego angażowania się w prace rady 
(1 respondent nie zgodził się z tym stwierdzeniem). Jako najczęściej wykorzystywane 
w tym zakresie motywatory wskazywali: dbałość o stworzenie atmosfery współpracy 
w radzie (wszyscy badani) oraz stworzenie atmosfery przyjaznej do zadawania trud-
nych pytań (8 respondentów). Pewne znaczenie uczestnicy badań przypisywali także, 
działaniom inicjującym dyskusję (6 respondentów) i budowie wzajemnego zaufania 
(między członkami rady) (5 respondentów).

Nie wszyscy uczestnicy pilotażu widzieli natomiast siebie w roli dbającego o to, 
aby pozostali członkowie rady podnosili swoje umiejętności i kompetencje. (3 osoby 
nie zgodziły się z tym, a dwie nie miały zdania) Warto w tym miejscu podkreślić, 
że większość z nich dostrzegała jednak potrzebę podnoszenia własnych kwalifikacji 
i umiejętności wraz z objęciem funkcji przewodniczącego rady (7 respondentów). 
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Wszyscy badani byli zgodni w opiniach, że przewodniczący rady powinien być 
aktywny i wskazywać obszary jakie powinny zostać omówione na kolejnym posiedze-
niu rady. Za dobrą praktykę traktowali dokonywanie przez przewodniczącego pod-
sumowania wyników pracy rady (9 respondentów). Czuli się także odpowiedzialni 
za przeprowadzenie samooceny rady (8 respondentów).

Za ważną swoją funkcję uważali też organizację pracy rady poza jej posiedze-
niami (tylko 1 osoba nie odniosła się do tego działania). W praktyce większość ba-
danych widziała to jako konieczność bycia w bieżącym kontakcie z pozostałymi 
członkami rady (8 respondentów), ze spółką (9 respondentów) i z zarządem (7 re-
spondentów).

Uczestnicy badań pilotażowych dostrzegali znaczenie współpracy wszystkich 
członków rady w pracy na jej sukces. Nie zgodzili się z opinią, że każdy sukces rady 
jest zasługą jej przewodniczącego. (9 respondentów) Większe natomiast zróżnico-
wanie odpowiedzi przyniosło pytanie, czy za każdą porażkę rady odpowiedzialny 
jest jej przewodniczący. Połowa uczestników badań wypowiedziała się negatywnie 
w tej kwestii. 

Uczestnicy pilotażu byli też podzieleni w opiniach, na temat wpływu obecnych 
w spółce zwyczajów i tradycji na kształtowanie się ról przewodniczącego (4 respon-
dentów dostrzegało ten wpływ, 3 go nie widziało a pozostali nie mieli wyrobionego 
na ten temat zdania).

Interesującym aspektem badań było poznanie ich opinii na temat pewnych ste-
reotypów odnoszących się do działalności przewodniczącego rady. Jednym z nich 
jest przekonanie, że jedną z podstawowych funkcji przewodniczącego jest organiza-
cja posiedzeń rady. Badani respondenci podzieli się opiniami; 5 z nich zgodziło się 
z tym, 4 zaś było odmiennego zdania. Podobny rozkład odpowiedzi pojawił się także 
w odniesieniu do stwierdzenia, że w polskich radach funkcja przewodniczącego rady 
zdominowana jest przez działania organizacyjne (4 głosy na TAK, 4 na NIE)

Ważną składową badań była identyfikacja potencjalnych czynników negatywnie 
wpływających na efektywność wypełniania funkcji przewodniczącego rady przez re-
spondentów. Za takie między innymi zostały uznane ograniczenia czasowe członków 
rady (6 respondentów) oraz ich bierność (5 respondentów). 

współdziałanie przewodniczącego z pozostałymi członkami rady i zarzą-
dem

Przeprowadzony pilotaż stworzył też możliwość poznania opinii jego uczestni-
ków na temat ich współpracy z radą i zarządem. Pierwsza obserwacja jaka nasuwa 
się z analizy zgromadzonych opinii wskazuje na wysoki poziom zadowolenia bada-
nych przewodniczących z tej współpracy. W przypadku rady większość z nich była 
zadowolona z (oceny: dobre i bardzo dobre): 

obecnej w radzie atmosfery współpracy �
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istniejących w niej relacji międzyludzkich  �

poziomu kompetencji pozostałych członków �

przepływu informacji wewnątrz rady �

woli zaangażowania w działalność rady jej pozostałych członków �

poziomu aktywności rady  �

 zainteresowania członków rady podnoszeniem kompetencji przydatnych z per- �

spektywy potrzeb spółki
Oceniając zaś charakter swojej współpracy z zarządem – ponad połowa badanych 

oceniła na dobrym i bardzo dobrym poziomie: 
komunikację /przepływ informacji z zarządem (ponad połowa respondentów) �

jakość otrzymywanych informacji �

wsparcie zarządu spółki przy organizacji posiedzeń rady  �

współpracę z biurem zarządu spółki �

współpracę z działem prawnym spółki �

Jedynie ocena współpracy z działem relacji inwestorskich spółki wypadła najsła-
biej – 4 respondentów oceniło ją jako średnią, 3 respondentów jako dobrą i tylko 2 
było z niej w pełni zadowolonych (oceny bardzo dobre).

8.  Przewodniczący rady nadzorczej wobec 
współczesnych wyzwań corporate governance

Punktem wyjścia do poznania opinii badanych przewodniczących na temat pro-
cesów i wyzwań jakie w chwili obecnej zachodzą w sferze corporate governance w Pol-
sce, było pytanie dotyczące oceny implementacji zaleceń Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW (2007) [7] przez ich „spółki”. Większość badanych oceniła ten 
proces dobrze albo bardzo dobrze; jedynie 2 respondentów oceniło aktywność „swo-
ich” spółek w tym obszarze na średnim poziomie. 

Podobny rozkład dobrych i bardzo dobrych ocen pojawił się także w odniesieniu 
do realizacji konkretnych zaleceń dobrych praktyk. Na przykład badani przewodni-
czący bardzo wysoko ocenili realizację takich działań jak: 

przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności rady nadzorczej, w tym: �

ocena sytuacji finansowej spółki �

ocena systemu kontroli wewnętrznej �

ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki �

ocena pracy komitetów (jeśli działają) �

samoocena pracy rady nadzorczej �

Na jakość prowadzonego przez radę nadzoru ma wpływ wiele czynników zarówno 
wynikających z wewnętrznych uwarunkowań rady (jej struktura, skład, „chemia” 
między członkami) jak również z formuły kontaktów z przedstawicielami spółki nie 
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tylko w osobach prezesa i reszty członków zarządu, ale także operacyjnymi funkcjo-
nariuszami spółki np. risk menedżerami, pracownikami działu kontroli wewnętrz-
nej czy działu compliance. Większość badanych przewodniczących była raczej za-
dowolona z posiadanych kontaktów (oceniali tę współpracę jako dobra lub bardzo 
dobrą). Wśród zgromadzonych wypowiedzi bardzo rzadko pojawiały się oceny bar-
dziej krytyczne. 

Praktyka działania ponad połowy badanych respondentów pokazuje, że w proces 
oceny sytuacji spółki przez radę nadzorczą jest zaangażowana cała rada. Pojawiały 
się także pojedyncze głosy, że przewodniczący rady współpracuje z komitetami rady 
(jeśli są obecne), a ocena jest efektem tej współpracy jak również że przewodniczący 
rady odgrywa w nim kluczową rolę (deleguje zadania i podsumowuje ich efekty).

Jeżeli chodzi o przeprowadzenie samooceny pracy rady – to badanych przewod-
niczących też cechowało zadowolenie z poziomu swojego zaangażowania w ten pro-
ces. Swój udział w tych pracach oceniali jako dobry (6 respondentów) oraz bardzo 
dobry (3 respondentów). Gorzej w ich opinii wypadało zaangażowanie pozostałych 
członków rady w tym obszarze – 4 respondentów oceniło jego poziom jako średni, 
2 jako dobry, a 3 jako bardzo dobry. 

Badani przewodniczący w dużej mierze byli zadowoleni z posiadanego zespołu 
rady. Ponad połowa badanych wyraziła opinię, że ich rady są aktywne. Reszta respon-
dentów zarzucała swoim radom niską aktywność i koncentrację tylko na obszarach 
wyznaczonych przepisami KSH.

Powyższa opinia ciekawie wygląda w zestawieniu z ogólnym poglądem badanych 
dotyczących sfer z zakresu corporate governance, które w polskich spółkach wyma-
gają szczególnej poprawy. Dominowało wśród nich przekonanie, że zmianie ulec po-
winna praktyka działania rad (6 respondentów) oraz współdziałanie rady nadzorczej 
z zarządem (5 respondentów). Można więc stwierdzić, że uczestniczący w badaniu 
przewodniczący mieli szczęście zarówno do dobrych rad jak i zarządów.

9.  Doświadczenia polskich przewodniczących – 
uczestników pilotażu z perspektywy 
dotychczasowych wyników badań 

Przed podsumowaniem zaprezentowanych wyników badań należy przypomnieć, 
że są to wyniki badań pilotażowych przeprowadzone na populacji 10 przewodni-
czących rad nadzorczych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, 
wchodzących w skład indeksu WIG20 i mWIG40. Taka liczba uczestników badań 
uniemożliwia wyciąganie szerokich wniosków; podsumowujące obserwacje będą do-
tyczyły tylko tej grupy badanych. Wartością tego pilotażu jest na pewno to, że było to 
jedno z pierwszych w Polsce badań poświęconych bezpośrednio przewodniczącym 
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polskich rad nadzorczych. Otrzymane wyniki stanowią wartościowy drogowskaz 
w jakim kierunku powinny pójść kolejne badania mające na celu poznanie ich roli 
w podnoszeniu jakości pracy rady. Przeprowadzony pilotaż wskazuje także, że an-
kieta jako narzędzie badawcze jest mało efektywna, jeśli chodzi o liczbę responden-
tów chętnych do jej wypełnienia. Analiza literatury przedmiotu podpowiada, że zde-
cydowanie bardziej skutecznym narzędziem jest wywiad, który nie tylko pozwala na 
identyfikację procesów w jakie może być zaangażowany przewodniczący rady nad-
zorczej, ale też na poznanie ich specyfiki i czynników warunkujących ich przebieg. 

Analiza zgromadzonych obserwacji wskazuje, że do głównych ról przewodniczą-
cego polskiej rady nadzorczej należy bycie reżyserem kompromisu, organizatorem, 
koordynatorem pracy komitetów oraz inspiratorem. Za ważne zadanie uczestnicy 
pilotażu postrzegali też motywowanie pozostałych członków rady do stałego anga-
żowania się w prace rady. Uważali także, że są odpowiedzialni za zrozumienie przez 
nich biznesu jaki prowadzi spółka. Wymienione role wpisują się w zbiór ról ziden-
tyfikowanych w literaturze przedmiotu. 

Czynniki warunkujące skuteczność przewodniczącego rady wskazane przez bada-
nych odnoszą się zarówno do stworzenia przez niego platformy współpracy w radzie 
jak i zarządzania jej dynamiką – dwóch z trzech wymiarów pracy przewodniczącego 
rady wyróżnionych przez A. Kakabadse, N.K. Kakabadse i R. Baratta [12] (ankieta nie 
zawierała pytań dotyczących podziału ról między przewodniczącym rady i prezesem 
zarządu). Szczególne znaczenie było przypisywane takim czynnikom jak stworzenie 
w radzie atmosfery współpracy przyjaznej do zadawania trudnych pytań, działaniom 
inicjującym dyskusję oraz budowie zaufania między członkami rady. Co ciekawe 
tylko połowa badanych dostrzegała wagę tego ostatniego czynnika, a jego znacze-
nie w literaturze przedmiotu jest bardzo mocno podkreślane. Badani respondenci 
mieli też świadomość, że o sukcesie działań rady decydują wszyscy jej członkowie; 
byli również świadomi potencjalnych źródeł zagrożeń dla jego osiągnięcia w postaci 
ograniczeń czasowych członków rady oraz ich bierności. Warto w tym miejscu do-
dać, że uczestnicy pilotażu byli zadowoleni z charakteru współpracy z pozostałymi 
członkami rady. Aczkolwiek nie wszyscy badani postrzegali swoje rady jako aktywne 
(można dostrzec pewną niespójność wypowiedzi). Sposób współpracy z zarządem 
jak również z innymi przedstawicielami spółki (np. risk menedżerami czy pracow-
nikami działu prawnego spółki) także był oceniany pozytywnie (słabości były jedy-
nie zidentyfikowane w zakresie kontaktów z działem relacji inwestorskich). O tak 
wysokim odsetku zadowolonych badanych może decydować ich niewielka popula-
cja, jak również fakt, że są oni przewodniczącymi rad nadzorczych spółek, które są 
w czołówce spółek giełdowych i wchodzą w skład dwóch podstawowych indeksów 
GPW w Warszawie WIG20 i mWIG40. 

Badanych przewodniczących łączyło też zadowolenie z dotychczasowych osiągnięć 
ich spółek w zakresie corporate governance. Poziom implementacji rekomendacji 
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„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (2007), w tym przygotowanie rocz-
nego sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz przeprowadzenie samooceny 
pracy rady został oceniony pozytywnie. Nie do końca te dobre opinie są zgodne z od-
czuciami rynku, ale należy pamiętać, że prezentowane tutaj opinie zostały wyrażone 
przez stosunkowo małą populację osób (10 osób). Przewodniczą one jednak radom 
nadzorczym największych pod względem kapitalizacji podmiotów, które z reguły są 
wrażliwe na kwestie corporate governance. 

Na zakończenie warto przyjrzeć się jeszcze czynnikom determinującym ich wybór 
do rady i powołanie na jej przewodniczącego. Tak jak w przypadku badań G. Owena 
i T. Kirchmaiera [14] tak i naszych badań, znajomość sektora w którym działa spółka 
i posiadanie w nim bezpośredniego doświadczenia nie decydowała o wyborze ba-
danych do rady nadzorczej jak i na jej przewodniczącego. Decydowało o tym odpo-
wiednie jego przygotowanie merytoryczne (formalne i teoretyczne) i doświadczenie 
praktyczne. Taka mieszanka powinna z kolei sprzyjać poznaniu i zrozumieniu spe-
cyfiki biznesu prowadzonego przez spółkę. Badani, przez G. Owena i T. Kirchma-
iera [14], przewodniczący rad dyrektorów także mocno podkreślali znaczenie tych 
czynników. 

Cechą łączącą wszystkich badanych było spełnienie przez nich kryteriów niezależ-
ności. Z kolei wyniki wspomnianych już powyżej badań G. Owena i T. Kirchmaiera 
[14] podnosiły raczej potrzebę zaangażowania się przewodniczącego rady w realiza-
cję jego zadań aniżeli konieczności bycia niezależnym. Wyjaśnienia co leży u podstaw 
zaobserwowanej w naszych badaniach sytuacji powinny dostarczyć kolejne badania. 
Aczkolwiek jednym z potencjalnych wytłumaczeń może być chęć spółek do podno-
szenia standardów corporate governance. Potwierdzają to wypowiedzi badanych re-
spondentów, którzy oceniali wdrażanie w swoich spółkach rekomendacji „Dobrych 
„Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (2007) na dobrym poziomie. Pytaniem bez 
odpowiedzi pozostaje jednak czy wynika to z faktu rzeczywistej chęci posiadania 
w spółce jak najlepszych standardów corporate governance czy raczej z chęci przy-
podobania się rynkowi i stosowania praktyki odhaczania (tick-boxing)?

10.  Podsumowanie

Identyfikacja ról i zadań przewodniczącego rady dyrektorów/rady nadzorczej 
tworzy szalenie interesujący przedmiot badań, który w dużej mierze wciąż pozo-
staje słabo zbadany. W obecnej debacie na temat corporate governance dużo uwagi 
poświęca się strukturze rady i jej składowi i ich przełożeniu na finansowe wyniki 
spółki. W niewielkim stopniu podejmowane są próby poznania motywów i spo-
sobów działania rady jak również zachodzących w niej procesów warunkujących 
efektywność jej pracy. Ich poznaniu zdecydowanie sprzyjałby wzrost liczby badań 
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jakościowych, co nie od dziś postulują znani badacze jak J. W. Lorsch, (2004) L. Spira 
(2002), A. Kakabadse i N. Kakabadse (2008). Wyniki badań ilościowych, które do-
minują w tym obszarze nie pozwalają na poznanie specyfiki współdziałania prze-
wodniczącego rady z dyrektorem generalnym/prezesem zarządu jak również z po-
zostałymi członkami rady. 

Otrzymane wyniki badań pilotażowych wskazują dalsze kierunki w jakich po-
winny pójść badania przewodniczących rad nadzorczych polskich spółek. Przepro-
wadzony pilotaż pozwolił głównie na odpowiedź na pytanie „Jak jest”? Natomiast 
odpowiedzi na pytanie „Dlaczego tak jest?” powinny dostarczyć już badania jako-
ściowe. Na pewno wart poznania jest sposób odgrywania przez przewodniczącego 
rady nadzorczej roli reżysera kompromisu, organizatora czy inspiratora. Co warun-
kuje skuteczność jego działania w tych rolach? W jaki sposób dba on, aby pozostali 
członkowie rady rozumieli działalność biznesową spółki? W jaki sposób motywuje 
i zwiększa ich zaangażowanie w prace rady i tym samym w życie spółki? Co wa-
runkuje pozytywną czy negatywną dynamikę ich wzajemnych interakcji? Dlaczego 
dobrze lub źle ocenia swoją współpracę z radą czy zarządem? Jakie czynniki o tym 
decydują? W jaki sposób tworzy platformę do współpracy w radzie? Jak zarządza 
dynamiką relacji i interakcji w radzie? Oraz wiele jeszcze innych pytań, do sformu-
łowania których punkt wyjścia mogą stanowić wyniki badań pilotażowych.

Warto w tym miejscu dodać, że kwestia budowy relacji i współpracy przewod-
niczącego rady z prezesem zarządu w polskich radach nadzorczych nadal pozostaje 
tematem w niewielkim stopniu poznanym. W przeprowadzonym pilotażu wątek 
ten nie został uwzględniony. A jak pokazują badania na jakość pracy rady nie tylko 
wpływa przewodniczący rady, istotny wpływ w tym zakresie posiada także dyrektor 
generalny/ prezes zarządu. [12, s. 145]
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DOśWIADCZENIA PRZEWODNICZĄCyCH RAD 
NADZORCZyCH W SPÓŁKACH NOtOWANyCH 
NA GPW (INDEKS WIG20 I MWIG40) 
bADANIA PILOtAżOWE

Streszczenie 

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pilotażowych identyfikujących role w jakich 
widzą siebie przewodniczący polskich rad nadzorczych, zakres pola ich działania, oraz 
jak oceniają swoją współpracę z pozostałymi członkami rady i zarządem spółki. Ważnym 
wymiarem badań było również poznanie ich opinii na temat ładu korporacyjnego, wraz 
z identyfikacją tych obszarów, które ich zdaniem wymagają poprawy. 
W badaniu uczestniczyli przewodniczący rad nadzorczych spółek z indeksu WIG20 
i mWIG40 notowanych na GPW w Warszawie.
Badanie miało charakter badań ankietowych. Przygotowana ankieta obejmowała 27 pytań 
zamkniętych i miała charakter anonimowy.
Analiza zgromadzonych obserwacji wskazuje, że do głównych ról przewodniczącego polskiej 
rady nadzorczej, zdaniem uczestników pilotażu należy bycie reżyserem kompromisu, organi-
zatorem, koordynatorem pracy komitetów oraz inspiratorem. Za ważne zadanie uczestnicy 
pilotażu postrzegali też motywowanie pozostałych członków rady do stałego angażowania 
się w prace rady. Uważali także, że są odpowiedzialni za zrozumienie przez nich biznesu jaki 
prowadzi spółka. Wymienione role wpisują się w zbiór ról zidentyfikowanych w literaturze 
przedmiotu. 

Słowa kluczowe: przewodniczący rady nadzorczej, ład korporacyjny
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tHE ExPERIENCES Of SUPERVISORy 
bOARD CHAIRMEN IN COMPANIES LIStED 
ON tHE WARSAW StOCK ExCHANGES 
(WIG20 AND MWIG40 INDExES) 
PILOt StUDy

Abstract

This paper is intended to present current research pertaining to the chairman 
of the board of directors / supervisory board and associated reforms. The charac-
terization made shall serve as a starting point for the presentation of pilot research 
conducted among the chairmen of the supervisory boards of WIG20 and mWIG40 
index companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The purpose of the conduc-
ted pilot program was the identification of the roles in which chairmen of the Polish 
supervisory boards see themselves, the range of their activity, and how they assess 
collaboration with the remaining members of the board and with the company ma-
nagement. An important dimension of the study was also the learning their opinion 
on corporate governance, inclusive of the identification of areas that, in their view, 
require correction.

An analysis of the amassed observations indicates that among the main roles of 
chairman of a Polish supervisory board are being a director of compromise, organi-
zer, coordinator of committee work, and a source of inspiration. Participants in this 
pilot study also saw the motivating of board members to be continuously involved 
in board work as an important task. They also thought that the chairman has a re-
sponsibility to understand the business in which their company operates. The listed 
roles fit into the set of roles identified in topical literature.

Key words: chairman of supervisory board, corporate governance
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OfICyNA WyDAWNICZA 
SGH POLECA

Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Korporacje transnarodowe 
a globalne pozyskiwanie zasobów, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie, Warszawa 2009

„(…) Praca obejmuje aktualne i ważne zagadnienia związane z aktywnością grupy 
przedsiębiorców wiodących w globalnej działalności gospodarczej – korporacji trans-
narodowych (KTN). Rozważania zostały zakrojone szeroko, gdyż ujmują aktywność 
KTN na tle przemian w gospodarce światowej, a nawet szerzej – zmian w paradygma-
cie rozwoju gospodarczego. Główne zagadnienie – globalne pozyskiwanie zasobów 
przez KTN – należy uznać za bardzo istotne i zasługujące na pogłębioną analizę, za-
równo ze względu na jej znaczenie dla samych KTN, jak też dla ich międzynarodo-
wego otoczenia, zwłaszcza dla gospodarek goszczących korporacje (ich zagraniczne 
inwestycje, filie, wspólne przedsięwzięcia)”.

z recenzji prof. dr hab. Anny Zorskiej

„(…) Praca pod każdym względem, zarówno merytorycznym, jak i formalnym, 
zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Cechuje ją przede wszystkim:

trafny wybór niezwykle aktualnego tematu �

bardzo udane syntetyczne ujęcie badanego tematu. �

Przyjęta przez Autorki metoda kompleksowego podejścia do kwestii globalnego po-
zyskiwania zasobów pozwala na zrozumienie istoty ekonomicznej, społecznej, politycz-
nej tego kluczowego zagadnienia i szukanie dróg jego rozwiązania (…) Bardzo interesu-
jące są zastosowane w pracy rozwiązania formalne w odniesieniu do struktury (…), które 
m.in. pozwalają na traktowanie pracy jako doskonałego podręcznika akademickiego”.

z recenzji prof. dr hab. Krystyny Michałowskiej-Gorywody



Izabela Koładkiewicz

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2009 (138)180

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw – wybrane aspekty, praca zbiorowa pod 
redakcją naukową Andrzeja Fierli, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Warszawa 2009

Ryzyko wiąże się z każdą działalnością gospodarczą. Było tak zawsze, ale dyna-
miczne zmiany zachodzące w ostatnich latach, a zwłaszcza wyraźne objawy kryzysu 
gospodarczego, uwypukliły wagę tego zagadnienia. Podważyło to możliwość zacho-
wania przez przedsiębiorstwa wobec ryzyka postawy biernej, a nawet reaktywnej, 
polegającej na podejmowaniu działań dopiero po wystąpieniu problemów. Stało się 
jasne, że konieczne jest co najmniej przyjęcie postawy aktywnej, a nierzadko imple-
mentacja zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w kontekście całej organiza-
cji i strategii przedsiębiorstwa. Wymaga to daleko idących zmian, przede wszystkim 
w aplikacyjnych procedurach zarządzania ryzykiem, ale także w sferze adaptowania 
rozwiązań, które proponuje nauka.

Niniejsze opracowanie poświęcone zostało kluczowym aspektom ryzyka towa-
rzyszącego działalności przedsiębiorstw. Należą do nich ryzyko strategiczne, ry-
zyko bankructwa oraz ryzyko związane z finansowaniem działalności kredytami 
bankowymi, zwłaszcza zagranicznymi. Przedstawiono także zintegrowane systemy 
wczesnego ostrzegania, ubezpieczeń oraz instrumentów pochodnych, pozwalające 
uniknąć kosztownych pomyłek, jakie liczne przedsiębiorstwa ostatnio popełniły. 
Opracowanie umożliwia czytelnikom pogłębienie wiedzy dotyczącej szeregu istot-
nych kwestii i problemów, a dzięki temu może przyczynić się do uniknięcia części 
poważnych błędów, o które tak łatwo podczas zarządzania ryzykiem.

Joanna Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009

„(…) Z połączenia rozwijających się i ewoluujących powiązań kooperacyjnych 
i konkurencyjnych wyłonił się nowy typ relacji firm, znany obecnie jako kooperen-
cja. Ten nowy wyraz powstał z połączenia dwóch wspomnianych terminów: koope-
racja i konkurencja (…).

(…) Krótki przegląd zawartości książki J. Cygler „Kooperencja przedsiębiorstw” 
oraz kilka uwag nasuwających się po jej lekturze wskazują, że jest to publikacja bar-
dzo wartościowa, interesująca, użyteczna i aktualna w kontekście pojawiających się 
problemów zarządzania strategicznego. Książka może być przydatna w realizacji ba-
dań naukowych i zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, a także posłużyć do roz-
winięcia umiejętności menedżerskich (osób o przygotowaniu akademickim). Wśród 
walorów książki J. Cygler należy wymienić wysoki poziom naukowy, nowość tema-
tyki i jej kompleksowe ujęcie oraz rzetelną analizę złożonego i trudnego fragmentu 
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teorii i praktyki zarządzania. Jednocześnie jest to książka napisana ładnym językiem, 
przystępnie i przekonująco objaśniająca poszczególne zagadnienia, zawierająca wiele 
wykresów, rysunków i tabel, jak też bogactwo literatury zagranicznej. Z omawianej 
książki można wiele dowiedzieć się o istocie kooperencji, jak też o metodzie badań 
w zakresie zarządzania i warsztacie pracy naukowo-badawczej.

Obecne tendencje zmian technicznych i ekonomicznych w gospodarce świato-
wej przypuszczalnie będą prowadzić do istotnych przeobrażeń w jej funkcjonowa-
niu. W dostosowaniu do tych przeobrażeń zmieniać się będą metody gospodarowa-
nia i zarządzania. Być może znaczenie kooperencji silnie wzrośnie. Być może warto 
ją poznać i w przyszłości zastosować, zanim uczynią to rywale szybko dążący (bez 
nas, czy z nami?) do osiągnięcia korzyści i sukcesów”.

z recenzji prof. dr hab. Anny Zorskiej
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INStytUt PRACy I SPRAW SOCJALNyCH

ZARZĄDZANIE 
ZASObAMI LUDZKIMI

nr 3-4/2009

W numerze 3–4/2009 kontynuujemy dyskusję na temat roli i przydatności teo-
rii ewolucji w objaśnianiu zarządzania zasobami ludzkimi, w niniejszym numerze 
prezentujemy nader interesujący artykuł Ł. Sułkowskiego „Ewolucyjne ogranicze-
nia racjonalności człowieka w zarządzaniu zasobami ludzkimi”. Tematem, który – 
być może – także wywoła szerszą dyskusję (i przyczyni się do zbliżenia poglądów 
różnych specjalistów), jest kwestia ładu terminologicznego, precyzji i jednolite-
go rozumienia stosowanych terminów. Problem ten podejmuje artykuł J. Orczyka 
nt. istoty dwóch kluczowych terminów w dziedzinie ZZL, jakimi są „kwalifikacje” 
i „kompetencje”. Liczymy na to, że do obu debat włączy się wielu teoretyków ZZL. 
Ponadto w dziale Artykuły znajdą jeszcze Państwo pracę S. Przytuły o sztuce do-
boru menedżerów na kluczowe stanowiska w firmach międzynarodowych oraz B. 
Mikuły i M. Morawskiego nt. zarządzania talentami (ZT). 

Polecamy także Państwa uwadze dział Komunikaty z zawartymi w nim dwoma 
artykułami opartymi na wynikach autorskich badań: J. Szczupaczyńskiego nt. etyki 
decyzji kadrowych i drugi, autorstwa licznego międzynarodowego zespołu, o rozwoju 
zatrudnialności specjalistów ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Nie mniej interesujący jest dział Portfel metod i narzędzi także z dwoma opracowa-
niami (A. Bujacz oraz B. Chomątowskiej i I. Janiak-Rejno) poświęconymi metodyce 
okresowych ocen. Oba są głęboko osadzone w empirii i wykorzystują wiedzę teo-
retyczną. Niewątpliwie zainteresują pracowników uznających szczególne znaczenie 
ocen we wszystkich obszarach ZZL. 
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Doskonałym uzupełnieniem tego ciągu nader interesujących opracowań są 
trzy równie ciekawe studia przypadków: o „Akademii Rozwoju” w firmie Lotos SA 
(H.  Czubasiewicz), o rozwoju firmy Sygnity SA poprzez doskonalenie ZZL (I. Koło-
dziejczyk-Olczak) i o samorządowej platformie edukacyjnej i e-learningu w admi-
nistracji publicznej (M. Ławrynowicz). Poza tym jak zawsze – recenzje, obszerna 
bibliografia, relacje z ważnych konferencji, m.in. z kongresu Kadry i krakowskie-
go Forum Wynagrodzeń oraz podsumowanie X edycji konkursu Lider Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi.
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INfORMACJA DLA AUtORÓW

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyj-
muje do publikacji:
� artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi: 

bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami klu-
czowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angiel-
skim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po 60 
znaków w każdym wierszu),

� recenzje książek – objętość tekstu do 8 stron,
� informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach 

i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych waż-
nych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron,

� wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wy-
bitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządzania; objętość tek-
stu do 6 stron.
Prosimy o rozpoczynanie akapitów w tekście od trzeciego znaku.
Redakcja przyjmuje również do publikacji ogłoszenia (reklamy) szkół i kursów 

dla menedżerów, firm konsultacyjnych i innych w rozmiarze jednej strony druku 
formatu B5. Ceny za ogłoszenia wynoszą: na czwartej stronie okładki 1600 zł, na 
trzeciej stronie okładki 800 zł, wewnątrz numeru 400 zł. Projekt reklamy na czwar-
tej stronie okładki może być kolorowy (CMYK).

Do artykułów i komunikatów z badań należy dołączyć streszczenie oraz słowa 
kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu); 
objętość streszczeń, wraz z tytułem, słowami kluczowymi – do 200 słów.

Redakcja prosi również o profesjonalne wykonywanie bibliografii na końcu 
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera dru-
giego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek), 
wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka). w cudzysłowie pisze się, 
zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po prze-
cinku numer.
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Przypisy bibliograficzne (źródłowe) w tekście prosimy sporządzać poprzez 
umieszczenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografii się od-
wołujemy oraz strony, szczególnie wtedy, jeśli zamieszczamy cytat.

Prosimy autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia) naukowego, 
nazwy miejsca pracy, numerów telefonów, adresu e-mail oraz dokładnego adresu 
domowego.

Materiały – przygotowane w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11 p., 
1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5 cm, pliki nie powinny zawierać „linków” 
– prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji, e-mail: oik@sgh.waw.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów.
Teksty, które nie zawierają streszczeń, słów kluczowych języku polskim i angiel-

skim oraz tytułu w języku angielskim, a także te, które mają nieprawidłowo przygo-
towane przypisy i bibliografię, będą odsyłane do korekty autorskiej!

Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.

Nadesłane artykuły zostaną przesłane do recenzji pod warunkiem, że zostaną 
przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
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WARUNKI SPRZEDAży 
I PrEnuMEraTY

Główny dystrybutor:

Oficyna Wydawnicza  
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zamówienia przyjmujemy
przez internet: www.wydawnictwo.waw.pl
e-mailem: wydawnictwo@sgh.waw.pl
telefonicznie: (22) 564 98 37, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–15.00 
faksem: (22) 564 86 86
pocztą pod adresem:
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa

Wpłaty należy dokonywać na konto nr 
56 1240 5918 1111 0010 2447 7803

Zamawiając roczną prenumeratę otrzymują Państwo 20% rabatu
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KOMITET nauK OrGanIzacjI 
I ZARZĄDZANIA 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Misja komitetu

Stymulowanie rozwoju nauki organizacji i zarządzania w Polsce oraz promowa-
nie wśród innych środowisk naukowych i praktyki osiągnięć polskiej myśli z zakre-
su zarządzania oraz jej twórców

Cele komitetu

– Reprezentowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania wobec innych 
nauk, władz Akademii i innych Komitetów PAN, agend rządowych oraz organizacji 
międzynarodowych zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania

– Stymulowanie podnoszenia poziomu naukowego instytucji i ludzi tworzących 
środowisko nauk o zarządzaniu

– Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokal-
ne i praktyków

– Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania
– Internacjonalizacja działalności Komitetu
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SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 
W WARSZAWIE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy 
Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Pol-
sce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie.

Cechą wyróżniającą SGH na tle innych szkół wyższych jest swoboda tworzenia 
własnej ścieżki studiów, którą od początku lat 90. umożliwia bezwydziałowa struk-
tura uczelni. Dzięki temu każdy student sam decyduje nie tylko o kierunku studiów, 
ale także o wyborze przedmiotów i wykładowców. Zgodnie z zainteresowaniami 
może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków.

SGH oferuje nie tylko kształcenie na trzech stopniach studiów (licencjackie, ma-
gisterskie, doktoranckie), ale także:
� ponad 90 studiów podyplomowych
� 2 programy MBA
� Uniwersytet Trzeciego Wieku
� Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny

oraz wiele kursów i szkoleń, Inkubator Przedsiębiorczości, około 100 kół naukowych 
i kilkanaście organizacji studenckich. 

Współpraca SGH z zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów 
w którejś z prawie 200 partnerskich uczelni na całym świecie – od uniwersytetów ekono-
micznych w Czechach czy na Węgrzech, poprzez ośrodki w USA i Kanadzie, po kraje tak 
egzotyczne jak Singapur czy Nowa Zelandia. Z drugiej strony, dzięki zacieśnieniu tej współ-
pracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.

SGH jest jedyną polską uczelnią należącą do prestiżowego konsorcjum Com-
munity of European Management Schools and International Companies (CEMS), 
zrzeszającego wiodące uczelnie ekonomiczne oraz koncerny działające na rynkach 
europejskich. Członkostwo w CEMS otwiera studentom SGH dostęp do stypendiów 
na najlepszych uczelniach w Europie, praktyk w największych firmach, a w rezulta-
cie do dyplomu CEMS Master In International Management, uważanego za euro-
pejski odpowiednik amerykańskiego MBA. 
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