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ŁUKASZ SUŁKOWSKI*

OD REDAKtORA NACZELNEGO

Perspektywy rozwoju badań w naukach 
o zarządzaniu w Polsce

Koniec roku sprzyja zarówno podsumowaniom, jak i planowaniu, a zatem pro‑
ponuję krótką analizę perspektyw rozwoju badań naukowych w naszej dyscyplinie. 
Zacznijmy od zagrożeń. Reforma nauki i szkolnictwa wyższego przeprowadzana 
w Polsce stanowi wyzwanie dla środowiska akademickiego. Z jednej strony ogromną 
szansą dla rozwoju badań jest promowanie młodych pracowników nauki i najsil‑
niejszych ośrodków akademickich, z drugiej jednak przedstawiciele wielu dyscy‑
plin naukowych i jednostek organizacyjnych obawiają się marginalizacji. Niestety 
dotyczy to również naszego środowiska naukowego związanego przede wszystkim 
z naukami społecznymi i ekonomicznymi. Wdrażany projekt zmian w systemie finan‑
sowania nauki wyraźnie promuje przyrodoznawstwo i nauki techniczne, co częściowo 
odbywa się kosztem nauk społecznych, w tym nauk o zarządzaniu. Przyjęte założenie, 
że badania w dyscyplinach praktycznych będą finansowane wyłącznie przez przed‑
siębiorstwa oraz projekty unijne jest dość ryzykowne. Komercjalizacja badań jest 
potrzebna, ale nie zagwarantuje postępu w rozwoju teorii nauk społecznych. Misją 
narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wspieranie badań stosowanych, które 
ma prowadzić do wzrostu innowacyjności w gospodarce. Jednak wśród konkursów 
na projekty badawcze ogłoszonych przez Centrum nie ma problemów lokujących 
się w sferze zainteresowań nauk o zarządzaniu. Oczywiście, możliwe jest znalezie‑
nie miejsca dla problemów i specjalistów z zakresu zarządzania w obrębie tych pro‑
jektów, ale nie są to de facto badania lokujące się w naukach o zarządzaniu. Wydaje 
się, że rola naszego środowiska naukowego w realizacji badań stosowanych opiera‑
jących się na: zarządzaniu projektami, innowacjach i benchmarkingu powinna być 
istotniejsza. Być może jednak sami jesteśmy sobie winni. Wpływ środowiska nauk 

* 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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o zarządzaniu jest ograniczony ponieważ nie stanowimy wystarczająco skutecznego 
lobby. Wynika to również ze słabości naszego etosu zawodowego. Badacze z dyscy‑
pliny zarządzania są zawsze na rozdrożu; rozdarci z jednej strony pomiędzy teorią 
a praktyką, zaś z drugiej pomiędzy bardzo zróżnicowanymi subdyscyplinami zarzą‑
dzania. Rozmyta tożsamość nauk o zarządzaniu owocuje między innymi tendencjami 
odśrodkowymi w tej nauce. Dokonuje się proces dekonstrukcji nauk o zarządzaniu 
poprzez instytucjonalne tworzenie kolejnych dyscyplin naukowych w obrębie dzie‑
dziny nauk ekonomicznych. Nowotworzone dyscypliny mają własne problemy insty‑
tucjonalne i naukowe i wychodzą spod parasola nauk o zarządzaniu.

Warto jednak dostrzec, że proces dekompozycji nauk o zarządzaniu nie musi 
prowadzić do ich rozpadu. Jeżeli uda się utrzymać świadomość wspólnoty proble‑
mów badawczych i wspólną identyfikację naszego środowiska naukowego, to moż‑
liwy będzie wielokierunkowy rozwój nauk o zarządzaniu. Być może weszliśmy w fazę 
przejścia od sztywno skonstruowanych i dość zamkniętych dziedzin oraz dyscyplin, 
jeszcze pokutujących w strukturze instytucjonalnej nauki polskiej, do interdyscypli‑
narnych pól badawczych. Problemy zarządzania mogą być żywe w projektach nauko‑
wych znajdujących się na różnorodnych polach badawczych, wcześniej często nawet 
w ogóle nieutożsamianych z naukami o zarządzaniu. Przykłady to chociażby: marke‑
ting polityczny, zarządzanie publiczne, zachowania organizacyjne, finanse behawio‑
ralne i wiele innych. Może myślenie w kategoriach granic pomiędzy dyscyplinami 
ogranicza kreatywność. Innowacje rodzą się często na pograniczu dyscyplin, w obsza‑
rach nieeksplorowanych. Taki powiew świeżości możemy obserwować w naukach 
o zarządzaniu, również w Polsce. Niekonwencjonalne ujęcia zarządzania z ostatnich 
lat, obecne również na łamach „Organizacji i Kierowania”, to przykładowo zarządza‑
nie zaufaniem i problemy korupcji organizacyjnej, łączące obszar zainteresowania 
specjalistów od zarządzania, socjologów i psychologów społecznych. Wzrasta rów‑
nież różnorodność problematyki, wielość paradygmatów i podejść, którymi posłu‑
gują się polscy naukowcy z zakresu zarządzania. Swoistą normą w naszej dyscyplinie 
stał się pluralizm epistemologiczny i metodologiczny, który zajął miejsce fundamen‑
talizmu. Zagęszcza się „dżungla” teorii organizacji i zarządzania, ale wzbogacona 
zostaje również perspektywa poznawcza badaczy. Widoczne jest również postępu‑
jące umiędzynarodowienie badań z zakresu zarządzania i udział polskich naukowców 
w wielu wartościowych projektach międzynarodowych. Optymizmem napawa rów‑
nież wzrastająca liczba publikowanych prac naukowych z zakresu zarządzania w Pol‑
sce, która jest związana z rozwojem renomowanych, ale również nowych ośrodków 
naukowych. Wydaje się również, że stopniowo zmniejsza się luka pokoleniowa, jeśli 
chodzi o liczbę pracowników naukowych z zakresu zarządzania. Promowanych jest 
coraz więcej doktorów i wzrasta również liczba samodzielnych pracowników nauko‑
wych oraz profesorów tytularnych. W kontekście zmian demograficznych, prowadzą‑
cych do radykalnego zmniejszenia się liczby studentów na kierunkach związanych 
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Od Redaktora Naczelnego

z zarządzaniem, pozwoli to na odejście od modelu masowego kształcenia, i większą 
koncentrację pracowników akademickich na aktywności naukowo ‑badawczej.

Reasumując, ocena perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce jest opty‑
mistyczna. Dzięki, a może raczej pomimo reformy nauki, mamy szansę na otwarcie 
nowych obszarów badawczych i stosowanie metod zarządzania dla poprawy jako‑
ści życia.

Składam Państwu życzenia wielu sukcesów w Nowym Roku. Serdecznie dziękuję 
wiernym czytelnikom, autorom i Komitetowi Redakcyjnemu za współpracę oraz 
zapraszam do lektury ostatniego numeru „Organizacji i Kierowania” w 2010 roku.
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JERZy BARUK*

PODAtNOść OByWAtELI UNII 
EUROPEJSKIEJ NA INNOWACJE

Wstęp

Podejście do interpretacji procesu innowacji zmienia się w miarę postępujących 
przemian zachodzących w gospodarce światowej. Globalizacja i rozwój technologii 
informatycznych sprzyjają1:
1) poszerzeniu dostępu przedsiębiorstw do informacji i nowych rynków,
2) nasileniu międzynarodowej konkurencji,
3) powstawaniu nowych form organizacyjnych ułatwiających zarządzanie global‑

nym łańcuchem dostaw,
4) wyłonieniu się nowych typów innowacji (organizacyjnych i marketingowych).

Podstawą wszelkich zmian prowadzących do poprawy efektywności ekono‑
micznej są innowacje technologiczne (produktowe i procesowe), powstające celem 
podniesienia efektywności funkcjonowania organizacji, głównie przez zwiększenie 
popytu lub ograniczenie kosztów. Nowy produkt lub proces jego wykonania stają 
się dla przedsiębiorstwa źródłem przewagi rynkowej. Jednak współczesne uwarun‑
kowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw wymagają uwzględnienia inno‑
wacji organizacyjnych i marketingowych2, pozwalających na identyfikację pełnego 
zakresu zmian zmierzających do poprawy wyników ekonomicznych firm, a także do 

* Dr inż. jerzy Baruk, Uniwersytet Marii Curie ‑Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Insty‑
tut Zarządzania, Zakład Zarządzania.

1 Por. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Warszawa 2008, s. 12.

2 Zdaniem M. Haffera, Współczesne firmy mogą wykazywać pożądany poziom konkurencyjności, jeżeli 
posiadają zdolność skutecznego zarządzania procesami kreowania i wdrażania innowacji marketingowych 
i organizacyjnych, nawet wtedy, gdy nie są w stanie skutecznie wprowadzać znaczących innowacji techno‑
logicznych, Por. M. Haffer, Zasoby wiedzy jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, w: Wiedza 
jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankie‑
wicz, „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 463.
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akumulacji wiedzy3. Dobrze zaprojektowane, zrealizowane i zarządzane innowacje 
organizacyjne najczęściej prowadzą do:
1) podniesienia jakości i wydajności pracy,
2) intensyfikacji wymiany informacji,
3) podwyższenia zdolności organizacji do uczenia się, wykorzystania nowej wiedzy 

i nowych technologii,
4) stworzenia warunków wstępnych dla innowacji technologicznych – wspierania 

innowacji technologicznych.
Wyodrębnienie innowacji marketingowych umożliwia analizę ich skutków, a także 

interakcji z innymi typami innowacji, zwłaszcza w kontekście odmiennego celu innowa‑
cji marketingowych i technologicznych. Celem innowacji marketingowych jest zwiększe‑
nie sprzedaży i udziału w rynku przez ukierunkowanie na klientów i na rynki. Natomiast 
celem innowacji technologicznych jest zwykle podwyższenie jakości (dostosowanie jej 
do oczekiwań klientów) i wydajności produkcji. Nie należy łączyć też innowacji orga‑
nizacyjnych i marketingowych w jedną grupę z dwóch zasadniczych powodów:
1) w wielu przypadkach działania marketingowe nie zawsze wpisują się w pojęcie 

zmian organizacyjnych,
2) znacznego rozmycia danych opisujących innowacje organizacyjne, co utrudnia‑

łoby sensowną interpretację wyników.
Innowacje uznano za kamienie węgielne strategii rozwoju każdej gospodarki, 

wzrostu jej konkurencyjności4. Powodzenie nowych lub udoskonalonych wyrobów 
lub usług zależy od dynamizmu rynkowego. Dla rozwoju działalności innowacyj‑
nej tworzenie nowych rynków i akceptacja nowych lub udoskonalonych wyrobów 
lub usług posiada podstawowe znaczenie, dlatego twórcy polityk gospodarczych 
i społecznych powinni podejmować kroki prowadzące do systemowego zwiększa‑
nia chłonności rynków na innowacje. Chłonność na dany typ innowacji zależy od 
wielu czynników. Bardzo ważną rolę odgrywają tu: siła nabywcza społeczeństwa, jego 
kultura, kultura innowacyjna, zrozumienie innowacji, wielkość rynku krajowego itp. 
Kombinacja preferencji konsumentów z wielkością rynku wewnętrznego stwarzają 
wyjątkową okazję dla przedsiębiorstw do tworzenia i wprowadzania na rynek inno‑
wacji produktowych. Wykorzystanie takich okazji uwarunkowane jest nie tylko zna‑
jomością własnych zdolności innowacyjnych przedsiębiorstwa, ale także zrozumienia 
innowacji przez konsumentów oraz ich preferencji, skłonności i możliwości naby‑
wania wszelkich nowości.

Przedsiębiorcy muszą nauczyć się systemowego identyfikowania czynników wpły‑
wających na popytową stronę innowacji, czyli cech kształtujących sylwetkę nabywcy, 

3 Pełne definicje innowacji organizacyjnych i marketingowych wraz z przykładami przedstawiam w: 
J. Baruk, Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, „Marketing i Rynek” 2009, nr 3, s. 14–15.

4 Por. European Innovation scoreboard 2007. Comparative analysis of innovation performance, PRO INNO 
Europe paper nr 6, February 2008, s. 5.
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co niewątpliwie ułatwi dostosowanie oferty produktowej do oczekiwań klientów. 
W praktyce przedsiębiorcy niewiele wiedzą o postawach obywateli wobec innowacji, 
często działają w ciemno przy uruchamianiu procesów innowacyjnych i wprowadza‑
niu innowacji na rynek. Takie postępowanie najczęściej kończy się niepowodzeniem. 
Konieczne są więc systemowe badania nad popytową stroną innowacji, których ele‑
mentem jest identyfikacja podatności obywateli na innowacje. Do takich badań należą 
badania przeprowadzone przez the Directorate ‑General Enterprise celem identyfikacji 
podatności Europejczyków na innowacje. Badaniu poddano blisko 30 tys. obywateli 
27 krajów członkowskich UE, którym zadano szereg pytań pozwalających stworzyć 
obraz podatności badanych osób na innowacje5.

Badania doprowadziły do ustalenia następującej typologii respondentów6:
1) pierwszy typ, obejmujący 16 % badanej próby, określono „anty innowacyjnym”, 

bowiem respondenci sprzeciwiają się innowacjom w wyrobach lub usługach. 
Grupę tę tworzą głównie kobiety, osoby w wieku 55 lat i starsze, słabiej wykształ‑
cone, należące do jednoosobowych gospodarstw, będące na emeryturze;

2) drugi typ, obejmujący 33 % badanej próby, określono „niechętnych” innowacjom, 
ponieważ respondenci nie byli jeszcze gotowi skorzystać z innowacyjnych wyro‑
bów lub usług. Grupę „niechętnych” innowacjom tworzą głównie kobiety, osoby 
w wieku 40 lat i starsze, nieaktywne zawodowo lub pracownicy fizyczni;

3) trzeci typ, obejmujący 39 % badanej próby, określono mianem „zainteresowa‑
nych”, bowiem osoby te wykazywały zainteresowanie innowacyjnymi wyrobami 
lub usługami. Grupę „zainteresowanych” tworzą głównie mężczyźni, ludzie mło‑
dzi, studenci, urzędnicy, członkowie dużych gospodarstw;

4) czwarty typ, obejmujący 11% badanej próby, nazwano „entuzjastami” innowacji 
z racji swojej skłonności do nabywania innowacyjnych wyrobów lub usług. Osoby 
zakwalifikowane do tej grupy to głównie mężczyźni, ludzie młodzi, nadal studiujący 
lub mający wysoki poziom wykształcenia, zajmujący kierownicze stanowiska.

Innowacja w rozumieniu respondentów

Jednym z celów badania było zidentyfikowanie co dla obywateli UE oznacza słowo 
innowacja. Pytanie miało charakter skategoryzowany, a więc sugerujący odpowie‑
dzi, takie jak7:
1) tworzenie nowych wyrobów lub usług,

5 Por. Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/63.4 – TNS Opinion & Social, 
August 2005.

6 Ibidem, s. 3.
7 Por. Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/63.4 – TNS Opinion & Social, 

August 2005, s. 31.
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2) doskonalenie istniejących wyrobów lub usług.
Są to odpowiedzi zawężone do kategorii innowacji produktowej, przypuszczalnie 

dlatego, że mają one bezpośredni związek twórcy innowacji z jej nabywcą.
Uzyskane odpowiedzi wskazują, że średnio w UE 52 % respondentów utożsamiało 

innowację z tworzeniem nowych wyrobów lub usług, a 39 % z doskonaleniem ist‑
niejących (patrz tabela 1). Oczywiście w przekroju poszczególnych krajów człon‑
kowskich częstotliwość określonych odpowiedzi była zróżnicowana, odbiegająca od 
średniej dla UE nawet o kilkanaście punktów procentowych. Najczęściej innowacje 
utożsamiano z tworzeniem nowych wyrobów lub usług w Grecji (63 % responden‑
tów), Słowenii (62 % odpowiadających) i Szwecji (61% odpowiadających), najrza‑
dziej zaś w Polsce (34 % odpowiadających), Estonii (35 % odpowiadających) i Słowacji 
(36 % badanych).

tabela 1.  Czym jest innowacja – ocena własna respondentów

Wyszczególnienie
Liczba 

badanych

Możliwe odpowiedzi

tworzenie nowych 
wyrobów lub usług

doskonalenie istniejących 
wyrobów lub usług

nie wiem/brak 
odpowiedzi

% odpowiedzi

Unia Europejska 
(UE-27)

24 801 52 39  9

Polska  1 000 34 55 11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Population Innovation Readiness, Eurobarometer, European Commision, 
August 2005, s. 31.

Z doskonaleniem istniejących wyrobów lub usług innowację najczęściej kojarzono 
w Belgii (59 % badanych), Słowacji (58 % badanych) i w Czechach (56 % badanych), 
najrzadziej zaś w Bułgarii (24 % badanych), Rumunii (25 % badanych) i w Irlandii 
(27 % badanych). W Polsce znacznie częściej innowacje utożsamiano z doskona‑
leniem istniejących wyrobów lub usług (55 % odpowiadających) niż z tworzeniem 
nowych (34 % badanych). Warto podkreślić, że więcej niż co dziesiąty badany Polak 
nie potrafił udzielić odpowiedzi. W UE średnio takich odpowiedzi było 9 %, tj. o dwa 
punkty procentowe mniej niż w Polsce.

Respondentom zadano też pytanie, z którym z następujących stwierdzeń zga‑
dzasz się8:
 1) innowacyjne wyroby lub usługi są najczęściej nowinkami technicznymi,
 2) innowacyjne wyroby lub usługi są sprawą mody,
 3) innowacyjne wyroby lub usługi często ułatwiają codzienne życie,

8 Por. Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/63.4 – TNS Opinion & Social, 
August 2005, s. 37.
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 4) przedsiębiorstwo sprzedające innowacyjny wyrób lub usługę poprawia wizeru‑
nek wszystkich swoich wyrobów lub usług,

 5) przedsiębiorstwo nie wprowadzające innowacji jest przedsiębiorstwem, które nie 
przeżyje,

 6) zakup innowacyjnego wyrobu lub usługi jest ryzykowne dla konsumenta,
 7) korzyści z innowacyjnych wyrobów lub usług są często wyolbrzymione,
 8) innowacja jest niezbędna dla pobudzenia wzrostu gospodarczego,
 9) z żadnym,
10) nie wiem.

Uzyskana struktura odpowiedzi jest następująca (patrz tabela 2).

tabela 2.  Znaczenie innowacji dla przedsiębiorstwa – opinie respondentów
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% odpowiedzi

Unia 
Europejska 
(UE-27)

24 801 19 27 37 28 42 14 30 42 3 7

Polska  1 000 16 29 33 26 35 24 32 30 2 8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/ Wave 63.4, 
August 2005, s. 37.

1) przedsiębiorstwo nie wprowadzające innowacji jest przedsiębiorstwem, które nie 
przeżyje – 42 % odpowiedzi,

2) innowacja jest niezbędna dla pobudzenia wzrostu gospodarczego – 42 % 
odpowiedzi,

3) innowacyjne wyroby lub usługi często ułatwiają codzienne życie – 37 % 
odpowiedzi,

4) korzyści z innowacyjnych wyrobów lub usług są często wyolbrzymione – 30 % 
odpowiedzi,

5) przedsiębiorstwo sprzedające innowacyjny wyrób lub usługę poprawia wizeru‑
nek wszystkich swoich wyrobów lub usług – 28 % odpowiedzi,
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6) innowacyjne wyroby lub usługi są sprawą mody – 27 % odpowiedzi,
7) innowacyjne wyroby lub usługi są najczęściej nowinkami technicznymi – 19 % 

odpowiedzi,
8) zakup innowacyjnego wyrobu lub usługi jest ryzykowne dla konsumenta – 14 % 

odpowiedzi.
Najwięcej respondentów przypisywało innowacjom bardzo pozytywne znaczenie, 

bowiem 42 % wskazało na potrzebę wprowadzania przez przedsiębiorstwa innowa‑
cji, bez których nie mogą one przetrwać. Tyle samo uznało, że innowacje są nie‑
zbędne dla podniesienia wzrostu gospodarczego. W obu przypadkach podkreślone 
role innowacji są bardzo zbieżne. Znaczny odsetek badanych (37 %) wskazywał na 
korzystne oddziaływanie innowacji w codziennym życiu każdego człowieka. Pod‑
kreślano też marketingowy charakter innowacji, bowiem pozwalają one – zdaniem 
badanych – poprawić wizerunek wszystkich produktów.

Część respondentów podkreślała negatywną stronę innowacji zgadzając się ze stwier‑
dzeniem, że korzyści z innowacyjnych produktów są wyolbrzymiane, albo że innowa‑
cyjne wyroby lub usługi to sprawa mody. Blisko co piąty badany uważał, że innowacyjne 
wyroby lub usługi najczęściej są nowinkami technicznymi. Świadczy to o względnie 
niskiej edukacji innowacyjnej odpowiadających, albo o przykrych doświadczeniach czę‑
ści obywateli w kontaktach z producentami nowości. Czternastu na stu badanych wska‑
zywało, że z zakupem innowacyjnego produktu wiąże się ryzyko dla konsumenta.

Generalnie przeważały pozytywne skojarzenia. Szczególnie dotyczy to Finlandii, 
Holandii, Belgii, w których to krajach około 60 % respondentów od innowacji uza‑
leżniało przetrwanie przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy.

Respondenci z Polski nie wyróżniali się oryginalnością postrzegania znaczenia 
innowacji dla przedsiębiorstw. Mniej więcej co trzeci badany optował za stwierdze‑
niem, że:
1) przedsiębiorstwo nie wprowadzające innowacji nie przetrwa (35 % badanych),
2) innowacje ułatwiają codzienne życie (33 % badanych),
3) korzyści z innowacyjnych produktów często są wyolbrzymione (32 %badanych),
4) innowacje są niezbędne dla wzrostu gospodarczego (30 % badanych),
5) innowacje to sprawa mody (29 % badanych).

Z wyjątkiem odpowiedzi 3 i 5 odsetek odpowiedzi Polaków był niższy od śred‑
niej dla UE.

Badane osoby wskazały na osiem różnych znaczeń innowacji dla przedsiębiorstw 
zarówno o pozytywnej wymowie, jak również negatywnej. Negatywne skojarzenia 
mogą pociągać za sobą ograniczone zainteresowanie innowacjami. Czy tak jest w rze‑
czywistości? Weryfikacji postaw wobec innowacji dokonamy w oparciu o strukturę 
odpowiedzi na pytania9:

9 Por. Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/Wave 63.4, August 2005, s. 26, 29.
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1) w jakim stopniu innowacyjne wyroby lub usługi przyciągają twoją uwagę?
2) w porównaniu do twoich przyjaciół i rodziny jesteś:

bardziej skłonny nabywać innowacyjne wyroby lub usługi, z

mniej skłonny nabywać innowacyjne wyroby lub usługi, z

skłonny nabywać innowacyjne wyroby lub usługi na równi z nimi. z

Na pierwsze z tych pytań 57 % respondentów w UE udzieliło pozytywnej odpo‑
wiedzi wskazującej, że innowacyjne wyroby lub usługi przyciągają ich uwagę, jed‑
nak z różnym stopniem intensywności. Otóż tylko 12 % badanych zdecydowało się 
na odpowiedź, że innowacyjne wyroby lub usługi bardzo przyciągają ich uwagę, pod‑
czas gdy 45 % przyciąganie to określiło jako „znaczne”. 39 % respondentów w UE było 
zdania, że innowacje nie przyciągają ich uwagi, w tym 12 % badanych zdecydowało 
się na radykalne zaprzeczenie (patrz tabela 3).

tabela 3.  Struktura odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu innowacyjne 
wyroby lub usługi przyciągają twoją uwagę? – ocena własna

Wyszczególnienie
Liczba 

badanych

Możliwe odpowiedzi

przyciągają nie przyciągają
nie 

wiemogółem
w tym

ogółem
w tym

bardzo znacznie nie bardzo wcale

% odpowiedzi

Unia Europejska 
(UE-27)

24 801 57 12 45 39 27 12 4

Polska  1 000 60 12 48 35 25 10 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/ Wave 63.4, 
August 2005, s. 26.

Ogólnie innowacyjne wyroby lub usługi powszechniej przyciągały uwagę Luk‑
semburczyków i Holendrów (po 72 % badanych), Brytyjczyków i Maltańczyków 
(po 70 % badanych). Na przeciwnym końcu skali znaleźli się Niemcy (38 % bada‑
nych), Austriacy i Węgrzy (po 42 % badanych). W stawce 27 państw członkowskich 
60 % badanych Polaków było zdania, że innowacje przyciągają ich uwagę, z czego 
dwunastu badanych na stu wybrało odpowiedź „bardzo”, a czterdziestu ośmiu na 
stu – „znacznie”. 60 % akceptacja innowacji przez Polaków zapewniła im 14 pozy‑
cję wśród państw członkowskich. Nieco więcej niż co trzeci Polak uważał, że inno‑
wacyjne wyroby lub usługi nie przyciągają jego uwagi, w tym na zdecydowane 
zaprzeczenie postawił co dziesiąty badany, tj. o dwa punkty procentowe mniej niż 
średnio w UE.

Zdaniem 39 % respondentów UE innowacje nie przyciągają ich uwagi, jednak 
w poszczególnych krajach odsetek takich odpowiedzi był zróżnicowany. Najczę‑
ściej pojawiała się ona wśród Niemców (58 % badanych), Węgrów (54 % badanych), 
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Austriaków i Finów (po 51% badanych), najrzadziej wśród Brytyjczyków (24 % bada‑
nych), Luksemburczyków (25 % badanych) i Rumunów (26 % badanych).

Dopełnieniem obrazu zainteresowania obywateli UE innowacjami jest niewątpli‑
wie samoocena respondentów polegająca na odniesieniu własnej skłonności do naby‑
wania innowacyjnych wyrobów lub usług w porównaniu z przyjaciółmi lub rodziną. 
Ocena ta jest mniej niż skromna, bowiem na odpowiedź jestem bardziej skłonny do 
nabywania innowacji niż przyjaciele i rodzina zdecydowało się 28 % badanych w UE 
(patrz tabela 4). Przodowały w tym względzie: Wielka Brytania 39 % badanych), Cze‑
chy, Malta i Słowacja (po 38 % badanych), w przeciwieństwie do Cypru (15 % odpo‑
wiadających), Bułgarii (17 % badanych) i Niemiec (19 % badanych).

tabela 4.  Skłonność respondentów do nabywania innowacyjnych wyrobów 
lub usług w porównaniu z przyjaciółmi i rodziną – ocena własna

Wyszczególnienie
Liczba 

badanych

Możliwe odpowiedzi

bardziej
skłonny

mniej
skłonny

na równi
z innymi

nie wiem/
brak odpowiedzi

% odpowiedzi

Unia Europejska (UE-27) 24 801 28 40 26 6

Polska  1 000 29 57 10 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/ Wave 63.4, 
August 2005, s. 29.

Zdecydowanie więcej badanych w UE (40 %) stwierdziło, że są mniej skłonni 
do nabywania innowacji niż ich przyjaciele i rodzina. Na średnią ocenę w UE zło‑
żyły się względnie wysokie udziały takich odpowiedzi w Polsce (57 % badanych), 
Litwie i Finlandii (po 56 % badanych) oraz względnie niskie udziały odpowiadają‑
cych z Bułgarii (27 % badanych), Malty (29 % badanych), Słowacji, Rumunii i Sło‑
wenii (po 31% badanych).

Średnio w UE 26 % respondentów swoją skłonność do nabywania innowacyjnych 
wyrobów lub usług oceniło na równi z przyjaciółmi i rodziną. Najczęściej taką opi‑
nię wyrażali Cypryjczycy (40 % badanych), Węgrzy (36 % badanych), Portugalczycy 
i Szwedzi (po 35 % badanych), najrzadziej Litwini (8 % badanych), Polacy (10 % bada‑
nych) i Łotysze 11% badanych).

Na tle średnich dla UE Polacy charakteryzowali się:
1) wyższym odsetkiem (o 17 punktów procentowych) ocen wskazujących, że są 

mniej skłonni nabywać innowacyjne wyroby lub usługi w porównaniu ze swo‑
imi przyjaciółmi lub rodziną,

2) mniejszym odsetkiem (o 16 punktów procentowych) ocen wskazujących, iż 
ich skłonność do nabywania innowacji jest równa tej jaką posiadają przyjaciele 
i rodzina,
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3) większym o jeden punkt procentowy odsetkiem wskazań, że są bardziej skłonni 
do nabywania innowacji.

Największy odsetek Polaków (57 %) optował za odpowiedzią „jestem mniej skłonny 
nabywać innowacyjne wyroby lub usługi w porównaniu z przyjaciółmi i rodziną”, 
blisko co trzeci (29 %) był przeciwnego zdania i co dziesiąty ocenił tę skłonność na 
równi z innymi.

W badaniach starano się też ustalić reakcję respondentów na innowacyjne wyroby 
lub usługi wprowadzane na rynek, zastępujące te, którym badani ufają. Jaka jest ich 
reakcja? Czy wolą kupować znane im wyroby lub usługi i nie wypróbowują innowa‑
cyjnych, czy też szybko starają się wypróbować innowacyjne przynajmniej raz? Oka‑
zuje się, że zwolenników jednej i drugiej sytuacji jest mniej więcej po równo w UE, 
bowiem tych, którzy wolą kupować znane im wyroby lub usługi było 47 %, a tych, 
którzy szybko wypróbowują innowacje – 45 % (patrz tabela 5). Można powiedzieć, 
że badane osoby tworzą dwa obozy:
1) tradycjonalistów dochowujących wierności znanym im wyrobom i usługom, 

stroniących od innowacji,
2) szybko reagujących na innowacje pojawiające się na rynku i starających się przy‑

najmniej raz je wypróbować.

tabela 5.  Sposób reagowania badanych na innowacyjne wyroby lub usługi 
wprowadzone do sprzedaży – ocena własna respondentów

Wyszczególnienie
Liczba 

badanych

Możliwe odpowiedzi

wolę kupować znany mi 
wyrób lub usługę, nie 

próbuję innowacyjnych

szybko wypróbowuję 
innowacyjny wyrób lub 
usługę przynajmniej raz

nie wiem/
brak odpowiedzi

% odpowiedzi

Unia Europejska 
(UE-27)

24 801 47 45 8

Polska  1 000 62 31 8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/ Wave 63.4, 
August 2005, s. 33.

Do pierwszej grupy zaliczają się głównie Polacy (62 % badanych), Niemcy i Portu‑
galczycy (po 52 % badanych). Najrzadziej na takie odpowiedzi decydowali się Bułgarzy 
(25 % badanych), Maltańczycy (26 % badanych) i Rumuni (29 % badanych). W dru‑
giej grupie przodowali Maltańczycy (70 % badanych), Luksemburczycy (65 % bada‑
nych), Szwedzi (62 % badanych) i Belgowie (60 % badanych). Na przeciwnym końcu 
skali znaleźli się Polacy (31% badanych), Hiszpanie (35 % badanych) i Portugalczycy 
(37 % badanych).

Wyniki badań wskazują, że Maltańczycy są najbardziej chłonnym innowacji naro‑
dem w UE. Przeciwieństwem są Polacy, którzy wyróżniali się najwyższym odsetkiem 
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odpowiedzi „wolę kupować znane mi wyroby lub usługi, nie próbuję innowacyjnych” 
oraz najmniejszym odsetkiem odpowiedzi „szybko wypróbowuję innowacyjny wyrób 
lub usługę przynajmniej raz”.

Dopełnieniem obrazu stopnia zainteresowania obywateli UE innowacjami są odpo‑
wiedzi respondentów na pytanie: czy byłbyś skłonny zamienić dotychczas wykorzy‑
stywany wyrób lub usługę na innowacyjny10:
1) nawet jeśli jest on znacznie droższy,
2) tylko jeśli jest on nieznacznie droższy,
3) tylko jeśli kosztowałby tyle samo co dotychczas stosowany,
4) nigdy nie kupiłbym innowacyjnego wyrobu lub usługi,
5) nie wiem.

Struktura uzyskanych odpowiedzi wskazuje na większą innowacyjność zacho‑
wań respondentów w porównaniu z odpowiedziami na poprzednie pytanie, bowiem 
aż 82 % badanych w UE byłoby skłonnych zamienić dotychczas używany wyrób lub 
usługę na innowacyjne, natomiast nie uczyniłoby tego nigdy 11% badanych (patrz 
tabela 6). Tak wysoka skłonność obywateli do zamiany nie jest jednak bezwarun‑
kowa. Głównym czynnikiem ograniczającym staje się cena innowacyjnego wyrobu 
lub usługi, bowiem zaledwie 6 % badanych dokonałoby takiej zamiany nawet gdyby 
innowacyjny wyrób lub usługa kosztowały znacznie drożej od dotychczas używanych. 
Do 31% wzrósł odsetek osób zdecydowanych na zamianę pod warunkiem, że innowa‑
cja będzie nieznacznie droższa i do 45 % skłonnych dokonać zamiany jedynie wtedy, 
jeżeli cena pozostałaby na tym samym poziomie. Wyniki te są średnimi dla UE.

tabela 6.  Skłonność respondentów do zamiany dotychczas używanego 
wyrobu lub usługi na innowacyjne – ocena własna badanych

Wyszczególnienie
Liczba 

badanych

Możliwe odpowiedzi

byłbym skłonny zamienić

nigdy
nie wiem/

brak 
odpowiedziogółem

w tym

tak nawet 
jeśli jest on 

znacznie 
droższy

tylko jeśli 
jest on 

nieznacznie 
droższy

tylko jeśli 
kosztowałby 

tyle co 
dotychczasowy

% odpowiedzi

Unia Europejska 
(UE-27)

24 801 82 6 31 45 11 7

Polska  1 000 80 4 26 50 12 8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/ Wave 63.4, 
August 2005, s. 35.

10 Por. Population Innovation Readiness, Special Eurobarometer 236/Wave 63.4, August 2005, s. 35.
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W poszczególnych krajach członkowskich struktura odpowiedzi różniła się i to 
znacznie. Oczywiście dominowały odpowiedzi akceptujące zamianę. Głównie doty‑
czy to Słowaków, Czechów i Słoweńców, gdzie po 91% badanych wyraziło skłon‑
ność do takiej zamiany. W Holandii takiej odpowiedzi udzieliło 90 % respondentów. 
Na przeciwnym końcu skali znalazły się: Portugalia (73 % odpowiedzi), Hiszpania 
i Bułgaria (po 74 % odpowiedzi). Dla zdecydowanie mniejszej liczby badanych decy‑
zja o zamianie nie zależała od ceny innowacji. Tylko 12 % Włochów, 11% Maltań‑
czyków i po 10 % Słowaków i Rumunów dokonałoby takiej zamiany nawet, gdyby 
cena innowacji była znacznie wyższa od dotychczas używanego wyrobu lub usługi. 
W pozostałych państwach członkowskich odsetek osób skłonnych podjąć taką decy‑
zją nie osiągnął 10 %. Najgorszą sytuację zanotowano w Portugalii, gdzie tylko 2 % 
badanych wyraziło taką skłonność, w Austrii (3 % badanych) oraz w Finlandii, Fran‑
cji, Niemczech, Irlandii, Węgrzech, Polsce i Litwie (po 4 % badanych).

Największy odsetek respondentów, którzy zamieniliby dotychczas używane wyroby 
lub usługi na innowacyjne pod warunkiem nieznacznie wyższej ceny, występował 
w Szwecji (47 % badanych), Słowenii (44 % badanych), Holandii (41% badanych) oraz 
Luksemburgu i Malcie (po 40 % badanych). Na przeciwnym końcu skali znalazła się 
Portugalia (15 % badanych), Bułgaria (20 % badanych) i Litwa (23 % badanych).

Zachowanie ceny innowacji na dotychczasowym poziomie było warunkiem skłon‑
ności do zamiany dotychczas używanego wyrobu lub usługi na innowacyjne oraz 
najczęściej wymieniane w Portugalii (56 % odpowiedzi), Austrii i Litwie (po 53 % 
odpowiedzi), najrzadziej zaś w Szwecji (32 % badanych), Luksemburgu, Malcie 
i Rumunii (po 34 % badanych).

Odpowiedź: nigdy nie zamieniłbym dotychczas używanego wyrobu lub usługi 
na innowacyjne, najczęściej podawali respondenci z Cypru (18 % badanych), Grecji 
(16 % badanych), najrzadziej ze Słowacji, Czech i Rumunii (po 4 % badanych).

O Polakach można powiedzieć tyle, że 80 % badanych, tj. o dwa punkty procentowe 
mniej niż średnio w UE, byłoby skłonnych zamienić dotychczas używane wyroby lub 
usługi na innowacyjne, jednak bez względu na cenę innowacji takiej zamiany doko‑
nałoby tylko 4 % badanych, tj. o dwa punkty procentowe mniej niż średnio w UE. 
Jeżeli innowacja kosztowałaby niewiele więcej od dotychczas używanego wyrobu 
lub usługi wtedy na zamianę zdecydowałoby się 26 % badanych Polaków, tj. o pięć 
punktów procentowych mniej niż w UE. Co drugi badany Polak zdecydowałby się 
na taką zamianę pod warunkiem, że cena innowacji byłaby równa cenie dotychczas 
używanego wyrobu. W tym przekroju odsetek Polaków przewyższał średnią dla UE 
o pięć punktów procentowych. Wśród badanych Polaków12 % nigdy nie zamieniłoby 
dotychczas używanych wyrobów lub usług na innowacyjne, przewyższając średnią 
dla UE o jeden punkt procentowy. Polacy są więc jednym z najbardziej oszczędnych 
narodów w UE, jeżeli chodzi o skłonność do zapłaty wyższych cen za innowacje, 
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jednocześnie należą do czołówki europejskiej pod względem odsetka osób deklaru‑
jących niechęć zamiany wyrobów używanych na innowacyjne.

Zakończenie

Analizując działalność innowacyjną, zarządzanie działalnością innowacyjną, czę‑
sto zastanawiamy się:
1) jak pojmują słowo „innowacja” zarówno jej twórcy, jak i jej nabywcy?,
2) jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa posiadają innowacje w ocenie klientów?,
3) czy innowacje przyciągają uwagę klientów i w jakim stopniu?,
4) jak obywatele oceniają swoją skłonność do nabywania innowacji w porównaniu 

z osobami im bliskimi?,
5) jak obywatele reagują na innowacyjne wyroby lub usługi wprowadzone do 

sprzedaży?,
6) czy obywatele są chętni do zamiany dotychczas używanych wyrobów lub usług 

na innowacyjne?
Odpowiedzi na tak postawione pytania dają pewien obraz współczesnego klienta 

decydującego o popytowej stronie systemu innowacji. Właśnie popytowa strona 
działalności innowacyjnej jest mało rozpoznana, mimo że stanowi jeden z podsta‑
wowych czynników jej inspiracji. Bodźcem do podejmowania zorganizowanej dzia‑
łalności innowacyjnej materializowanej w przedsiębiorstwach jest określony popyt 
na innowacje w sferze inwestycyjnej i konsumpcyjnej. Popyt na innowacje w sferze 
konsumpcyjnej kształtowany jest przez wiele czynników, między innymi przez: siłę 
nabywczą obywateli, zrozumienie czym są innowacje i jaką spełniają rolę w codzien‑
nym życiu, kulturę innowacyjną społeczeństwa, politykę edukacyjną, innowacyjność 
postaw obywateli, zdolność twórców innowacji do kształtowania zainteresowań przy‑
szłych klientów itp.

Omawiane wyniki badań przybliżają popytową stronę systemu innowacji prezen‑
towaną przez obywateli państw członkowskich UE, co niewątpliwie może ułatwiać 
podejmowanie racjonalnych decyzji przez osoby reprezentujące stronę podażową 
systemu innowacji. Dla większości obywateli UE innowacja kojarzy się z tworzeniem 
nowych wyrobów lub usług, znacznie rzadziej z doskonaleniem już istniejących. 
Wśród respondentów panuje przekonanie, że innowacje są ważne dla przedsię‑
biorstw ponieważ:
1) zapewniają im przeżycie,
2) prowadzą do wzrostu gospodarczego, co jest zgodne z podstawowym celem stra‑

tegii lizbońskiej,
3) korzystnie wpływają na wizerunek wszystkich wyrobów.
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Część badanych wskazuje też na negatywne oddziaływanie innowacji uznają, 
że:
1) korzyści z nich płynące są często wyolbrzymiane,
2) innowacje to sprawa mody,
3) innowacje to najczęściej nowinki techniczne.,
4) innowacje to ryzyko dla konsumentów.

Większość obywateli UE czuje sympatię do innowacji, bowiem 57 % badanych 
zdecydowało się na odpowiedź, że innowacyjne wyroby lub usługi przyciągają ich 
uwagę, w tym dla 12 % respondentów jest to duża siła przyciągania. Jednak warto 
podkreślić, że blisko czterech badanych na dziesięciu nie odczuwa sympatii do inno‑
wacji, z czego 12 % wcale.

Obywatele UE reagują na innowacyjne wyroby lub usługi wprowadzone do sprze‑
daży w dwojaki sposób:
1) 47 % badanych wykazuje przywiązanie do znanych im wyrobów lub usług, które 

nadal chętnie kupują nie wypróbowując innowacyjnych,
2) 45 % badanych wykazuje zainteresowanie innowacjami i stara się szybko je wypró‑

bować przynajmniej raz.
Wskazuje to na podział rynku UE między tych, którzy są przywiązani do swoich 

zaufanych wyrobów lub usług i na tych, którzy z ochotą starają się wypróbować poja‑
wiające się substytuty. Tych pierwszych jest o dwa punkty procentowe więcej.

Niewątpliwie decyzje o zastąpieniu wyrobów lub usług, którym respondenci ufają 
wyrobami lub usługami innowacyjnymi, uwarunkowane są czynnikami kosztowymi. 
Dla znacznej części badanych wyższe ceny innowacji stanowią poważną barierę, 
o czym świadczy fakt, że tylko 6 % respondentów zastąpiłoby dotychczas używany 
wyrób lub usługę na innowacyjny nawet gdyby on kosztował znacznie drożej. Zdecy‑
dowanie więcej badanych (45 %) dokonałoby takiej zamiany tylko wtedy, gdyby cena 
innowacji była równa cenie dotychczas używanego wyrobu lub usługi. Jest to ważna 
konstatacja, zwłaszcza dla producentów innowacji, sugerująca potrzebę:
1) ujednolicenia sposobu rozumienia innowacji i postrzegania ich roli w rozwoju 

przedsiębiorstwa oraz stopnia zaspokojenia potrzeb nabywców,
2) prowadzenia analiz ekonomicznych nad nowymi rozwiązaniami, aby nie napo‑

tkać bariery popytu11,
3) kształtowania zainteresowania innowacjami uczestników gry rynkowej (poten‑

cjalnych nabywców innowacji) w systemowy sposób,
jako że akceptacja nowych wyrobów lub usług przez konsumentów jest czynnikiem 
decydującym dla sukcesu innowacji w wymiarze jej twórców i nabywców.

11 Por. J. Baruk, Powiązanie funkcji marketingowej, innowacyjnej i produkcyjnej w zarządzaniu, „Gospo‑
darka Narodowa” 1997, nr 7–8, s. 25–27.
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Co można powiedzieć o Polakach na tle średniej europejskiej? O ile dla większo‑
ści obywateli UE innowacje kojarzą się z tworzeniem nowych wyrobów lub usług 
(52 % badanych), to dla większości Polaków innowacje są doskonaleniem istnieją‑
cych wyrobów lub usług. Dla 42 % respondentów UE innowacje zapewniają przedsię‑
biorstwu przeżycie i wzrost gospodarczy, natomiast w Polsce najczęściej wskazywano 
na zapewnienie przedsiębiorstwu przetrwania i ułatwienie codziennego życia. Inno‑
wacje wzbudzają zainteresowanie nieco większego odsetka Polaków niż średnia dla 
UE i nie przyciągają uwagi nieco mniejszego odsetka badanych. W Polsce znacznie 
mniejszy odsetek osób jest mniej skłonnych do nabywania innowacji w porównaniu 
z przyjaciółmi i rodziną niż średnia dla UE, natomiast nieznacznie więcej osób swoją 
skłonność oceniło wyżej od przyjaciół i rodziny. Znacznie większy odsetek Polaków 
wykazuje niechęć do innowacji, zachowując wierność wyrobom lub usługom, któ‑
rym już ufają. Większy jest też odsetek Polaków skłonnych do zamiany dotychczas 
używanych wyrobów lub usług na innowacyjne pod warunkiem, że ich cena nie 
byłaby wyższa od dotychczasowej. Również większy odsetek Polaków nigdy nie doko‑
nałby takiej zamiany. Przeciwieństwem jest sytuacja, w której skłonność do zamiany 
byłaby możliwa pod warunkiem wyraźnie wyższej ceny innowacji lub nieznacznie 
wyższej. W tych przypadkach na taką zamianę zdecydowałby się mniejszy odsetek 
Polaków, co lokuje naszych obywateli w grupie państw wymagających systemowej 
pracy edukacyjnej w zakresie zrozumienia sensu innowacji i ich roli w zaspokaja‑
niu własnych potrzeb, ale także wyraźnego przewartościowania aspektów dochodo‑
wych, bowiem bez wzrostu dochodów samo zrozumienie innowacji nie przełoży się 
na wzrost popytu.

Generalnie badania wykazały, że Polacy (obok Łotyszy) są najmniej skłonni korzy‑
stać z innowacji ponieważ ponad trzech na pięciu są zakwalifikowani jako anty‑
innowacyjni lub niechętni innowacjom.
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PODAtNOść EUROPEJCZyKÓW NA INNOWACJE

Streszczenie

W artykule autor omawia wyniki badań nad podatnością Europejczyków (obywateli Unii 
Europejskiej) na innowacje. Szczególny akcent jest położony na:
1)  pojmowanie innowacji przez respondentów,
2)  znaczenie innowacji dla przedsiębiorstw według respondentów,
3)  zainteresowanie respondentów innowacyjnymi wyrobami lub usługami.

SUSCEPtIBILIty Of tHE EUROPEANS 
tO INNOvAtIONS

Abstract

In this article the author discusses the results of surveys (interviews) on susceptibility of the 
Europeans to innovations. The particular accent is put on:
1)  understanding of the innovations by respondents,
2)  meaning of the innovations for enterprises according to respondents,
3)  respondents’ interest in innovative products or services.
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PIOtR GAŁUSZKA*

WIRtUALNA WytWÓRNIA 
MUZyCZNA JAKO NOWA fORMA 

ORGANIZACJI DZIAŁALNOśCI 
fONOGRAfICZNEJ

 
Wstęp

Upowszechnienie się Internetu w radykalny sposób zmieniło zasady funkcjono‑
wania znacznej części sektora kultury. Branża fonograficzna jako jedna z pierwszych 
zaczęła odczuwać wpływ globalnej sieci. Siłę oddziaływania Internetu wzmocniło 
pojawienie się metod kompresji dźwięku (plik mp3), co przesądziło o początku końca 
dominacji fizycznych nośników (płyt CD). Zmiany jakie zachodzą na rynku fono‑
graficznym od 1999 r. nie tylko zmniejszyły zyski wielu wytwórni muzycznych, ale 
postawiły pod znakiem zapytania ich modele biznesowe i struktury organizacyjne. 
W ich miejsce powstają nowe formy organizacji działalności fonograficznej, które 
całkowicie odbiegają od modelu fonografii jaki upowszechnił się w XX w. Niniejszy 
artykuł prezentuje jedną z nowych form organizacji działalności fonograficznej – 
wirtualną wytwórnię muzyczną. W pierwszej części tekstu omówiono zasady funk‑
cjonowania tradycyjnej wytwórni muzycznej. Druga część ukazuje wpływ Internetu 
na branżę fonograficzną. Trzecia część prezentuje jedną z nowych form działalno‑
ści fonograficznej – wirtualne wytwórnie muzyczne. Analiza bazuje na badaniach 
empirycznych rozpoczętych pod koniec 2008 r.

* Dr Piotr Gałuszka, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno ‑Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
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1.  tradycyjna wytwórnia muzyczna

Istotą dwudziestowiecznego modelu biznesowego tradycyjnych wytwórni muzycz‑
nych1 jest zarabianie na wydawaniu nośników (płyt winylowych, CD, kaset) zawiera‑
jących muzykę. Wprawdzie część firm fonograficznych skupia się przede wszystkim 
na wznawianiu starszych pozycji i wydawaniu tzw. składanek (kompilacji nagrań), 
jednak ambicją większości firm jest wydawanie nowych nagrań. Zasady funkcjono‑
wania wytwórni muzycznej najłatwiej jest zrozumieć śledząc kolejne kroki podej‑
mowane podczas przygotowywania wydania nowej płyty debiutującego artysty. 
Wprawdzie o przychodach większości firm fonograficznych decyduje raczej wyda‑
wanie nowych nagrań znanych artystów, wznowień oraz płyt składankowych, jed‑
nak to właśnie wydanie nowej płyty debiutującego artysty najlepiej obrazuje istotę 
tradycyjnego modelu biznesowego wytwórni muzycznych.

Na pierwszych etapach procesu przygotowania nowego produktu fonograficz‑
nego główną rolę odgrywają pracownicy określani jako A&R (Artist and Repertoire), 
którzy zajmują się wyszukiwaniem talentów, dobieraniem repertuaru dla artystów 
(szczególnie tych, którzy sami nie piszą tekstów lub nie komponują muzyki) oraz 
koordynacją współpracy pomiędzy artystami a wytwórnią [13]. W przypadku gdy 
wytwórnia muzyczna podejmie decyzję o nawiązaniu współpracy z nowym artystą, 
do obowiązków A&R należy przekonanie artysty do podpisania kontraktu przygo‑
towanego przez pracujących dla firmy fonograficznej prawników. Zadania stojące 
przed A&R są trudne. Z jednej strony bowiem o zainteresowanie firm fonograficz‑
nych zabiega bardzo wielu artystów, dla których A&R są „twarzą” wytwórni muzycz‑
nej. W związku z tym to na tych pracowników spada obowiązek zapoznawania się 
z tzw. demami2 nadsyłanymi przez debiutantów, oglądania występów na żywo arty‑
stów stanowiących potencjalnie obiekt zainteresowania wytwórni oraz przekonywa‑
nia najlepszych z nich do podpisania kontraktu z firmą, dla której pracuje dany A&R. 
Z drugiej natomiast strony, wydawanie nagrań debiutantów jest związane z dużym 
ryzykiem, które z finansowego punktu widzenia spada na wytwórnię, jednak w sen‑
sie symbolicznym obciąża A&R. Jest to konsekwencją tego, że skuteczność takiego 
pracownika jest stosunkowo łatwo ocenić – jeśli sprzedaż nagrań kolejnych piloto‑
wanych przez danego A&R debiutantów wypada poniżej oczekiwań, wówczas jego 
kariera może ulec załamaniu [4].

1 Termin używany w tekście dla określenia firm fonograficznych funkcjonujących według XX wiecz‑
nych modeli biznesowych (w odróżnieniu od wirtualnych wytwórni muzycznych).

2 Określenia demo (taśma demo, płyta demo) używa się dla nazwania nagrań dokonanych przez arty‑
stów własnym sumptem celem zaprezentowania twórczości potencjalnie zainteresowanym wytwórniom 
muzycznym.
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Zanim artysta nagra płytę, musi podpisać z firmą fonograficzną kontrakt nagra‑
niowy. Przez lata fundamentalnym elementem tradycyjnego modelu biznesowego 
był kontrakt standardowy3. Zakłada on, że wytwórnia muzyczna staje się wyłącznym 
właścicielem nagrania dźwiękowego w zamian za co zobowiązuje się wypłacić artyście 
tantiemy, pod warunkiem, że przychody ze sprzedaży płyt pokryją koszty nagrania, 
promocji i dystrybucji wydawnictwa [13, s. 100–130]. Z jednej strony to wytwórnia 
muzyczna jest stroną ponoszącą ryzyko biznesowe, z drugiej jednak to ona sprawuje 
kontrolę nad komercyjnym wykorzystaniem nagrań. Wyraźna przewaga jaką mają 
firmy fonograficzne w relacjach z artystami (szczególnie debiutantami) jest uwarun‑
kowana czynnikami ekonomicznymi [5, s. 70–74]. Ponieważ firmom fonograficznym 
trudno jest badać gusty słuchaczy, wydają one nagrania dużej liczby artystów. Jedy‑
nie niektórzy z nich stają się „priorytetami” wytwórni, co przekłada się na znaczące 
wsparcie promocyjne [15, s. 69]. Taka polityka jest z jednej strony odpowiedzią na 
to, że firmy fonograficzne nie wiedzą co spodoba się słuchaczom (a przeprowadza‑
nie badań rynkowych jest w przypadku muzyki bardzo trudne), z drugiej natomiast 
jest efektem oddziaływania specyficznej struktury kosztów, przesądzającej o tym, że 
średnio jedynie jedna na dziewięć wydanych płyt przynosi zyski [7, s. 20]. Można 
więc powiedzieć, że funkcjonowanie tradycyjnych firm fonograficznych przypomina 
w pewnym sensie działalność funduszy venture capital finansujących portfel ryzy‑
kownych przedsięwzięć po to by trafić na te, które przyniosą na tyle duże zyski by 
pokryć szereg nieudanych inwestycji.

Po podpisaniu kontraktu artyści przystępują do nagrania płyty, co odbywa się 
przy współpracy z producentem i inżynierami dźwięku oraz innymi uczestnikami 
procesu pracy w studiu nagrań (np. muzykami sesyjnymi). Jest to złożony proces, 
który trudno uogólniać – każdy gatunek muzyczny ma swoją specyfikę znajdującą 
odzwierciedlenie w procesie pracy nad nagraniem. Specyfika gatunku muzyki wpływa 
też na planowanie i realizację działań promocyjnych, realizowanych zazwyczaj przez 
wyspecjalizowany dział firmy fonograficznej. W tradycyjnym modelu biznesowym, 
w przypadku nagrań skierowanych do masowego odbiorcy (np. gatunki takie jak 
pop, rock, easy listening) zadania działu promocji polegają przede wszystkim na 
zadbaniu o obecność nagrań artysty w radiu oraz ewentualnie telewizji (w formie 
teledysku, transmisji występu na żywo lub wywiadu) i czasopismach branżowych. 
Ważnym etapem promocji nagrań może być również przygotowanie trasy koncer‑
towej, choć znajduje się to często poza zakresem działań firmy fonograficznej i leży 
raczej w gestii samych artystów (i ich menedżerów).

Gdy nagranie jest gotowe, tłoczone są jego kopie, które za pośrednictwem firm 
dystrybucyjnych trafiają do sklepów detalicznych. Na przestrzeni lat funkcjonowania 

3 Najpopularniejszy spośród kilku typów kontraktów nagraniowych, zob. [2; 5, s. 75–94].
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branży fonograficznej kanały dystrybucji nagrań ewoluowały [8, s. 193–194], co pozo‑
stawało w ścisłym związku z warunkami prowadzenia biznesu panującymi w danym 
kraju. W przypadku większości rynków pod koniec XX w. doszło do dominacji kilku 
sieci dystrybucji należących do globalnych koncernów muzycznych (Universal Music 
Group, Sony Music Entertainment, EMI Group, Warner Music Group) uzupełnia‑
nej działaniami dystrybucyjnymi podejmowanymi przez mniejszych, niezależnych 
dystrybutorów. O ile w USA każdy z globalnych koncernów muzycznych dyspo‑
nuje własną firmą dystrybucyjną, o tyle np. w Polsce nagrania globalnych koncer‑
nów muzycznych dystrybuowane są przez tylko dwie firmy będące współwłasnością 
wspomnianych koncernów [5]. Przez lata kontrolowanie sieci dystrybucji płyt było 
bardzo ważnym sposobem utrzymywania przewagi strategicznej przez największe 
firmy fonograficzne. Obecnie, dzięki Internetowi, mali wydawcy są w stanie do pew‑
nego stopnia zredukować wspomnianą przewagę.

Opisany sposób prowadzenia biznesu znajduje swoje odzwierciedlenie w struk‑
turach organizacyjnych firm fonograficznych oraz w strukturze rynku. Cztery naj‑
większe koncerny muzyczne funkcjonują w skali globalnej koordynując działalność 
poprzez lokalne oddziały oraz szereg tzw. labeli – niewielkich firm fonograficz‑
nych działających w niszach rynkowych, połączonych z centralą umowami bądź 
poprzez stosunki własnościowe [6, s. 475–476]. Dzięki współpracy z małymi fir‑
mami fonograficznymi globalne koncerny muzyczne ograniczają ryzyko prowa‑
dzonej działalności. W wielu przypadkach to do małej firmy fonograficznej należy 
bowiem wyszukiwanie talentów i podpisywanie z nimi kontraktów (a więc pono‑
szenie ryzyka finansowego), podczas gdy globalny koncern zajmuje się dystrybu‑
cją oraz, w zależności od potrzeb, wsparciem promocyjnym. Dominacja globalnych 
koncernów muzycznych związana jest nie tylko z posiadaniem przez nie własnych 
sieci dystrybucji fonogramów, ale także ze stosunkowo łatwym dostępem do trady‑
cyjnych mediów. W efekcie cztery największe koncerny muzyczne charakteryzują 
się złożonymi, wieloszczeblowymi strukturami organizacyjnymi oraz posiadaniem 
sieci współpracujących firm. Umożliwia im to kontrolowanie około 75 % świato‑
wego rynku nagrań [1, s. 492; 9].

Mniejsze firmy koncentrują się zazwyczaj na obsłudze niszowych rynków, 
np. wydawaniu nagrań reprezentujących określone gatunki muzyczne. Te spośród 
mniejszych firm, które nie są kontrolowane przez globalne koncerny muzyczne okre‑
ślane są mianem wytwórni niezależnych. W większości przypadków, w porównaniu 
z największymi koncernami, charakteryzują się one niewielką skalą działania oraz 
ograniczonymi możliwościami finansowymi. Z reguły korzystają z usług zewnętrz‑
nych dystrybutorów nagrań (niezależnych lub kontrolowanych przez globalne kon‑
cerny muzyczne). Nawet jeśli udaje się im w danym kraju zbudować własną sieć 
dystrybucji, ewentualna ekspansja na rynki zagraniczne odbywa się za pośrednic‑
twem zewnętrznych firm dystrybucyjnych lub umów licencyjnych podpisywanych 



 ORGANIZACJA I  KIEROWANIE • nr 5 / 2010 (143) 29

Wirtualna wytwórnia muzyczna jako nowa forma organizacji działalności fonograficznej

z innymi firmami fonograficznymi. Umowa taka udziela zagranicznej firmie fono‑
graficznej (globalnemu koncernowi bądź wytwórni niezależnej) prawo do wydania 
nagrania na danym terytorium [6, s. 475–476]. W efekcie, wytwórnie niezależne mają 
dość proste struktury organizacyjne – zatrudniają kilku lub kilkunastu pracowników, 
których obowiązki są kształtowane w sposób elastyczny [10]. Do wytwórni niezależ‑
nych należy około 25 % światowego rynku nagrań [1, s. 492; 9].

2.  Zmiany zachodzące w fonografii wskutek 
upowszechnienia się Internetu

Upowszechnienie się Internetu oraz digitalizacja (plik mp3) w silny sposób wpły‑
wają na działalność branży fonograficznej. Wprawdzie tradycyjny model biznesowy 
nadal jest podstawą funkcjonowania wielu firm fonograficznych, jednak stopniowo 
wdrażane są również inne modele4. Mimo ich rosnącej popularności, rzadkością 
są przypadki firm, które całkowicie przeszły z tradycyjnego na nowe modele biz‑
nesowe. Z jednej strony nie powinno to dziwić, wziąwszy pod uwagę, że fizyczne 
nośniki ciągle jeszcze znajdują nabywców, którzy dokonują zakupów w tradycyjnych 
punktach detalicznych. Z drugiej strony jednak, pojawienie się podmiotów funkcjo‑
nujących według zupełnie nowych reguł wskazuje, że oparcie działalności wyłącz‑
nie na produkcie wirtualnym (plik, streaming5) jest możliwe, co ukazano w dalszej 
części tekstu.

Wpływ Internetu oraz innych technologii informatycznych na branżę fonograficzną 
można w skrócie ująć przyglądając się kolejnym elementom muzycznego marketing 
mix. Po pierwsze, przeobrażeniu ulega produkt. Miejsce fizycznych nośników – płyt 
kompaktowych, winylowych bądź kaset – zajmują pliki muzyczne oraz oferowanie 
usług dostępu do katalogu (streaming). Nie wpływa to wprawdzie znacząco na pracę 
nad nagraniem muzyki (praca w studiu także zmienia się pod wpływem technolo‑
gii jednak to nie Internet jest tu czynnikiem sprawczym), ale oddziałuje na ofertę 
kierowaną przez branżę fonograficzną do konsumentów. Miejsce zawierających kil‑
kanaście utworów płyt zajmują pojedyncze pliki muzyczne. Wpływa to na sposób 
w jaki konsumenci dokonują zakupów nagrań oraz to jak obcują z muzyką. Zmiany 
w obszarze produktu mają fundamentalny wpływ na pozostałe elementy nowego 
muzycznego marketing mix.

Po drugie, obok tradycyjnych kanałów dystrybucji pojawiają się nowe kanały wyko‑
rzystujące Internet. W przypadku firm, które są przywiązane do dwudziestowiecznego 

4 Rozmiar niniejszego artykułu nie pozwala na ich szczegółowe omówienie. Zainteresowany czytelnik 
powinien sięgnąć do [3].

5 Terminem streaming określa się tzw. transmisję strumieniową, umożliwiającą odsłuchiwanie utworów 
z poziomu strony internetowej bez konieczności ściągania ich na dysk twardy komputera.
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modelu fonografii strona internetowa może być wykorzystana do sprzedaży fizycz‑
nych nośników (zastępuje ona więc sklep detaliczny, podczas gdy pozostałe szczeble 
kanału dystrybucji przejęte są przez pocztę lub firmę kurierską). W przypadku firm, 
które eksperymentują z nowymi formami dystrybucji, w rachubę wchodzi sprzedaż 
plików muzycznych (lub streaming) za pośrednictwem wyspecjalizowanych sklepów 
internetowych. W takiej sytuacji można mówić o całkowitej przebudowie kanału dys‑
trybucji, a w konsekwencji – w przypadku dużych firm o głębokiej zmianie organi‑
zacyjnej. Polega ona na stopniowym spadku znaczenia działu firmy zajmującego się 
wcześniej dystrybucją fizycznych nośników.

Po trzecie, ewolucji podlega cena. Z jednej strony zmieniają się koszty wytwo‑
rzenia nośnika (duplikacja plików nie kosztuje praktycznie nic) oraz dystrybucji 
(dystrybucja plików wiąże się z inną strukturą kosztów, w której większą rolę odgry‑
wają np. pośrednicy finansowi obsługujący płatności kartami kredytowymi). Z dru‑
giej strony natomiast zmianie ulega postrzeganie ceny przez konsumentów. Chcąc 
obcować z muzyką nie tylko nie są oni skazani już na wydawanie kilkunastu Euro na 
zestaw utworów zapisanych na płycie, ale nie muszą nawet kupować plików na sztuki. 
Wynika to z faktu pojawienia się alternatywnych metod dostarczania muzyki w for‑
mie dostępu do katalogu utworów, z których słuchacz wybiera te piosenki, których 
chce w danej chwili posłuchać. Konsument taki nie płaci jednak za każdy wybrany 
utwór, ale uiszcza comiesięczny abonament za możliwość odsłuchiwania dowolnej 
ilości nagrań. W pewnym sensie zdejmuje to z firm fonograficznych możliwość pro‑
wadzenia własnej polityki cenowej, choć zjawisko to dotyka przede wszystkim małe 
wytwórnie muzyczne, jako że potentaci mają możliwość wpływania na serwisy inter‑
netowe ustalające wysokość abonamentu.

Po czwarte, przed firmami fonograficznymi otwierają się zupełnie nowe możli‑
wości promocyjne, choć należy zauważyć, że postęp technologiczny nie ograniczył 
atrakcyjności dotychczasowych form promocji (np. nadawania muzyki w radiu). 
Zapewne z tego powodu, w przeciwieństwie do jednostek zajmujących się trady‑
cyjną dystrybucją, działy promocji utrzymują silną pozycję w strukturze organiza‑
cyjnej firm fonograficznych.

Zmiany wywołane wskutek upowszechnienia się Internetu tak silnie wpływają na 
scenę muzyczną, że tradycyjne wytwórnie muzyczne nie zawsze nadążają z dosto‑
sowaniem się do nowych warunków [11]. Powstałą lukę wypełniają nowe formy 
działalności fonograficznej, zdecydowanie odbiegające od tego co w XX w. rozu‑
miano pod pojęciem fonografii. Przykładem tego trendu są – dynamicznie rozwi‑
jające się od końca lat 90 XX w. – wirtualne wytwórnie muzyczne (zwane również 
netlabelami6).

6 Termin netlabel pochodzi od połączenia angielskich słów net – sieć i label – wytwórnia. W niniejszym 
tekście termin ten jest używany wymiennie z określeniem „wirtualna wytwórnia muzyczna”.
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3.  Wirtualne wytwórnie muzyczne jako 
nowa forma działalności fonograficznej

Michels definiuje netlabele jako „niekomercyjne platformy oferujące internautom 
możliwość nieodpłatnego pobrania muzyki” [12, s. 64]. Najbliższą analogią dla netla‑
beli mogą być najmniejsze spośród niewielkich, tradycyjnych wytwórni muzycznych 
tzw. mikro ‑wytwórnie, prowadzone przez indywidualne osoby w ramach działalno‑
ści hobbystycznej o niewielkiej skali oddziaływania [14]. Tego typu mikro ‑wytwórnie 
funkcjonowały na obrzeżach rynku muzycznego, jedynie niekiedy dochodząc do 
etapu profesjonalizacji i przekształcenia w wytwórnie niezależne o większej skali 
oddziaływania. Tym co różni netlabele od mikro ‑wytwórni opisywanych przez Stra‑
chana jest darmowe rozpowszechnianie nagrań oraz skala działalności. Czynniki 
ekonomiczne znacząco ograniczały skalę działalności mikro ‑wytwórni – mimo anty‑
komercyjnego nastawienia, nie były one w stanie wysyłać słuchaczom płyt lub kaset 
za darmo. Netlabele stanowią w tym zakresie całkowicie nową jakość, bowiem sed‑
nem ich działalności jest dystrybuowanie muzyki za darmo, a skala działalności zde‑
cydowanie przekracza to co udało się osiągnąć najmniejszym spośród tradycyjnych 
wytwórni muzycznych. Dobrze ukazują to omówione poniżej badania.

Dane empiryczne zebrane zostały za pomocą ankiety internetowej przeprowa‑
dzonej na przełomie 2008 i 2009 r. Zasięg badania był ogólnoświatowy, a kwestio‑
nariusz ankiety przygotowany został w języku angielskim. Badanie miało charakter 
całościowy – do udziału zaproszono wszystkie aktywnie funkcjonujące wówczas 
netlabele, które udostępniły na swoich stronach internetowych dane kontaktowe. 
Lista respondentów została skonstruowana w oparciu o branżowe portale interne‑
towe: katalogi Phlow i Rowolo oraz uzupełniona danymi zaczerpniętymi z serwisów 
Sonicsquirrel.net, Last.fm oraz Archive.org. Dzięki temu ustalono, że zbiorowość 
wirtualnych wytwórni muzycznych liczy 650 podmiotów. Zaproszenie do udziału 
w badaniu wszystkich 650 netlabeli okazało się jednak niemożliwe ponieważ część 
z nich nie udostępniała na swoich stronach internetowych żadnych danych kontakto‑
wych lub zakończyła działalność przed rozpoczęciem badania. Wobec tego kwestio‑
nariusz wysłano do 569 respondentów (tzn. osób prowadzących wytwórnie), z czego 
odpowiedziało 339, co dało stopę zwrotu na poziomie 59,58 %.

Udzielone odpowiedzi wskazują, że podstawą funkcjonowania netlabeli jest dys‑
trybucja nagrań, udostępnianych za darmo na stronach internetowych (97,5 % respon‑
dentów7) oraz promocja artystów i ich muzyki w Internecie (90,4 %). Dystrybuowanie 
nagrań za darmo – samo w sobie stanowiące o odmienności netlabeli od tradycyj‑
nych wytwórni muzycznych – pociąga za sobą dalsze różnice (zob. tabela 2).

7 Wszystkie odpowiedzi zaokrąglono do jednego miejsca po przecinku.
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Z punktu widzenia słuchacza, najważniejszą częścią wirtualnej wytwórni muzycz‑
nej jest jej strona internetowa. To na niej publikowane są wydawnictwa dystrybuowane 
przez wytwórnię oraz dane kontaktowe umożliwiające komunikację ze słuchaczami. 
Za stroną internetową stoją założyciele netlabela, którzy dokonują selekcji nagrań 
(np. przeważnie spośród propozycji nadsyłanych przez artystów) i podejmują decyzję 
o „wydaniu” najlepszych z nich. Porównując netlabele z tradycyjnymi wytwórniami 
muzycznymi, można stwierdzić, że w tych pierwszych funkcje A&R i promocyjne 
skupione są w ręku jednej osoby (lub niewielkiej liczby osób, zob. tabela 1). Ponie‑
waż wirtualne wytwórnie muzyczne działają w sposób niekomercyjny i mało sfor‑
malizowany, trudno jest mówić w ich przypadku o zatrudnionych pracownikach lub 
konsekwentnie wdrażanych strukturach organizacyjnych. W efekcie, nawet jeśli pro‑
wadzeniem takiej wytwórni zajmuje się więcej niż jednak osoba, trudno jest zaryso‑
wać wyraźny podział obowiązków. Tabela 1 ukazuje klasyfikację netlabeli ze względu 
na liczbę osób regularnie zajmujących się działalnością wytwórni.

tabela 1.  Klasyfikacja netlabeli ze względu na liczbę osób regularnie 
zajmujących się działalnością wytwórni. N=339

Liczba osób zaangażowanych w działalność netlabela Odsetek netlabeli

1 42,6 %

2 32,9 %

3–4 17,4 %

5 i więcej 7,1%

Źródło: Badania własne, 2008–2009.

Wydanie nagrań polega na udostępnieniu plików muzycznych na stronie interne‑
towej netlabela oraz zaangażowaniu promocyjnym mającym na celu ich popularyza‑
cję. Respondentom było trudno podać dokładne dane dotyczące tego jak popularne 
stają się dystrybuowane pliki. Wynika to z tego, że strona internetowa wytwórni 
(na której można prowadzić statystyki ściągnięć) jest tylko jednym z wielu miejsc 
skąd słuchacze ściągają popularyzowane nagrania. Szacunki respondentów wska‑
zują, że najpopularniejsze albumy w trakcie pierwszych trzech miesięcy od debiutu 
są ściągane od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy razy. Dla debiutujących artystów 
możliwość szybkiego dotarcia ze swoją twórczością do kilkudziesięciu tysięcy słucha‑
czy, przy jednoczesnej rezygnacji z ewentualnych przychodów ze sprzedaży nagrań, 
może być o wiele bardziej atrakcyjna niż perspektywa zmagania się z samodziel‑
nym wydawaniem tradycyjnych nośników lub bierne oczekiwanie na zainteresowa‑
nie dużej wytwórni muzycznej.

Zdecydowana większość wirtualnych wytwórni muzycznych nie wydaje fizycznych 
nośników (płyt CD) co pozwala im uniknąć żmudnego procesu budowy tradycyjnych 
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kanałów dystrybucji lub zawierania trudnych kompromisów z dystrybutorami nale‑
żącymi do globalnych koncernów muzycznych. Praktyczna eliminacja konieczności 
poważnego zaangażowania w dystrybucję znacząco różni netlabele od tradycyjnych 
wytwórni muzycznych, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że jeszcze niedawno posia‑
danie własnej sieci dystrybucji stanowiło o znaczącej przewadze konkurencyjnej 
i będącym jej konsekwencją sukcesie rynkowym dużych firm fonograficznych.

Osoby prowadzące wirtualną wytwórnię są wspierane przez samych artystów oraz 
słuchaczy i społeczności internetowe. Regułą jest, że osoby wspomagające netlabel nie 
otrzymują wynagrodzenia, a ich działania mają charakter ochotniczy i hobbystyczny. 
Współpraca pomiędzy poszczególnymi stronami przypomina swoim charakterem 
powiązania charakterystyczne dla blogosfery oraz społecznościowych serwisów typu 
Facebook. Najlepiej widoczne jest to w obszarze promocji, która bazuje na recen‑
zjach publikowanych przez słuchaczy (np. na blogach internetowych), forach inter‑
netowych oraz portalach poświęconych darmowej muzyce.

Odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazują, że nie postrzegają oni swo‑
jej działalności jako stricte fonograficznej. Jedynie 3,5 % respondentów zdecydowa‑
nie zgadza się z tym, że określenie „firma, biznes, tradycyjna wytwórnia muzyczna” 
opisuje prowadzoną przez nich działalność (aż 62,5 % zdecydowanie się z tym nie 
zgadza). Respondenci postrzegają się raczej jako „organizację non‑profit zajmującą 
się muzyką” (57,0 % respondentów zdecydowanie zgadza się z tym określeniem, 6,1% 
zdecydowanie się nie zgadza), „mikro wytwórnię typu ‘zrób to sam’ ” (odpowiednio 
45,5 % oraz 8,2 %) oraz „platformę współpracy pomiędzy artystami a słuchaczami” 
(odpowiednio 28,7 % oraz 10,5 %). Można więc stwierdzić, że osoby zaangażowane 
w działalność wirtualnych wytwórni muzycznych nie są do końca zgodne czym jest 
prowadzona przez nie działalność, są jednak niemal pewne, że nie jest ona tradycyj‑
nym biznesem muzycznym.

Niewielki rozmiar wirtualnych wytwórni muzycznych dobrze odpowiada celom 
jakie stawiają one przed sobą. Możliwość zarobienia pieniędzy jest bardzo ważna 
jedynie dla 4,4 % respondentów (jest ona „w ogóle nieważna” aż dla 39,5 % respon‑
dentów). Dominują takie cele jak „rozpowszechnianie interesującej muzyki” (bar‑
dzo ważne dla 66,8 % respondentów), „pomaganie artystom w popularyzacji ich 
muzyki” (odpowiednio 59,4 %), „niezależność od tradycyjnej branży fonograficz‑
nej” (odpowiednio 48,8 %), „uznanie płynące ze strony muzyków, fanów, wirtu‑
alnych społeczności słuchaczy” (odpowiednio 39,3 %) oraz „osobista satysfakcja 
płynąca z prowadzenia netlabela” (odpowiednio 33,4 %). Można zatem stwierdzić, 
że logika wedle której funkcjonują wirtualne wytwórnie muzyczne odbiega od tra‑
dycyjnie pojmowanego nastawienia na osiąganie zysku finansowego. Dalsze różnice 
pomiędzy tradycyjnymi wytwórniami muzycznymi a netlabelami zaprezentowane 
są zbiorczo w tabeli 2.
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tabela 2.  Porównanie tradycyjnych i wirtualnych wytwórni muzycznych

Analizowane kryterium Tradycyjne wytwórnie Netlabele

Cel działalności komercyjny zazwyczaj niekomercyjny

Preferowany nośnik płyta cd, plik muzyczny plik muzyczny

Wykorzystywany kanał 
dystrybucji

tradycyjne, wieloszczeblowe kanały 
dystrybucji; stopniowy wzrost znaczenia 
sprzedaży w internecie; w przypadku 
małych firm istotną rolę odgrywa 
marketing bezpośredni w internecie

dystrybucja wielokanałowa 
w internecie, niejednokrotnie 
realizowana przy współudziale 
słuchaczy z wykorzystaniem sieci 
p2p

Zasięg dostępności 
produktów

w przypadku fizycznych nośników jedynie 
najpopularniejsze tytuły są dystrybuowane 
globalnie; w przypadku plików zasięg jest 
nieograniczony

nieograniczony

Preferowane formy 
promocji

promocja realizowana zarówno 
w tradycyjnych mediach, jak i w internecie

promocja niemal w całości 
realizowana w internecie, dominuje 
marketing wirusowy

Cena dystrybuowanych 
nośników ustalana na rynku zazwyczaj równa zero

Relacje z artystami zazwyczaj regulowane kontraktem rzadko regulowane kontraktem

Własność nagrania wytwórnia zazwyczaj kontroluje prawa 
autorskie do nagrania

nagranie pozostaje własnością 
artysty

Struktury organizacyjne
hierarchiczne; od prostych (niewielkie 
wytwórnie) do złożonych (największe 
koncerny)

dominują wytwórnie prowadzone 
przez jedną osobę oraz struktury 
niesformalizowane, oparte na 
sieciach powiązań

Źródło: Badania własne, 2008–2009.

Podsumowanie

Wirtualne wytwórnie muzyczne są jedną z wielu nowych form organizacji dzia‑
łalności fonograficznej. Mimo że pierwsze netlabele pojawiły się jeszcze w latach 90. 
XX w., szybki ich rozwój nastąpił po roku 2002. Nadal pozostają one jednak mało 
poznaną częścią sceny muzycznej. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że 
netlabele funkcjonują poza rynkiem, a ich oferta nie jest dostępna w mediach głów‑
nego nurtu. Biorąc pod uwagę dane empiryczne zaprezentowane w niniejszym arty‑
kule, nie należy jednak wykluczać, że patrzenie na działalność netlabeli przez pryzmat 
list sprzedaży nagrań lub oferty tradycyjnego radia jest błędem. Zasięg oddziaływa‑
nia netlabeli, jakkolwiek trudny do zmierzenia, rozszerza się bowiem według innych, 
zupełnie nowych reguł, które nie przystają do tradycyjnie pojmowanej fonografii8.

8 Czytelników chcących przekonać się jak wygląda funkcjonowanie oraz oferta netlabeli warto zachęcić 
do odwiedzenia stron internetowych kilku wirtualnych wytwórni: Afterbeat (Polska, http://afterbeat.org/), 
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WIRtUALNA WytWÓRNIA MUZyCZNA 
JAKO NOWA fORMA ORGANIZACJI 
DZIAŁALNOśCI fONOGRAfICZNEJ

Streszczenie

Artykuł prezentuje wirtualne wytwórnie muzyczne (netlabele), które mogą być postrzegane 
jako nowa forma organizacji działalności fonograficznej. W pierwszej części tekst skupia 
się na opisie tradycyjnych wytwórni muzycznych, a w drugiej porównuje je z netlabelami. 
Informacje o wirtualnych wytwórniach muzycznych zebrane zostały za pomocą ankiety 
internetowej przeprowadzonej na przełomie 2008 i 2009 r.

Słowa kluczowe: branża muzyczna, fonografia, marketing nagrań, 
wirtualna wytwórnia muzyczna, netlabel.

vIRtUAL RECORD LABEL AS A NEW fORM 
Of ORGANIZAtION Of A RECORD LABEL

Abstract

The article focuses on netlabels (virtual record labels), which can be considered as a new type 
of record labels. The paper starts with brief description of traditional record labels and then 
proceeds to comparing them with virtual record labels. Information about virtual record labels 
is based on empirical data gathered with the Internet survey in 2008 and 2009.

Key words: music business, phonography, music marketing, virtual 
record label, netlabel
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MARCIN GERyK*

REALIZACJA IDEI SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOśCI 

UCZELNI W MARKEtINGU 
KOMUNIKACyJNyM

Wstęp

Działalność uczelni swoim zasięgiem obejmuje wszystkie dziedziny życia. Te silne 
związki z otoczeniem stwarzają przesłanki dla powstania i realizacji idei uczelni obywa‑
telskiej (civic university). Ciągły dialog prowadzony z otoczeniem może prowadzić do 
powstawania nowej jakości więzi społecznych i nowych społeczności [11, s. 271–287].

Uczelnie powinny wykazywać daleko idącą otwartość w relacjach z otoczeniem. 
Uwrażliwienie społeczne i obserwacja zmian zachodzących w przestrzeni społeczno‑
‑gospodarczej powinny inspirować do poszerzania zakresów kształcenia o treści i war‑
tości oczekiwane przez społeczeństwo. A zatem programy i zakresy studiów powinny 
być dostosowywane do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. Działanie to dodat‑
kowo jest zbieżne z założeniami Komisji Europejskiej, zakładającej szerokie współ‑
działanie instytucji edukacyjnych z sektorem przedsiębiorstw [21, s. 65].

Wśród całego wachlarza działań związanych z wizerunkiem uczelni i jej stra‑
tegią marketingową, najistotniejsze, z punktu widzenia społecznej odpowiedzial‑
ności wydają się narzędzia marketingu komunikacyjnego. Trudna do identyfikacji 
sfera emocji powstających między uczelnią a otoczeniem buduje jej reputację. Inne 
narzędzia marketingu komunikacyjnego, jak reklama czy PR, służą także wspieraniu 
działań tworzenia marki. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że aż 95 % przekazów informa‑
cyjnych dociera do człowieka poprzez sferę emocjonalną, wówczas dowiadujemy się, 
jak wielką rangę należy nadać zestawowi działań związanych z kreowaniem marki, 
budową reputacji [24, s. 313–316].

* Dr Marcin Geryk, Wydział Zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku.
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Reputacja jest niezwykle ważnym czynnikiem warunkującym przewagę kon‑
kurencyjną i zarządzający organizacjami o tym wiedzą. Firmy, cieszące się lep‑
szą oceną społeczną lepiej zwracają uwagę potencjalnych klientów. Ponadto, są 
postrzegane jako dostarczyciele wyższej wartości, co często pozwala im pobierać 
za to wyższe niż konkurencja opłaty. Klienci z kolei są bardziej lojalni. W świe‑
cie, w którym 70 do 80 % wartości rynkowej firmy pochodzi z trudnych do osza‑
cowania niematerialnych składników aktywów, takich jak wartość marki, kapitał 
intelektualny, „goodwill”, organizacje zmuszone są wykazywać się szczególną 
ostrożnością, aby swoim postępowaniem nie obniżyć w żaden sposób swojej repu‑
tacji [7, s. 104–114].

1.  Public relations – narzędziem komunikacji

Sama dbałość o wysoką jakość oddziaływania marketingowego przy obecnym sta‑
nie rozwoju rynku jest niewystarczająca. Wraz z rozwojem uczelni, zbliżaniem się do 
modelu organizacji opartej na wiedzy, coraz większą rolę w kształtowaniu wizerunku 
odgrywają czynniki społeczne. Cechy organizacji jak: współdziałanie, budowanie 
relacji z wewnętrznymi interesariuszami na drodze dialogu czy wreszcie społeczna 
odpowiedzialność wpływają na prawidłowy zestaw komunikowania się ze społeczeń‑
stwem, tworząc właściwy i pożądany obraz tejże [4, s. 25].

Uczelnie powinny funkcjonować w sposób jawny, udostępniając publicznie dane 
o działalności, zasobach i swojej sytuacji finansowej. Działanie takie ma na celu wpro‑
wadzenie przejrzystości do zasad korzystania ze środków uczelni i wykorzystywa‑
nia ich zgodnie z jej misją. Ważne są także zrozumiałe dla interesariuszy, przejrzyste 
kryteria podejmowania decyzji na uczelni.

Ponadto uczelnia, jako instytucja zaufania publicznego, powinna funkcjonować 
w sposób jawny. Powinna udostępniać pełną i rzetelną informację obejmującą wszyst‑
kie aspekty działalności. Prowadzenie przez uczelnie takiej polityki informacyjnej 
byłoby źródłem wiedzy dla potencjalnych kandydatów, ułatwiłoby także dokonywa‑
nie pomiaru działalności na podstawie zestawu mierników [21, s. 98].

Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez autora wśród reprezen‑
tantów uczelni ze wszystkich kontynentów. Ponad 88 % badanych wskazało na chęć 
budowania marki i poprawy wizerunku jako przyczyn podejmowania przez uczel‑
nie działań prospołecznych. Więcej badanych, bo blisko 92 % wskazało na dążenie 
do poprawy relacji ze społeczeństwem1.

1 Wyniki niepublikowanego badania własnego autora, przeprowadzonego w 2008 roku, dotyczącego spo‑
łecznej odpowiedzialności uczelni, zrealizowanego w oparciu o wywiad ankietowy wśród 122 przedstawicieli 
uczelni z 46 państw z całego świata.
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Wpływ mediów powoduje dodatkowe zainteresowanie otoczenia działalnością 
z zakresu społecznej odpowiedzialności. Pojawiają się krytyczne głosy dotyczące 
metod pomiaru i oceny stopnia ważności tych działań. Często bowiem prowadzą one 
do wypaczenia roli CSR w kształtowaniu strategii organizacji [18, s. 78–92].

Wiele organizacji przyjmuje sformalizowane kodeksy postępowania. Często doty‑
czą one zasad budowania relacji z pracownikami. Głównym jednak ich celem jest 
złożony proces budowy marki. Organizacje rozpoznawane publicznie poddawane 
są ocenie społecznej. Można zatem założyć, że głównym przesłaniem implementacji 
kodeksów postępowania jest ochrona reputacji. Musi to jednak mieć potwierdzenie 
w rzeczywistym działaniu organizacji, a założenia muszą być wiarygodne. Inaczej 
mogą być postrzegane jedynie jako działanie PR, a nie próba podejmowania dzia‑
łań społecznie użytecznych [15, s. 13–14].

Rangę relacji z pracownikami podkreślają także wyniki badań przeprowadzonych 
przez Ż. Geryk w 2008 roku. Blisko 90 % pracowników badanych uczelni wyraziło 
przekonanie, iż zasady i kultura organizacyjna w bezpośredni sposób wpływają na ich 
pracę. Wysoki wskaźnik identyfikacji z uczelnią jako miejscem pracy podkreśla dodat‑
kowo wagę tych relacji i ich wpływu na ocenę wizerunkową uczelni [13, s. 9–18].

Siła marki i reputacja uczelni mają szczególne znaczenie w procesie podejmowa‑
nia decyzji przez osoby wybierające studia. Siła marki determinuje wybór określonej 
uczelni, a blisko 70 % badanych wskazuje, że wybrana przez nich uczelnia posiada 
silną markę. Co ciekawe, pogląd ten podziela zaledwie 36 % pracowników admini‑
stracyjnych, a w grupie nauczycieli akademickich zaledwie 27 % [5, s. 30–31].

Dlatego działania marketingowe uczelni, szczególnie w zakresie public relations, 
muszą być poddane surowej ocenie etycznej. Wypracowanie ich założeń musi być 
zadaniem władz uczelni. Powinny być one zgodne nie tylko z teorią, ale także z ocze‑
kiwaniami otoczenia, wzmocnione doświadczeniem organizacji. Wzorcowy zestaw 
dyrektyw etycznych opracował A.W. Page i zawarł je w pięciu punktach [14]:
1. należy zawsze analizować relacje ze społeczeństwem,
2. należy stworzyć system dla pracowników, którego zadaniem będzie dostarczanie 

informacji o strategii działania organizacji, praktykach rynkowych etc.,
3. pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami muszą otrzymywać infor‑

macje niezbędne do podejmowania właściwych decyzji,
4. planowe, szerokie, informowanie społeczeństwa o celach organizacji,
5. należy działań planowo i systematycznie, a uzyskane wyniki poddawać okreso‑

wej kontroli.
Dla pełnego poznania zagadnienia warto zacytować jedną z pierwszych definicji 

public relations, ogłoszoną przez O. Spenglera, zgodnie z którą PR [20, s. 39]:
wyraża stosunki międzyludzkie panujące w organizacji, �

wyraża relacje przełożony – podwładny, �

instruuje, jak prowadzić negocjacje biznesowe, �
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uczy różnych technik i chwytów zapewniających przewagę i sukces w rozmo‑ �

wach biznesowych,
uczy ogólnej kultury prowadzenia rozmów, zawierania umów i pertraktacji ze  �

stronami.
Osoby zajmujące się public relations często spotykają się z wieloma dylematami 

natury etycznej. Sposób, w jaki budują wizerunek swoich uczelni, w jaki odpowiadają 
na oczekiwania interesariuszy, korzystając z kanałów przekazu medialnego, kształ‑
tuje sposób, w jaki otoczenie postrzega ich samych i co najważniejsze – reprezento‑
wane przez nich organizacje [16, s. 435].

Tworzenie wizerunku każdej organizacji powinno być dokonywane w sposób 
etyczny. Przykładowy zbiór takich zasad powstał w Public Relations Society of Ame‑
rica. Główna jego idea to poświęcenie pracy osób zajmujących się public relations 
„podstawowym wartościom godności człowieka i nieskrępowanemu korzystaniu 
z jego praw”. Ponadto, głównym przesłaniem PRSA jest propagowanie wolności słowa, 
zgromadzeń i prasy jako niezbędnych w pracy public relations. Organizacja ta przyjęła 
także założenia kodeksu etycznego, złożonego z sześciu podstawowych zasad: popar‑
cie (rzecznictwo), uczciwość, biegłość, niezależność, lojalność, sprawiedliwość2.

Często jednak zgłaszane są społeczne obawy o rzeczywisty cel działań z zakresu 
społecznej odpowiedzialności. Zdarza się, że działania te utożsamiane są z podej‑
mowanymi przedsięwzięciami marketingowymi czy z zakresu public relations. Poja‑
wia się bowiem, często nieuzasadnione, podejrzenie, iż aktywność organizacji w tym 
zakresie sprzyja poprawie wizerunku, a celem głównym jest pozyskanie nowych, lojal‑
nych klientów czy wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na danym obszarze rynko‑
wego funkcjonowania [1, s. 69]. Podobnie sądzi zresztą B. Frame, przyjmując, że CSR 
jest stosowane przez wiele organizacji prawie jako narzędzie public relations. Kon‑
sekwencją takiego stanu rzeczy jest często rozmijanie się deklaracji i rzeczywistego 
stanu działań organizacji [9, s. 422–432].

Public relations jest niezwykłą kombinacją systemu racjonalnego komunikowania 
się z otoczeniem. Kształtuje ono społeczne przekonania o dokonaniach organizacji 
i wpływa na lepsze zrozumienie zachodzących w gospodarce procesów. Społeczne 
zaufanie do całokształtu działań z zakresu public relations przekłada się na silne 
zaufanie do osób zajmujących się tą działalnością. Zintegrowane działania i perfek‑
cyjny sposób postępowania powodują, że PR przynosi efekty i okazuje się niezwykle 

2 Public Relations Society of America, amerykańskie stowarzyszenie public relations, z siedzibą Nowym 
Jorku to największa światowa organizacja profesjonalistów zajmującymi się public relations. Ma ponad 32000 
członków. W strukturze PRSA jest ponad 100 oddziałów w całych Stanach Zjednoczonych, 19 sekcji intere‑
sów profesjonalnych i grup wspólnoty interesów, które reprezentują biznes, przemysł, firmy doradztwa, nie‑
zależnych doradców, wojsko, rząd, stowarzyszenia, szpitale, szkoły, firmy doradcze i organizacje non‑profit. 
The Public Relations Student Society of America ( PRSSA) (Stowarzyszenie Amerykańskich Studentów Public 
Relations) ma niemal 300 oddziałów w college’ach i uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Na podsta‑
wie www.prsa.org
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użyteczne. Oznacza to, że osoby działające w branży PR otrzymują ogromny spo‑
łeczny kredyt zaufania i ich działania niosą potencjalne ryzyko społeczne. Dlatego 
właśnie public relations powinno stosować etyczne zasady postępowania z uwzględ‑
nieniem delikatnej materii komunikacji z interesariuszami [6, s. 104–119].

Eksponowanie osiągnięć w zakresie społecznej odpowiedzialności jako oczeki‑
wane przez interesariuszy jest dobre. Transparentność działań, pokazywanie wpływu 
na otoczenie przynosi dodatkową wartość poprzez wzajemne wspieranie i zachęca‑
nie podmiotów do takich działań. Istotne jest jednak to, że nie można zapomnieć, iż 
zagadnienie społecznej odpowiedzialności jest znacznie szersze niż tylko kreowanie 
wizerunku poprzez stosowanie odpowiednich technik public relations [17].

Potwierdzają to wyniki badań autora. Blisko 82 % badanych stwierdziło, że uczel‑
nie powinny informować otoczenie o działaniach podejmowanych na rzecz spo‑
łeczeństwa. Ponadto, uczelnie kształcące większą liczbę studentów zgłaszały, że 
stosowne informacje powinny być publikowane w formie raportu ocenianego przez 
zewnętrzny audyt3.

Znana od wieków zasada public relations nadal zyskuje na znaczeniu. Słuszne 
okazuje się informowanie społeczeństwa o osiągnięciach organizacji. Jeśli jednak 
służy ono jedynie poprawie wizerunku, bez rzeczywistego wprowadzania elemen‑
tów etycznego działania, wówczas mamy do czynienia z chaosem informacyjnym 
służącym wprowadzeniu interesariuszy w błąd. Interesujący, z punktu widzenia 
oddziaływania społecznego uczelni, wydaje się sponsoring. Nazwa tego działania nie 
w pełni przystaje do rzeczywistej jego funkcji polegającej na wspieraniu rożnych form 
aktywności społecznie akceptowanej, jak np. sportu, kultury, ekologii etc. Aktyw‑
ność ta pozwala ograniczyć koszty tych działań przy jednoczesnym unikaniu nega‑
tywnych skojarzeń wiązanych ze stricte komercyjnym charakterem przekazu, jakim 
jest reklama [8, s. 179–180].

Działania z zakresu public relations powinny stać się ważnym instrumentem reali‑
zacji celów uczelni. Stworzenie programu działań oraz harmonogramu przedsięwzięć 
pozwoli na usystematyzowanie przebiegu kolejnych czynności, tak aby prowadzić do 
osiągnięcia zamierzonych celów. Priorytetem public relations jest tworzenie i kształ‑
towanie pozytywnego wyobrażenia o uczelni. Odpowiednia jakość form komuni‑
kowania się z interesariuszami pozwala na dotarcie z informacjami o działalności 
uczelni do reprezentantów otoczenia lokalnego [20, s. 134–142].

Działania marketingowe nie powinny mieć na celu promocji oferowanych przez 
uczelnie usług czy krzewienie idei społecznej odpowiedzialności tylko dla niej samej. 
Kampanie te powinny być skierowane do interesariuszy, ale po to, by prowadzić ich 
do świata pełnego lepszych relacji. Rolą organizacji jest odgrywanie aktywnej roli 
w zmianach społecznych. To oddziaływanie środowisk biznesu i akademickich może 

3 Wyniki niepublikowanych badań autora, zob. przyp. 1.
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w istotny sposób wpływać na działanie rządów dzięki sile, jaką posiada. Ta siła prze‑
kłada się także na indywidualnego odbiorcę produktu czy usługi, który w istocie 
posiada władzę nad dostawcami tychże [22].

Warto zauważyć, że autorzy „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce 
do 2020 roku” postulują rozszerzenie obowiązków informacyjnych uczelni, posze‑
rzając je o ważne informacje z zakresu jej działalności. W założeniu ma to doprowa‑
dzić do zwiększenia efektywności funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego 
[21, s. 101–102].

2.  Sposoby komunikacji społecznej – 
marketing społeczny i marketing relacji

Przykładem dobrej kombinacji działania uwzględniającego zarówno cele mar‑
ketingowe uczelni, jak i potrzeby społeczne jest marketing zaangażowany społecz‑
nie (ang. CRM, cause related marketing). Jeśli jest skutecznie wdrożony, umożliwia 
organizacji osiągnięcie zamierzonych celów, jak np. wykreowanie nowej usługi czy 
zmianę wizerunku, przy zachowaniu dobrych relacji społecznych i wspieraniu orga‑
nizacji pozarządowych. Główne korzyści dla organizacji to: wzrost lojalności klien‑
tów, poprawa motywacji pracowników, poprawa wizerunku społecznego i wreszcie 
wzrost sprzedaży. Osiągane przy tym jednocześnie korzyści społeczne to: realizacja 
celów organizacji pozarządowych, rosnący poziom zaangażowania w sprawy spo‑
łeczne, lepszy wizerunek organizacji pozarządowych. A zatem marketing zaangażo‑
wany społecznie jest ważną częścią programu społecznej odpowiedzialności uczelni, 
a jego wdrożenie przynosi korzyści wszystkim stronom uczestniczącym w procesie 
[19, s. 35].

Uczelnie często stosują również zasady zbliżone do tych określanych jako mar‑
keting relacji, często nazywany marketingiem partnerskim. L. Berry przedstawia go 
w następujący sposób: „Marketing partnerski obejmuje tworzenie, utrzymywanie 
i wzbogacanie relacji z klientem. Pozyskanie nowego klienta jest jedynie pierwszym 
krokiem w procesie marketingu” [3, s. 25–28]. Warto pamiętać, że w świetle brytyj‑
skich badań przeprowadzonych w 16 uczelniach w kwietniu i maju 2008 roku ponad 
90 % studentów byłoby gotowych zarekomendować swoją uczelnię innym kandyda‑
tom [5, s. 48]. Istotność budowania kapitału relacyjnego podkreślają także autorzy 
„Strategii...” [21, s. 75].

Działania marketingowe w szkolnictwie wyższym mają na celu kreowanie i zarzą‑
dzanie przekazywaniem wiedzy. Celem jednak jest nie tylko osiągnięcie satysfakcji 
klientów, udziału w rynku czy wysokich przychodów, ale przede wszystkim dąże‑
nie do zdobycia społecznej akceptacji. Dzięki stosowaniu marketingu relacji główne 
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działania organizacji skupiają się nie na zawarciu pojedynczej transakcji, ale na 
budowaniu trwałych związków z klientem, a przede wszystkim z otoczeniem. Fun‑
damentalną zasadą marketingu usług edukacyjnych pozostaje jednak orientacja na 
dostarczanie wiedzy, zaś czynniki, które wywierają istotny wpływ na powodzenie 
strategii marketingowej, to [10, s. 83–90]:

analiza rynku, �

prognozowanie przyszłego zapotrzebowania na ten rodzaj usług, �

kształtowanie ceny, �

PR uczelni, �

możliwości świadczenia usług oczekiwanych przez rynek, �

stosowane techniki promocji i sprzedaży. �

Jednym z ważniejszych postulatów „Strategii...” jest upublicznienie danych uła‑
twiających porównywalność ofert różnych uczelni. Przede wszystkim powinny one 
obejmować informacje o wynikach wizytacji jednostek i organów akredytujących 
czy sporządzających rankingi uczelni, zarówno o zasięgu krajowym, jak i między‑
narodowym [21, s. 87].

Jedynie udana i spójna kompozycja powyższych czynników daje znaczne praw‑
dopodobieństwo udanego wdrożenia strategii marketingowej i pozwala prognozo‑
wać osiągnięcie zamierzonych celów. Pamiętać jednak należy, że korzyści płynące 
z zastosowania idei społecznej odpowiedzialności w praktyce działalności nie są łatwe 
do uzyskania. Istotą jest zrozumienie sposobu, w jaki społeczna odpowiedzialność 
oddziałuje na interesariuszy uczelni. Zyskują dzięki temu silne wsparcie strategii 
marketingowej, przyczyniając się jednocześnie do pozytywnych skutków społecz‑
nych podejmowanych aktywności [2, s. 378–387].

Podsumowanie

W Polsce działa 340 uczelni niepublicznych, a ogółem 471 szkół wyższych. Pre‑
zentują one wiele różnych postaw o różnej dojrzałości marketingowej. Wszystkie 
szkoły jednak podejmują przynajmniej szczątkowe działania mające na celu promo‑
cję oferowanych usług. Bardziej wyrafinowane, oparte na wynikach badań przedsię‑
wzięcia podejmuje zaledwie około 1/3 uczelni [12, s. 10]. Podejmują one działania 
prowadzące do obustronnie korzystnego partnerstwa. Wdrażanie opcji społecznej 
marketingu pozwala realizować strategię rozwoju w oparciu o orientację na konsu‑
menta, na konkurenta, koordynację funkcji, długi horyzont czasu oraz skupienie na 
oczekiwanych korzyściach.
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REALIZACJA IDEI SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOśCI UCZELNI 
W MARKEtINGU KOMUNIKACyJNyM

Streszczenie

Narzędzia marketingu komunikacyjnego, jak reklama czy public relations, służą nie tylko 
wspieraniu działań tworzenia marki, ale przede wszystkim komunikacji z otoczeniem. Ich 
rola jest ważna na tyle, że całość działań marketingowych uczelni, a szczególnie w zakresie 
public relations, musi być poddana surowej ocenie etycznej, gdyż są one niezwykłą kombinacją 
systemu racjonalnego komunikowania się z otoczeniem. Ponadto skuteczne komunikowanie 
jest prowadzone przez marketing zaangażowany społecznie, będący ważną częścią programu 
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społecznej odpowiedzialności uczelni z uwagi na to, że jego wdrożenie przynosi korzyści 
wszystkim stronom uczestniczącym w procesie.

Słowa kluczowe: marketing komunikacyjny, public relations, 
społeczna odpowiedzialność uczelni

ExECUtION Of AN IDEA Of tHE EDUCAtIONAL 
INStItUtION’S SOCIAL RESPONSIBILIty 
In cOMMunIcaTIOn MarKETIng

Abstract

The communication marketing tools, such as: advertising or public relations serve not only to 
support brand development activities, but first of all to communicate with environment. Their 
role is important enough so that overall marketing activities of the educational institution, 
and in particular in the area of public relations, must be a subject for strict ethical evaluation, 
as they are an extraordinary combination of the system to rationally communicate with the 
environment. Additionally, effective communication is performed by the socially ‑involved 
marketing, being a key part of the program of the social responsibility of the educational 
institution, because of the fact that its implementation is beneficial to all parties participating 
in the process.

Key words: communication marketing, public relations, social 
responsibility of university
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ALEKSANDER GWIAZDA*

ANALIZA HIStORyCZNA 
UKŁADÓW fUNKCJI 

MENEDżERSKICH JAKO 
ZBIORU ZADAń MENEDżERA 

OrganIzacjI

1.  Wprowadzenie

Jednym z ważniejszych zagadnień związanych z naukami o zarządzaniu jest okre‑
ślenie zakresu działań menedżerskich. Problem ten można rozpatrywać rożnych 
punktów widzenia. Jednakże jedną z bardziej uniwersalnych możliwości wskazania 
na to co menadżerowie robią jest odwołanie się do funkcji zarządzania. Układy funk‑
cji menedżerskich obejmują elementarne działania, które zdefiniować można jako 
atomy procesu zarządzania organizacją. Dobrym przykładem układu funkcji mene‑
dżerskich jest najbardziej znany układ czynności administracyjnych Fayola. Chociaż 
nie jest to jedyny układ funkcji menedżerskich jaki można wskazać w okresie naro‑
dzin nauki o zarządzaniu. Zatem analiza struktury czynnościowej wspomnianych 
układów pozwala na zakreślenie granic procesu określanego jako zarządzanie.

Z drugiej strony analiza historyczna zawarta w tym opracowaniu pozwala na 
prześledzenie ewolucji poglądów badaczy problematyki zarządzania na czynności 
związane z pracą menedżera. Ewolucja ta obejmuje okres całego XX wieku. Należy 
oczywiście wyraźnie zaznaczyć, że przedstawiony wybór ma charakter w pewnej 
mierze subiektywny, chociaż celem autora było zakreślenie dość szerokiego spek‑
trum poglądów w tym zakresie.

* Dr inż. Aleksander Gwiazda, adiunkt w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegro‑
wanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
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2.  Analiza historyczna

Taylor, ojciec zarządzania, rozpatrując zasady naukowej organizacji pracy oraz 
zadań menedżerów wskazał na trzy podstawowe elementy procesu zarządzania. 
Określił on, że ich obowiązkiem jest sprawdzenie czy operacje zaplanowane i kiero‑
wane z centrum planistycznego są poprawne wykonywane [Taylor, 2008, s. 50]. Analiza 
tego stwierdzenia pozwala wskazać na następujące funkcje menedżerskie, w ujęciu 
Taylora:

planowanie, �

kierowanie, �

kontrolowanie. �

Adwersarz Taylora Church zaproponował odmienne spojrzenie na układ funkcji 
menedżerskich. W jego ujęciu było to pięć organicznych funkcji przedsiębiorstwa, co 
oznacza, że określają one funkcje menedżerskie z punktu widzenia zarządu przed‑
siębiorstwa wytwórczego. Do funkcji tych należą [Church, 1914, s. VIII]:

projektowanie, �

zarządzanie wyposażeniem, �

działanie, �

kontrolowanie, �

porównywanie. �

Pierwsza z tych funkcji odnosi się do działań planistycznych. Uznana jest, razem 
z funkcją działania (syntezy pojedynczych cech, umiejętności, obszarów) za funkcję 
prymitywną [Church, 1914, s. IX]. Pozostałe to funkcje złożone. Kontrolowanie to 
funkcja koordynująca i nadzorująca pozostałe. Natomiast porównywanie odnosi się do 
określenia różnicy pomiędzy wynikami osiągniętymi a ustanowionymi normami.

Pierwszym układem funkcji menedżerskich powstałym na gruncie nauk o zarzą‑
dzaniu i wyrażonym w sposób jawny jest układ funkcji zarządzania zaprezentowany 
przez Fayola. Układ ten został określony jako układ czynności administracyjnych 
[Fayol, 1916, s. 5]. Do czynności tych zaliczył on:

przewidywanie, �

organizowanie, �

rozkazodawstwo (dowodzenie), �

koordynowanie, �

kontrolowanie. �

Pierwsza z wymienionych funkcji, przewidywanie, oznaczała u niego progno‑
zowanie gospodarcze połączone z wypracowaniem planu działania. Organizowanie 
to tworzenie technicznej i społecznej struktury przedsiębiorstwa. Trzecia funkcja, 
rozkazodawstwo, tłumaczona być może jako motywowanie załogi. Za łączenie ze 
sobą wszystkich procesów odpowiada funkcja koordynowania, której wyrazem jest 
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harmonizacja organizacji. Wreszcie kontrolowanie oznacza badanie zgodności pro‑
cesów z utworzonym planem działań.

Należy wyraźnie podkreślić, że Fayol nie zawężał tych funkcji do obszaru kierow‑
nictwa, lecz widział ich realizację przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. 
W swojej 14 zasadzie wyraźnie wskazuje na jedność załogi [Fayol, 1916, s. 47]. Uważał 
on bowiem, że tylko harmonijna współpraca kierowników i podwładnych prowadzi 
do harmonizacji całej organizacji. Tym samym wpisał się też w ideę cykli doskona‑
lenia, jako czynnika jednoczącego wszystkich pracowników organizacji.

Układ ten stanowi do dzisiaj kanon nauk o zarządzaniu. Jedynie przewidywanie 
określane obecnie jest jako planowanie a rozkazodawstwo jako motywowanie lub 
przewodzenie. Te zmiany leksykalne pozwoliły na pogłębienie rozumienia istoty 
tych funkcji.

Zaznaczyć także należy, że różna optyka związana była też z funkcją koordynowa‑
nia. Niektórzy badacze czynili z tej funkcji element innej. Za przykład można wska‑
zać prace Griffina, który włączył koordynowanie do organizowania [Griffin, 1996, 
s. 351]. Natomiast Stoner i Wankel zwracają jedynie uwagę, że skoordynowana praca 
jest bardziej efektywna [Stoner, Wankel, 1997, s. 23]. Uwzględniając zatem te zmiany 
otrzymuje się w ten sposób układ złożony z czterech funkcji składowych:

planowania, �

organizowania, �

przewodzenia, �

kontrolowania. �

Wskazany układ występuje nie tylko u Griffina [Griffin, 1996, s. 40] czy też w pracy 
Stonera i Wankla [Stoner, Wankel, 1997, s. 23], lecz także na przykład u Dafta [Daft, 
2003, s. 5]. Jednakże nie jest on jedyną propozycją w tym zakresie, co pokazuje niniej‑
szy przegląd.

Drugi z ważnych układów funkcji menedżerskich zaproponował Sheldon. Rozpatrując 
proces zarządzania sformułował on koncepcję trzech absolutów zarządzania [Sheldon, 
1924], które wskazują na podstawowe kryteria, jakie winny rządzić procesem kierowa‑
nia. Absoluty te głoszą, że: zarządzanie powinno prowadzić do zwiększania ogólnego 
dobrobytu, zarządzanie jest tworem kultury danego przedsiębiorstwa oraz zarządzanie 
jest procesem opartym na autorytecie zarządzających. Prezentując powyższe absoluty 
Sheldon jako jeden z pierwszych odszedł od koncepcji prezentowanych przez przemy‑
słową szkołę zarządzania, sankcjonując jednocześnie wpływ elementów społecznych na 
proces zarządzania. Wskazał też, że nie tylko kategorie deterministyczne (takie jak zysk 
czy też obrót) decydują o ocenie przedsiębiorstwa. Bazując na przedstawionych absolu‑
tach Sheldon zaproponował trzy funkcje zarządzania [Sheldon, 1924, s. 32]:

administrowanie, �

kierowanie, �

organizowanie. �
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Administrowanie według Sheldona to proces określania polityki organizacji oraz 
jej późniejsza koordynacja. Kierowanie to realizacja ustalonej polityki organizacji. 
Stanowi ona oś procesu zarządzania. Wreszcie organizowanie utożsamił on z proce‑
sem podziału i przygotowania pracy.

Problemowi funkcjonowania organizacji poświęcone były również prace Mooneya. 
Jego wnioski pochodziły z doświadczenia, jakie nabył kierując między innymi kon‑
cernem General Motors. Określił on organizację jako narzędzie łączące indywidu‑
alne wymagania w jeden skoordynowany system. Organizacja taka musi spełniać 
cztery podstawowe funkcje [Mooney, 1931, s. 5]:

autorytetu, �

przywództwa, �

specjalizacji, �

koordynacji. �

Funkcja autorytetu oznacza definiowanie celów, określanie odpowiedzialności 
i określanie hierarchii procesu kierowania. Druga z funkcji, przywództwo, dotyczy 
delegowania uprawnień (według Mooneya jest to delegowanie autorytetu). Trzecia 
funkcja, specjalizacji, oznacza podział pracy w celu podniesienia jej efektywności. 
Wreszcie ostatnia zasada związana jest z zarządzaniem specjalistycznymi jednost‑
kami organizacji.

Również w latach trzydziestych rozwiniętą koncepcję funkcji menedżerskich 
zaproponował badacz zarządzania w administracji – Gullick. Do funkcji tych zali‑
czył on [Gullick, 1937, s. 13]:

planowanie, �

organizowanie, �

zarządzanie personelem, �

rozkazywanie, �

koordynowanie �

raportowanie �

budżetowanie. �

Model ten określany jest skrótem  POSDCoRB od angielskich nazw wspomnia‑
nych funkcji (planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and 
budgeting). Bazując na tym modelu Gullick wskazał też na wykorzystanie powyż‑
szych funkcji do zarządzania organizacjami hierarchicznymi. Porównując powyższe 
funkcje z modelem Fayola można zauważyć dużą ich zbieżność. Pojawiły się jednak 
pewne elementy, które nie były uwzględniane w modelu fayolowskim. Po pierwsze 
Gullick włącza do funkcji zarządzania funkcję zarządzania personelem czyniąc z niej 
jeden z filarów działalności administracyjnej. Natomiast raportowanie i budżetowa‑
nie można utożsamiać z fayolowską funkcją kontrolowania.

Dalszy rozwój badań nad funkcjami zarządzania związany jest z Barnardem. 
Opracowując koncepcję systemowego opisu organizacji poszukiwał on funkcji, 
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które pozwalają istnieć i funkcjonować takiemu systemowi. Wyróżnił on następu‑
jące trzy funkcje kierownicze związane z funkcjonowaniem instytucji jako systemu 
[Bernard, 1938, s. 215]:

planowanie, �

komunikację, �

zabezpieczenie. �

Pierwsza z tych funkcji dotyczy sformułowania celów i zadań organizacji. Komu‑
nikacja to tworzenie i utrzymywanie kanałów wymiany informacji w organizacji. 
Funkcję tą można utożsamić z fayolowskim organizowaniem, koordynowaniem i kon‑
trolowaniem. Ostatnia funkcja związana jest zabezpieczaniem podstawowych usług 
jednostek jako dobra, którym dysponuje organizacja. Należy podkreślić także, iż Bar‑
nard twierdził, że tak naprawdę to wpajanie wiary w prawdziwe istnienie wspólnych 
celów jest podstawową funkcją kierowniczą. Zatem kierownictwo musi zapewnić 
wolę pracowników do wkładania wysiłku w system kooperacji [Barnard, 1938, s. 83], 
aby zwiększyć efektywność działania. Należy zwrócić uwagę, że Barnard wskazuje na 
organizację jako system kooperacji, czyli system, w którym realizowana jest funkcja 
kooperowania między jego jednostkami.

Następny układ funkcji menedżerskich (w postaci cyklu doskonalenia), w literatu‑
rze zarządzania, zaproponował prekursor podejścia jakościowego, a mianowicie She‑
whart [Shewhart, 1939, s. 45]. Cykl Shewharta składa się z następujących działań:

planowanie, �

działanie, �

kontrola. �

Elementy te miały, w ujęciu Shewharta, odzwierciedlać fazy procesu wytwarza‑
nia, a mianowicie projektowanie, wytwarzanie i kontrolę gotowych produktów. Przy 
czym wyniki kontroli miały wpływać z powrotem na etap planowania. Należy jeszcze 
wspomnieć, że czasami cykl ten określa się jako: Plan, do, See.

Wspomniane podejście rozpropagował w powojennej Japonii Deming. Należy 
zaznaczyć, że współpracował on już od roku 1927 z Shewhartem. Twierdził, że opra‑
cowania Shewharta są na tyle hermetyczne w swoim przekazie, iż należy je uprasz‑
czać dla potrzeb zarządzania. Podczas jednego z seminariów w Japonii jego japońscy 
współpracownicy dokonali swoistego uproszczenia cyklu Shewharta tworząc cykl 
PDCA. [Deming 1986: 88]. Powstał w ten sposób powszechnie znany cykl dosko‑
nalenia złożony z czterech etapów. Poszczególne litery oznaczają kolejność czynno‑
ści do wykonania, a mianowicie: Plan, Do, Check oraz Act. Tworzą one następujący 
cykl działań:

planowanie zmian, �

realizacji zmian w małej skali, �

porównanie uzyskanych wyników z planowanymi, �

korygowania działań i realizacja ich w dużej skali. �
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Kroki te nawiązują do metodologicznej koncepcji Shewharta odnoszącej swój cykl 
doskonalenia do teorii metodologii nauk. Planowanie odpowiada u niego zadaniu 
specyfikacji problemu (stawianie hipotezy). Podczas etapu drugiego wykonywany jest 
eksperyment (stąd określenie „realizacja w małej skali”, czyli realizacja jako próba 
systemu). Krok trzeci obejmuje analizę wyników eksperymentu. W Japonii Deming 
dodał krok czwarty, aby zamknąć wspomnianą sekwencję. Jego celem jest pełne dzia‑
łanie nowego systemu. Należy zaznaczyć, że w roku 1993 Deming uznał, iż określenie 
Study lepiej odpowiada proponowanemu przez Shewharta etapowi eksperymentu niż 
określenie Check. [Deming 1993:135]. Tak powstał cykl PDSA.

Inny konsultant z zakresu zarządzania – Urwick, potwierdził, poprzez swoje prace, 
że jedynie całościowe podejście może przynieść korzyść przedsiębiorstwu. Wskazywał 
jednak, że działanie będzie nieskuteczne, jeżeli nie zostanie poparte odpowiednimi 
uprawnieniami. Urwick także wskazał na elementy procesu zaspokajania potrzeb, 
wśród których wyróżnił takie elementy, jak [Urwick, 1943, s. 26]:

badanie, �

planowanie, �

działanie. �

Jako pierwsza funkcja menedżerska wskazane zostało przez Urwicka badanie. Uwa‑
żał on bowiem, że planowanie nie może być pierwszym działaniem jakie rozpoczyna 
proces zarządzania, gdyż musi być poprzedzone etapem przygotowania informacji do 
niego. Analizując wspomniany cykl zwrócić należy uwagę, iż element tworzący sprzę‑
żenie zwrotne znalazł się na początku cyklu. Odpowiada on działaniu check w cyklu 
PDCA. W środku znajduje się planowanie, które stanowi wspólny element wszyst‑
kich przestawionych cykli doskonalenia. Wreszcie cykl zamyka element określony 
jako działanie, kryjący konglomerat różnych elementów pozostałych cykli.

Dla Simona, innego wybitnego badacza problematyki zarządzania, organizacja jest 
systemem decyzyjnym, który opisał w roku 1947. Wyróżnił on dwa typy procesów, które 
w tym systemie funkcjonują: zewnętrzne i wewnętrzne [Simon, 1976, s. 94]. Mechani‑
zmy zewnętrzne to stymulatory, za pomocą których organizacja usiłuje wpływać na jed‑
nostkę, aby zainicjować jej działania w pożądanym kierunku. Natomiast mechanizmy 
wewnętrzne to te, które determinują odpowiedź na stymulatory. Zatem mechanizmy te 
odpowiadają za utrzymanie raz zainicjowanego kierunku działań jednostki. Mechani‑
zmy zewnętrzne mają charakter socjologiczny, natomiast wewnętrzne psychologiczny. 
Simon uważał, że ważniejszą rolę dla organizacji mają mechanizmy zewnętrzne. Wyróż‑
nił on też pięć mechanizmów wpływu organizacji [Simon, 1976, s. 102]:

podział pracy, �

ustanowienie standardów praktyk działania, �

transmisję decyzji z góry na dół w hierarchii organizacji, �

tworzenie kanałów komunikacji �

trening i internalizację. �
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Odnosząc się do zadań kierownictwa Simon stwierdza, że jego najważniejszym 
zadaniem jest koordynacja aktywności decyzyjnej wszystkich członków organizacji. 
Bazę tego zadania upatruje on w fayolowskiej funkcji planowania, jako najbardziej 
zbliżonej do procesu podejmowania decyzji.

W roku 1949 Goetz zaproponował układ trzech zasadniczych funkcji menedżer‑
skich. Układ ten obejmuje [Goetz, 1949, s. 2]:

planowanie działalności przedsiębiorstwa, �

kontrolowanie operacji, �

podtrzymywanie kontaktów społecznych. �

W modelu Goetz’a organizowanie zawarte jest w planowaniu jako jego integralna 
część.

Dwa lata później (1951) Davis sformułował własny układ trzech funkcji menedżer‑
skich. Nazwał je organicznymi funkcjami zarządu. Dodatkowo uzupełnił je o zbiór 
siedmiu funkcji niższego rzędu. Funkcje te to [Davis, 1951, s. 154, 628]:

planowanie �

organizowanie �

kontrolowanie �

harmonogramowanie �

przygotowanie działań �

wysyłka produktów �

kierowanie �

nadzorowanie �

porównywanie �

działania korekcyjne �

Należy zwrócić uwagę, że Davis podkreślał zwłaszcza, iż planowanie, w jego uję‑
ciu, musi być kreatywne (funkcja ta w pełni określona jest jako creative planning) 
w odróżnieniu od planowania rutynowego.

Następnym z amerykańskich badaczy, który wywarł wpływ na szkołę uniwersa‑
listyczną był Newman. Wyróżnił on następujące funkcje administratora [Newman, 
1951, s. 28, 407]:

planowanie, �

organizowanie, �

gromadzenie zasobów, �

kierowanie, �

kontrolowanie. �

W jego ujęciu planowanie obejmowało takie działania jak: określanie celów, two‑
rzenie procedur czy też harmonogramowanie. Planowanie to decydowanie z wyprze‑
dzeniem co ma być zrobione [Newman, 1951, s. 15]. Organizowanie i kontrolowanie 
odpowiadają w ogólnym zarysie funkcjom zaproponowanym przez Fayola, przy czym 
organizowanie jest u Newmana rozumiane węziej. Natomiast nadzorowanie ozna‑
cza funkcję kontrolowania i motywowania pracowników będąc odpowiednikiem 
fayolowskiego rozkazodawstwa.
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Nietypową funkcją zarządzania w ujęciu Newmana jest gromadzenie zasobów. 
Została ona wyłączona między innymi z funkcji organizowania. Jej zadaniem jest 
zasobowe przygotowanie procesu głównego.

W roku 1953 Terry dokonał uzupełnienia modelu Davisa wskazując na cztery 
podstawowe funkcje menedżerskie. Jego układ ma postać [Terry, 1953, s. 9]:

planowanie, �

organizowanie, �

przewodzenie, �

kontrolowanie. �

Nową funkcją jest przewodzenie/kierowanie wysiłkami ludzi.
Inny przykład układu funkcji menedżerskich stanowi propozycję Druckera. 

W układzie tym obserwować można coraz wyraźniejsze akcentowanie społecznej 
roli procesu zarządzania. Drucker wyróżniał pięć funkcji zarządzania [Drucker, 
1954, s. 410]:

definiowanie celów, �

organizowanie, �

motywowanie i komunikowanie, �

mierzenie, �

rozwój ludzi. �

Przedstawiony układ funkcji menedżerskich sygnalizuje już powstawanie drucke‑
rowskiej koncepcji zarządzania przez cele. Z ideą tą związana jest najbardziej funk‑
cja pierwsza, która u Druckera zastąpiła planowanie. Funkcja druga, organizowanie, 
powiela model fayolowski. Natomiast w zakresie funkcji trzeciej obserwować można 
zmianę nastawienia społecznego w naukach o zarządzaniu. Fayolowskie dowodzenie 
i koordynowanie zastępuje u Druckera motywowanie i komunikowania. Funkcja ta 
nawiązuje też do funkcji komunikowania zaproponowanej przez Barnarda. Wresz‑
cie kontrolowanie zastąpione jest mierzeniem, co należy traktować jako odniesienie 
do teorii systemów i automatów.

Wśród propozycji Druckera oryginalną propozycję stanowi funkcja piąta: rozwój 
ludzi. Jako pierwszy uznał on, iż menedżer ma dążyć nie tylko do sprawnego wyko‑
rzystania pracownika jako elementu organizacji, lecz także ma przyczyniać się do 
jego samorealizacji. Funkcja ta stanowi jądro nowej humanizacji zarządzania.

Podsumowując należy stwierdzić, że Drucker odszedł w pewnym zakresie od 
fayolowskiej wizji funkcji zarządzania. Szczególny nacisk położył na rozwój zaso‑
bów ludzkich (funkcje motywowania i komunikowania oraz rozwoju). Wynikało to 
z uznania dla socjologicznych alternatyw zarządzania przemysłowego.

Następny krok w zakresie rozwoju koncepcji cykli doskonalenia uczynił Harold 
Koontz. Analizując funkcje zarządzania Koontz wskazał na pięć funkcji podstawo‑
wych. Układ tych funkcji jest typowy dla szkoły uniwersalistycznej w Stanach Zjed‑
noczonych. Funkcje te obejmują [Koontz, 1955, s. 34–36]:
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planowanie, �

organizowanie, �

zarządzanie personelem, �

przewodzenie, �

kontrolowanie. �

Dodał on do funkcji fayolowskiej, funkcję zarządzania personelem, wpisując się 
tym samym w amerykańską gałąź szkoły uniwersalistycznej, na wzór funkcji Gul‑
licka. Powiela on też humanistyczną koncepcję Druckera, którą wyraża jednak bar‑
dziej ogólnie.

Bardziej rozbudowany układ funkcji menedżera wyłania się z badań przeprowa‑
dzonych na Uniwersytecie Ohio nad przywództwem i opublikowanych przez Shar‑
tle’a w roku 1956. W badaniach tych wskazano na 14 funkcji menedżerskich [Shartle 
1956, s. 86]:

inspekcja organizacji �

śledzenie (dociekanie) i badanie �

planowanie �

przygotowanie procedur i metod �

koordynowanie �

ocenianie �

interpretowanie planów i procedur �

nadzór nad operacjami  �

technicznymi
działalność pracowników, �

Public Relations �

profesjonalne konsultowanie, �

negocjowanie �

harmonogramowanie ustalanie  �

kolejności operacji i wysyłka
operacje techniczne i profesjonalne �

Dodatkowo Shartle zwrócił uwagę na fakt, iż w przywództwie jako takim przeni‑
kają się dwa podejścia: zrozumienia i manipulowania podwładnym [Shartle, 1956, 
s. 120]. To drugie podejście sprzeciwia się nowej filozofii kontaktów międzyludz‑
kich [Shartle, 1956, s. 119].

Harbison i Myers w roku 1959 spojrzeli na funkcje zarządzania w trochę szer‑
szym kontekście. Uwzględnili oni następujące funkcje zarządzania [Harbison, Myers, 
1959, s. 8]:

ponoszenie ryzyka i radzenie sobie z niepewnością, �

planowanie i innowacje, �

koordynowanie, administrowanie i kontrolowanie, �

rutynowe nadzorowanie. �

W swoim układzie funkcji zwracają oni po pierwsze uwagę na konieczność pono‑
szenia ryzyka i radzenia sobie z niepewnością jako wyznacznikami rozwoju świata. 
Po drugie wprowadzają do układu funkcji menedżerskich innowacje, plasując je na 
poziomie planowania. Dodatkowo, w zamian za funkcję kierowania wskazują na 
rutynowe nadzorowanie, czyli nadzorowanie oparte na odpowiednich procedurach 
oraz instrukcjach.
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Wskazując na układ funkcji Harbisona i Myersa należałoby także przytoczyć ich 
rozumienie pojęcia zarządzania [Harbison, Myers, 1959, s. VII]. Zarządzanie jest trzy‑
‑elementową konstrukcją, która może występować: jako zasób gospodarczy, który musi być 
akumulowany i produktywnie wykorzystywany, jako system autorytetu z nieuniknioną, 
ale legitymizowaną asymetrią władzy oraz jako elita społeczna o rosnącym znaczeniu 
wraz z rozwojem industrializacji. Należy dodać, że z efektywnym rozwojem industria‑
lizacji powiązali oni logikę rozwoju zarządzania [Harbison, Myers, 1959, s. VII].

W roku 1963 Mahoney, Jerdee i Carroll zaproponowali 8‑wymiarowy model oceny 
pracy menedżera (ang. Managerial Performance). Wymiarami w tym modelu były 
funkcje menadżerskie. Zgodnie z ich wynikami badań, funkcje, które najlepiej cha‑
rakteryzują pracę menadżera obejmują [Mahonej, Jerdee, Carroll, 1963, s. 106]:

planowanie, �

badanie, �

koordynowanie, �

ocenianie, �

nadzorowanie, �

zarządzanie ludźmi, �

negocjowanie, �

reprezentowanie. �

W przedstawionym ujęciu pojawiają się zatem takie funkcje jak: ocenianie pra‑
cowników, negocjowanie rozumiane jako udział w pozyskiwaniu i alokacji zasobów 
oraz reprezentowanie swojej jednostki na zewnątrz. Pierwszą i trzecią ze wskaza‑
nych funkcji utożsamić można z przewodzeniem. Natomiast negocjowanie, w zakre‑
sie celów, koreluje z koordynowaniem.

Również w latach sześćdziesiątych powstała inna klasyfikacja funkcji menedżer‑
skich, która bazowała na analizie częstości występowania poszczególnych zadań mene‑
dżerskich w opiniach badanych kierowników. Nawiązywała ona do badań Mahoneya 
oraz jego zespołu. Wskazano na następujące funkcje, zgodnie z ich oceną ważności 
[Haas, 1964, s. 108]:

ocenianie �

podejmowanie decyzji �

planowanie �

motywowanie �

nadzorowanie �

komunikacja słowna i pisemna �

organizowanie �

koordynowanie �

współpraca z ludźmi �

zarządzanie zmianą �

percepcja potrzeb innych �

występowanie publiczne �

reprezentowanie �

rozwiązywanie konfliktów �

zarządzanie personelem �

badanie �

rozwiązywanie problemów �

rozumienie nowych technologii �

Public Relations �
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Lewa kolumna zawiera funkcje uznane za najważniejsze, natomiast prawa funk‑
cje o znaczeniu pomocniczym. Ważność funkcji ustalono na podstawie ocen bada‑
nych menedżerów i częstości wskazań na daną funkcję.

Następny prezentowany układ funkcji menedżerskich zaproponował Dale mody‑
fikując układ Fayola i Gullicka. Układ ten obejmuje pięć następujących funkcji [Dale, 
1965, s. 5]:

planowanie, �

organizowanie, �

zarządzanie ludźmi, �

kierowanie, �

kontrolowanie. �

W jego ujęciu funkcje te stanowią uniwersalny element zarządzania, które rozu‑
mie on jako wyjaśnianie ludziom co robią i pomaganie im zrobienia tego najlepiej jak 
potrafią [Dale, 1965, s. 6]. Zauważyć można zwiększenie nacisku na funkcje o cha‑
rakterze socjologicznym: zarządzanie ludźmi i kierowanie.

Wreszcie należałoby zaprezentować cykl działania zorganizowanego autorstwa 
Zieleniewskiego. Obejmuje on pięć kroków [Zieleniewski 1969: 203]:

uświadomienie celu działania, �

planowanie, �

pozyskiwanie i rozmieszczenie zasobów �

realizację planu, �

kontrolę realizacji. �

Uświadomienie celu dotyczy zarówno samouświadomienie kierownictwa, jak 
i uświadomienie przez kierownictwo podwładnym celów rzeczywistych, a także 
relacji między tymi celami [Zieleniewski 1969: 203]. Natomiast pozyskiwanie i roz‑
mieszczenie zasobów określone jest jako organizowanie w sensie statycznym [Ziele‑
niewski 1969: 203].

Następny układ funkcji zarządzania to układ proponowany przez Richmana i Far‑
mera. Nawiązuje on w pewnej mierze do propozycji Harbisona i Myersa. Układ ten 
obejmuje sześć funkcji składowych [Richman, Farmer, 1974, s. 9]:

planowanie i innowacje, �

kontrolowanie, �

organizowanie, �

zarządzanie personelem kierowanie, �

komunikowanie, �

przewodzenie i satysfakcja. �

Proponowany układ powstał jako rezultat przemyśleń autorów nad systemem 
zarządzania w szkolnictwie wyższym. Zwrócić można uwagę na funkcję komuni‑
kowania. Richman i Farmer wskazują, że poza przywództwem jest to krytyczna dla 
organizacji funkcja ze względu na jej zewnętrzne kontakty [Richman, Farmer, 1974, 
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s. 21]. Dodatkowo zwracają uwagę, że zbieżność stylu przywództwa z oczekiwaniem 
podwładnych tworzy ich poczucie satysfakcji.

W latach siedemdziesiątych (1979) interesującą propozycję układu funkcji mene‑
dżerskich zaproponowała Mumford. Propozycja ta nawiązywała do jej koncepcji 
organizacji jako systemu socjo ‑technicznego, a szczególnie układu sterowania takim 
systemem. Wskazała ona na następujące funkcje, które należy uwzględnić w modelu 
zarządzania [Mumford, Hickey, Matthies, 2006, s. 88, 89]:

sterowanie, �

rozwijanie, �

koordynowanie, �

korygowanie problemów �

działania operacyjne. �

Układ ten, podobnie jak układ funkcji Barnarda, za punkt wyjścia obiera sobie 
teorię sterowania systemami regulacji. Stąd pojawiają się takie funkcje jak: sterowanie 
czy też korygowanie. Funkcja sterowana odnosi się do budowania układu regulacji 
organizacji i jego nadzorowanie. Rozwijanie wiąże się z fayolowskim organizowa‑
niem wskazując na proces rozwoju systemu organizacji. Koordynowanie nawiązuje 
do funkcji fayolowskiej. Natomiast korygowanie problemów jest już kalką teorii regu‑
lacji. Ostatnia funkcja, działania operacyjne, nawiązuje natomiast do zarządzania 
operacyjnego, wskazując na istotność działań menedżerskich na najniższych pozio‑
mach bieżącego zarządzania.

Następnym z wielkich badaczy problematyki zarządzania był Juran. Jednym z jego 
osiągnięć metodologicznych jest propozycja funkcji procesu zarządzania określana 
jako trylogia Jurana. Do tej trylogii należą następujące funkcje [Juran, 1986]:

planowanie, �

kontrolowanie, �

doskonalenie. �

W ramach planowania Juran wyróżniał następujące zadania: identyfikację proce‑
sów, ustalenie kryteriów weryfikacji procesów, określenie funkcji cząstkowych odpo‑
wiadających tym kryteriom, opracowanie rozwiązań cząstkowych realizujących te 
funkcje oraz optymalizacja otrzymanych rozwiązań. W obszarze kontrolowania Juran 
wyróżnił trzy zadania: identyfikację kryteriów, porównywanie aktualnych wyników 
z kryterialnymi (określanie uchybień) oraz regulowanie procesów ze względu na 
wykryte uchybienia. Jak wskazuje sam Juran proces ten nawiązuje do procesu regulacji 
automatycznej. Wreszcie funkcja doskonalenia obejmuje: rozwijanie procesów i ich 
optymalizację. Wydaje się, że w tym ujęciu funkcja ta powiela dwie poprzednie.

Należy zaznaczyć, że układ tych funkcji menedżerskich może mieć zarówno cha‑
rakter układu funkcji zarządczych jak i cyklu doskonalenia. Stąd prace Jurana uznać 
należy za prekursorskie, jeżeli rozpatrywać je z punktu widzenia problematyki pre‑
zentowanej w niniejszym opracowaniu.
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Rozpatrując zadania kontrolingu można posłużyć się strukturą zadań opracowaną 
przez Vollmutha. Należy podkreślić, że w jego ujęciu proces kontrolingu realizowany 
był jako proces zarządzania organizacją. Stąd jego układ funkcji można traktować 
jako układ funkcji menedżerskich. Vollmuth wyróżnił następujące zadania kontro‑
lingu [Vollmuth, 2000, s. 17–21, 47]

planowanie, �

kontrolowanie �

regulację. �

Na etapie planowania następuje określanie celów organizacji. W założeniu kon‑
troling rozpatruje takie orientacje celowe jak: przyszłość, wąskie gardła, rynek czy 
też klient. Kontrolowanie znowu jest etapem porównywania stanu osiągniętego z pla‑
nowanym. Wreszcie regulacja prowadzi do zmniejszenia wykrywanych odchyleń 
poprzez działania korygujące.

Natomiast Markides rozszerzając ujęcie problemu zarządzania strategicznego 
zaproponował dynamiczne ujęcie strategii organizacji. Przedstawił on proces opra‑
cowywania strategii jako niekończący się ciąg realizowania następujących funkcji 
[Markides, 1999]:

planowania, �

wdrażania, �

kontrolowania. �

Proces ten miał, według Markidesa, być elementem procesu prowadzącego do 
uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo podkreśla on znaczenie opracowy‑
wania i wdrażania innowacji dla procesu zarządzania strategicznego.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, ze względu na jego odmienność, układ funk‑
cji menedżerskich złożony z następujących czynności menedżerskich1:

planowanie i osiąganie celów, �

przewodzenie i nadzorowanie ludzi, �

organizowanie i kontrola jakości, �

delegowanie uprawnień i motywowanie. �

Układ ten jest na tyle ciekawy, iż zwraca uwagę na czynność delegowania upraw‑
nień oraz kontroli jakości działań jako funkcje menedżerskie.

Podsumowanie

Zaprezentowana analiza historyczna ewolucji układu funkcji menedżerskich 
pozwala na przeprowadzenie pewnych uogólnień. Ich celem będzie próba opraco‑
wania koncepcji ogólnego schematu tych funkcji. Przy czym podkreślić należy, że 

1 http://motivatecpp.blogspot.com/2007/08/plan ‑lead‑organize ‑delagate ‑motivation.html
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prezentowane uogólnienie ma charakter ograniczony i odnosi się w szerokim zakre‑
sie do przedstawionego omówienia historycznego.

Jako pierwszy można sformułować ogólny wniosek, że podstawowym układem 
czynności zarządzania jest planowanie i kontrolowanie (rys. 1). Te dwie czynności 
menedżerskie są najszerzej reprezentowane wśród propozycji układów funkcji mene‑
dżerskich. Towarzyszą im czasami dodatkowe określenia jak: planowanie i innowacje, 
planowanie i osiąganie celów czy też kontrola realizacji działań lub kontrola jakości. 
W niektórych układach funkcji menedżerski (na przykład u Taylora czy też Jurana) 
dominują one cały układ.

Układ ten uzupełniają funkcje reprezentujące procesy miękkie i twarde w orga‑
nizacji. W zakresie procesów twardych wskazano na funkcje: organizowania i koor‑
dynowania. Przy czym zdecydowanie częściej spotykana jest funkcja organizowania. 
Przypisano im charakter twardy ze względu na charakter metodyki związanej z tymi 
funkcjami. Można dodatkowo stwierdzić, iż pod względem częstości występowania 
funkcje te dominują nad funkcjami związanymi z procesami miękkimi.

W zakresie wspomnianych funkcji miękkich występuje już zdecydowanie więk‑
sze rozmycie. Występuje tutaj chociażby przenikanie się funkcji określanych jako 
kierowanie (Directing) oraz nadzorowanie (Supervising), przy czym przypisuje im 
się albo zbliżone albo rozbieżne zakresy. Z drugiej strony wśród funkcji miękkich 
wskazać można na wyraźnie zarysowane zarządzanie ludźmi, które można uzupełnić 
o kreowanie (innowacje) oraz przewodzenie. Biorąc powyższe pod uwagę zapropo‑
nowano dwie funkcje miękkie: zarządzania ludźmi oraz przewodzenia/kierowania. 
Ta druga funkcja obejmuje między innymi takie działania menedżerskie jak: komu‑
nikowanie, ocenianie, motywowanie.

Planowanie Kontrolowanie

Organizowanie

Zarządzanie
ludźmi 

Koordynowanie

Przewodzenie
Kierowanie

procesy miękkie

procesy twarde

Rysunek 1.  Koncepcja ogólnego układu funkcji menedżerskich

Podsumowując przedstawione opracowanie należy stwierdzić, iż pomimo krytyki 
podejścia funkcyjnego w zarządzaniu [Mintzberg, 1973] nadal korzysta się z niego 
jako najbardziej użytecznego narzędzia opisującego pracę menedżera [Carroll, Gillen, 
1987, s. 38]. Stąd wydaje się, iż przedstawiona analiza historyczna jak i koncepcja 
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układu funkcji menedżerskich do niej nawiązująca będą użytecznym narzędziem 
w badaniach nad istotą zarządzania.
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ANALIZA HIStORyCZNA UKŁADÓW 
fUNKCJI MENEDżERSKICH JAKO ZBIORU 
ZADAń MENEDżERA ORGANIZACJI

Streszczenie

Niniejsze opracowanie przedstawia analizę historyczną układów funkcji zarządczych. 
Prezentuje ich rozwój i zmiany wskazując na istniejącą w tym zakresie różnorodność. Okres 
analizy obejmuje cały XX wiek. Na bazie tej analizy, w opracowaniu tym wskazano na ogólny 
układ funkcji menedżerskich. Podzielono je na trzy grupy: funkcje główne, funkcje związane 
z procesami twardymi i funkcje związane z procesami miękkimi.
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HIStORICAL ANALySIS Of SyStEM Of 
MANAGERIAL fUNCtIONS AS tHE SEt Of JOBS 
Of tHE MANAGER Of AN ORGANIZAtION

Abstract

The presented article includes the historic analysis of the system of managerial functions. 
It presents their development showing the existing variety of approaches. The period of 
analysis include the whole XX century. Basing on this analysis it has been elaborated the 
concept of the general system of managerial functions. These functions have been divided in 
three groups: a main one, a hard one and a soft one.
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ZASOBy NIEMAtERIALNE 
PRZEDSIęBIORStWA A JEGO 

SKŁONNOść DO ROZSZERZANIA 
GRANIC WSPÓŁDZIAŁANIA 

I WSPÓŁPRACy. Z PRAKtyKI 
SIECI I KLAStRÓW

1.  Wprowadzenie

Współpraca przedsiębiorstw jest jednym z ważniejszych problemów współcze‑
snego zarządzania. Interesujący dla badaczy wydaje się w ostatnim okresie wymiar 
społeczny oraz jego moralny i etyczny wymiar, rozważany zwłaszcza w kontekście 
rosnącej i zaostrzającej się, wszechobecnej konkurencji. Przykładem zainteresowa‑
nia teoretyków i praktyków problematyką współpracy, kooperencji i konkurencji są 
liczne, charakteryzujące się różnorodnością podejść monografie oraz artykuły i opra‑
cowania, w których prezentowane i rozważane są kwestie różnorodnych uwarunko‑
wań determinujących cele, zakres, charakter oraz intensywność tych zjawisk.

Takie ujęcie podejmowanych kwestii odsłania wprawdzie statyczne osobliwości, 
nie pozwala jednak na ocenę charakteru skłonności przedsiębiorstw do zawiązywania 
i rozwijania współpracy oraz ich intensywności. Autorzy artykułu, traktując to ogra‑
niczone zainteresowanie teoretyków i praktyków jako swoiste wyzwanie, formułują 
pogląd o charakterze tezy, iż pojęcie skłonności – w tej pracy rozumiane jako spójność 

 * Dr inż. janusz Kroik, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
** Prof. Dr hab. inż. Zbigniew Malara, profesor w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki 

Wrocławskiej.
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i trwałość multilateralnego współdziałania przedsiębiorstw – wymaga pogłębionej 
eksploracji. Konsekwencją przyjętego założenia jest przekonanie autorów o kluczo‑
wości znaczenia spójności i trwałości do potrzeb kreowania i utrzymywania goto‑
wości do współpracy w ramach konkretnego związku, bez względu na jego rodzaj, 
typ i charakter. Oznacza to, że konkretne zgrupowania (alianse, związki, fuzje itp.) 
powinny być diagnozowane, a na tej podstawie powinny być formułowane konkretne, 
więc wiarygodne i zoperacjonalizowane wskazania o charakterze metodycznym, słu‑
żące budowaniu i utrwalaniu owych relacji (zarządzaniu relacjami).

Klasyfikacje tyczące współdziałania przedsiębiorstw w ostatnim okresie zmie‑
niały się (były rozszerzane). Przykłady takich prób można odnaleźć w pracach, 
m.in. [8], [9], [3] czy [12]. Wynika to z ujawniania się nowych różnorodnych, naj‑
częściej złożonych formuł współpracy przedsiębiorstw. W ten sposób wyodrębniono 
między innymi sieci, klastry (ang. cluster), przedsiębiorstwa wirtualne1 [7], a także 
struktury holdingowe[5] jako autonomiczną formę organizacji.

Szczególnym typem rozwiązania sieciowego są klastry, które ze względu m.in. na 
okoliczności zawiązywania, rozwoju, trwałości funkcjonowania czy też regionaliza‑
cję współpracy, stały się obiektem wieloletnich i wielowątkowych badań. Z badań 
tych dodatkowo wynika, że czynniki niematerialne, zaliczane do grupy tak zwanych 
zasobów niewidzialnych przedsiębiorstwa, mają kluczowe znaczenie dla spójności 
współpracy. Ustalenie to jest głównym powodem zainteresowania problemem auto‑
rów artykułu i inspiracją do szerszych rozważań w tym zakresie.

Kluczowym odniesieniem co do oceny uwarunkowań współdziałania jest jego 
aspekt merytoryczny, zapewniający przetrwanie, a w dłuższej perspektywie, prowa‑
dzący do osiągania sukcesu rynkowego. Dopiero w dalszej kolejności ujawnia się chęć 
poszukiwania przez przedsiębiorstwo dodatkowej wartości, wynikającej z możliwości 
współdziałania – na przykład personalizacja związków na poziomie przedsiębiorstw, 
czy uznanie, że powiązanie wspólnych wysiłków wielu podmiotów, w złożonych for‑
mułach organizacyjnych jest korzystniejsze niż działanie autonomiczne, czy ograni‑
czone do zwykłych (rutynowych) działań kooperacyjnych.

Korzyści współpracy należy również wiązać z możliwością uzyskiwania dodat‑
kowych efektów wynikających ze zjawiska synergii, osiąganych niejako przy okazji 
współdziałania i współpracy (dyfuzji w obrębie potencjału powiązanych przedsię‑
biorstw). Oznacza to, że w praktyce powiązane przedsiębiorstwa uzyskują szereg roz‑
maitych korzyści, na przykład zyskują na potencjale materialnym, min. technicznym 

1 Można przyjąć za A. Sallezem [7 s. 14,] istnienie trzech rodzaju sieci przedsiębiorstw: dystrykt prze‑
mysłowy, sieci komplementarnych przedsiębiorstw (oparte na partnerstwie i podwykonawstwie, w których 
dominują relacje pionowe), sieci współdziałania i współpracy (oparte na przepływie informacji technicznej, 
naukowej, finansowej z przewagą relacji poziomych). Zwraca uwagę to, że w opisie tym zakłada się umowną 
odrębność kategorii, tak jak to ujęto w [12].
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i technologicznym, ale także rozwijają swój (wspólny i własny) potencjał innowa‑
cyjny, czy też zyskują na wizerunku, bądź rozwiązaniach organizacyjnych.

Można zatem przyjąć – w pewnym uproszczeniu – iż w konsekwencji rośnie 
zarówno ich zdolność do konkurowania jak i gotowość do podtrzymywania trwa‑
łych form współpracy i współdziałania z innymi podmiotami.

Prawdziwość zgłoszonej konstatacji konstytuują wyniki badań ujętych w [9]. Struk‑
tura przesłanek współpracy w zbiorze 133 poddanych badaniu przedsiębiorstw tyczy 
również podmiotów współdziałających w układzie sieci. Typy wyróżnionych form 
współdziałania oraz procentowy udział każdej z nich podano w tabeli 1.

Przestawione wyniki – przy założeniu, że w równym stopniu dotyczy to poje‑
dynczych przedsiębiorstw jak również, działających w ramach organizacji siecio‑
wej – można uznać jako oczekiwany kierunek wzmacniania spójności współpracy 
z zastrzeżeniem, że chodzi o formy stabilne, trwałe, nie wymagające zmiany na inną 
formułę współpracy. Do takich form można zaliczyć, tak powiązania organizacyjne 
jak i kapitałowe (struktury klastrowe i grupy kapitałowe).

Zwraca uwagę to, że wyrażone oceny charakteryzują się niewysokimi wynikami 
oraz spłaszczoną strukturą. Może to wynikać z faktu, że są one konsekwencją swo‑
istej ostrożności przedsiębiorstw, wynikającej z niewielkiego doświadczenia wynie‑
sionego ze współpracy i krótkiego okresu współdziałania oraz braku wyrazistych 
efektów współpracy.

tabela 1.  typy form współpracy i ich udział w grupie badawczej

Forma współpracy
Udział w [%]

(aktualny)
Udział w [%]
(planowany)

Zintegrowany łańcuch dostaw (dostawcy i odbiorcy) 30,0 23,5

Alians z silnym partnerem krajowym 24,0 23,0

Alians z silnym partnerem zagranicznym 19,0 21,5

Co-sourcing (wspólne dostawy środków) 17,5 14,5

Struktura regionalnej sieci przedsiębiorstw (klastra) 15,0 13,0

Outsourcing 15,0 13,0

Włączenie się w grupę kapitałową 12,0 10,0

Włączenie się w grupę kapitałową (zagraniczną) 10,0  9,5

Źródło: [9, s. 117].

Jeśli dodać do tego rodzaj inhibicji towarzyszącej utrzymywaniu i rozwijaniu form 
współpracy opartych na zaufaniu, łatwo stwierdzić – z jednej strony – chęć i przymus 
rozwijania nowych form współpracy, a z drugiej – towarzyszący im lęk przed współ‑
działaniem oraz obawa o nietrwałość i ulotność współpracy i jej spójność.
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2.  Zasoby niewidzialne jako 
determinanta współpracy

Przedsiębiorstwa, podejmując decyzje o współpracy posiadają – z natury rzeczy – 
własny pogląd o przesłankach, którymi się kierują w budowaniu gotowości do takiej 
współpracy. Gotowość ta może być – z jednej strony – atrybutem racjonalnym, opartym 
na przesłankach, z których wynika przekonanie o opłacalności wejścia do danej formy 
współdziałania z innymi przedsiębiorstwami w wymiarze materialnym, z drugiej zaś – 
jest przesłanką emocjonalną, potwierdzającą zaufanie co do decyzji podejmowanych 
przez przyszłych partnerów (dla powiązań kapitałowych jest to główna przesłanka do 
zawiązywania fuzji i przejęć w obu kierunkach dominacji właścicielskiej).

Oceniając zjawisko współdziałania z tego punktu widzenia, fundamentalnego 
znaczenia do nawiązywania potrzeb takiej współpracy nabiera sfera zasobów niewi‑
dzialnych, obejmująca spektrum czynników niematerialnych, gdzie naczelne miejsce, 
jak wspomniano wcześniej, zajmuje przekonanie kierownictwa, wywiedzione często 
z doświadczeń oraz intuicji, wobec określonych form i charakteru współpracy.

W literaturze przedmiotu pod pojęciem niewidzialnych zasobów zawiera się sze‑
reg szczegółowych propozycji. Obowiązuje przy tym zasada, że niematerialny wymiar 
spraw obejmuje zarówno pozytywny jak i negatywny ich wpływ na przebieg procesów 
i zdarzeń. Dla przedsiębiorstw zasoby niewidzialne, jako zbiór cech wyróżniających je 
w okolicznościach ich merytorycznej współpracy, mogą być w świetle wcześniejszych 
rozważań, istotnym elementem dla utrzymywania trwałości współdziałania. Mogą to 
być więc: nastawienie kadry kierowniczej do konkretnej sprawy, idei, umiejętności 
(w tym unikalne) i zdolności firmy do rozwiązywania problemów; czynniki kulturowe 
przedsiębiorstwa; relacje z otoczeniem instytucjonalnym i interesariuszami, mającymi 
wpływ na decyzje firm (w tym relacje nieformalne), a także wszelkie wartości towa‑
rzyszące, takie jak: prestiż i renoma (wizerunek), marka, znaki towarowe i patenty.

W powoływanych badaniach – mimo iż z założenia dotyczyły one określonego 
kontekstu (wpływu rozmaitych czynników na potencjał innowacyjny) – można roz‑
ważać i interpretować również szersze, uniwersalne odniesienie ich oddziaływanie na 
przedsiębiorstwo. Wynika to z dwóch przesłanek, to jest szerokiej, otwartej formuły 
ujęcia samego procesu innowacji oraz – w konsekwencji takiego ujęcia – kluczowego 
wpływu innowacji na strategię przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem partnerów sie‑
ciowych). Zestaw czynników, dla których ocena wpływu była co najmniej w 50 % 
zdecydowanie i umiarkowanie pozytywna, ujęto w tabeli 2.

Przytaczane wyniki wskazują, że kadrowe czynniki są w tym rankingu wyraźnie 
eksponowane. W tej też grupie czynników kształtowane są możliwości rozwoju wza‑
jemnego zaufania. Z kolei czynniki odnoszące się do relacji z instytucjami i jednost‑
kami otoczenia, są relatywnie słabszą przesłanką odnośnie do posiadania wpływu na 
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potencjał innowacyjny. Można przy tym zauważyć swoistą wstrzemięźliwość w dekla‑
racjach respondentów – kadry kierowniczej. Świadczy o tym brak negatywnych poglą‑
dów w tym względzie. Kilka takich czynników wyodrębniono w tabeli 3.

Mimo że wyniki przedstawione w tabeli 2 i 3 nie odnoszą się wprost do kwe‑
stii współpracy przedsiębiorstw, ale do budowanego potencjału (innowacyjnego) to 
nie sposób nie zauważyć ich wpływu na kształtowanie zakresu i jakości współpracy. 
Analizując skalę pozytywnego wpływu poszczególnych czynników niewidzialnych 
można dojść do wniosku, co sygnalizowano wcześniej, że mają one korzystny wpływ 
na ogólnie pojmowaną kreatywność podmiotu. To z kolei, przekłada się na inwencje 
i sprawność podejścia do rozwiązywania problemów (operacyjnych i strategicznych), 
dla których „antidotum” w pokonywaniu problemów i ograniczaniu potencjalnych 
zagrożeń, jest współdziałanie w warunkach wzajemnego zaufania.

tabela 2.  Czynniki sfery zasobów niewidzialnych 
o największym wpływie na potencjał

Rodzaje czynników Udział ocen jednoznacznie pozytywnych [%]

Nastawienie do innowacji kadr zarządzających 58,7

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie 58,6

Renoma i wizerunek 57,1

Zdolności przywódcze kadr kierowniczych 54,9

Nastawienie do zmian kadr zarządzających 51,2

Źródło: [9, rozdz. 5, s. 167].

Na tym tle znaczenia nabiera kapitał społeczny jako determinanta rozwoju orga‑
nizacji sieciowych. Niezależnie jednak, czy akcentuje się ekonomiczny, czy socjolo‑
giczny punkt widzenia na podnoszony problem, tworzenie i rozwój można wiązać 
z zasobami niewidzialnymi we wszystkich trzech wymiarach tego kapitału to jest: 
strukturalnym (jako sieć powiązań), relacyjnym (jako potrzeba afiliacji – relacji 
i przynależności) i poznawczym (jako potrzeba akceptacji – wspólnota zrozumie‑
nia i zainteresowania) [11, rozdz. 7].

tabela 3.  Znaczenie dla potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa czynników 
niewidzialnych opartych na posiadanych relacjach z otoczeniem

Rodzaje relacji jako czynnika wpływającego na potencjał
Udział ocen 

pozytywnych [%]

Zawarte sieci i sojusze 40,9

Instytucje dysponujące wiedzą (uczelnie, jednostki B+R, ośrodki doradcze) 33,9

Lobby wspierające działania przedsiębiorstwa 26,3

Powiązania nieformalne z ośrodkami decyzyjnymi 22,6

Źródło: [9, rozdz. 5, s. 167].
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3.  Zaufanie jako podstawa współdziałania

Problem zaufania między przedsiębiorstwami jest szczególnym aspektem zarząd‑
czym w koordynowaniu ich współpracy. Nie zaskakuje więc, że we współczesnych 
problemach zarządzania wykorzystuje się pojęcie zarządzania zaufaniem w odniesie‑
niu do podmiotów powiązanych, czy też w przypadku wypełniania idei partnerstwa 
w kooperacji między podmiotami gospodarczymi [4]. Jest to – niewątpliwie – kon‑
sekwencja ocen i wniosków z wyników badań nad relacjami podmiotów z bliższym 
i dalszym otoczeniem biznesowym, to jest klientami, dostawcami, społeczeństwem 
(jego reprezentantami) i pozostałymi interesariuszami. W takim podejściu domi‑
nującą rolę wydaje się mieć sfera relacji między przedsiębiorstwami (partnerzy jako 
podmioty współpracy).

W badaniu i ocenie tych relacji dąży się – z jednej strony – do budowy zaufania 
wśród pozostałych partnerów związku, a z drugiej strony – ocenia ich wiarygodność. 
W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że jest to kontynuacja rozważań o znacze‑
niu czynników niewidzialnych w kształtowaniu spójności współpracy. Można sformu‑
łować więc pogląd, że jest ona szczególnie istotna dla form współpracy w przypadku 
rozwiązań organizacyjnych typu alianse, sieci czy konsorcja.

Systemowe podejście do kształtowania (zarządzania) współpracą wynika również 
ze świadomości występowania potencjalnych zagrożeń. Takie podejście umożliwia 
powiązanym jednostkom szacowanie ryzyka w zakresie planowanych działań oraz 
podejmowanie decyzji zarządczych uwzględniających stopień tego ryzyka. W prak‑
tyce, w odniesieniu do partnerów współdziałania można wyróżnić kilka przykłado‑
wych, niekorzystnych sytuacji:

próba przejęcia funkcji oraz dominacji negatywnej jednego z partnerów, na przy‑ �

kład gdy jego potencjał znacząco wzrośnie w stosunku do sytuacji wyjściowej;
ponadnormatywne ograniczanie dostępu do informacji i/lub blokowanie tych,  �

które stanowią istotę zachowań strategicznych poszczególnych podmiotów;
dysonanse w sprawności współdziałania wynikające z odmienności kultur orga‑ �

nizacyjnych, w odniesieniu na przykład do komunikacji, wiedzy, czy postawy 
kadr;
zbytnia złożoność wymagań charakteryzujących oczekiwaną współpracę, na przy‑ �

kład wysoki stopień sformalizowania, czy też wręcz stan przeformalizowania.
Znacznie trudniejsze do oceny wpływu na współdziałanie przedsiębiorstw, są rela‑

cje kształtowane przez otoczenie, oceniane z perspektywy posiadanych zasobów nie‑
widzialnych. Zarówno grupy czynników z makro otoczenia, takie jak: ekonomiczne, 
prawno ‑gospodarcze, socjologiczno ‑kulturowe czy techniczno ‑technologiczne, jak 
i otoczenia bliższego (sektorowego) determinują tę współpracę w różnym, trudnym 
do oceny i porównania stopniu. Na przykład, występowanie korzystnych źródeł 
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dostępu do kredytów, stabilizacja kursu walutowego, zachęcająca struktura podat‑
ków i ulg, wysoki poziom wykształcenia ludności, duża mobilność siły roboczej, 
sprawny transfer techniki i technologii, skuteczna ochrona własności przemysło‑
wej, sprzyjają trwałości współpracy. Podobnie ma to miejsce w przypadku czynni‑
ków sektorowych, takich jak: wysoki poziom wsparcia informacyjnego, doradczego, 
rozbudowane oferty instytucji wspierania aktywności gospodarczej, łatwe i dostępne 
wsparcie edukacyjne, finansowe itd.

tabela 4.  Oceny wpływu otoczenia bliższego wg wybranych 
czynników instytucjonalnych

Rodzaj czynnika reprezentowanego 
przez instytucje z otoczenia bliższego

Ocena według 
badańa

Instytucje oraz ich skłonność do przyłączenia 
się do inicjatyw klastrowych

Instytucje badawcze 3,78 Uczelnie, JN-B, Centra – duża

Instytucje branżowe 3,56 Izby, Fundacje, organizacje 
wsparcia – umiarkowana

Instytucje szkoleniowe 3,72 Agendy instytucji badawczych, firmy 
szkoleniowe – mała

Instytucje regionalne i lokalne 3,76 Samorządy, stowarzyszenia – umiarkowana

a Uśredniona ocena dla kilku czynników, które mogą być odniesione do danego typu instytucji. Ocena w skali 1–5, inter‑
pretowanej jako kontinuum od zdecydowanie negatywnego wpływu (1) do zdecydowanie pozytywnego (5).
Źródło: Opracowanie na podstawie danych w [9, rozdz. 6].

Pomimo że (w zasadzie) oddziaływanie czynników otoczenia ma pozytywny 
wpływ na każdą wspominaną wcześniej formę współpracy, to zwraca uwagę specy‑
fika, charakterystyczna dla przypadków dotyczących rozwiązań klastrowych, które 
często wiążą w swoich strukturach podmioty wsparcia z otoczenia sektorowego. Jest 
to o tyle znaczące, iż w kontekście wcześniejszych doświadczeń rola instytucji otocze‑
nia bliższego (w budowaniu potencjału) była wyraźnie zaznaczona, a specyfika ich 
oddziaływania (wspierania) nie zawsze oznaczała oceny znacząco pozytywne. Kilka 
takich ocen dla instytucjonalnych czynników z otoczenia bliższego ujęto w tabeli 4. 
Wskazano również, jakie instytucje mogą występować w klastrach (inicjatywach 
klastrowych).

Na tle rozważanej problematyki czynników instytucjonalnych i wspierania przez 
nie współpracy sieciowej (klastrowej) korzystającej z zasobów niewidzialnych, należy 
zwrócić uwagę na wąski kontekst możliwych do realizacji przy tej okazji celów spo‑
łecznych oraz wpływu tych czynników na wzrost kapitału społecznego. Można to 
zauważyć, analizując pośrednio wyniki powoływanych badań i oceniając znacze‑
nie rozmaitych składników wpływu. Dotyczy to zarówno czynników oddziaływania 
otoczenia jak i oddziaływania czynników niematerialnych. Do potrzeb rozwinięcia 
tego wątku autorzy sięgają do wyników badań międzynarodowych prowadzonych 
w obrębie klastrów.
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4.  Aktywność społeczna 
współpracujących przedsiębiorstw

Ocena tego problemu wiąże się z analizą uwarunkowań kojarzonych z tzw. odpo‑
wiedzialnością społeczną przedsiębiorstw [10] i możliwością jej konwergencji w ukła‑
dzie współpracujących przedsiębiorstw i/lub powiązanych podmiotów zgrupowania. 
Mimo wątpliwości odnośnie do realnej skuteczności podejścia wykorzystującego wątek 
społeczny przez jednostki biznesowe, z zasady nastawionych na komercyjne korzy‑
ści, niektóre wyniki badań nad procesami współdziałania przedsiębiorstw interpre‑
towane są jako efekt przyjęcia misji uwzględniającej uwarunkowania społeczne [6]. 
Dla zobrazowania tezy, że pośrednie oddziaływanie czynników zasobów niewidzial‑
nych nastawione jest również na kontekst społeczny, można wytypować przykładowe 
składniki wypełniające ten warunek:

znajomość misji współpracujących przedsiębiorstw, które wychwytują działania  �

na rzecz lokalnego czy regionalnego zapotrzebowania;
posiadanie unikalnych umiejętności, których źródła leżą nie tylko po stronie  �

kompetencji rynkowo ‑technologicznych, ale kompetencji wspierania społecz‑
nych potrzeb;
reputacja i wizerunek adresowany do społecznych oczekiwań, często generowany  �

przez lidera zgrupowania;
posiadanie tytułów nadawanych przez organizacje i instytucje reprezentujące spo‑ �

łeczeństwo i samorządy.
W ujęciu syntetycznym czynniki społeczne były wielokrotnie przedmiotem 

badań. Do takich przykładów należą na przykład badania czynników spójności kla‑
stra2 prowadzone przez Van de Ven’a i Ring’a oraz Guliati‑ego i Gargiulo [3, s. 22]. 
Na ich podstawie można wysnuwać wnioski co do przesłanek, którymi kierują się 
klastry (jednostki wewnątrz ugrupowania i całe zgrupowanie) w zakresie realizacji 
tzw. umowy społecznej3. Wyniki badań przedstawiono syntetycznie w tabeli 5.

Przedstawione tu oceny wychodzą naprzeciw argumentacji, że dla zachowania 
zdolności konkurowania (wyjściowej podstawy spójności klastrów) powinny wystę‑
pować komponenty będące pochodną czynników innowacyjnych, społecznych, wza‑
jemnych interakcji niehandlowych oraz wykorzystywania dostępu do specyficznych 
zasobów. Taki pogląd wydaje się zbieżny z prowadzoną przez autorów artykułu dys‑
kusją na temat zasobów niewidzialnych.

2 Spójność klastrów ukierunkowano wg własnych założeń badawczych. Jednak ich charakterystyka wska‑
zuje na związki z „kadrowym” wolumenem zasobów niewidzialnych.

3 Podejście zaproponowane zakładające istnienie nieformalnej umowy wobec społeczeństwa [2].
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tabela 5.  Wyniki badań empirycznych klastrów w kontekście 
ich zdolności do realizacji umowy społecznej

Czynniki spójności klastra 
(wg Van de Ven’a i Ring’a oraz 

Guliati-ego i Gargiulo)

Rodzaj implikacji z tytułu
wzrostu czynników

Szacowany wpływ na 
zdolność realizacji 
umowy społecznej

Stopień zbieżności strategicznej skłonność do wspólnych działań biznesowych mały

Stopień postrzeganej zbieżności 
oczekiwań

gotowość zawiązywania kontraktów 
psychologicznych

zwiększający się

Stopień rotacji kadr ograniczenie skłonności do wspólnych 
działań

zmniejszający się

Stopień wzajemnego zaufania gotowość realizacji kontraktów społecznych zwiększający się

Stopień nierównowagi 
w rodzajach kontraktów

skłonność do autonomii działań bardzo mały

Stopnie udziału bezpośrednich 
i pośrednich relacji w przeszłości

skłonność do wspólnych działań biznesowych mały

Stopień ekspozycji pozycji 
społecznej uczestników

gotowość realizacji kontraktów społecznych bardzo duży

Stopień zróżnicowania struktury 
społecznej uczestników

gotowość zawiązywania kontraktów 
psychologicznych

duży

Źródło: [6].

Obraz aktywności społecznej klastrów uzyskano, badając dziewięciu wybranych 
przedstawicieli jednostek koordynacyjnych klastrów z Polski i krajów skandynaw‑
skich4 oraz oceniając rzeczywistość w tym zakresie. Jak się okazuje, główną przesłanką 
pojawienia się takiej aktywności, w dużych ustabilizowanych strukturach klastro‑
wych było swoiste zakorzenienie, to jest długookresowe wrastanie w lokalną (regio‑
nalną) rzeczywistość. To zaś spowodowało generowanie zaangażowania w problemy 
społeczno ‑gospodarcze regionu. Odnotowano kilka przypadków potwierdzających 
udział klastrów, bądź ich przedstawicieli w rozwiązywaniu takich problemów.

Z drugiej strony zdiagnozowano pogląd, że pozytywne w swej istocie procesy 
wsparcia społecznego udzielanego przez klaster mogą tworzyć dlań potencjalne 
również niekorzystne sytuacje. Ma to miejsce zwłaszcza w takich przypadkach, 
gdy nadmierne wrośnięcie klastra w rzeczywistość społeczno ‑gospodarczą regionu 
powoduje ograniczanie jego głównych aktywności. Takie przypadki odnotowano 
w trzech, z czterech zagranicznych klastrów i były związane z trudną sytuacją gospo‑
darczą kraju. Znaczenie tego zagrożenia dla rodzaju odstąpienia od długotermino‑
wej umowy społecznej (na rzecz zatrudnienia i rozwoju kadr, wspierania edukacji, 
uczestnictwa w programach ekologicznych, kształtowania postaw i świadomości 

4 I Dolnośląskie Forum Klastrów Wrocław 2008, Zarządzanie Klastrami – teoria w praktyce, Wrocław, 
9–10 grudnia 2008 r.
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społecznej) jest obustronne i realne. W tych przypadkach – uciekając się do instytu‑
cji kompromisu – to jest, aby zachować konkurencyjność klastra na rynku, zdecy‑
dowano się (aby tej umowy nie zrywać) na intensywne jego wsparcie przez władze 
lokalne w ramach prawnych możliwości samorządu. W ujęciu operatywnym, w obu 
przypadkach zagrożeń szczególną rolę odgrywała jednostka koordynacyjna klastra 
(biuro klastra), którą jest bądź odrębny podmiot prawny (stowarzyszenie lub fun‑
dacja), bądź jeden z dominujących podmiotów gospodarczych.

Dla pięciu krajowych klastrów również odnotowano (choć na mniejszą skalę), 
sytuację udzielania pomocy w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych, na 
poziomie adekwatnym do poziomu rozwoju klastrów. Pierwszoplanową rolę odgry‑
wały tu jednostki koordynujące (stowarzyszenia).

W tabeli 6 zanotowano zarejestrowane sytuacje współpracy na rzecz rozwiązy‑
wania problemów społecznych. Ujęte intensywności współpracy są subiektywną 
i względną oceną stanowisk przedstawicieli klastrów.

Odnotowane aktywności społeczne nie przesądzają o strategicznie pojmowanej 
konsekwencji w zakresie prowadzonej działalności podmiotów w obrębie klastra. 
Tym bardziej, że w zależności od statusu podmiotu konsekwencje podejmowania 
współpracy na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych mogą mieć bardzo różne 
przesłanki merytoryczne.

W działaniach na rzecz przygotowania (gotowości) podmiotów klastra do potrzeb 
rozwiązywania problemów społecznych akcentowano, że pierwszoplanową rolę odgry‑
wały tu spotkania menedżerów i przedstawicieli strony społecznej (publicznej), któ‑
rych celem było wynegocjowanie zakresu i rodzaju pomocy oraz sposobu jej realizacji, 
które były inspirowane przez koordynatora. Ustalenia z tych spotkań były następnie 
przekazywane zainteresowanym i odpowiednim jednostkom klastra.

tabela 6.  Subiektywna ocena zaangażowania klastrów w działalność społeczną

Działania klastrów na rzecz rozwiązywania 
problemów prospołecznych

Duże klastry 
zagraniczne

Duże klastry 
polskie

Małe klastry 
polskie

Kształtowanie zatrudnienia D Z M

Rozwój kadr D Z M

Wspieranie edukacji podstawowej M B Z

Kształtowanie świadomości i postaw przedsiębiorczych 
społeczeństwa

Z M Z

Działanie na rzecz ekologii D Z M

Wspieranie integracji ośrodków i instytucji publicznych Z B M

Legenda: intensywność oddziaływania; B – brak, M – mała, Z – znacząca, D – duża
Źródło: [6].
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Zakończenie

Podsumowując problematykę czynników wspierających współdziałanie sieciowe 
przedsiębiorstw i wywodzących się z zasobów niewidzialnych, wciąż jeszcze można 
przyjmować, że problematycznym – w sferze zarówno samego projektowania jak 
i implementacji – obszarem oddziaływania jest potencjał tworzony na drodze budowy 
zaufania w stosunkach zewnętrznych oraz potencjał wnoszony dzięki odpowiedzial‑
ności społecznej, wpisywany w długoterminowe działania (strategię przedsiębiorstw 
i strategii ich współdziałania). Ten pierwszy obszar, wciąż pozostaje bardziej w sfe‑
rze deklaratywnej, niż sformalizowanego i stosowanego kodeksu zasad zarządza‑
nia zaufaniem [1]. Drugi obszar, napotyka ponadto opory natury fundamentalnej. 
Z punktu widzenia przedsiębiorstw, niezależnie od formy ich funkcjonowania, do 
rozwiązania pozostaje bowiem dylemat godzenia sukcesu rynkowego w warunkach 
silnej konkurencji, z aktywnością wymagającą poświęcania czasu, zasobów, ener‑
gii kadr, kanałów komunikacji itp., lecz nie wynikającą bezpośrednio z celów stricte 
gospodarczych. Tym niemniej, istniejące przykłady swoistego wpisywania się wątku 
społecznego w działania organizacji sieciowych typu klastry skłaniają do uznania 
ich jako istotnej przesłanki odnośnie do spójności (trwałości) ich funkcjonowania. 
W konsekwencji wymaga to odpowiedniego nastawienia (wyczulenia) kadry zarzą‑
dzającej (jako elementu zasobów niewidzialnych) względem takiego kierunku aktyw‑
ności współpracujących przedsiębiorstw i instytucji.

Autorzy są świadomi, że w artykule zarysowali zaledwie wycinek złożonej rze‑
czywistości tyczącej badań nad znaczeniem czynników niematerialnych w rozwija‑
niu form współdziałania i współpracy przedsiębiorstw. Tym samym, zaproponowane 
ustalenia i wnioski traktują jako początek swoistej listy zagadnień, którymi winny być 
przedmiotem szerszych i pogłębionych analiz teoretyków i praktyków zarządzania.
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ZASOBy NIEMAtERIALNE PRZEDSIęBIORStWA 
A JEGO SKŁONNOść DO ROZSZERZANIA 
GRANIC WSPÓŁDZIAŁANIA I WSPÓŁPRACy. 
Z PRAKtyKI SIECI I KLAStRÓW

Streszczenie

W artykule podjęto próbę udowodnienia tezy, że zasoby niematerialne mają istotne znaczenie 
w tworzeniu relacji, których zamiarem jest współpraca i współdziałanie. Można również 
wykazać, że nie są one bez znaczenia, gdy idzie o trwałość i spójność owych relacji. Do potrzeb 
prowadzonych rozważań autorzy odwołali się do wyników badań prowadzonych w obrębie 
klastrów przez jeden z ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą.

Słowa kluczowe: konkurowanie, współpraca i współdziałanie, 
spójność i trwałość, sieci i klastry, przedsiębiorstwa wirtualne, 
konsorcja
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NONMAtERIAL tENDERS Of ENtERPRISE 
vS. ItS EAGER tOWARD INCREASING 
BORDERS Of ItS ACtIvIty, PARtNERSHIP 
AND COOPERAtION. ExPERIENCES fROM 
PRACtICE Of NEtWORKS AND CLUStERS

Abstract

In the paper was presented the thesis, that nonmaterial tenders of contemporary enterprise 
possess the vital meaning for creating and keeping on the relationships (partnership and 
cooperation). They haven an influence on cohesion and duration of that processes. The results 
of surveys and examples derived from domestic and international analysis were discussed 
and given as well.

Key words: competition, partnership and cooperation, cohesion, 
duration, network, cluster, virtual enterprise, consortium
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WŁADySŁAWA ŁUCZKA ‑BAKUŁA*

DOśWIADCZENIA 
PRZEDSIęBIORStW 

W MIęDZyNARODOWyM 
I UNIJNyM SyStEMIE 

ZARZĄDZANIA 
śRODOWISKOWEGO – 

IsO 14001 I EMas

Wstęp

Cechą wyróżniającą wiele współczesnych przedsiębiorstw jest nowe podejście 
do problemów środowiska przyrodniczego. Wyraża się ono nie tylko w coraz więk‑
szym respektowaniu obowiązującego w tym zakresie prawa, ale również w rosną‑
cym stosowaniu systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ), w przypadku których 
realizacja polityki środowiskowej jest jednym z elementów ogólnego systemu zarzą‑
dzania. Najbardziej popularny jest system zarządzania według normy ISO 14001 
oraz EMAS. Systemy te wywodzą się z różnych regulacji prawnych, które określają 
podstawowe zasady i warunki ich stosowania. EMAS regulują dwa podstawowe roz‑
porządzenia Wspólnoty i Unii Europejskiej: Rozporządzenie Rady Wspólnot Euro‑
pejskich nr 1836/93 z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie dobrowolnego uczestnictwa 
przedsiębiorstw przemysłowych w systemie zarządzania środowiskowego i audytu 
(EMAS) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EC) nr 761/2001 
o dobrowolnym udziale organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i audytu 
(tzw. EMAS II). Natomiast ISO 14001 jest normą Międzynarodowej Organizacji 

* Prof. dr hab. władysława Łuczka ‑Bakuła, kierownik Katedry Ekonomii, Wydział Ekonomiczno‑
‑Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
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Normalizacyjnej opublikowaną w 1996 r., a następnie znowelizowaną w 2004 r. Ozna‑
cza to, że systemy te mają różny zasięg terytorialny, ISO 14001 ma zasięg międzyna‑
rodowy, EMAS ma zastosowanie w krajach Unii Europejskiej.

Oba systemy są oparte na podobnych przesłankach, świadczących o tym, że orga‑
nizacja podejmuje działania zmierzające do nadzoru nad procesami najbardziej 
uciążliwymi dla środowiska i jednocześnie stale dąży do ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Systemy te polegają głównie na usystematyzowanym 
podejściu do aspektów środowiskowych, nadzorze nad nimi oraz działaniach zapew‑
niających zgodność z prawem. Podobieństwo wynika również z tego, że oba systemy 
opierają się na cyklu Deminga, którego ideą przewodnią jest ciągłe doskonalenie dzia‑
łań związanych z aspektami środowiskowymi organizacji. Warto dodać, że norma 
ISO 14001 została zaadoptowana do systemu EMAS jako standard, który organizacja 
powinna spełniać, aby wdrożyć system zarządzania środowiskowego. W aktualnym 
rozporządzeniu EMAS definicje i pojęcia są zgodne z zapisami normy ISO 14001. 
Podstawowa i najważniejsza różnica pomiędzy systemem ISO 14001 i EMAS to 
wymaganie cyklicznego publikowania deklaracji środowiskowej przez EMAS, która 
zawiera charakterystykę działań podjętych w organizacji w odniesieniu do zagad‑
nień ochrony środowiska. Deklaracja podlega ocenie zewnętrznych weryfikatorów, 
na podstawie której organizacja jest umieszczona w krajowym rejestrze EMAS.

tablica 1.  Porównanie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS

Elementy systemu ISO 14001 EMAS

Podstawa prawna międzynarodowa norma rozporządzenie Unii Europejskiej

Obszar ważności cały świat kraje Unii Europejskiej

Uczestnictwo dobrowolne dobrowolne

Wstępny przegląd ekologiczny nie ma obowiązku obowiązkowy

Polityka środowiskowa nie musi być publikowana musi być opublikowana w oświadczeniu 
ekologicznym

Cele i zadania muszą być związane 
z polityką środowiskową

cele powinny być określone liczbowo 
i terminowo

Weryfikacja/akredytacja akredytowane jednostki 
certyfikujące

weryfikatorzy akredytowani wg EMAS

Forma potwierdzenia certyfikat –  zaświadczenie o uczestnictwie
–  umieszczenie w rejestrze

Prawo do posługiwania się logo nie tak

Źródło: Opracowanie własne.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 nr 761/2001 
określiło zasady rejestracji organizacji, która wdrożyła EMAS. Nazwa organizacji może 
być wówczas umieszczona na liście publikowanej corocznie w Dzienniku Urzędowym 
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Wspólnoty Europejskiej, co stanowi oficjalne potwierdzenie wdrożenia systemu. 
Polska zaadaptowała jako część prawa wspólnotowego Rozporządzenie Rady EWG 
z 1993 o systemie EMAS. Przyjęła także regulacje prawne związane z tym systemem, 
a wynikające z konieczności dostosowania prawa do obowiązujących w tym zakresie 
standardów Unii Europejskiej. Najważniejszym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 
12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Stworzona 
została również instytucjonalna struktura systemu EMAS, złożona z Ministra Śro‑
dowiska (organ odpowiedzialny za rejestr jednostek organizacyjnych i weryfikato‑
rów środowiskowych), wojewodów (organ odpowiedzialny za rejestr wojewódzki), 
Polskiego Centrum Akredytacji (organ akredytujący weryfikatorów wojewódzkich) 
oraz Krajowej Rady Ekozarządzania (organ opiniodawczy).

Oba systemy zarządzania środowiskowego łączy wiele zbliżonych cech zarówno 
o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym, jak i prawnym. Dlatego można przy‑
puszczać, że przedsiębiorstwa, które mają wdrożony system według normy ISO 14001 
i EMAS osiągają podobne korzyści i koszty i mają podobne ich oceny. W celu zwe‑
ryfikowania tej tezy zostały przeprowadzone badania wśród przedsiębiorstw posia‑
dających owe systemy.

1.  Metodyka badań

W artykule omówiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród 
przedsiębiorstw, które mają wdrożony sformalizowany systemem zarządzania śro‑
dowiskowego. Celem badań było porównanie dwóch systemów zarządzania środo‑
wiskowego w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych gałęziach gospodarki. 
Ankieta składała się z 28 pytań i została skierowana w czerwcu 2009 roku do dwóch 
grup przedsiębiorstw: jednej, posiadającej wdrożony system zarządzania środowi‑
skowego według normy ISO 14001 (50 ankiet), drugiej posiadającej system EMAS 
(10 ankiet, tj. obejmujących wszystkie jednostki zarejestrowane w systemie EMAS). 
Ankietę zwrotną uzyskano z 59 przedsiębiorstw, z czego 49 posiadało system zarzą‑
dzania środowiskowego według normy ISO 14001 a 10 EMAS.

2.  Wyniki badań

Większość przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu powstała w latach 90. ubie‑
głego wieku, pięć przed 1989 rokiem. Były to jednostki średniej wielkości zatrudnia‑
jące od 50 do 249 osób i duże zatrudniające 250 i więcej osób. Reprezentowały one 
różne gałęzie gospodarki: od przemysłu górniczego, hutniczego i energetycznego do 
przemysłu maszynowego i budowlanego.
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W badanych jednostkach wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego było 
najczęściej poprzedzone innymi systemami zarządzania, takimi jak system zarządza‑
nia jakością czy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną. Potwierdza to wysu‑
waną w licznych publikacjach tezę, że system zarządzania środowiskowego z reguły 
jest stosowany w przedsiębiorstwach, które legitymują się doświadczeniem w innych, 
wcześniej wdrożonych systemach zarządzania.

Pomimo że oba systemy zarządzania środowiskowego są podobne, to jednak 
wśród ankietowanych przedsiębiorstw rozkład odpowiedzi na niektóre pytania był 
nieco zróżnicowany. Dotyczy to m.in. motywów wdrożenia tych systemów. Głównym 
motywem podjęcia decyzji o wprowadzeniu systemu zarządzania środowiskowego 
była poprawa wizerunku firmy, przy czym ma on większe znaczenie w jednostkach 
posiadających certyfikat zgodności EMAS (100 % wskazań) niż ISO 14001 (rys. 1). 
Warto zauważyć, że dla przedsiębiorstw posiadających system EMAS tak samo waż‑
nym motywem, zajmującym pierwsze miejsce w hierarchii ważności, jest doskonale‑
nie funkcjonowania firmy (100 % wskazań). Wśród motywów rynkowych zaskakująco 
mniejsze znaczenie ma w tych przedsiębiorstwach chęć poprawy zdolności konku‑
rencyjnej (25 % wskazań) i poprawy jakości wyrobów (25 %) niż w tych, które posia‑
dają system zarządzania według normy ISO 14001 (odpowiednio: 77,8 % i 44,4 %).
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Rysunek 1.  Motywy wdrożenia i utrzymania SZś według 
normy ISO 14001 i EMAS (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Z badań wynika, że wiele przedsiębiorstw ma problemy z pełną identyfikacją 
korzyści (efektów pozytywnych) i kosztów (efektów negatywnych) wdrożenia i funk‑
cjonowania SZŚ. Najogólniej korzyści te można podzielić na bezpośrednie i pośred‑
nie. W pierwszej grupie mieszczą się korzyści związane ze zmniejszeniem zużycia 
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zasobów naturalnych, zmniejszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowi‑
ska, likwidacją kar za zanieczyszczenie środowiska, spadkiem kosztów i poprawą 
zyskowności. W grupie korzyści pośrednich można wymienić: wzrost konkurencyj‑
ności, poprawę wizerunku, poprawę relacji z partnerami, większy dostęp do fundu‑
szy ekologicznych, zmniejszenie składek ubezpieczeniowych.

Wśród korzyści wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego w porównywa‑
nych grupach przedsiębiorstw, zbliżony rozkład odpowiedzi dotyczył dwóch korzy‑
ści: poprawy wizerunku firmy oraz zwiększenia sprawności i przejrzystości działań 
na rzecz środowiska (rys. 2). W przypadku pozostałych korzyści rozkład odpowiedzi 
badanych grup przedsiębiorstw był dość zróżnicowany. Na przykład przedsiębior‑
stwa posiadające system EMAS nie odnotowały żadnych korzyści w następujących 
przypadkach: obniżenia kosztów, zwiększenia konkurencyjności oraz zwiększenia 
dostępności do nowych klientów i partnerów. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające 
system zgodności z normą ISO 14001 skrajnie wysoko oceniły korzyści w przypadku 
poprawy konkurencyjności firmy (88,9 % wskazań).
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Rysunek 2.  Korzyści SZś według normy ISO 14001 i EMAS (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Badane przedsiębiorstwa miały pewne trudności z określeniem nie tylko korzy‑
ści SZŚ, ale również z oszacowaniem kosztów. Z reguły nie dotyczy to kosztów 
bezpośrednich, tj. opracowania dokumentacji, zatrudnienia pełnomocnika SZŚ, 
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przeprowadzenia audytów, szkoleń oraz uzyskania certyfikatu. Problemy występują 
natomiast w przypadku określenia kosztów pośrednich, ponieważ przedsiębiorstwa 
nie identyfikują wszystkich elementów tych kosztów, nie są też w stanie przypisać 
im właściwej wartości pieniężnej, a tym samym uwzględnić ich całościowego ujęcia 
w rachunkowości. Przeciętne koszty wdrożenia systemu zarządzania środowisko‑
wego według normy ISO 14001 i EMAS są różne: w pierwszym przypadku kształtują 
się w granicach od 10 tys. zł do 25 tys. zł, natomiast w drugim są niższe i wynoszą 
maksymalnie do ok. 10 tys. zł. Koszty utrzymania systemu w obu grupach przedsię‑
biorstw kształtują się na takim samym poziomie, tj. 10 tys. zł.

Wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego wymaga ponosze‑
nia dodatkowych kosztów, co większość przedsiębiorstw zniechęca do podejmowania 
tego typu działań. Jest to jedna z głównych przyczyn niskiego zainteresowania realizacją 
sformalizowanej polityki środowiskowej przez sektor małych przedsiębiorstw. Wsparcie 
polityki środowiskowej przedsiębiorstw jest w tej sytuacji ważnym czynnikiem stymu‑
lującym wzrost owego zainteresowania. Odniesienie polityki środowiskowej do szer‑
szego kontekstu społecznego, w jaki wpisuje się jej realizacja, stanowi wystarczające 
uzasadnienie dla jej finansowego wsparcia. Dopóki przyczynia się ona do zmniejszenia 
negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, dopóty służy również celom 
społecznym, co uzasadnia celowość ponoszenia środków publicznych na jej dofinanso‑
wanie. Mechanizm wsparcia, z jakiego mogą w tym zakresie skorzystać przedsiębiorstwa 
stwarza im niewątpliwie szansę pokonania bariery kapitałowej we wdrażaniu SZŚ.

Przedsiębiorstwa mają możliwość korzystania z różnych zewnętrznych form finan‑
sowania procesu wdrażania SZŚ. Z przeprowadzonych badań wynika, że 54 % jednostek 
korzystała z tego typu dofinansowania. Wielkość przeciętnego dofinansowania mieściła 
się w granicach 20–50 % ponoszonych kosztów. Były to najczęściej środki pochodzące 
z: programu  PHARE, Unii Europejskiej (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Kon‑
kurencyjności Przedsiębiorstw), Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.
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Rysunek 3.  Negatywne skutki SZś według normy ISO 14001 i EMAS (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wśród negatywnych skutków wdrożenia SZŚ obie grupy przedsiębiorstw wymie‑
niły na pierwszym miejscu zbyt dużą ilość dokumentacji, na drugim natomiast 
wzrost wymagań w stosunku do personelu. Odsetek wskazań w przypadku wzrostu 
kosztów był stosunkowo niski, przy czym niższy w przedsiębiorstwach stosujących 
ISO 14001 (22,2 %), niż EMAS (25 %) (rys. 3). Znaczną trudność w funkcjonowaniu 
SZŚ stanowią ludzie i niechęć, jaką wykazują w sytuacji wzrostu dodatkowych zadań 
nie powiązanych ze wzrostem wynagrodzeń.

Stosowanie systemu zarządzania środowiskowego nie jest zadaniem łatwym, dla‑
tego przedsiębiorstwa napotykają na szereg barier zarówno w trakcie prac przygo‑
towawczych poprzedzających jego wdrożenie, jak i w okresie późniejszym, kiedy on 
już funkcjonuje. Czynnik ludzki obok bariery finansowej jest uznawany za jedno 
z najważniejszych ograniczeń, na jakie napotykają badane przedsiębiorstwa. Jest to 
spowodowane wzrostem wymagań proceduralnych wobec personelu, wynikający 
z systemowego podejścia do polityki środowiskowej. Przedsiębiorstwa zwracają uwagę 
na problem niedostatecznego zrozumienia i akceptacji ze strony pracowników kon‑
cepcji systemu zarządzania środowiskowego. Wskazuje to na potrzebę organizowa‑
nia cyklicznych szkoleń ukierunkowanych na rozwijanie świadomości ekologicznej 
pracowników, która ma kluczowe znacznie w zapewnieniu skuteczności SZŚ, ponie‑
waż w zasadniczy sposób warunkuje podejście do zadań związanych z realizacją poli‑
tyki środowiskowej. Utrzymanie i rozwijanie przekonania pracowników o celowości 
podejmowanych działań proceduralnych, powinno być elementem składowym nie 
tylko szkoleń związanych z wdrażaniem i utrzymaniem SZŚ, ale w ogóle systemu 
zarządzania wiedzą jako strategicznego składnika rozwoju firmy.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Dość często wymienianą trudnością jest właściwa identyfikacja znaczących aspek‑
tów środowiskowych. Wyboru tych aspektów dokonuje się w oparciu o wyznaczone 
kryteria oceny dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwo 
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musi samo zdecydować, które aspekty środowiskowe są znaczące, w oparciu o kry‑
teria, które są mierzalne i łatwe do porównania. Decyzja ta jest niezwykle ważna 
z uwagi na to, że kluczowym zadaniem wdrożenia SZŚ jest nadzór nad procesami 
najbardziej uciążliwymi dla środowiska.

Inną wymienianą przez przedsiębiorstwa barierą jest bariera technologiczna 
związana z ograniczonym dostępem do technologii środowiskowych. Jej występo‑
wanie wynika głównie ze słabości rynku tych technologii charakterystycznych dla 
jego początkowej fazy rozwoju. Cechuje go stosunkowo nieduża podaż, rzutująca na 
możliwości modernizacji wyposażenia badanych przedsiębiorstw. Podkreślają one, 
że oferta rynkowa w zakresie technologii niskoodpadowych i zasobooszczędnych, 
a więc takich, jakimi są one najbardziej zainteresowane albo nie odpowiada ich 
oczekiwaniom wynikającym ze specyficznych cech danej produkcji, albo nie jest 
dostosowana do możliwości finansowych. Wypada jednak zauważyć, że o ile brak na 
rynku określonych technologii może być obiektywnym czynnikiem ograniczającym 
działania prośrodowiskowe, to aspekt finansowy nie powinien obecnie stanowić więk‑
szego problemu, z uwagi na istnienie wielu możliwości wsparcia tego typu inwestycji 
ze środków zewnętrznych.

Wnioski

Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001 
i EMAS jest cechą wyróżniającą wciąż nieliczną grupę polskich przedsiębiorstw. 
W różnych gałęziach gospodarki reprezentują one wąską grupę elitarnych przedsię‑
biorstw. Przyjęcie sformalizowanego nadzoru nad znaczącymi dla środowiska aspek‑
tami działalności oznacza, że zobowiązują się one nie tylko do ich zidentyfikowania, 
ale również do ich uporządkowania i kompleksowego podejścia do tych problemów 
jako integralnego elementu całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Z przeprowadzonych badań wynika, że podstawowym motywem podjęcia decy‑
zji o wdrażaniu SZŚ jest chęć poprawy wizerunku firmy. Jest to podyktowane chęcią 
dostosowania się do rosnącej świadomości ekologicznej różnych uczestników oto‑
czenia zewnętrznego organizacji. Wskazuje na to także ocena korzyści, jakie wyni‑
kają z SZŚ. Wśród tych ostatnich zastanawiająca jest niska ocena korzyści rynkowych 
związanych z poprawą możliwości sprzedaży. Słabością tych systemów, w ocenie bada‑
nych przedsiębiorstw, są większe wymagania proceduralne wobec pracowników, co 
po części świadczy o niedostatecznym zrozumieniu idei SZŚ, ponieważ przekona‑
nie pracowników o celowości sformalizowanego podejścia do celów i zadań środo‑
wiskowych jest wyjściowym warunkiem, na jakim opierają się systemy zarządzania 
środowiskowego w przedsiębiorstwie.
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DOśWIADCZENIA PRZEDSIęBIORStW 
W MIęDZyNARODOWyM I UNIJNyM 
SyStEMIE ZARZĄDZANIA 
śRODOWISKOWEGO – ISO 14001 I EMAS

Streszczenie

W artykule przestawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw, 
które mają wdrożony system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 i EMAS. 
Z badań wynika, że przedsiębiorstwa te za najważniejszą korzyść systemu uznają poprawę 
wizerunku firmy oraz zwiększenie sprawności i przejrzystości działań na rzecz środowiska. 
W przypadku pozostałych korzyści oceny były nieco zróżnicowane. Przedsiębiorstwa posia‑
dające system zgodności z normą ISO 14001 skrajnie wysoko oceniły korzyści w przypadku 
poprawy konkurencyjności firmy. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające system EMAS nie 
odnotowały żadnych korzyści w postaci spadku kosztów, zwiększenia konkurencyjności oraz 
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zwiększenia dostępności do nowych klientów i partnerów. Wśród negatywnych skutków 
wdrożenia SZŚ obie grupy przedsiębiorstw wymieniły na pierwszym miejscu zbyt dużą ilość 
dokumentacji, na drugim natomiast wzrost wymagań w stosunku do personelu. Odsetek 
wskazań w przypadku wzrostu kosztów był stosunkowo niski, przy czym niższy w przedsiębior‑
stwach stosujących ISO 14001 niż EMAS. Znaczną trudność w funkcjonowaniu SZŚ stanowią 
ludzie i niechęć, jaką wykazują w sytuacji wzrostu dodatkowych zadań nie powiązanych ze 
wzrostem wynagrodzeń. Dlatego czynnik ludzki obok bariery finansowej jest uznawany za 
jedno z najważniejszych ograniczeń wdrażania i utrzymania SZŚ.

tHE ExPERIENCES Of COMPANIES IN 
tHE EUROPEAN AND INtERNAtIONAL 
ENvIRONMENtAL MANAGEMENt 
SyStEM – EMAS AND ISO 14001

Abstract

The results of inquiry research conducted in companies with implemented Environmental 
Management System according to the ISO 14001 standard or the EMAS were presented in 
the paper. The results show that the improvement of corporate image and growth of efficiency 
and transparency of activities towards environment were recognised as the most important 
system benefits. In case of other benefits, the opinions were more diverse. The companies 
with implemented ISO 14001 environmental management system evaluated extremely high 
the benefits related to company competitiveness improvement. In turn, the companies with 
the EMAS system did not notice any benefits connected to cost reduction, competitiveness 
improvement and growth of accessibility for new clients and partners. From the variety of the 
EMS implementation negative effects, both groups indicated mostly too much documentation 
and increase of requirements towards staff. In case of cost increase, the share of indications 
was quite low; however it was lower in companies applying the ISO 14001 standard than in 
the ones with EMAS. The staff and their reluctance to growth of additional tasks not related 
to wages increase is an important difficulty in functioning of the EMS. Therefore, besides 
financial barrier, the human factor is considered to be one of the most important obstacles 
to the implementation and maintenance of the EMS.
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JEDNOStKI DO ORGANIZACJI

Wstęp

Punktem wyjścia procesu rekrutacji w organizacji jest diagnoza autentycznych 
potrzeb personalnych danego systemu społeczno ‑technicznego. Realnych to znaczy 
takich, które wynikałyby z obiektywnej oraz racjonalnej ewaluacji aktualnej sytuacji 
organizacji, bynajmniej nie tracąc z pola widzenia strategicznego wymiaru wyłania‑
jących się systematycznie potrzeb. Istotą tak rozumianej oceny potrzeb personalnych 
organizacji stają się innowacyjnie definiowane kompetencje oraz ich uogólniony kon‑
tekst wspólnotowy – role społeczne oraz kultura organizacyjna. Otwartym pozostaje 
pytanie na temat kryteriów deskrypcji i ewaluacji kompetencyjności, które powinny 
wykorzystywać indykatory ilościowe, aby wyciągnięte tą metodą implikacje skut‑
kowały praktycznym funkcjonalizmem. Problem ten stanowi istotne wyzwanie dla 
nauk o organizacji i zarządzaniu i powinien być przedmiotem szerszego niż dotąd 
zainteresowania. Identyfikacja czynników struktury kompetencji, ich opis, analiza 
oraz odpowiednie doskonalenie, stanie się skutecznym środkiem w procesie rekru‑
tacji, szkoleń oraz oceny pracowniczej na każdym szczeblu organizacji jak i w każ‑
dym jej typie.

Celem podjętej analizy teoretycznej uczyniono udowodnienie głównej hipo‑
tezy postawionej w ramach niniejszego artykułu, która brzmi: „kompetencje pełnią 

* Dr Kazimierz Mrozowicz, Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką, AWF w Katowicach.
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fundamentalną funkcję adaptacyjną dla posiadającego je podmiotu, która wyraża 
się określonym poziomem akomodacji, uwarunkowanym adekwatnością kryteriów 
porządku normatywnego danego układu organizacyjnego i charakterystyką odpowia‑
dających im kompetencji”. Zakłada się przy tym, że pomiędzy zasobami kompetencyj‑
nymi jednostki a potrzebami kompetencyjnymi organizacji (środowisko biologiczne, 
organizacja, otoczenie) nie zachodzi relacja symetrii, a to staje się przyczyną niedo‑
stosowania człowieka do organizacji.

1.  Źródło inspiracji teorii

Istotę prezentowanej w artykule oryginalnej koncepcji „teorii względności akomoda‑
cyjnej”, daje się sformułować w postaci takiego oto twierdzenia: „poziom adaptowalności 
jednostki do organizacji (organizacji rozumianej w sensie społecznym, gospodarczym, 
biologicznym etc.) uzależniony jest od jakości posiadanych przez nią kompetencji, zre‑
latywizowanych do konkretnych i specyficznych warunków organizacyjnych”. Wynika 
z tego, takie oto założenie: „kompetencje w znaczeniu atrybutowym (ontologicznym) 
mają trwałą i uniwersalną strukturę, jako dedukcyjnie wyabstrahowana synteza okre‑
ślonych cech (atrybutów). W znaczeniu czynnościowym, w którym ulegają materializacji 
w realnej praktyce życiowej człowieka, przyjmują zróżnicowaną i niejednostajną formę 
uzależnioną wpływem zmiennych czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych”.

W myśl powyższej implikacji efektywność adaptacyjna wyrażona jakością i stop‑
niem posiadanych kompetencji w pewnych warunkach środowiskowych, organiza‑
cyjnych oraz personalnych będzie wzrastała, w innych zaś być może ten sam zestaw 
czynników, wyrażających uprzednio wysoką kompetencyjność, nie wspomoże zdol‑
ności adaptacyjnych jednostki. W tym sensie są one czynnikami jakościowo względ‑
nymi, zrelatywizowanymi charakterystyką całego szeregu zmiennych niezależnych 
typu: rodzaj organizacji, pozycja rynkowa, faza rozwoju, strategia personalna etc., 
aktualnym stanem psychofizycznym jednostki, jak też stale aktualizującą się sytu‑
acją zewnętrzną. W konsekwencji cechy relacji na wymiarze podmiot (jednostka) – 
przedmiot (organizacja) odznaczają się wysokim poziomem „nieoznaczalności”, co 
powoduje powstawanie barier adaptacyjnych.

Celem podjętej analizy teoretycznej staje się przeto prezentacja autorskiej koncepcji 
kompetencji jako „Syntetycznego agregatu cech osobowości i czynników motywacyjno‑
‑poznawczych, wyrażanego w behawioralnie zdeterminowanych zachowaniach w specy‑
ficznym uporządkowaniu normatywnym danego układu organizacyjnego, egzystującego 
w ogólnym systemie społeczno ‑gospodarczym”.

Systemowo ukierunkowane postmodernistyczne postrzeganie kompetencji odbiega 
od ujęć sformułowanych na łonie nauk o organizacji i zarządzaniu, staje się ich dopeł‑
nieniem i rozwinięciem.
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teoria względności akomodacyjnej. Rola struktury i mechanizmu kompetencji...

Kompetencje jako konstrukt psychospołeczny i narzędzie w kształtowaniu podsys‑
temu społecznego organizacji, znajdują się w dynamicznej współzależności z innymi 
równie istotnymi komponentami organizacji – osobowością jednostki, rolami spo‑
łecznymi i kulturą organizacyjną. Logika modelu relacji między wymienionymi czyn‑
nikami przyjmuje wygląd następującego schematu:

a) jednostka (predyspozycje, zdolności, osobowość, czynniki motywacyjno‑
‑poznawcze, warunki psychomotoryczne) – poziom kompetencji immanentnych (zin‑
dywidualizowanych) → b) proces nabywania kompetencji (uczenie się ról, nabywanie 
umiejętności fachowych, kształcenie czynności merytorycznych) – poziom kompe‑
tencji transcendentnych (kolektywistycznych) → c) weryfikacja zasobów osobowych 
(kompetencji immanentnych) z kulturą organizacyjną (normy, wartości, artefakty – 
kompetencje transcendentne), inkorporacja w strukturę poznawczą nowych zaso‑
bów intelektualnych (doświadczenie, wiedza) oraz internalizacja norm i wartości 
(przyswojenie porządku aksjonormatywnego organizacji) – poziom dialektycznej 
dezintegracji, syntezy i agregacji kompetencji (absorpcja/dyfuzja – transfer zasobów 
intelektualnych pomiędzy jednostką i organizacją → d) nowa jednostka i nowa orga‑
nizacja – jednostka adekwatnie kompetentna do odpowiadającej jej kompetencjom 
organizacji (względnie przystosowalna – stąd nazwa teorii) wnosi do niej personalne 
zasoby, które ulegając adaptacji pod wpływem specyficznych uwarunkowań i proce‑
sów cechujących daną organizację, stają się składnikiem wewnętrznego jej systemu 
w szerszym odeń środowisku – poziom alternacji kompetencji (wyłonienie się obocz‑
nych, substytutowych, nowych predyspozycji).

Zwykle kompetencje traktuje się statycznie, jako zbiór w różnym stopniu określo‑
nych czynników lub umiejętności formalnych. Zdaniem piszącego te słowa jest to sta‑
nowisko błędne, a kompetencje rozumiane w sensie ontycznym (jak ukształtowana jest 
ich substancja, jakie są ich cechy, co tworzy składniki) jakkolwiek statyczne i trwałe, 
zmieniają swoją istotę w znaczeniu epistemologicznym (formalnym, co stanowi ich 
treść, jakie odgrywają role, co jest ich aktualnym sensem), która jest dynamicznie kry‑
stalizującym się systemem, samoorganizującym się cybernetycznym układem.

Cały ten proces przypomina metaforę wariabilizmu przedstawianą w obrazie prze‑
pływającej rzeki, „do której niepodobna wstąpić dwa razy”. W tej zmienności (która 
dotyka formy – aktualnego sensu kompetencji) jest jednak stałość (która wynika 
z ich atrybutywnych właściwości), bo przepływająca nieustannie rzeka, choć zmienia 
swoją formę, pozostaje niezmiennie tą rzeką, którą była uprzednio. W innym razie 
nie mogłoby być mowy o jakiejkolwiek zmianie, bo zmienić może się jedynie to, co 
uprzednio było inne od obecnego. Zmienność jest zatem wpisana w stałość, a stałość 
istnieje dzięki negacji zmienności. Bez znaczenia jest tutaj, czy i na ile składniki rzeki 
są trwałe, bo jej istnienie dla poznającego podmiotu odbywa się w wymiarze prze‑
strzeni euklidesowej, a zgodnie z prawami w niej rządzącymi, rzeczywistość wyła‑
nia się na zasadzie anty nomii.
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2.  Rola społeczna jako kryterium 
oceny adaptowalności

Na wstępie trzeba wyraźnie podkreślić, że ów konstrukt semantyczny „stanowi 
kategorię nadrzędną dla pojęć opisujących zachowania jednostki w grupie oraz określa‑
jących oczekiwania grupy wysuwane wobec jednostki – uczestnika grupy” [1, s. 50]. Nie 
istnieje tym samym jedna uniwersalna definicja roli społecznej, ponieważ nie ujmo‑
wałby całej złożoności relacji społecznych, ale pewien szereg koncepcji o odmiennej 
proweniencji teoretycznej. Pewna część definicji nawiązuje do ujęć socjologicznych, 
wiążąc pojęcie roli społecznej z oczekiwaniami grupy i utożsamiając je z pozycją, jaką 
jednostka zajmuje w hierarchicznej strukturze grupy, czy też organizacji [2]. Druga 
grupa podejść teoretycznych inkorporuje rolę społeczną w wewnętrzny spójny system 
zachowań i reakcji jednostki na adresowane wobec niej oczekiwania akceptowanych 
społecznie wzorów postępowania. W tym rozumowaniu staje się ona składnikiem sys‑
temu osobowości [3], dzięki któremu jednostka odczytuje sens otaczającego ją świata 
i zdarzeń, jak też swego spersonalizowanego, w określonym miejscu tkanki społecz‑
nej, istnienia. Zaliczanie roli społecznej do elementów strukturalnych osobowości 
podkreśla fakt tego, że jest ona wewnętrznym odpowiednikiem społecznych wyma‑
gań i wzorów zachowań, immanentną reprezentacją zobiektywizowanych reprezen‑
tacji społecznych [4, s. 367].

Konieczność syntetycznego ujęcia poruszanej problematyki, wynikająca z prze‑
nikania się dziedzin wiedzy i wyłaniania się interdyscyplinarnych modeli powoduje, 
że zaczynają także w zakresie roli społecznej dominować teorie z pogranicza nauk. 
Jednym z takich przykładów niech będzie jej definicja w świetle tzw. psychologii eko‑
logicznej, według której jest ona: „ogółem znormalizowanych (tj. społecznie uzgodnio‑
nych) epizodów zachowań związanych z daną pozycją” [5, s. 266].

Doskonałym uzupełnieniem i rozwinięciem przywołanego wyżej podejścia jest 
koncepcja spajająca odizolowane dotąd w ramach odrębnych i specyficznych nauk 
teorie, która głosi, że rola społeczna jest: „zespołem epizodów czynności wyrażających 
uczestnictwo jednostki zajmującej określone miejsce w podukładzie społecznych struk‑
tur grupy w realizacji jej (grupy) obiektywnych wartości” [6, s. 13].

Na łamach teorii organizacji sformułowano definicję, w której role społeczne 
ujmowane są jako główny budulec systemu społecznego, będącego „zbiorem podej‑
mowanych oraz pełnionych ról społeczno ‑zawodowych, które odgrywane są przez 
uczestników organizacji według sformalizowanych zasad i znormalizowanych reguł 
działania, jakie dana organizacja wypracowała i wykorzystuje w procesie realizacji 
swych celów” [7, s. 27].
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3.  Kultura organizacyjna 
jako aksjonormatywny wzorzec

W teorii zarządzania zasobami ludzkimi kulturą organizacyjną określa się „wzór 
wartości, norm, przekonań, postaw i założeń, które nie muszą być sformalizowane, ale 
które kształtują zachowania ludzi i sposoby realizacji zadań” [8, s. 248]. Bez względu 
na pojawiające się w dyskursie naukowym pewne kontrowersje nie budzi żadnych 
zastrzeżeń to, że kultura organizacyjna stanowi „powszechnie przyjęte (w organizacji, 
przyp. aut.) przekonania, postawy i wartości istniejące w organizacji” [9, s. 34]. For‑
malizacja bywa zróżnicowana typem organizacji, a tym samym rodzajem obecnej 
w niej kultury organizacyjnej i z tego powodu jest ona zarówno determinantą kształ‑
towania się specyficznej kultury, wynikiem obowiązującego już w nich zbioru zasad 
lub wręcz syntezą ich obu [10, s. 12–26].

Kultura organizacyjna, o czym trzeba stale pamiętać, stanowi tzw. „kodeks subiek‑
tywnej strony życia organizacji” [11, s. 76], co sprawia, że skutecznie i sprawnie „pomaga 
eliminować niepewność, zapewniając wszystkim członkom organizacji jeden system inter‑
pretacji, tworzy porządek społeczny poprzez jasne określenie, czego się od ludzi oczekuje, 
gwarantuje ciągłość polegającą na tym, że kolejne pokolenie członków wyznaje te same 
podstawowe wartości i stosuje te same zasady, buduje grupową tożsamość i wspólne zaan‑
gażowanie, wytwarzając więzi oraz ułatwia stworzenie wizji przyszłości” [12, s. 14].

Zwykle większość uznanych w nauce klasyfikacji przyjmuje formę czterowymia‑
rowego modelu, które w cenionej koncepcji Kima Camerona i Roberta Quinna [13] 
noszą miano: klanu, adhokracji, biurokracji i rynku. Należy zauważyć, że występują 
cztery główne typy kultur organizacyjnych oraz szereg podtypów będących for‑
mami pośrednimi, łączącymi cechy odmian klasycznych, które egzystują w postaci 
form mieszanych. Przyjęto więc mawiać, w związku z tą przypadłością poznawczą 
i metodologiczną, o pewnym dominującym typie kultury, tym samym wskazując na 
jej dynamiczny oraz potencjalny charakter. Potencjał strategiczny kultury organi‑
zacyjnej uwarunkowany jest jakościowym ukształtowaniem zasobów ludzkich, a te 
z kolei zdeterminowane są spersonalizowanymi kompetencjami.

4.  tradycyjne rozumienie kompetencji

Za prekursorskie prace nad pojęciem kompetencji uznaje się: dorobek Dawida 
McClellanda, który rozumiał je w postaci kryterium oceny kluczowych aspektów 
zachowań jednostki, decydujących o poziomie ich efektywności [14]; działalność 
naukową Richarda Boyatzisa [15], postrzegającego efektywność jako rezultat działania 
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szeregu czynników (cechy osobowości, motywy, doświadczenie, cechy behawioralne); 
a także działalność brytyjskich instytucji poradnictwa zawodowego [16].

W literaturze przedmiotu niekiedy natrafić można na dualizm semantyczny ter‑
minu „kompetencja”, co wynika z jego anglojęzycznego źródłosłowu [17], oznacza‑
jącego zarówno cechy behawioralne zachowania – tzw. kompetencje „miękkie” – jak 
też adekwatność zachowań jednostki wobec zadań pracy zgodnie z przyjętym w danej 
organizacji kryterium funkcjonalnym – tzw. kompetencje „twarde” [18, s. 153]. 
Z punktu widzenia autora podział ten jest stosunkowo czytelny. Z jednej strony ma 
się do czynienia z systemem czynników osobowych (struktura poznawcza, emocje, 
osobowość, czynniki motywacyjne, uzdolnienia, cechy psychomotoryczne etc.), 
a z drugiej z przepisem roli społecznej, czy jak kto woli z zakresem zadań, przydzia‑
łem czynności, do których jednostka powinna potrafić się przystosować (wymogi 
zdrowotne, umiejętności rutynowe, wiedza fachowa, znajomość określonych standar‑
dów). Podobny punkt widzenia, co do rozwiązania pojawiającego się dylematu zna‑
czeniowego prezentują zresztą Lisa Miller i współpr. [19], wprowadzając rozróżnienie 
między kompetencjami behawioralnymi (umiejętności „miękkie” – leżące u podstaw 
kompetentnego działania, czyli jak ludzie mają się zachowywać, aby ich czynności 
były efektywne), a kompetencjami funkcjonalnymi (umiejętności „twarde” – odnoszące 
się do obszarów pracy, objętych kryterialnymi standardami, czyli co ludzie powinni 
umieć, aby ich zachowanie mogło być klasyfikowane jako kompetentne).

Autorzy polscy na tle literatury anglosaskiej prezentują zgodne podejście postrze‑
gając kompetencje jako względnie określony zbiór pewnych czynników osobowych 
(motywacja, uzdolnienia, wiedza, doświadczenie, praktyczne umiejętności, warunki 
psychofizyczne, postawy, zachowania) [20, 21], podkreślających ich rolę w kształto‑
waniu zdolności do skutecznego działania [22], co jest szczególnie istotne w świetle 
analizowanego problemu badawczego.

Przytoczeni autorzy nie zastanawiają się jak widać dokładniej nad problemem iden‑
tyfikacji źródeł kompetencji behawioralnych, co wszak nie jest sprawą ani bagatelną, 
ani oczywistą. Nie wiadomo też jak postrzegają związek obu paralelnych form kom‑
petencji, a być może mają one podwójną naturę. Czy są one w relacji anty nomicznej, 
czy raczej synergicznej? Czy może wyznaczają one ekstrema pewnego kontinuum, 
wymiaru rozpościerającego się w logiczno ‑fizycznej przestrzeni pomiędzy jednostką 
a jej otoczeniem, czy może raczej stanowią ogniwa koincydentalnego systemu, któ‑
rego części są hybrydami siebie samych? I na koniec najistotniejsze pytanie – „czy 
kompetencje są czynnikiem adaptacyjnym, wspomagającym jednostkę w procesie cią‑
głego przystosowywania się do zmiennych warunków organizacyjnych, środowisko‑
wych i społecznych?”.

W świetle zaprezentowanych problemów badawczych sformułowano kilka 
twierdzeń.
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Twierdzenie I: „kompetencje to zagregowany system czynników behawioralno‑
‑funkcjonalnych, spójnych pod względem czasoprzestrzennym i logicznym, pełniących 
funkcję potęgowania przez jednostkę zdolności przystosowawczych”.

Twierdzenie II: „wewnętrzna organizacja systemu kompetencji posiada homeosta‑
tyczną, statyczną i uniwersalną strukturę, na którą składają się klasy czynników per‑
sonalnych o charakterze psychospołecznym”.

Twierdzenie III: „dychotomia kompetencji jest pozorna, a pomiędzy jednostką i śro‑
dowiskiem (organizacją) występuje stała zależność – cechy behawioralne znajdują się 
w określonej relacji funkcjonalnej do warunków normatywnych (standardów, norm, 
kryteriów), a te ostatnie kształtują się jako rezultat ultimatów płynących ze środowi‑
ska organizacji”.

W dalszej części zajmiemy się próbą sformułowania odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze, adaptując dla potrzeb naukowych wzmiankowane: teorię Richarda 
Boyatzisa i koncepcję Lisy Miller i współpr., dążąc do wypełnienia pewnej luki badaw‑
czej i teoretycznej w zakresie adaptacyjnej funkcji kompetencji oraz ich struktury 
i znaczenia organizacyjnego.

4.1.  Kompetencje w kontekście psychospołecznym

Role społeczne odzwierciedlają normatywny porządek panujący w organizacji, 
zaś ich szerszym wymiarem oraz układem odniesienia jest kultura organizacji. Jed‑
nostka w wymiarze cechującej ją osobowości, zdolności, umiejętności oraz wiedzy 
poddawana jest „próbie przystosowalności” do warunków panujących w organiza‑
cji. Kompetencje w swym wymiarze predyspozycji, a więc zdolności do efektywnego 
działania w określonych pewnym zbiorem determinacji warunkach, stają się poten‑
cjałem funkcjonalnym człowieka, pełniąc dlań rolę adaptacyjną. Trudno jednoznacz‑
nie określić, czy tak rozumiane kompetencje immanentnie wchodzą w skład natury 
ludzkiej, czy zostają inkorporowane weń w procesie rozwoju osobniczego, czy też 
stanowią wyłączną właściwość (atrybut) człowieka, czy może znajdują się w świe‑
cie obiektywnym? Wydaje się, że są one obiektywną jakością uosabianą w postaci 
odpowiednich kryteriów, w osobowości jednostki odpowiadają zaś im zdolności, 
umiejętności, wiedza, inteligencja, czynniki motywacyjno ‑poznawcze i tempera‑
ment łącznie.

Można sądzić, że struktura kompetencji ma charakter uniwersalny, to znaczy 
tworzące ją elementy są jej trwałym, ponadsytuacyjnym, bezwzględnym oraz uogól‑
nionym składnikiem, co się zaś tyczy ich wymiaru funkcjonalnego, to mają one zin‑
dywidualizowany, relatywny i fenomenologiczny charakter (rysunek 1, s. 7).

Skąd się bierze ontologiczna dwoistość kompetencji? Stąd, że ich medium oraz dys‑
pozytorem jest ewoluujący w zmieniającej się perspektywie czasu człowiek, działający 
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w określonym, lecz zmiennym środowisku, pełniący swą rolę w danych warunkach 
sytuacyjnych, co sprawia, że znaczna część jego uwagi i działań skupia się na ciągłym 
przystosowywaniu się do takiego, lub innego wymiaru otoczenia, które jest wobec 
niego zewnętrzne. Działania adaptacyjne są więc przyczynkiem do tego, by sądzić, że 
podmiot działający w otoczeniu (adoptujący się) jest autonomiczny w swojej istocie 
wobec otoczenia (jest czymś innym niż otoczenie), które stanowi niejako „teatralną 
scenę” tego działania. Relacja ta jest nie tylko nierozerwalna, symbiotyczna, ale także 
transcendentna wobec konkretnej jednostki i organizacji, ponieważ jej przechodniość 
i wielorakość rozprzestrzenia się na szeroką skalę, obejmując inne organizacje i ich 
formy kooperacyjne. Dlatego więc, pełniona rola (adaptacja do organizacji) i jej 
jakość (poziom kompetencji do efektywnego jej odgrywania), odgrywana na scenie 
organizacyjnej, stają się źródłem upodmiotowienia jednostki. Działanie człowieka 
oraz poziom jego efektywności są przyczyną, a zarazem celem jego autonomii, nie‑
zależności, indywidualizmu oraz kreatywności.

Podmiot
poznający

– osobowość
– zdolności
– umiejętności
– doświadczenie 

Struktura kompetencji 

cechy stabilne w czasie, 
zewnętrzne wobec jednostki, 
uniwersalne, niezależne od 
przedmiotu i celu działania, 
cechy kryterialne, stanowiące 
punkt odniesienia i ewaluacji 

Funkcjonalizm kompetencji

adekwatność funkcjonalna, 
użyteczność, akomodacja, 
przystawalność, przedmiot, 
cel, środowisko i sytuacja 
działania determinują jego 
przebieg i cechy kompetencji

Rysunek 1.  Dualistyczny model kompetencji
Źródło: Koncepcja własna.

Kontekstem predyspozycji adaptacyjnych staje się organizacja z istniejącymi 
w niej wartościami, normami i materialnym zapleczem bazowo ‑technologicznym, 
które mogą mieć swój wyraz przykładowo w zasadach procesu selekcji i rekrutacji, 
polityce szkoleniowej, systemie wynagradzania, procedurze kontrolnej etc.

4.2.  Cechy kompetencji

Kompetencje mają określoną strukturę (atrybuty) w wymiarze ontycznym (real‑
nie istnieją tworzące ją elementy o charakterze biologicznym, psychomotorycznym 
i intelektualnym), posiadają cel (sens, treść) w znaczeniu utylitarnym (realnie istnieją 
przyczyny i pożyteczne skutki kompetencji), podlegają ewolucji lub inwolucji (kieru‑
nek tych zmian uzależniony jest od jakości strukturalnych atrybutów, np. wypełniona 
skutecznie konieczność doświadczenia zawodowego na danej pozycji organizacyjnej 
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sprawia, że ulega ona dalszemu doskonaleniu, zaś niesprostanie temu warunkowi 
pogłębiałoby jedynie tę indolencję, gdyż spadkowi efektywności w kontekście zle‑
conych wymagań towarzyszyłby lęk przed naganą, karą, stres, frustracja, zniżkująca 
samoocena etc.), istnieją one funkcjonalnie (to znaczy nierozerwalnie towarzyszą 
działaniu człowieka, jako dymensja o zróżnicowanym nasileniu przydatności ada‑
ptacyjnej, np. nikłym lub znaczącym, ale zawsze jakimś), są zrelatywizowane sytu‑
acyjnie (ich treść jest zindywidualizowana, osobniczo zmienna, spersonalizowana, 
zdeterminowana sytuacyjnie, czasowo, organizacyjnie, środowiskowo, w tym natura‑
listycznie, aksjologicznie, kulturowo, ekonomicznie etc.), mają znaczenie normatywne 
(określają wzorce i normy grania ról organizacyjnych, realizacji zadań na pozycjach 
w strukturze, porządkują i spajają), pełnią one funkcję symbiotyczno ‑wspomagającą 
(bo wspomagają organizację w procesie asymilacji zasobów z otoczenia, ewolucji 
konkurencyjnych cech etc.). Kompetencje są behawioralno ‑poznawczym składnikiem 
osobowości jednostki o zgeneralizowanym oddziaływaniu adaptacyjnym, dzięki któ‑
remu legitymującymi się nimi podmiot jest predysponowany do przystosowywania 
się do zmieniających się wymagań środowiska zewnętrznego (przyrodniczego, eko‑
nomicznego, organizacyjnego itp.).

4.3.  Mechanizm adaptacyjny kompetencji

Jeśliby zaplanować dokonanie oceny stopnia adaptowalności jednostki do organi‑
zacji, pierwszym krokiem poprzedzającym ewaluację powinna stać się analiza pracy 
na określonym stanowisku, deskrypcja inkorporowanych weń zadań, stworzenie 
profilu danej pozycji oraz profilu osobowego. Znaczenie kompetencji zasadzałoby 
się na tym, że ich obiektywna i racjonalna ocena, uwzględniająca wnioski z zasto‑
sowanych metod i narzędzi rekrutacyjnych, weryfikowałaby poziom dostrojenia 
się oraz akomodacji jednostki i organizacji. Dwukierunkowe dopasowanie staje się 
źródłem eskalacji efektywności w realizacji kontraktu psychologicznego [23], który 
zawiera jednostka, jako dążący do redukcji i zaspokojenia obecnych w niej biolo‑
gicznych, społecznych oraz intelektualnych potrzeb, oraz organizacja, egzystująca 
jako społeczno ‑techniczny system w szerszym od siebie systemie otoczenia, z któ‑
rego czerpie zasoby [24, 25].

Asymilacja uwarunkowana doborem organizacyjnym, rekrutacją i selekcją, 
powinna opierać się na mechanizmie ewolucyjnym: replikowane powinny być tylko 
te cechy (geny, normy, kompetencje), które odziedziczone zostały po efektywniejszych 
osobnikach. Rekrutacja zatem w organizacji powinna skutecznie selekcjonować kan‑
dydatów, których profil osobowy w znaczący sposób odbiega od przyjętego wzorco‑
wego modelu (w praktyce rzadko kiedy istnieje), ponieważ posiadane przez nich „geny 
kompetencyjne” uniemożliwiają im przystosowanie do środowiska wewnętrznego 
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organizacji. Pełne przystosowanie człowieka do roli społecznej nastąpi w sytuacji 
posiadania przezeń kompetencji, które w panującym w organizacji porządku norma‑
tywnym, umożliwią jednostce realizację zadań pracy, przyczyniając się do adaptacji 
organizacji do wymogów otoczenia i skutecznego konkurowania w nim o zasoby, 
przy równoczesnym zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb, pragnień, aspiracji 
oraz marzeń. Obopólna korzyść płynąca z tak bilateralnego układu wspomaga efekty 
synergiczne oraz kooperację w ramach organizacji.

Zdolności adaptacyjne jednostki wyrażone posiadaniem przez nią najodpowied‑
niejszego w danych warunkach organizacyjnych poziomu i jakości kompetencji spra‑
wiają, że podejmująca się realizacji zadań jednostka, odgrywa podejmowaną rolę 
nie tylko pod presją konieczności zastosowania się do wymagań, ale z zaangażowa‑
niem i kreatywnie włącza się w wypełnienie misji organizacji oraz współdecyduje 
o jej strategicznym wytyczaniu. Praca w warunkach tak spostrzeganej symbiozy jed‑
nostki oraz organizacji sprawia, że człowiek staje się podmiotem zleconych zadań, 
a ich wykonywanie jest dlań źródłem motywacji, satysfakcji i w efekcie samoreali‑
zacji. Tego typu inspiracją kierują się członkowie organizacji woluntarystycznych, 
gdzie czołowym czynnikiem zadowolenia z odgrywanej roli, staje się kompetentne 
pełnienie roli wolontariusza. Jednak aby ów składnik, czy może raczej stymulator 
i cel działania, stał się źródłem oraz kryterium samorealizacji, jako niemalże naj‑
istotniejszego elementu systemu motywacji człowieka, powinny zostać zachowane 
z pewnością dość surowe, ale sprzyjające dobru jednostki warunki rekrutacyjne. 
Sama chęć i deklaracja czynienia „działań pomocnych” [26] nie oznacza jeszcze 
posiadania cech osobowych i predyspozycji do efektywnego grania adekwatnych 
ról [27]. Dysjunkcja między kompetencjami jednostki a cechami organizacji, nie‑
kompatybilność predyspozycji jednostki i uwarunkowań w jakich organizacja działa, 
staje się nie tylko przyczyną regresu sprawności organizacji, ale przede wszystkim 
rozczarowań oraz frustracji jednostki. Taka indolencja jest zespolona sprzężeniem 
zwrotnym, które swym zasięgiem obejmuje poszczególne podsystemy organiza‑
cji, rozprzestrzeniając się kanałami interakcji społecznych w obrębie całej struk‑
tury organizacyjnej, niszcząc po drodze etos ról, kulturę organizacji i ostatecznie 
całą organizację.

W przypadku większości organizacji opierających swą działalność na społecz‑
nej działalności swoich członków, byłby to szczególnie społecznie niepożądany stan 
rzeczy. W związku z tym „wierzchołek strategiczny”, podejmujący kluczowe decyzje 
strategiczne, ma nie tylko potrzebę, ale wręcz z uwagi na aktualne i przyszłe dobro 
społeczne, pamiętając także i o historycznych źródłach swego etosu, swej kultury, osią‑
gnięć oraz dorobku i zasobów, obowiązek optymalizowania strategii personalnej.
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5.  Struktura kompetencji – model 
fenomenologicznego Diamentu 
Dymensji Kompetencji

Struktura kompetencji ma naturę stabilną, tzn. w swojej formie atrybutowej wystę‑
puje niezmiennie w takim samym uporządkowaniu, zaś jego schemat strukturalny 
daje się przedstawić graficznie za pomocą figury heksagramu. Krystaliczna struktura 
diamentu metaforycznie odpowiada, rozumianej statycznie i systemowo wewnętrz‑
nej naturze kompetencji, którą tworzy zespół sześciu czynników (dymensji): uzdol‑
nienia (zdolności, predyspozycje), osobowość (jej cechy oraz temperament), procesy 
poznawcze (percepcja, myślenie, wyobrażenia, pamięć), psychomotoryka (cechy 
fizyczne), wiedza i umiejętności instrumentalne (doświadczenie/praktyka) i rola spo‑
łeczna (w aspekcie ilościowym i jakościowym). Kompetencje są wielowymiarowe, 
tak samo jak ich komponenty.

Wzajemnie dwukierunkowe relacje między czynnikami kompetencji determi‑
nują wzajemnie swoje funkcje. Stanem idealnym byłoby uzyskanie takiego stopnia 
wewnętrznego zrównoważenia czynników, które prowadziłoby do synergicznej eska‑
lacji jakości elementów strukturalnych systemu, przy równoczesnym wzroście ada‑
ptowalności (akomodacji) całego systemu i ostatecznie także jego otoczenia. Wynika 
z tego, że oddziaływanie środowiska zewnętrznego, odbierane często jako represyjne, 
pełni funkcję pobudzającą ustrój organizacji do ewolucyjnego rozwoju i doskonale‑
nia. Otoczenie organizacji jest zatem nie tylko miejscem alokacji dóbr, o które orga‑
nizacja konkuruje, by móc egzystować, ale jest też siedliskiem potencjału twórczego, 
który poprzez samo swe istnienie, pobudza organizację do rozwoju. Oddziaływa‑
nie środowiska – amoralne, tzn. nieanalizowalne w kategoriach etycznych, niejako 
poza „dobrem i złem” – bez względu na jakość oddziałującego czynnika (czynnik 
społeczny, ekonomiczny, prawny etc., stresor, potrzeba, wartość, człowiek, agresja, 
kryzys, hossa etc.), poprzez swe istnienie i wpływ na organizację wymusza na niej 
konieczność akomodacji. Przystosowywanie jest więc procesem ciągłym, analogicz‑
nie do nieciągłości, zmienności i nieprzewidywalności wydarzeń przyszłych, które 
można planować na określonym poziomie prawdopodobieństwa. Zaprezentowana 
postawa fatalistyczna jest z gruntu racjonalistyczna, bo prowadzi człowieka do wnio‑
sku, że „żyć, to znaczy cały czas być w niebezpieczeństwie”, innymi słowy, działanie 
wymaga rozmysłu, a zarządzanie pomysłu. Zmiana organizacyjna jest elementem 
strukturalnym organizacji, a nie zbiegiem efemerycznych okoliczności, jest szansą 
oraz atutem, a nie koniecznością (rysunek 2).
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Rola społeczna pełniona
w danych systemie 

społeczno-biologicznym
(np. kulturze 
organizacji

Psychomotoryka
(cechy typu: siła, szybkość, 
wytrzymałość, koordynacja, 

skoczność, gibkość, zwinność)

Predyspozycje i zdolności 
(wrodzone i dziedziczone, 

jak np. predyspozycje
wyboru zawodu)

Wiedza i umiejętności 
formalne (instrumentalne, 

przydatne w danej roli, sytuacji 
zawodowej, na określonej 

pozycji etc.)

Procesy poznawcze jednostki
(specyficzny dlań sposób 

percepcji, myślenia, 
wyobrażania, pamięci)

Osobowość i temperament 
jednostki 

(cechy: np. ekstrawersja,
introwersja, neurotyzm,

typy temperamentu

Rysunek 2.  fenomenologiczny Diament Dymensji Kompetencji – struktura i funkcje
Źródło: Koncepcja i model autorski.

Rozumienie powyższego schematu można sformułować w postaci definicyjnego 
oznaczenia tzw. Procesu akomodacji organizacyjnej (zasada wzajemnego dopa‑
sowanie), który: „urealnia się z chwilą dopasowania wyposażonej w odpowiednio 
ukształtowany system kompetencji jednostki do adekwatnej do niej pod tym względem 
organizacji, powodując wzrost potencjału adaptacyjnego samej organizacji do wymagań 
zawartych w jej ewoluującym otoczeniu”. W wyniku tego procesu dochodzi do zmian 
adaptacyjnych w samym środowisku, będącym skądinąd elementem większego od 
siebie systemu, które trudne są do zidentyfikowania.

Mechanizm akomodacji społeczno ‑organizacyjnej jednostki zakodowany 
w powyższym modelu daje się przestawić w postaci fazowej, w której można wyod‑
rębnić takie oto etapy adaptacji jednostki, a także dialektykę wyłaniania się nowej 
wiedzy organizacyjnej:
a) weryfikacja cech osobowych (uzdolnień i osobowości) przepisem roli społecznej 

zakodowanym w normatywnej warstwie kultury organizacyjnej (1),
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b) ewaluacja zasobów osobowych jednostki względem organizacji pod kątem kryteriów 
obiektywnych (osobowych, grupowych, organizacyjnych i społecznych) (2),

c) implementacja kompetencji jednostkowych w strukturę zasobów kultury organi‑
zacyjnej (stanowiska, pozycji, zespołu, działu, organizacji) (3),

d) inkorporacja w strukturę normatywną organizacji nowo nabytej wiedzy, zastoso‑
wanie nowych umiejętności, wykorzystanie nowych metod, planowanie inno‑
wacyjnych podejść (4),

e) identyfikacja i deskrypcja innowacyjnych kompetencji jako metodyka i pragma‑
tyka systemowo rozumianej organizacji, adoptującej się do nieprzewidywalnego 
i zmiennego środowiska (nowa strategia personalna, luka kompetencyjna, inno‑
wacyjne szkolenia, personalizacja wiedzy) (5);

f) weryfikacja cech osobowych, etc., etc., etc...
Dokonując końcowej reasumpcji, opierającej się na przestawionych zagadnie‑

niach i przyjętych w ich obrębie twierdzeniach, należy stwierdzić, że:
przystosowanie jednostki do organizacji (nazywane w nowej teorii organizacyj‑ �

nej akomodacją) jest możliwe dzięki psychospołecznemu składnikowi osobowo‑
ści – agregatowi kompetencji,
w wyniku procesu akomodacji dochodzi do dialektycznie ukształtowanego przy‑ �

stosowania jednostki i organizacji, w rezultacie którego uczą się one, nabywają 
i stosują innowacyjną wiedzę,
indolencja akomodacyjna jednostki do organizacji, lub szeroko rzecz ujmując,  �

organizacji do otoczenia, spowodowana jest niekompatybilnością kompeten‑
cyjną, tzn. dysjunkcją posiadanych kompetencji rozumianych jako dynamiczna 
struktura,
struktura kompetencji nie jest krystaliczna, lecz efemeryczna, a tworzące ją ele‑ �

menty strukturalne zmieniają swoje położenie względem siebie na podobień‑
stwo zmian potencjałów energetycznych oraz pozycji elektronów na orbitalach 
atomowych,
treść czynników strukturalnych zmienia swoje znaczenie adaptacyjne, stąd można  �

powiedzieć, że istnieją w danych uporządkowaniu przestrzenno ‑czasowych czyn‑
niki pierwszoplanowe (centralne) (np. odporność na stres podczas rekrutacji do 
służb ratowniczych, innowacyjność i inteligencja podczas rozwoju naukowego) 
i drugoplanowe (lateralne) (np. umiejętności lingwistyczne podczas czynno‑
ści ratowniczych, czy szybkość reakcji w pracy naukowej), a także marginalne 
(to jest zbędne, a postrzegane jako istotne np.: wysoki wzrost w ratownictwie gór‑
skim [28], czy też zdolności muzyczne w badaniach naukowych),
każdy z elementów systemu kompetencji, rozumianego jako agregat, ma postać  �

wymiaru (dymensji) i można go przedstawić jako wektor o dwóch ekstremach, 
oznaczających stopień akomodacji od zupełnego braku przystosowania po dopa‑
sowanie doskonałe (mając na uwadze hipotetyczny oraz abstrakcyjny charakter 
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skrajnych przypadków), co skutkuje tym, że każdy z owych czynników można 
rozwijać niezależnie od siebie, lecz efekty tego rozwoju będą obserwowalne 
w innym miejscu tego systemu, co świadczy o tym, że podsystemy (np. uzdolnie‑
nie i doświadczenie) te nie rozwijają się w izolacji, lecz partycypują w pozosta‑
łych (np. rozwijając uzdolnienia doskonalimy wiedzę zawartą w doświadczeniu 
zawodowym).
W świetle przestawionych tez, niejako ostatecznie rozprawiając się z problemem 

badawczym, ujętym w ramy niniejszego artykułu, autor zdefiniuje zasadę adaptacji 
jednostki do środowiska organizacyjnego.

Teoria względności akomodacyjnej głosi, że: „przystosowanie jednostki do organi‑
zacji, rozumianej w szerokim kontekście społeczno ‑ekonomicznym, możliwe jest dzięki 
jej zdolnościom adaptacyjnym mającym swe źródła w jej potencjale osobowościowym, 
który wyrażany jest na poziomie behawioralnym w postaci kompetencji”. Być kompe‑
tentnym znaczy: „być w posiadaniu odpowiednio do konkretnej sytuacji ukształtowa‑
nego katalogu zasobów, przyczyniających się do sprawnego i skutecznego działania”.

6.  Implikacje teoretyczne i praktyczne

Można wskazać na tym etapie formowania się teorii względności akomodacyj‑
nej, kilka kluczowych punktów odniesień oraz wynikających z nich konsekwencji 
logicznych:

jest ona uzupełnieniem zagadnień związanych z podłożem i uwarunkowaniami  �

efektywnego działania, umiejscawia się przeto w obszarze prakseologii,
rozwija ona problematykę zachowań organizacyjnych, koncentrując uwagę na ich  �

konsekwencji dla organizacji, to znaczy, może być klasyfikowane również jako 
systemowy nurt w nauce o organizacji,
posiada wyraźne walory pragmatyczne dla zarządzania zasobami ludzkimi  �

w gospodarce, zaś głównie dla procesu selekcji, rekrutacji, szkoleń i controlingu 
personalnego,
może być implementowana w strategie personalne przedsiębiorstw działających  �

w oparciu o wiedzę, a więc w szerokim wachlarzu organizacji, szczególnie w orga‑
nizacjach rynkowych oraz stowarzyszeniach ratowniczych typu GOPR, TOPR, 
czy WOPR, jako instrument rozwoju zasobów indywidualnych (jako substytut 
gratyfikacyjny czynności ochotniczych).
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Zakończenie

Istotą sprawy w programowaniu i koordynowaniu działań rekrutacyjnych jest 
uniwersalna funkcja teleologiczno ‑planistyczna, polegająca na identyfikacji, defi‑
nicji oraz implementacji w gronie strategii funkcjonalnych i w ramach powiązanej 
z nimi strategii ogólnej organizacji, której podmiotem i przedmiotem jest człowiek, 
jako molekularna, a tym samy fundamentalna cząstka systemu społecznego organi‑
zacji. Na drugim biegunie owego wewnętrznie spoistego, koherentnego kontinuum 
znajduje się układ pojemniejszy ilościowo od tamtego, stanowiący kontekst zacho‑
wań organizacyjnych jednostki, grupa społeczna i kultura organizacyjna. Spójność 
systemu organizacyjnego, który tworzą komponenty społeczno ‑techniczne, zależna 
jest od poziomu owego wewnętrznego skoordynowania. Punktem wyjścia koordy‑
nacji owej współzależności jest rekrutacja, nie jako faza wstępna procesu, ale punkt 
centralny zjawiska, jako jego logiczne zogniskowanie. Poprzez rekrutację skomuniko‑
wane zostają jakościowo ze sobą posiadane zasoby ludzkie (potencjał) uczestniczące 
w zglobalizowanych i uogólnionych procesach kultury organizacyjnej, odtwarzają‑
cych ją po części, a równocześnie wnoszących do niej pewne oryginalne wartości 
i zachowania, a także cechy jednostki jako potencjalnego jej składnika. Owe konti‑
nuum zespala w jedną monolityczną funkcjonalnie strukturę człowieka i organizację, 
a ta swoista symbioza wspomaga egzystencję i rozwój organizacji, a tym samym staje 
się środowiskiem samorealizacji jednostki w odgrywanej w niej roli społecznej.
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tEORIA WZGLęDNOśCI AKOMODACyJNEJ. ROLA 
StRUKtURy I MECHANIZMU KOMPEtENCJI 
W ADAPtACJI JEDNOStKI DO ORGANIZACJI

Streszczenie

Artykuł podejmuje próbę określenia struktury kompetencji oraz ich roli w procesie przystoso‑
wania społecznego do organizacji. Stanowią one składnik osobowości człowieka, przyczyniając 
się do jego adaptacji do warunków organizacyjnych. W związku z tym, że człowiek musi stale 
przystosowywać się do zmian w otoczeniu, proces ten nabiera ciągłości i wymaga stałego 
zaangażowania człowieka w samorealizację. Dlatego należy mówić nie tyle o kompetencjach 
w danej organizacji, lecz rozwijać teorię i praktykę akomodacji organizacyjnej człowieka.

Słowa kluczowe: adaptacja społeczna, kompetencje

tHEORy Of RELAtIvIty ACCOMMODAtIvE. 
tHE ROLE Of StRUCtURE AND MECHANISM 
Of COMPEtENCE IN ADAPtING tHE 
INDIvIDUAL tO tHE ORGANIZAtION

Abstract

This article attempts to determine the structure of competencies and their role in the process 
of social adaptation to the organization. They represent a component of human personality, 
contributing to its adaptation to the organizational conditions. In view of the fact that a man 
must constantly adapt to changes in the environment, the process becomes continuous and 
requires constant human involvement in self ‑fulfillment. Consequently, there is not so much 
on the skills in your organization, but to develop the theory and practice of organizational 
accommodation of man.

Key words: socials adaptation, competence
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CAPItAL MANAGEMENt – 

IStOtA I EWOLUCJA

Wstęp

Celem tego artykułu jest refleksja nad istotą i różnicami pomiędzy tytułowymi ter‑
minami. O ile bowiem w języku potocznym są one najczęściej traktowane jak syno‑
nimy, o tyle w profesjonalnym zarządzaniu tak być nie powinno. Za każdym z nich 
kryje się inna historia, inna filozofia zarządzania, inne preferencje, inne konsekwen‑
cje społeczne i ekonomiczne. Wiedza na ten temat w Polsce jest raczej niewielka – 
głównie dlatego, że polska transformacja rozpoczęła się w okresie, kiedy w krajach 
rozwiniętej gospodarki rynkowej ewolucja od filozofii PM do HRM była już albo 
zakończona albo też w fazie końcowej, a istota, przyczyny i konsekwencje tej ewo‑
lucji były wówczas poza obszarem naszego szerszego zainteresowania. W efekcie 
nawet w wielu uczelniach (wydziałach zarządzania) do dzisiaj używa się tych nazw 
i ich polskich tłumaczeń w sposób dowolny. W tej sytuacji tym trudniej oczekiwać 
precyzyjnego języka od praktyków.

W artykule będą używane oryginalne terminy i ich akronimy, jako że bezpośred‑
nie polskie tłumaczenia są niedobre – głównie z uwagi na fakt, że „management” 
oznacza nie tylko zarządzanie, ale także umiejętne postępowanie – co w polskim 

* Dr hab. Tadeusz Oleksyn, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Kate‑
dra Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.
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bezpośrednim tłumaczeniu ginie. Jest duża różnica między zarządzaniem ludźmi 
a umiejętnym względem nich postępowaniem.

1.  Krótki rys historyczny

Przez długie wieki zarządzanie w organizacjach cywilnych było oparte na wzorcach 
przejętych z armii. Armia jest instytucją o najdłuższych tradycjach, liczonych w tysiąc‑
leciach i od dawna zarządzający – do niedawna niemal wyłącznie mężczyźni – wyno‑
sili swoje wyobrażenia o zarządzaniu z wojska. Język zarządzania do dzisiaj zdradza 
swoje wojskowe korzenie, co jest widoczne w takich powszechnie stosowanych poję‑
ciach i określeniach, jak strategia, taktyka, zarządzanie operacyjne, logistyka, kam‑
panie, atak, obrona, rozwinięcie szyków, teatr działań, rekrutacja, szkolenie, awans, 
degradacja itd. Zarządzanie było chropawe (często brutalne), oparte na respekcie 
wobec przełożonego. Był wyraźny podział na podejmujących decyzje i wydających 
rozkazy (polecenia) oraz na ich wykonawców. Ci drudzy mieli być posłuszni, gor‑
liwi i zdyscyplinowani. Więzi z organizacją i przełożonymi były na ogół długotrwałe, 
zależności też. Organizacje, nie tylko w Japonii, oferowały zazwyczaj dożywotnie 
zatrudnienie i związane z tym bezpieczeństwo socjalne – jeżeli tylko pracownik był 
chętny do pracy, wydajny, grzeczny i lojalny.

Po II wojnie światowej stosunki społeczne w organizacjach i relacje właściciele – 
kierownicy – pracownicy zaczęły się istotnie zmieniać. Wpłynęły na to różne czyn‑
niki, szczególnie zaś:

wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa � 1; komunikacja i współpraca z ludźmi 
wykształconymi siłą rzeczy musiały wyglądać inaczej, niż z analfabetami, którzy 
dominowali na początku XX wieku;
coraz powszechniejsze podejmowanie pracy przez kobiety (zainicjowane w czasie  �

wojny, kiedy to mężczyźni byli na froncie); „styl koszarowy” nie był odpowiedni 
ani dla przewodzenia, ani też dla komunikowania się z kobietami;
rozwój wielu nauk społecznych, użytecznych w zarządzaniu: psychologii (zarzą‑ �

dzania, społecznej, pracy i in.), socjologii, pedagogiki pracy, antropologii (spo‑
łecznej, kultury) i innych. Wiele one obiecywały i przedsiębiorcy chcieli korzystać 
z ich zdobyczy. Z drugiej strony oferowały one bardziej humanistyczne podejście 
do ludzi w organizacjach, postrzegając samą organizację jak system społeczny;
nowe technologie, które ograniczały wysiłek, uciążliwość i szkodliwość pracy,  �

szczególnie fizycznej. Zaczęły się upowszechniać: ergonomia, lepsza organizacja 

1 W USA skokowy wzrost poziomu wykształcenia w pierwszych powojennych latach był wywołany 
decyzją rządu o umożliwieniu bezpłatnego uzyskania matury przez wszystkich tych weteranów, którzy nie 
mieli średniego wykształcenia. Ale i w innych krajach pęd do kształcenia był silny.
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pracy ograniczająca marnotrawstwo czasu i wysiłku pracowników, wymiarowanie 
pracy, profesjonalne zarządzanie czasem itd. Do zarządzania wprowadzono kom‑
putery i systemy informatyczne, a od lat 80. XX wieku zaczęła się era powszech‑
nych i coraz tańszych komputerów osobistych.
W latach 60. XX wieku i pierwszej połowie lat 70. w krajach rozwiniętej gospo‑

darki rynkowej pojawił się i upowszechnił model Personnel management (PM), 
współistniejący przez jakiś czas z Labour administration. Najbardziej charaktery‑
styczne cechy PM były następujące:
1. Koncentracja na tym, co wewnątrz organizacji. Ideałem była sprawność funkcjo‑

nowania organizacji taka, jak w szwajcarskim zegarku. Przedmiotem szczególnego 
zainteresowania były relacje zarząd – związki zawodowe, kierownicy – pracow‑
nicy. Równolegle dążono do humanizacji pracy, złagodzenia stylów przywódz‑
twa, kompleksowej obsługi pracowników, oferowania im dobrych warunków, 
możliwości rozwoju i pracy w danej organizacji aż do emerytury. Taka opcja była 
możliwa w warunkach „złotego ćwierćwiecza Europy”2, kiedy to popyt prze‑
wyższał podaż, produkty łatwo się sprzedawało, koszty produkcji (w tym koszty 
pracy) nie miały aż tak wielkiego znaczenia, był ogólnie wysoki poziom spo‑
łecznego optymizmu (jeśli nie brać pod uwagę obaw przed zagrożeniem wojną 
nuklearną), dobra koniunktura, a bezrobocie praktycznie nie istniało.

2. Powstanie w dużych organizacjach pionów personalnych, których istotę oddają 
trzy przymiotniki: wielofunkcyjne, interdyscyplinarne, zintegrowane. Proces stop‑
niowego rozszerzania ich działalności trwał wiele lat. W efekcie, o ile na początku 
realizowały one kilka podstawowych funkcji, po kilku, kilkunastu latach speł‑
niały tych funkcji znacznie ponad 203.

3. Wzrost efektywności pracy. Choć ten cel w wielu organizacjach (szczególnie spoza 
sektora przedsiębiorstw) nie był traktowany priorytetowo, wzrost taki nastąpił 
zarówno w wyniku ogólnego postępu, jaki dokonał się w tym czasie w naukach 
i technologiach oraz profesjonalnym zarządzaniu, jak też w efekcie pracy pio‑
nów personalnych.

2 Okres od początku Planu Marshalla (1948) do pierwszego kryzysu naftowego (1973).
3 W wielu dużych organizacjach – także niektórych działających w Polsce – realizowane są następu‑

jące funkcje, układające się w tzw. proces kadrowy: (1) podział pracy i kształtowanie struktur organizacyj‑
nych; (2) kształtowanie strategii i polityki personalnej/HR; (3) outsourcing; (4) kształtowanie kompetencji 
i zatrudnienia; (5) wymiarowanie i standardy pracy; (6) rekrutacja i dobór kadr; (7) budowa i rozwój zespo‑
łów; (8) wprowadzenie do pracy i adaptacja społeczno ‑zawodowa; (9) zwolnienia i outplacement; (10) admini‑
strowanie zatrudnieniem; (11) ocena pracy i pracowników; (12) rozwój zawodowy; (13) rozwój przywództwa; 
(14) przygotowanie awansów i sukcesji; (15) racjonalizacja zatrudnienia i kosztów pracy; (16) wynagradza‑
nie; (17) motywowanie pozapłacowe; (18) zarządzanie wiedzą; (19) kształtowanie etyki i kultury organizacji; 
(20) nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy i dobrych obyczajów; (21) badanie satysfakcji i ograniczanie 
fluktuacji pracowników; (22) rokowania i współpraca ze związkami zawodowymi; (23) komunikacja, mediacje 
i negocjacje; (24) opracowywanie analiz i raportów, sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna; (25) współ‑
praca z instytucjami rynku pracy, edukacyjnymi i szkoleniowymi. Większość z tych funkcji była już obecna 
w okresie „dojrzałego PM”, a więc – w USA i Europie Zachodniej – w latach 70. XX wieku.



tadeusz Oleksyn 

 ORGANIZACJA I  KIEROWANIE • nr 5 / 2010 (143)110

Kryzysy naftowe z lat 70. (1973, 1979), choć wywołane czynnikami politycznymi, 
a nie gospodarczymi, zmieniły nieodwracalnie świat i stosunki pracy; zakończyły też 
„złote ćwierćwiecze Europy”. Zapanowała długotrwała recesja, inflacja i stagflacja, 
pojawiło się i szybko narastało otwarte bezrobocie. Przedsiębiorstwa podjęły ostrą 
walkę o klientów, prowadzaną w znacznym stopniu poprzez redukcję kosztów (także 
kosztów pracy) i cen. Utrzymywanie uprzywilejowanej pozycji pracowników, jak 
też paternalizmu wobec nich, uznano za niecelowe i niemożliwe. Za ważniejszych 
uznano klientów i akcjonariuszy. Zmieniał się także, choć nie od razu i nie wszędzie4, 
stosunek do związków zawodowych. Jednocześnie nastąpiło skokowe przyspiesze‑
nie zmian w stosowanych technologiach: wprowadzano energooszczędne procesy 
i produkty, robotyzację i automatyzację – na skalę masową w wielkim przemyśle, 
restrukturyzacje działalności, „odchudzanie” struktur organizacyjnych i zarządzania 
(lean ‑management), rozwijał się żywiołowo subsektor IT, a powszechnie stosowane 
komputery osobiste i Internet zrewolucjonizowały procesy pracy i komunikacji.

W warunkach tak radykalnych zmian kontynuowanie opiekuńczego, dość statycz‑
nego i kosztownego modelu PM nie było już możliwe i został on stopniowo wchłonięty 
przez nowszy model Human resource management (HRM)5. Wprawdzie podstawy 
teoretyczne dla tego modelu powstały już w roku 1965 (R.E. Miles), niemniej prze‑
słanki dla jego szybkiego upowszechniania pojawiły się kilkanaście lat później.

Zmiany były konieczne także z uwagi na ujawnienie się szeregu negatywnych 
stron schyłkowego PM. Wymienić tu trzeba w szczególności:

zbiurokratyzowanie i nadmierny rozrost wielu pionów personalnych w dużych  �

organizacjach, co wpływało niekorzystnie na szybkość dokonywania niezbęd‑
nych zmian i koszty działalności;
zbytnie angażowanie się tych pionów w walkę o władzę i wpływy w organizacji; �

piony personalne osiągały wzrost znaczenia w znacznym stopniu poprzez ogra‑ �

niczanie roli i decyzyjności kierowników średniego i niższego szczebla, co nie 
było korzystne z punktu widzenia ogólnej sprawności i efektywności działania 
organizacji;
w praktyce PM występowała nadmierna fascynacja technikami i narzędziami –  �

przy słabości filozofii zarządzania i strategii, częstym braku szerszej refleksji, nie‑
dostatku podejścia holistycznego;
w wielu miejscach nastąpiła nadmierna autonomizacja pionów PM, a ich mene‑ �

dżerowie i specjaliści za mało znali i rozumieli profesjonalne zarządzanie; 

4 Szczególnie w Wielkiej Brytanii i USA, gdzie stosunek przedsiębiorców – pracodawców do związków 
zawodowych i układów zbiorowych pracy stawał się coraz bardziej niechętny. W Wlk. Brytanii na przełomie 
XX i XXI wieku układy zbiorowe pracy zostały w zasadzie całkiem zarzucone na rzecz dwustronnych umów 
pracodawca – pracownik. W Europie kontynentalnej, szczególnie zaś w krajach skandynawskich, Niemczech, 
Belgii, Holandii, Francji i Włoszech, współpraca ze związkami zawodowymi była i jest nadal postrzegana jako 
ważny element systemu społeczno‑ politycznego (neokorporacyjnego – gdzie taki realnie istnieje).

5 To bardzo trafne określenie M. Armstronga [M. Armstrong 2001, s. 15]
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niejednokrotnie – będąc psychologami, socjologami, czy prawnikami – nie mieli 
wiedzy z zakresu zarządzania; w efekcie piony PM często sytuowały się w swej 
działalności nie w głównym nurcie procesów ważnych dla organizacji, ale obok 
niego czy wręcz poza nim. Mówiąc inaczej, za mało pomagały w działalności biz‑
nesowej i kształtowaniu wartości rynkowej firmy.
Tym niemniej trzeba powiedzieć, że – ogólnie rzecz biorąc – piony personalne 

spełniły swą historyczną rolę, a w ich działalności na ogół dominowały aspekty 
i wyniki pozytywne.

Nowy model i zarazem filozofia HRM, choć wykazuje szereg cech zbież‑
nych z PM, oznacza dość istotną reorientację i odmienne rozłożenie akcentów. 
W szczególności:

HRM jest filozofią biznesową i menedżerską. �  Głównym celem zarządzania 
zasobami ludzkimi jest zwiększanie wartości rynkowej firmy, nie zaś „troska 
o pracowników”.
Orientacja biznesowa oznacza zarazem orientację na efektywność. �  Konieczne 
staje się uczenie efektywności i jej miar, związanych z nią rachunków itd.
Istotą HRM są relacje pracodawca – pracownicy, nie zaś kierownicy – pracow‑ �

nicy. To duża różnica, nie zawsze znana.
System  � HRM staje się częścią systemu zarządzania firmą, skorelowaną z przy‑
jętą w firmie strategią rozwoju6.
HRM eksponuje strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi � 7. Wymaga to od 
ludzi zajmujących się HRM (ZZL) znajomości zarządzania strategicznego w ogól‑
ności i strategicznego ZZL w szczególności.
ZZL zmierza do wysokiej jakości pracy. �  Oznacza to konieczność głębszej eks‑
ploracji styków TQM i ZZL i szerszego ich uwzględniania w teorii i praktyce.
ważnym elementem ZZL stało się kształtowanie kultury organizacji i kultury  �

pracy. Kilka dekad wcześniej kultura organizacji nie była przedmiotem więk‑
szego zainteresowania.
Istotną częścią ZZL są metody analityczne i modelowanie � , bez czego ZZL jest 
zbyt wątłe, przesadnie efemeryczne i nadmiernie labilne8.
ZZL bazuje zarówno na twardych, jak i na miękkich elementach zarządzania � 9. 
Jedne i drugie są niezbędne. Na marginesie warto zauważyć, że po latach niedoce‑

6 Zwracali na to uwagę Ch.J. Fombrun i współpracownicy ze szkoły Michigan, 1984, i wielu innych 
później.

7 M. Beer i inni autorzy ze Szkoły Harvardzkiej (1984) i powszechnie później. Wielu autorów i prakty‑
ków uważa wykształcenie się i opanowanie strategii ZZL za najbardziej charakterystyczną cechę HRM. Ja sam 
uważam, że najistotniejszą cechą HRM, różniącą go od PM, jest biznesowy i menedżerski charakter.

8 C. Hendry, A. Pettigrew, Human resorce Management: an agenda for 1990s. „International Journal of 
Human Resource Management” 1990, Vol. 1/3.

9 Podział wprowadzony przez J. Storey’a w roku 1989.
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niania elementów miękkich nastąpiła obecnie zbyt jednostronna orientacja w ich 
kierunku, z ewidentną szkodą dla elementów twardych.

2.  Human Resource Management 
a Personnel Management

Oba modele i związane z nimi filozofie wykazują zarówno podobieństwa, jak 
i różnice. Najważniejsze cechy wspólne są następujące:

zarówno PM jak i HRM są dziedziną zarządzania organizacją, z którą wiążą  �

się specyficzne funkcje i struktury (w obu przypadkach dość podobne – jeśliby 
ab strahować od outsourcingu);
systemowe dążenie do wysokiej efektywności pracy; �

duża rola pionu personalnego/HR w rozwoju funkcji kadrowych oraz obsłudze sze‑ �

roko rozumianego systemu pracy w organizacji (większa w PM niż w HRM).
Najważniejsze cechy różniące – w krajach cywilizacji atlantyckiej10 – są zesta‑

wione w tabelach 1–311.

tabela 1.  Różnice w filozofiach i inspiracjach między PM i HRM

Lp. Wymiar/cecha Personel Management (PM)
Human Resource(s) 
Management (HRM)

Istota ewolucji od PM 
do HRM

 1. Wykorzystywane 
teorie 
zarządzania, 
i doktryny 
społeczne:

Szkoła naukowego 
zarządzania, biurokracjaa 
według wzorców M. 
Webera, Human Relations, 
demokracja przemysłowa, 
system trójstronny

Teoria systemów, 
holistyka, doktryna 
liberalna/neoliberalna, 
w modelach reńskim 
i skandynawskim także 
ordoliberalizm

Ewolucja zbieżna 
z ogólną ewolucją 
teorii zarządzania 
i nauk społecznych

 2. Filozofia 
i orientacja:

Orientacja firmy na samą 
siebie i na pracowników. 
Należy dbać o pracowników 
i troszczyć się o nich 
(orientacja opiekuńcza; 
paternalizm)

Orientacja na klienta 
i biznes. Inwestowanie 
w kapitał ludzki, ale 
tylko tam, gdzie jest to 
opłacalne. Odejście 
od paternalizmu, kurs 
na samodzielność 
i odpowiedzialność 
pracowników.

Od paternalizmu 
i troski o pracowników 
postrzeganej 
jako wartość 
autoteliczna do 
orientacji biznesowej 
i inwestowania 
w ludzi z powodów 
merkantylnych

10 Ze szczególnym uwzględnieniem praktyk w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Holandii, kra‑
jach skandynawskich.

11 Źródło: na bazie T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi – kanony, realia, kontrowersje. Oficyna/ 
Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 34–38. Na gruncie polskim różnice między HRM i PM opisał szerzej, 
prawdopodobnie jako pierwszy, J. Szambelańczyk w pracy Uwarunkowania zarządzania kadrami w okre‑
sie transformacji systemu społeczno ‑gospodarczego, w: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, 
red. A. Szałkowski, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1995.
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 3. Obiekt 
zarządzania

Pracownicy danej 
organizacji

Zasoby ludzkie – nie 
tylko pracownicy danej 
organizacji, ale i inne 
podmioty, pracujące 
na jej rzecz (w ramach 
agencji pracy czasowej, 
outsourcingu, „wolni 
strzelcy” itd.).

Poszerzenie zakresu 
podmiotowego 
zarządzania/
oddziaływania/
współpracy

 4. Główne 
zadania:

Zatrudnienie, utrzymanie, 
motywowanie i rozwój 
potrzebnych organizacji 
pracowników

Rozwój organizacji 
i wzrost jej wartości 
rynkowej poprzez 
nawiązanie współpracy 
z właściwymi ludźmi 
(nie tylko z etatowymi 
pracownikami)

Odmienne 
rozłożenie akcentów, 
zainteresowanie nie 
tylko zatrudnieniem, 
ale i innymi formami 
współpracy

 5. Rola misji i wizji 
firmy:

Żadna lub niewielka; te 
pojęcia w okresie dominacji 
PM nie były jeszcze 
w szerszym użyciu

Kluczowa x

 6. Rola strategii: Mocno ograniczona; 
strategie ZZL najczęściej 
nie były opracowywane

Kluczowa, aczkolwiek 
obecnie bez początkowej 
ekscytacji.

x

 7. Związki z innymi 
systemami 
zarządzania

Niezbyt silne Silne; obowiązuje 
podejście systemowe, 
całościowe, holistyczne

x

 8. Przedmioty 
szczególnej 
uwagi 
i fascynacji:

Metody, techniki i narzędzia Filozofia i strategia ZZL W kierunku 
koncentracji na tym, 
co najważniejsze.

 9. Najważniejsze 
relacje:

Zarząd – związki 
zawodowe; 
kierownicy – pracownicy

Firma – rynek – klienci –  
kontrahenci – konkurenci

Od orientacji firmy 
na samą siebie do 
orientacji rynkowej.

10 Związki 
pracowników 
z organizacją

Silne, wieloletnie, często 
do emerytury, bazujące na 
interesach, ale także na 
pozytywnych emocjach

Luźniejsze, bardziej 
doraźne, na ogół 
chłodniejsze niż 
w przeszłości, ale też 
wolne od paternalizmu

Więcej wolności, 
mniej złudzeń 
i sentymentów

a Termin „biurokracja” początkowo nie miał pejoratywnego zabarwienia i dotyczył zarządzania każdą dużą organizacją.

Wszystkie spośród przedstawionych w tabeli 1 kierunków zmian mają praktyczne 
znaczenie. Są one na ogół znane i rozumiane także w Polsce – z jednym może wyjąt‑
kiem. Otóż niedostatecznie jest uwzględniany fakt, że zasoby ludzkie – to nie tylko pra‑
cownicy danej organizacji. Nie dostrzega tego nie tylko część teoretyków i większość 
praktyków, ale także polskie prawo i jego interpretacja. Dla przykładu, niemożliwe 
jest finansowanie rozwoju zawodowego osoby współpracującej z organizacją z sektora 
publicznego (także współpracującą od lat), jeżeli nie ma ona statusu pracownika.



tadeusz Oleksyn 

 ORGANIZACJA I  KIEROWANIE • nr 5 / 2010 (143)114

tabela 2.  Różnice między PM i HRM w podziale ról związanych z zarządzaniem

Lp.
Wymiar/
cecha

Personnel
Management (PM)

Human Resource(s) 
Management (HRM)

Istota ewolucji od PM 
do HRM

 1.
Rola 
właścicieli

Dość ograniczona – poza 
małymi firmami. Lata 
60. i 70. XX wieku – to 
„kapitalizm menedżerski”

Wzrastająca i duża; 
zarówno właściciele, 
jak i rady nadzorcze 
się uaktywniają i stają 
się realnym, ważnym 
podmiotem władzy

Od roli dość biernej – 
szczególnie wówczas, 
gdy „wszystko dobrze 
idzie” – do aktywnej 
i sprawczej

 2.
Rola 
naczelnego 
kierownictwa:

Formalnie kluczowa, 
w rzeczywistości jednak 
było często traktowane 
jak „maszynka do 
składania podpisów” 
na dokumentach 
przedkładanych przez pion 
personalny

Kluczowa w zakresie 
strategicznego ZZL, 
filozofii zarządzania 
i priorytetów

Ewolucja ku pełnej 
integracji ZZL 
z zarządzaniem 
firmą (ku orientacji 
holistycznej)

 3.
Rola pionu 
personalnego/
HR

„Szara eminencja”

Jeden z pięciu 
podmiotów ZZL, ceniony 
partner, inspirator i agent 
zmian, doradca

Ewolucja ku 
efektywności 
i pragmatyce

 4.

Główne 
dążenia pionu 
personalnego/
HR

Wzrost znaczenia w firmie 
i dominacja w obszarze 
zarządzania personelem

Wysoka efektywność 
w zakresie ZZL, 
harmonijna współpraca 
z innymi partnerami

Od zachowań 
władczych do 
partnerstwa

 5.

Rola 
kierowników 
średniego 
i niższego 
szczebla

Tradycyjnie mocno 
ograniczana przez naczelne 
kierownictwo i dodatkowo 
ograniczana przez pion 
personalny

Wzrost uprawnień 
i wpływu kierowników 
średniego i niższego 
szczebla na kształt 
i efektywność ZZL

Pragmatyzm; 
zrozumienie, że 
właśnie ci kierownicy 
są najbardziej 
kompetentni w wielu 
kwestiach

 6.
Najważniejsze 
funkcje 
kierowników

Organizowanie i nadzór 
(kontrola + interwencja)

Przywództwo: dobór 
ludzi, budowa 
zaspołów, inspirowanie, 
motywowanie, 
rozwój zawodowy, 
budowa morale, 
rozwiązywanie konfliktów, 
reprezentowanie

Od roli „głównego 
organizatora” 
i nadzorcy do roli 
osoby nadającej 
kierunek, udzielającej 
wsparcia i dodającej 
otuchy

 7.
Rola 
pracowników

Obiekty, na które się 
oddziałuje, którym 
wyznacza się zadania 
i które się kontroluje, o które 
jednak należy także dbać

Pracownik jako partner 
i pełnomocnik kierownika;

Ku zrozumieniu, że 
pracownicy, którzy 
są inteligentni i coraz 
lepiej wykształceni, 
powinni być ważnym 
podmiotem HRM



 ORGANIZACJA I  KIEROWANIE • nr 5 / 2010 (143) 115

Personnel management, human resource management, human capital management...

 8.

Główne 
dążenie 
i zadanie 
pracownika

Ma zadowolić swojego 
szefa

Ma zadowolić przede 
wszystkim klienta

Od orientacji na 
relacje wewnętrzne 
do orientacji na rynek 
i klienta

 9.

Najwyżej 
cenione 
cechy 
pracowników

Wiedza i umiejętności 
zawodowe, dyscyplina, 
lojalność

Profesjonalizm, 
efektywność, 
kreatywność, 
samodzielność, 
odpowiedzialność

Wzrost znaczenia 
kompetencji 
biznesowych

10.

Rola 
pracowników 
w systemach 
rozwoju 
i awansów

Dość duża Zasadnicza

Przesuniecie inicjatyw 
i odpowiedzialności 
w kierunku 
pracowników

Najistotniejszą zapewne różnicą (spośród przedstawionych w tabeli 2) jest ta, że baza 
zarządzania w HRM jest znacznie szersza, niż w PM. O ile w PM zarządzanie czynni‑
kiem ludzkim było zdominowane przez naczelne kierownictwo i pion personalny, o tyle 
w HRM – w dużych organizacjach – występuje pięć podmiotów zarządzania (właści‑
ciele, naczelne kierownictwo, pion HR, średnia i niższa kadra kierownicza, pracow‑
nicy), a podział ról między nimi bazuje coraz częściej na kluczowych kompetencjach 
każdego z tych podmiotów. Tym niemniej daleko, jak się wydaje, do takiego ideału. 
W wielu organizacjach – średnia i szczególnie niższa kadra kierownicza (kierownicy 
pierwszej linii) – jest wyzuta z większości uprawnień decyzyjnych i może jedynie skła‑
dać wnioski „wyżej” – o przyjęcie kogoś do pracy, podwyżkę płacy, wysłanie na szkole‑
nie itd. Wnioski te są niejednokrotnie traktowane dość bezceremonialnie. Kierownicy 
średniego i niższego szczebla często w niedostatecznym stopniu uczestniczą w mody‑
fikowaniu różnych systemów, związanych z HR; siłą rzeczy niedostatecznie się później 
z nimi identyfikują i systemy te później „źle działają” albo i „nie działają”. Znam przy‑
padki, gdzie liderzy związków zawodowych i ich najbliżsi współpracownicy wiedzieli 
znacznie więcej na temat strategii i planów rozwojowych firmy i zamierzeń dotyczą‑
cych modyfikacji układu zbiorowego pracy, niż kierownicy średniego a nawet wyższego 
szczebla – jako że naczelne kierownictwo częściej się z nimi spotykało, niż z kierowni‑
kami. Nie bez zażenowania kierownicy pytali związkowców, u nich zatrudnionych na 
etatach, co w firmie słychać.
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tabela 3.  Zmiana znaczeń poszczególnych funkcji

Lp. Wymiar/cecha
Personnel

Management (PM)
Human Resource(s) 
Management (HRM)

Istota ewolucji od PM do 
HRM

 1. Proces 
decyzyjny

Scentralizowany, ogólnie 
niespieszny

Scentralizowany tylko 
w kluczowych kwestiach

Znaczne rozszerzenie liczby 
decydentów, przyspieszenie 
procesów decyzyjnych

 2. Znaczenie 
rekrutacji 
i doboru kadr

Przeciętne; decyzje 
pozostawiano 
kadrowcom

Kluczowe; te funkcje są zbyt 
ważne, aby ich realizację 
powierzać wyłącznie 
specjalistom personalnym.

Nowy pracownik ma 
odpowiadać nie tyle 
kadrowcowi, ile kierownikowi, 
który z nim będzie pracować

 3. Outsourcing Rzadki Częsty, a nawet powszechny Znaczne zwiększenie zakresu 
stosowania ze względów tak 
ekonomicznych, jak i dążenia 
do odciążenia zarządzania 
od funkcji pobocznych, nie 
mieszczących się w portfelu 
kluczowych kompetencji 
firmy i nie przynoszących 
dużej EVA

 4. Rozwój 
zawodowy

Postrzegany jako 
ważny, ale nie kluczowy; 
dominacja szkoleń

Kluczowe znaczenie; wielość 
form (radykalne wyjście poza 
szkolenia)

Ewolucja ku uczącej się 
organizacji i edukacji 
ustawicznej

 5. Elastyczność 
zatrudnienia

Ogólnie niewielka. 
Dominowała wieloletnia 
praca na tych samych 
stanowiskach w tych 
samych obszarach 
organizacji – poza 
Japonią, gdzie rotacje 
kadr były częste.

Radykalnie zwiększona. 
Normą stały się zmiany 
miejsc pracy i stanowisk 
w organizacji (na ogół nie 
rzadziej, niż co 3 – 5 lat) 
a także zmiany organizacji, 
w których się pracuje.

Od stabilizacji/stagnacji 
do dużej elastyczności 
i przestrzennej mobilności 
pracowników

 6. Motywowanie Dominująca rola płac Bazujące na wielu różnych 
motywatorach – materialnych 
i niematerialnych; duża rola 
dochodów odroczonych 
w czasie (papierów 
wartościowych).

Większa różnorodność 
motywatorów i elastyczność 
ich stosowania

 7. Wynagradzanie Bazujące głównie na 
układach zbiorowych, 
zunifikowane

Większa rola dwustronnych 
umów o pracę niż układów 
zbiorowych. Kafeterie, 
pakietowe systemy 
wynagradzania (bardziej 
w USA niż w UE).

Większa różnorodność 
i elastyczność

 8. Znaczenie 
kosztów 
pracy i ich 
racjonalizacji

Umiarkowane Bardzo (często przesadnie) 
duże

Ogromny wzrost znaczenia

 9. Znaczenie 
komunikacji

Umiarkowane Bardzo duże; wielu uważa, 
że kluczowe

Wzrost znaczenia
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10. Zarządzanie 
czasem

Na ogół niedoceniane 
i mało profesjonalne. 
Sztywny czas pracy, 
bazujący na cyklu 
ośmiogodzinnym

Uważane za ważne, często 
decydujące o sukcesie. 
Czas elastyczny, ruchomy, 
lepiej dostosowany do 
potrzeb organizacji, klientów 
i pracowników

Profesjonalizacja, docenianie 
znaczenia. Większa 
różnorodność i elastyczność 
czasu pracy.

11. Wymiarowanie 
i standardy 
pracy

Duże. W średnich 
i dużych organizacjach 
stosowane są 
dość powszechnie 
wartościowanie 
i normowanie pracy 
(normy czasowe 
i wydajnościowe)

Duże, aczkolwiek 
silne w latach 80. i 90. 
wpływy postmodernizmu 
i humanistów w zarządzaniu 
oraz zbyt jednostronna 
orientacja na „miękkie 
techniki zarządzania” 
spowodowały w wielu 
organizacjach regres w tym 
zakresie, częściowo tylko 
tonowany przez wzrost 
znaczenia procesów 
i procedur na przełomie XX 
i XXI wieku

Trudna do jednoznacznej 
oceny. W części organizacji 
dokonuje się postęp 
w tym zakresie, w części 
zaniedbano wymiarowanie 
pracy uciekając się do 
„zarządzania przez apele”, 
agresywnej motywacji 
i manipulacji jako sposobów 
na wzrost efektywności pracy

12. Ocena 
pracowników

Dominacja dwóch 
form: ocen ciągłych 
niesformalizowanych 
i ocen okresowych 
sformalizowanych 
(zwykle ograniczanych 
do oceny pracownika 
przez przełożonego)

Więcej form – w tym 
dodatkowo oceny 
transakcyjne, coaching, 
mentoring, assessment 
centre. Oceny okresowe 
sformalizowane, jeżeli są 
jeszcze stosowane, bazują 
także na samoocenie 
pracowników; występują 
oceny 270 i 360 stopni

Większa różnorodność 
i wszechstronność, 
odejście od oceny 
pracownika wyłącznie przez 
przełożonego

13. Formy 
awansów

Pionowe, poziome Pionowe, poziome, spiralne Upowszechniają się awanse 
odroczone w czasie, 
związane ze zmianą obszaru 
działania

14. Podejście do 
konfliktów

„Gaszenie pożarów” Eliminowanie przez zmianę 
kultury lub jej części na taką, 
w której kryzysy z danego 
powodu już nie będą więcej 
występować

Konflikt jako sygnał do 
głębszych zmian

15. Zarządzanie 
kryzysem 
i reakcje na 
trudności

Pomoc, zmiany kadrowe Diagnoza, zmiana strategii 
lub domeny i ewentualnie 
restrukturyzacja

Od zmian szybkich, 
spektakularnych 
i powierzchownych do zmian 
głębszych, dotykających 
sedna

16. Zarządzanie 
zmianami

Dość ważne, choć rola 
pionu personalnego 
była tu raczej 
drugorzędna

Bardzo ważne, często 
kluczowe; menedżerowie 
i specjaliści HR występują 
coraz częściej w roli agenta 
zmian

Wzrost roli i kompetencji 
pionu HR w zakresie 
zarządzania zmianą
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Przedstawione wyżej różnice są wyostrzone. W rzeczywistości przechodzenie od 
PM do HRM i ewolucja HRM były dłuższymi w czasie procesami, będącymi wyni‑
kiem nie tylko i nie tyle zmian koncepcji i teoretycznych modeli, ile skutkiem zmian 
w gospodarce i praktycznym zarządzaniu w ostatnich dekadach i latach. HRM zmie‑
nia się, tak jak zmienia się niemal wszystko dookoła.

3.  Human capital management (HCM)

Od blisko przeszło 20 lat upowszechniają się na świecie i w Polsce terminy Human 
capital i Human capital management, które do zarządzania przeniknęły – w sensie 
etymologicznym – z makroekonomii12. Termin kapitał ludzki jest różnie definio‑
wany. Najczęściej jednak ma on znaczenie zbieżne z szeroko rozumianymi kompe‑
tencjami. Według A. Pocztowskiego, „kapitał ludzki obejmuje ogół cech i właściwości 
ucieleśnionych w ludziach (wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja, 
wartości), które mają określoną wartość oraz stanowią źródło przyszłych docho‑
dów zarówno dla pracownika – właściciela kapitału ludzkiego, jak i dla organizacji 
korzystającej z tegoż kapitału na określonych warunkach”13. Cech, składających się 
na kapitał ludzki – tożsamych z szeroko rozumianymi kompetencjami – można by 
wyodrębnić więcej. Są nimi:
1) uzdolnienia i predyspozycje;
2) wykształcenie i wiedza;
3) doświadczenie i praktyczne umiejętności;
4) wewnętrzna motywacja;
5) postawy i zachowania;
6) istotne cechy psychofizyczne;
7) stan zdrowia, forma psychofizyczna i witalność14.

Kapitał ludzki można rozpatrywać z punktu widzenia indywidualnego pracow‑
nika i pracodawcy. W ujęciu pierwszym jest on szerszy, jako że nie wszystkie atry‑
buty pracownika są wykorzystywane w jego pracy zawodowej u danego pracodawcy. 
Pracodawcę interesują tylko te kompetencje pracownika, które może on spożytko‑
wać dla dobra organizacji i własnego – teraz i w przyszłości – i zazwyczaj tylko te ma 
zamiar (ewentualnie) rozwijać i w nie inwestować. Punkt widzenia pracownika czy 
współpracownika jest częściowo odmienny: potrzeby firmy, pracodawcy, akcjona‑
riuszy i innych (poza nim samym) interesariuszy nie są ściśle tożsame z jego dąże‑
niami. Posiada, rozwija i wykorzystuje także inne kompetencje, poza potrzebnymi 

12 Ten termin przypisuje się G.E. Ortnerowi (1982).
13 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, wydanie drugie, PWE, Warszawa 2008, s. 41.
14 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami – teoria i praktyka, wydanie II. Oficyna / a Wolters Kluwer 

a business, Kraków 2010, s. 26.
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obecnemu pracodawcy – zarówno z myślą o swej przyszłej pracy zawodowej (może 
w innej organizacji), jak też o innych, pozazawodowych wymiarach swego życia.

O ile pojęcie indywidualnego kapitału ludzkiego nie budzi większych wątpli‑
wości, o tyle z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest już inaczej. Wątpliwości nastrę‑
cza szczególnie kwestia, czy HCM jest koncepcją na tyle szeroką, nową i ważną, aby 
uzasadniało to odejście do HRM i przejście do HCM. Gdyby bowiem okazało się, 
że HCM niewiele wnosi nowego, albo zgoła nic, to – zgodnie z zasadą niemnoże‑
nia bytów W. Ockhama – nowego terminu nie należałoby promować. Alternatywą 
byłoby używanie terminu Human capital management nie jako „następcy” HRM, 
ale jako jego składowej.

W polskiej literaturze i praktyce upowszechnia się podejście pierwsze, gdzie HRM 
jest stopniowo „podmieniany” przez HCM. Dobrze ilustruje to opinia A. Pocztow‑
skiego, że „koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi ewoluuje stopniowo w kie‑
runku zarządzania kapitałem ludzkim”15. Autorzy polscy i zagraniczni, promujący 
HCM w roli następcy HRM uzasadniają to następująco:

Argumentem za HCM jest przekonanie, że kompetencje ludzi stanowią najcen‑ �

niejszy kapitał organizacji, tak więc konieczne jest stworzenie nowego modelu 
i nowej nazwy, która by ten fakt oddawała. Jednak dokładnie to samo twierdzono 
promując HRM – tyle, że wówczas mówiono o „najcenniejszym zasobie”. Co gor‑
sza, ten argument jest tylko warunkowo prawdziwy: kapitał czy też zasoby ludzkie 
są rzeczywiście najcenniejsze, jednak tylko wtedy, gdy szeroko rozumiane kom‑
petencje ludzi i efektywność ich pracy są dostatecznie wysokie. Jeżeli są niskie, 
nie jest to żaden skarb, ale duży problem i słaba strona firmy. Tak więc stwierdze‑
nie, że ludzie są najcenniejszym zasobem/kapitałem każdej organizacji ma cechy 
myślenia życzeniowego i w szeregu przypadkach jest fałszywe16.
HCM oznacza traktowanie ludzi związanych z organizacją jak aktywów, nie zaś  �

(tylko) pasywów – co z wielu oczywistych już dzisiaj powodów jest potrzebne. 
Jednak to również nic nowego. W ramach modelu HRM także stawiano taki cel. 
Wypada tu przypomnieć w szczególności postulaty Szkoły Harvardzkiej dotyczące 
HRM (M. Beer i współpracownicy, rok 1984). Autorzy ci twierdzili to samo – że 
pracownicy powinni być postrzegani głównie jako aktywa firmy, źródło jej przy‑
chodów, a nie koszty, które należy ciąć.
Istotnymi cechami ZKL są: pomiar kapitału ludzkiego z wykorzystaniem wła‑ �

ściwych zestawów mierników i dążenie do wysokiej stopy zwrotu z inwestycji 
w rozwój tego kapitału. To zdanie jest prawdziwe, jednak też nie nowe. Podobne 
postulaty były formułowane w HRM, choć stosowano inną frazeologię (orienta‑
cja biznesowa, orientacja na efektywność).

15 A. Pocztowski, op.cit., s. 41.
16 W podobnym duchu wyraża się też w swoich pracach A. Stabryła.



tadeusz Oleksyn 

 ORGANIZACJA I  KIEROWANIE • nr 5 / 2010 (143)120

HCM wpisuje się bardziej, niż HRM, w zarządzanie wartością organizacji, wzmac‑ �

niając tę orientację. Rzeczywiście, jak taka wola części pracodawców i taka tenden‑
cja – niezależnie od tego, z jaką etykietą będzie się to wiązać (HRM czy HCM).
HCM wiąże się z gospodarką opartą na wiedzy (GOW). HRM wiązano z koncep‑ �

cjami uczącej się organizacji i edukacji ustawicznej – co jest w znacznym stop‑
niu zbieżne.
Niekiedy argumentem za HCM jest stwierdzenie, że chodzi tu o „przyciąganie”,  �

utrzymanie, motywowanie i rozwój potencjału, tkwiącego w ludziach – co też nie‑
którzy prezentują jako nowość, choć przecież robi się to od wieków.
Argumenty za koniecznością odejścia od HRM i przejścia na HCM wypadają 

więc blado i rzecz zdaje się być bardziej kwestią mody, przynajmniej w Polsce, niż 
meritum. Uzasadniony jest więc sceptycyzm Henryka Króla, gdy zastanawia się, czy 
warto odrzucić całkowicie jedną koncepcję i przyjąć drugą – zwłaszcza w sytuacji, 
gdy różnice między nimi nie są duże17. Także Janusz Strużyna ma szereg wątpli‑
wości: Choć idea kapitału ludzkiego nie jest całkiem nowa, ma ona swoich przeciw‑
ników, w szczególności w gronie ludzi zajmujących się finansami i rachunkowością. 
Trudno jest na przykład ustalić, w jakim stopniu wzrost wartości akcji danej firmy 
na giełdzie jest wynikiem wzrostu wartości jej kapitału ludzkiego, a w jakim na przy‑
kład czynników psychologicznych, na jakie podatne są giełdy i akcjonariusze. Poza 
tym wystarczy trochę obaw o wynik finansowy, aby wydatki na rekrutację i szkole‑
nia zmalały – niezależnie od tego, w jakim stopniu wpłynie to na wartość kapitału 
ludzkiego teraz i w przyszłości18. J. Strużyna jest też zdania, że wartość kapitału ludz‑
kiego jest kształtowana – i powinna być liczona – nie tylko na poziomie mikroeko‑
nomicznym, ale także na poziomach mezzo‑ i makroekonomicznym – przy czym 
wartość kapitału ludzkiego na „wyższych poziomach” nie jest prostą sumą wartości 
kapitału ludzkiego na poziomie mikroekonomicznym19. W podobnym duchu wypo‑
wiadają się H. Król, w przytoczonej już pracy i książce późniejszej, ważniejszej w jego 
dorobku20. Podobnie uważa A. Herman, który pisze wprawdzie o kapitale intelektual‑
nym, jednak zauważa, że spośród trzech czynników składających się na kapitał inte‑
lektualny: (1) kapitału ludzkiego, (2) kapitału organizacyjnego, i (3) kapitału klienta/
relacyjnego/społecznego, kapitał ludzki jest najważniejszy21. Przypominając pionier‑
skie prace Niemca F. Lista (jeszcze z XIX wieku), Polaka M. Kaleckiego i Austria‑
ków F. Machlupa i P.F. Druckera, a także późniejsze – J.K. Galbraitha, G. Beckera 

17 H. Król, Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego w firmie, w: Strategiczne zarządzanie zasobami ludz‑
kimi, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000, s. 244 – 245.

18 J. Strużyna, Kapitał ludzki i przedsiębiorczość – aspekty teoretyczne, w: Kapitał ludzki a kształtowanie 
przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004, s. 28.

19 Ibidem.
20 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyń‑

ski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, szczególnie rozdział 3.
21 A. Herman, Kapitał intelektualny i jego liczenie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2008, nr 3.
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i E. Bontisa pokazuje dość długi w czasie proces, w którym chodziło o znalezienie 
odpowiedzi na pytania, „jak przekształcać istniejące potencjalnie zasoby społeczne 
w kapitał, a ten w aktywa przedsiębiorstwa”22. Jednocześnie A. Herman podkreśla 
potrzebę respektowania makroekonomicznej kategorii kapitału intelektualnego, jaką 
jest narodowy kapitał intelektualny, choć także kapitału na poziome mezzo‑: miast, 
klastrów, wyższych uczelni. Pomimo trudności, należy kontynuować próby szacowa‑
nia wartości kapitału ludzkiego, nie tylko na poziomie mikroekonomicznym23.

Dość podobny paradygmat ma miejsce w odniesieniu do zasobów ludzkich, 
które występują przecież nie tylko w organizacjach. Przyjęło się, za krajami wyżej od 
nas rozwiniętymi (czy właściwie – można dyskutować), że zasoby ludzkie, którymi 
się zarządza, występują tylko w organizacjach. W myśl tej koncepcji na poziomach 
mezzo‑ i makroekonomicznym są nie zasoby, ale polityki: rynku pracy, edukacyjna, 
demograficzna itd. Moim zdaniem, są i zasoby i polityki, które się do nich odnoszą 
(lub odnosić powinny).

Wracając do wątku relacji HRM – HCM uważam, że większy sens ma, co najmniej 
doraźnie, postrzeganie HCM nie jako alternatywy, ale jako elementu HRM. Element 
ten zapewne będzie się stawać coraz ważniejszy – w miarę, jak coraz bardziej będzie 
opanowana umiejętność liczenia wartości tego kapitału. Można nawet, odwracając 
tę kwestię, powiedzieć, że operowanie pojęciem HCM w sytuacji, gdy wartości tego 
kapitału się nie liczy, jest zupełnie pozbawione sensu.

Podobnie rzecz widzi Volker Stein, który pisze: „W Niemczech korporacyjny 
Human Capital Management (HCM) przybiera rosnące znaczenie w strategicznym 
HRM jako instrument analizy i ulepszania jakości HRM [podkreślenie moje]. 
W szczególności wartość pieniężna korporacyjnego kapitału ludzkiego staje się wiodą‑
cym wskaźnikiem w szeregu kontekstach ekonomicznych”24. W Niemczech, zdaniem 
V. Steina, HCM stanowi, w sensie strukturalnym i funkcjonalnym, fragment HRM, 
nie zaś autonomiczny system. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii i USA, gdzie HCM 
nie wypiera bynajmniej HRM, ale go wzbogaca.

Niekiedy HCM jest sprowadzany do tzw. zarządzania talentami – co jest jednak, 
moim zdaniem, ujęciem zbyt wąskim. Przez zarządzanie talentami zazwyczaj rozu‑
mie się zwiększone inwestowanie w ludzi bardziej uzdolnionych, głównie młodych, 
oraz przyspieszone awanse. (Autentycznych talentów jest niewiele, bo to rzadkie 
dobro, dlatego też pewnie lepiej mówić o uzdolnieniach).

Warto zauważyć, że i literatury na temat HCM, tak na świecie jak i w Polsce, jest 
nieporównanie mniej, niż na temat HRM – także w ostatnich latach. W jakiś sposób 
potwierdza to tezę, że HRM bynajmniej nie jest filozofią i modelem schyłkowym.

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 V. Stein, Human Capital Management: The German Way, “German Journal of Human Resource Rese‑

arch” 2007, Vol. 21 Issue 3, p. 298.
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Tym niemniej, gdyby okazało się być rzeczą realną mierzenie wartości kapitału 
ludzkiego oraz wyjście z kapitałem ludzkim poza „getta” poszczególnych przedsię‑
biorstw i szacować jego wartość także w skali mezzo‑ i makroekonomicznej, chętnie 
zmienię zdanie i będę wspierać bardzo szerokie rozumienie HCM. Czy to realne – 
czas pokaże. Można tu być umiarkowanym optymistą. Jak pisze M. Panfil, dzisiaj 
„aktywa niematerialne, mimo ogromnego znaczenia dla wartości całej spółki, nie 
są raportowane w bilansie. Można jednak dostrzec coraz więcej działań zmierzają‑
cych do zmiany tego stanu rzeczy. MSSF 3 nakazuje dokonanie alokacji ceny naby‑
cia przedsiębiorstwa na poszczególne aktywa i dużą wagę przywiązuje do aktywów 
niematerialnych. Dzięki temu coraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę na mak‑
symalizację wartości tych składników kapitału i ich okresową wycenę […]. Coraz 
większe zainteresowanie problemem poprawnej wyceny aktywów niematerialnych 
doprowadzi zapewne z czasem do wypracowania powszechnie akceptowanych stan‑
dardów”25. Także liczenie wartości kapitału ludzkiego na poziomach wyższych, niż 
mikroekonomiczny, wydaje się być obiektywną koniecznością. To pewnie tylko kwe‑
stia czasu – i przekonania oponentów o dobrych intencjach.

4.  Czy w Polsce mamy HRM i HCM?

Pytanie wygląda na dziwne, jednak uważam je za uprawnione. Moja odpowiedź, 
oparta na różnych badaniach i dość rozległych osobistych kontaktach ze środowi‑
skiem biznesowym i HR jest taka, że owszem, mamy HRM – ale jest ono, póki co, 
w wyraźnej mniejszości. Nie mówię o stosowanych nazwach, wewnętrznym przeko‑
naniu i obiegowych opiniach, ale o realnych filozofiach zarządzania i ich treściach. 
W większości organizacji, zwłaszcza poza sektorem przedsiębiorstw, mamy dziś filo‑
zofię zawierającą się gdzieś pomiędzy modelem tradycyjnym, zainicjowanym przez 
Maksa Webera w latach 20. XX wieku, a modelem PM. z lat 60. i 70. Model HRM jest 
w zdecydowanej mniejszości; występuje głównie w dużych organizacjach z sektora 
przedsiębiorstw – pewnie częściej zagranicznych i międzynarodowych, niż w rdzen‑
nie polskich. Znacznie rzadziej można go spotkać w średnich przedsiębiorstwach 
i zupełnie sporadycznie – w małych, których jest najwięcej (99 %).

Z tego faktu wynika, że powinniśmy przybliżać zarówno model PM jak i HRM, 
pokazując różnice i ewolucję. W wielu przypadkach osiągnięcie dojrzałego modelu 
PM byłoby postępem w odniesieniu do stanu obecnego. Nie zawsze przeskok od razu 
do HRM – ze wszystkimi jego współczesnymi cechami – jest możliwy i celowy.

Warto dodać, że w Polsce występuje wyuczone ciążenie w kierunku PM, nie 
zaś HRM, z uwagi m.in. na rodzimą tradycję służb pracowniczych, sięgającą lat 70. 

25 M. Panfil, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, w: Zmienność rynków a wartość przed‑
siębiorstw, red. A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 290.
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XX wieku. Służby pracownicze zostały utworzone (w trybie nakazu administracyj‑
nego) jeszcze w okresie PRL26. Abstrahując od formy inicjowania działań, sam zamysł 
był właściwy. Dzięki niemu organizacje działające w Polsce nadrobiły pewien dystans 
względem praktyk związanych z PM w krajach najwyżej rozwiniętych. I choć uchwała 
ta została uchylona z dniem 1 stycznia 1990, same służby na szczęście pozostały, zmie‑
niając nazwy i stopniowo modyfikując zakres i sposób działania, orientując się bardziej 
w stronę HRM. Jednak ta reorientacja była spóźniona co najmniej o dziesięć lat.

Model HRM – silnie związany z filozofią liberalną – w wielu polskich środowi‑
skach jest źle widziany. Uwaga powyższa w szczególności odnosi się do związków 
zawodowych, traktujących model menedżerski HRM jako konkurencyjny wobec ich 
tradycyjnej roli i uprawnień. Wielu związkowcom zapewne też nie do końca odpo‑
wiada fakt, że HRM jest modelem biznesowym i rynkowym; wyuczonym zachowa‑
niem wielu związków zawodowych jest zgłaszanie pretensji do rządu i domaganie 
się przyjazdu premiera w przypadkach trudności z samofinansowaniem, brakiem 
zamówień, zwolnień pracowników czy nie satysfakcjonującego poziomu i dyna‑
miki płac. Dla równowagi wszak warto zauważyć, że w związku z kryzysem świa‑
towym, który ujawnił się szerzej w roku 2007, rządy wielu krajów ratowały „swoje” 
duże organizacje (zwłaszcza z podsektora finansowo ‑bankowego i motoryzacyj‑
nego). Za błędy w zarządzaniu w ogólności i zarządzaniu ryzykiem w szczególno‑
ści, popełniane nie tylko przecież w makroskali, ale i w konkretnych organizacjach, 
dzisiaj często płaci państwo, a więc wszyscy podatnicy; polskie związki zawodowe 
nie są tu jedyną „czarną owcą”.

Dojrzały model HRM jest złożony, a liczba realizowanych w nim funkcji, stoso‑
wanych metod, technik i narzędzi – bardzo duża. Wywołuje to niekiedy konsternację 
a nawet irytację właścicieli i naczelnego kierownictwa także w dużych organiza‑
cjach. W małych firmach stosowanie takiego rozwiniętego modelu jest całkowicie 
niemożliwe z uwagi na brak wielu kompetencji, środków finansowych, czasu i chęci. 
Jest więc silne dążenie do upraszczania – tak jeśli chodzi o przyjmowane filozofie, 
jak i implementację, co niekiedy prowadzi do zwulgaryzowania tej dziedziny zarzą‑
dzania. Z drugiej strony w części dużych organizacji występują pewne zachowania 
wyuczone w przeszłości, które sprawiają, że te podmioty angażują się – niekiedy bez‑
refleksyjnie – w pracochłonne i kosztowne „rytuały modernizacyjne” (używając ter‑
minu B. Wawrzyniaka) – na przykład związane z opisami pracy na stanowiskach, 
wartościowaniem pracy uciążliwymi i kosztownymi technikami, biurokratycznymi 
systemami ocen okresowych pracowników, przynoszącymi często więcej szkody niż 
pożytku itd. Przystają one z pewnością bardziej do praktyk PM, niż filozofii HRM. 
W tej ostatniej chodzi bowiem nie tylko o to, aby „wiedzieć jak” (know how), ale 
o całą wiązkę ważnych kwestii: wiedzieć co (co się dzieje, co trzeba robić), wiedzieć 
dlaczego/po co, wiedzieć kto (to potrafi dobrze zrobić), wiedzieć kiedy (tzw. timing), 

26 Uchwała nr 250 Rady Ministrów z 1973 r.
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wiedzieć jak. Podkreśla się, że pytanie „wiedzieć dlaczego” (dlaczego coś jest takie, 
jakie jest; dlaczego warto podjąć określone działanie, albo – przeciwnie – nie warto 
tego robić) jest często najważniejsze. Dodać można i trzeba poszukiwanie odpowie‑
dzi na pytania: ile to będzie kosztować i jakie uzyskamy efekty pamiętając, że to, czy 
koszty są małe czy duże nie wiąże się z ich bezwzględnym poziomem, ale z relacją 
koszty – efekty.

Problemem jest także niechęć do liczenia efektów a także wiązania ocen, wynagro‑
dzeń i awansów z efektywnością pracy, występująca w wielu organizacjach – zwłasz‑
cza poza sektorem przedsiębiorstw, choć niekiedy także i w nim. Niechęć ta wynika 
nie tylko ze słabej niekiedy znajomości służących temu metod, technik i narzędzi, 
ale też z obaw, że ujawni się rzeczywistą wartość i przydatność poszczególnych struk‑
tur i osób dla organizacji. Jest faktem, że nie wszystko da się policzyć (choć niemal 
wszystko można oszacować). Rachunek ekonomiczny bywa toporny i nieprzyjazny 
dla działań skierowanych w stronę przyszłości. Tym niemniej, skoro biznes to „licze‑
nie, liczenie i jeszcze raz liczenie”, trudno się od niego uchylać – szczególnie tam, 
gdzie mówi się o kapitale ludzkim.
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PERSONNEL MANAGEMENt, HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENt, HUMAN CAPItAL 
MANAGEMENt – SENCE AND EvOLUtION

Abstract

Human resource management (HRM) and Personnel management (PM) are different terms. 
These differences however are not always recognized. HRM is a younger conception, which 
has absorbed Personnel management in 1980s – 1990s. HRM is a business – oriented and 
managerial model: managers and lecturers of HRM ought to understand business as well as 
modern management. Knowledge about economy, labour law, psychology or sociology is 
not sufficient nowadays. HRM is multidisciplined; most important is knowledge connected 
with modern management.
The term HRM is very popular in Poland. In reality however it is not a predominant model. 
Mainly there are models similar to Personnel management and earlier conceptions, connected 
with Max Weber’s theory of bureaucracy, especially in public sector.
In the first decade of XXI century Human capital management is becoming more important 
and popular. Is it a new, younger model/philosophy of HRM, or just a part of it? There are 
different opinions about this question. Full emancipation of HCM depends on its scale and 
quantity of counting value of human capital.

Key words: Human resource management (HRM); Personnel 
management (PM); Human capital management, HcM)
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MAREK MAKOWIEC*

KONfERENCJA: POWStANIE 
WyDAWNICtWA ORAZ 

WORtALU BRANżOWEGO 
W ZAKRESIE ZAStOSOWANIA 

GOSPODARCZEGO 
WyNIKÓW BADAń I PRAC 

BADAWCZyCH W DZIEDZINIE 
NAUK EKONOMICZNyCH

W dniach 8–9 listopada 2010 r. odbyła się konferencja podsumowująca pierw‑
szy etap realizacji projektu pt. „Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego 
w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dzie‑
dzinie nauk ekonomicznych”, który koordynowany jest w Uniwersytecie Ekonomicz‑
nym w Krakowie przez pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej oraz 
pracowników naukowych Katedry Zachowań Organizacyjnych. Realizacja projektu 
jest możliwa dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji, która odbyła się na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicz‑
nego wzięło udział ponad 220 osób, przedstawicieli świata nauki i biznesu z całej Pol‑
ski. Pracownicy naukowi obecni podczas konferencji reprezentowali różne ośrodki 
naukowe z kraju, m.in.: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Eko‑
nomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Marii Curie ‑Skłodowskiej w Lublinie, Uni‑
wersytet Przyrodniczo ‑Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Ekonomiczny 

* Marek Makowiec, koordynator ds. merytorycznych projektu „Nauka i Gospodarka”, doktorant, Kate‑
dra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
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w Katowicach, Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 
Jagielloński z Krakowa i wiele innych. Znaczną część gości stanowili przedstawiciele 
firm i instytucji oraz urzędów, w tym m.in.: Krakowskiego Parku Technologicznego, 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zakładów Azotowych w Tarnowie‑
‑Mościskach, Kompanii Piwowarskiej, firmy Tauron, Inkubatora Technologicznego 
Poznańskiego Parku Naukowo ‑Technologicznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko ‑Pomorskiego 
w Toruniu i innych.

Organizatorom konferencji przyświecał cel: promocja projektu oraz zaintere‑
sowanie komercjalizacją wiedzy i transferem wiedzy i technologii jak największej 
liczby praktyków zarządzania, pracowników naukowych i z ośrodków badawczo‑
‑rozwojowych, po to by promować i zachęcać do współpracy i wspólnych inicjatyw, 
a przez co realizowania wielu innowacyjnych przedsięwzięć, gdyż są one coraz czę‑
ściej wyzwaniem stawianym przed polskimi przedsiębiorstwami, szczególnie tymi, 
które zainteresowane są odniesieniem sukcesu ekonomicznego i rynkowego.

Wszyscy prelegenci podkreślali w swoich wystąpieniach rangę i znaczenie współ‑
pracy nauki i biznesu, opisując niejednokrotnie bardzo ciekawe, własne przykłady 
podkreślające, że taka współpraca jest potrzebna, a wręcz niezbędna w przypadku 
gdy organizacja zamierza się rozwijać i stawać coraz bardziej konkurencyjną. Dzięki 
współpracy zyskają pracownicy sfery nauki, którzy mogą rozwijać badania nad moż‑
liwościami wdrożenia praktycznego swoich modeli w biznesie. Przedsiębiorstwa 
i organizacje dzięki dobrej współpracy mogą zaś uzyskać innowacyjne projekty, bar‑
dzo potrzebną wiedzę specjalistyczną oraz często przydatne wskazówki, które mogą 
znacznie usprawnić ich funkcjonowanie.

W trakcie dwu dni obrad zorganizowano 10 równoległych sesji tematycznych, 
w trakcie których omawiano zagadnienia dotyczące: działalności innowacyjnej 
w gospodarce, zarządzania strategicznego, zarządzania w warunkach kryzysu, zagad‑
nień zarządzania publicznego, komercjalizacji badań naukowych, wybranych kon‑
cepcji i instrumentów zarządzania oraz aspektów dotyczących zarządzania kapitałem 
ludzkim i wiedzą. W sumie wygłoszono 48 referatów, przygotowanych przez pracow‑
ników naukowych i przedstawicieli różnych ogólnopolskich firm i instytucji.

Uczestnikom konferencji przekazano nieodpłatnie specjalnie przygotowaną dwu‑
tomową publikację, która została sfinansowana w 100 % ze środków projektowych. 
Pierwszy tom publikacji nosi nazwę: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i insty‑
tucji, wydany został pod red. prof. dr hab. Stanisława Miklaszewskiego i prof. UEK 
dr hab. Bogusza Mikuły. Drugi tom ma tytuł: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospo‑
darczy, a wydany był pod red. prof. dr hab. Janusza Teczke i prof. UEK dr hab. Janu‑
sza Czekaja. Łącznie w I tomie znajduje się 36 artykułów, a w tomie II – 37 artykułów. 
Wszystkie artykuły zostały zrecenzowane przez Komitet Naukowy, w skład którego 
weszło 11 profesorów.
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Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie...

W ramach projektu, który realizowany jest w okresie od października 2008 r. do 
grudnia 2011 r. wydawany jest kwartalnik pt. „Nauka i Gospodarka” oraz funkcjonuje 
rozbudowany portal internetowy pod adresem www.naukaigospdarka.pl, dzięki któ‑
remu możliwe jest m.in. nawiązanie współpracy pracowników naukowych z przed‑
siębiorcami i instytucjami.

Wszyscy zainteresowani i zajmujący się tematyką omawianą podczas konferencji 
oraz innymi ciekawymi inicjatywami i projektami już zrealizowanymi albo będącymi 
dopiero w fazie koncepcji, mogą przygotować artykuły opisujące te inicjatywy i prze‑
słać je do opublikowania w kolejnych numerach kwartalnika „Nauka i Gospodarka”. 
Każdy artykuł po dokonaniu pozytywnej recenzji i rekomendacji Komitetu Nauko‑
wego Kwartalnika może znaleźć się w kolejnych numerach. Do tej pory wydano już 
7 numerów, zawierających łącznie 75 tekstów artykułów, wśród których znalazły się 
dwa zredagowane w języku angielskim. Teksty przygotowywane są zarówno przez 
pracowników naukowych, jak też menedżerów polskich przedsiębiorstw i instytu‑
cji. Zespoły mieszane są jak najbardziej preferowane.

Projekt „Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania 
gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych”, 
to również ciesząca się coraz większym zainteresowaniem polskich i zagranicznych 
internautów platforma internetowa www.naukaigospodarka.pl. Ze strony interneto‑
wej można pobrać kolejne numery kwartalnika w wersji elektronicznej, zapoznać się 
ze stale aktualizowanymi informacjami gospodarczymi, śledzić najnowsze tenden‑
cje dotyczące transferu wiedzy i komercjalizacji badań naukowych, znaleźć osobę 
lub firmę/instytucję, która poszukuje partnera do realizacji konkretnych przedsię‑
wzięć oraz zaproponować wszystkim zainteresowanym wyniki swoich badań i opi‑
sać swój profil, co może doprowadzić do podjęcia wspólnych działań z partnerami, 
którzy wcześniej nic o sobie nie wiedzieli. Znajduje się też forum wymiany informa‑
cji ekonomiczno ‑gospodarczych. Portal ten staje się więc swego rodzaju platformą 
wymiany informacji, wiedzy i bazą pomysłów, idei, ofert, do których każdy zainte‑
resowany ma bezpłatny dostęp. Portal internetowy jest automatycznie tłumaczony 
na 6 wersji językowych.

Więcej informacji o projekcie i kwartalniku znajduje się na stronie internetowej 
www.naukaigospodarka.pl.

W biurze projektu znajdującym się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krako‑
wie, ul. Rakowicka 27, budynek Księżówka, pokój K8, można odebrać bezpłatnie 
egzemplarze publikacji wydanej na konferencję.

Zachęcamy do współpracy.
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Oficyna Wydawnicza SGH poleca

OfICyNA WyDAWNICZA  
SGH POLECA

Inwestowanie
pod red. Agaty Adamskiej i Andrzeja fierli

Inwestowanie nigdy nie było łatwe. Wbrew nierzadko spotykanej opinii sukces 
i wysokie zyski nie są głównie kwestią szczęścia, lecz ciężkiej pracy wspartej wiedzą, 
umiejętnościami i zdolnością do podjęcia ryzyka we właściwych momentach. Nierzadko 
nawet najlepiej przygotowany inwestor musi się pogodzić ze znacznymi stratami. Prze‑
konało się o tym wiele osób w 2008 r., gdy spadki notowań dotknęły wszystkie rynki, 
zarówno finansowe jak i towarowe, a nawet coraz popularniejsze wówczas inwesty‑
cje alternatywne. Dlatego też każda publikacja, która pozwala poszerzyć zasób wiedzy 
o trudnej sztuce inwestowania, może być cenna dla osób poszukujących informacji 
o lokowaniu środków na rynkach finansowych lub towarowych. Taką jest książka autor‑
stwa uczestników I edycji Studiów Podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Inwe‑
stowania”, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Jerzy Surma

Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu 
strategicznym małymi i średnimi przedsiębiorstwami

W obliczu narastającej niepewności wnioskowanie przez analogię jest powszechną 
formą stosowaną przez zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Sta‑
jąc przed wyzwaniami strategicznymi czy będąc w trudnych sytuacjach biznesowych, 
menedżerowie wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych, 
o których słyszeli, i wykorzystują to jako lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń. 
W kontekście dużej złożoności decyzji strategicznych, kiedy wnioskowanie deduk‑
cyjne jest ograniczone, odwołanie się do doświadczeń jest jak najbardziej racjonalnym 
zachowaniem. Z drugiej strony pochopne wykorzystanie analogii w podejmowaniu 
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decyzji może być źródłem wielu niebezpieczeństw, a odwołanie się do powierzchow‑
nych podobieństw – przyczyną błędnych decyzji. Te zagadnienia, z wykorzystaniem 
studiów przypadków oraz badań ilościowych w kilkudziesięciu polskich małych i śred‑
nich przedsiębiorstwach, są szczegółowo omówione w niniejszej książce.

Maria Aluchna

Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa 
międzynarodowa

Książka Marii Aluchny należy do bardzo ambitnych i znaczących dla rozwoju 
nauk o zarządzaniu. Na tak wysoką ocenę mają wpływ przede wszystkim oryginal‑
ność ujęcia tematu, odważne poglądy autorki poparte erudycją oraz dogłębną znajo‑
mością najnowszej literatury światowej i polskiej. Praca reprezentuje wysoki poziom 
teoretyczny, zawiera ciekawe przykłady z praktyki zarządzania.

Wskazując na walory książki, należy również podkreślić aspekty metodyczne ana‑
lizy i oceny grup kapitałowych. Przyjęta przez autorkę metodyka oceny grup kapita‑
łowych może stać się przydatna nie tylko w dalszych dociekaniach badawczych, ale 
może być również podstawą do decyzji strategicznych podejmowanych przez przed‑
stawicieli najwyższego szczebla zarządzania.

(z recenzji dr hab. Joanny Cygler, prof. SGH)

Praca jest opracowaniem interesującym, zarówno w sensie poznawczym, jak 
i metodycznym oraz aplikacyjnym. Za szczególnie interesujące należy uznać rozwa‑
żania przeprowadzone w rozdziale drugim, poświęconym doświadczeniom świato‑
wym, oraz w rozdziale czwartym, prezentującym wyniki badań przeprowadzonych 
na próbie trzydziestu polskich grup kapitałowych oraz cztery studia przypadków – 
Polimex ‑Mostostal SA, TP SA, GTC SA oraz TVN SA.

(z recenzji dr. hab. Jana Jeżaka, prof. UŁ)

 
 
Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo 
i organizacja
pod red. Artura Nowaka ‑fara

Książka przedstawia dogłębną analizę regulacji prawnej dotyczącej Prezydencji 
w instytucjach Unii Europejskiej w bogatym kontekście prawno ‑instytucjonalnym 
tej specyficznej organizacji międzynarodowej. Uwzględnia stan prawny wynikający 
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z wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Książka zawiera także materiał porównawczy 
dotyczący kluczowych zagadnień Prezydencji w innych organizacjach międzynaro‑
dowych. Ukazuje też historyczny rozwój Prezydencji w UE jako zjawiska nie tylko 
prawno ‑instytucjonalnego, lecz także politycznego i społecznego.

W opracowaniu uwzględniono przede wszystkim te zagadnienia sprawowania 
Prezydencji w Unii Europejskiej, które mają szczególne znaczenie dla przygotowań 
administracji krajowej (w tym dyplomacji państw członkowskich UE) do objęcia tej 
ważnej funkcji.

Publikację przygotowano w Katedrze Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Han‑
dlowej w Warszawie we współpracy z Departamentem Polityki Europejskiej Mini‑
sterstwa Spraw Zagranicznych.
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Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji
pod red. Stanisławy Borkowskiej,  
C.H. Beck, Warszawa 2010

Wydawnictwo C.H.Beck wydało w 2010 roku pracę zbiorową pod redakcją Stani‑
sławy Borkowskiej: Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji. Problem pod‑
jęty w tej książce wpisuje się w postulat przyspieszenia gospodarczego opartego na 
nowości i kreatywności. Od kilkudziesięciu lat, może od konfrontacji japońskiego 
i amerykańskiego stylu zarządzania, poszukiwanie czynników i okoliczności podno‑
szących innowacyjność organizacji stało się ważną przesłanką badań z zakresu teorii 
organizacji i zarządzania. Uzyskane dotąd odkrycia dotyczą wpływu menedżerów, 
kultury organizacyjnej na pozycję firmy na mapie świata innowacji, wpływu tech‑
niki i technologii na rozwój cywilizacyjny, relacji pomiędzy aktywnością w zakresie 
tworzenia (eksploracja) i dążeniem do wykorzystywania (eksploatacja) oraz jeszcze 
wielu innych efektów dynamicznie rozwijających się kierunków aktywności inte‑
lektualnej badaczy. Omawiana książka przedstawia koncepcję i zbiór badań nad 
relacjami pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a kształtowaniem innowacyj‑
ności organizacji. Do pracy wprowadza się model, który został wypracowany przez 
Stanisławę Borkowską. Podstawy jego konstrukcji opierają się na ugruntowanych 
założeniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i kreowania innowacyjnych 
organizacji. Filarami są tutaj koncepcje HPWS (High Performance Work Systems) 
i HIWP/S (Hihg Involvement Work Practices/Systems), a wiele odniesień do waż‑
nych osiągnięć teorii motywacji i zarządzania zasobami ludzkimi wypełnia pozo‑
stałą przestrzeń modelu. Tworzą one silne fundamenty metodologiczne tytułowych 
rozważań. Warto sięgnąć do tej, jak zresztą i pozostałych części pracy, gdyż czytając, 
łatwo odnaleźć istotę społeczną i ekonomiczną zarządzania zasobami ludzkimi. Stu‑
dia takie są ważne (szczególnie dla adeptów tak zwanego „miękkiego zarządzania”), 
gdyż niejednokrotnie wielu z nich w swych propozycjach gubi relacje „wartość eko‑
nomiczna – wartość społeczna” działań w organizacji. W proponowanym przez Sta‑
nisławę Borkowską ujęciu wyraźne staje się zaakcentowanie problemów badawczych 
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związanych z potencjalnym wpływem architektury HRM na wyniki organizacji i wła‑
śnie ekonomiczny, i społeczny sukces organizacji. W kolejnych rozdziałach książki, 
kolejni autorzy rozpracowują tematy ważne dla pokazanego na wstępie modelu. Część 
z podjętych zagadnień dotyczy bezpośrednio zarządzania zasobami ludzkimi, część 
tematów wykracza poza ramy tradycyjnego pola ZZL. Do pierwszego zbioru można 
zaliczyć rozdziały o systemie pozyskiwania pracowników Macieja Gruzy i Łukasza 
Sienkiewicza, o szkoleniach i rozwoju Łukasza Sienkiewicza, o motywowaniu Barbary 
Sajkiewicz. Do drugiego zbioru, zagadnień lokujących się pomiędzy ZZL, a innymi 
obszarami zarządzania, można włączyć rozdział o komunikacji Anny Jawor ‑Janiewicz 
i o partycypacji Andrzeja Woźniakowskiego.

Trudno w tak krótkiej recenzji odnieść się do wszystkich interesujących infor‑
macji, odkryć, inspiracji, które wypełniają książkę. Ich źródłem nie są najczęściej 
wprowadzenia teoretyczne do kolejnych rozdziałów od 3 do 8. Te fragmenty pracy 
ugruntowują podzielane przekonanie, że rola praktyk HRM dla rozwoju innowa‑
cji jest istotna. Najbardziej interesujące są wyniki badań i podsumowania. General‑
nie nie kłócą się one z podaną we wprowadzeniach do rozdziałów teorią. Wspierają 
w zasadniczej części pozytywny obraz tytułowej relacji. Jednak niektóre wyniki 
badań weryfikują bezlitośnie nadmierny optymizm i jasne kolory prezentacji. Dla 
zachęcenia do lektury skoncentruję się tylko na kilku kwestiach, które niekoniecz‑
nie „pasują” do treści popularnych poglądów. I tak, z wyników badań omówionych 
w rozdziale 3, dowiadujemy się między innymi, że nie wszystkie praktyki w równym 
stopniu są zespalane ze strategią firmy. Tak sformułowane ogólne zdanie nie dziwi, ale 
jeśli spojrzymy, jakie to praktyki charakteryzują się mniejszym zespoleniem, to nie 
trudno o zaskoczenie. Wśród nich jest, bowiem na przykład zarządzanie talentami 
i motywowanie pozafinansowe. Same Autorki tego rozdziału (Stanisława Borkow‑
ska i Iwona Laskowska), pewno również nieco zaskoczone, stwierdzają: „…w fir‑
mach innowacyjnych i w warunkach ostrej konkurencji należałoby się spodziewać 
szczególnej troski organizacji o zdobywanie i utrzymanie talentów dla wzrostu inno‑
wacyjności. Podobnie rzecz się ma z motywowaniem niematerialnym…” (s. 77). 
Jednak otrzymane wyniki nie pozwalają twierdzić, że tak jest. Z kolei Maciej Gruza 
w podsumowania analizy praktyk rekrutacji i selekcji wskazuje na pewną niekonse‑
kwencję: „w badanych spółkach giełdowych zaobserwować można pewną niespój‑
ność w podejściu do pozyskiwania pracowników. Z jednej strony są one elementem 
strategii firmy […]. Z drugiej jednak strony zaawansowane narzędzia selekcji […] 
wykorzystywane są w wyjątkowo małym stopniu […]” (s. 129). Sprawy strategiczne 
wykonywane są zatem przy pomocy najprostszych, może lepiej powiedzieć najtań‑
szych, technologii? Trudno to zrozumieć. W dodatkowe zakłopotanie wpędza także 
zapis podany przez Łukasza Sienkiewicza w rozdziale 5: „nie stwierdzono zależno‑
ści pomiędzy spójnością praktyki [szkolenia i rozwoju – J.S.] ze strategią a inno‑
wacyjnością” (s. 135). Jak dysonans, wobec mantry o roli zarządzania zasobami 
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ludzkimi dla rozwoju innowacji, brzmią również słowa Barbary Sajkiewicz: „podsta‑
wowym spostrzeżeniem […] jest zbyt mała powszechność proinnowacyjnej kultury 
organizacyjnej lub ‘środowiska innowacji’. […] W praktyce motywowania wyraź‑
nie nie docenia się motywacji wewnętrznej, a zatem i stosowania środków niemate‑
rialnych […]” (s. 186). Te pojedyncze zdania są jak mikroskopijne skazy na całości 
otrzymanego pozytywnego obrazu. Rysy powiększają dwa kolejne rozdziały, które 
wykraczają poza konwencję tradycyjnego opisu praktyk zarządzania zasobami ludz‑
kimi. Pierwszy z nich dotyczy kwestii komunikacji. Jest ona powszechnie uznanym 
warunkiem rozwijania innowacyjności (patrz np. 1). I jak wynika z prezentacji Anny 
Jawor ‑Joniewicz w badanych organizacjach sytuacja nie jest pozornie zła: „zdaniem 
badanych system informacyjny firm jest zwykle spójny ze strategią firmy” (s. 197) 
jednak „jakość komunikacji z nią (załogą – J.S.) jest nadal daleka od ideału. W szcze‑
gólnie trudnej sytuacji znajdują się dwie grupy zawodowe: pracownicy wykonawczy 
i handlowcy” (s. 198). Innowacyjności nie tworzy się na szczytach władzy, w dobrze 
poinformowanych zespołach TMT (Top Management Teams). Informacja powinna 
docierać do wszystkich i wspierać ich wysiłki – taki postulat wydaje się rozsądny. 
Wyniki badań wskazują jednak na dominację innego rozsądku. Może to rozsądek 
władzy: tylko takie innowacje są ważne, które TMT zainicjowało? Nie jest to ostatni 
problem, który wskazują Autorzy. Rozdział na temat partycypacji, napisany przez 
Andrzeja Woźniakowskiego, wymaga dłuższego zastanowienia. Kiedy w roku 1965 
Raymond Miles w Harvard Business Review (Jul/Aug) zadawał pytanie o relacje mię‑
dzyludzkie czy zasoby ludzkie właśnie w rozumieniu partycypacji upatrywał różnicę 
pomiędzy relacjami i ZZL. W relacjach międzyludzkich partycypacja służyła obniże‑
niu oporu wobec władzy formalnej przełożonych. W zarządzaniu zasobami ludzkimi 
partycypacja jest tylko jednym z ważnych zadań, jednak o zmniejszaniu oporu dzisiaj 
mniej się wspomina. W to miejsce raczej zostaje wbudowana idea zaangażowania. 
Wydaje się, że właśnie zgodnie z nią pisany jest tematyczny rozdział w recenzowa‑
nej książce. Znaczącą część jego treści stanowią rozważania teoretyczne, które wpro‑
wadzają dodatkowe terminy opisujące różne okoliczności istnienia HPWS i HIWP. 
Wśród nich uwypuklona zostaje partycypacja i do tego momentu wszystko toczy 
się tak jak dobra ilustracja podręcznikowa obrazuje. Jednak na stronie 232. można 
przeczytać „w badanej grupie firm [o?] relatywnie niższym poziomie innowacyj‑
ności występuje przewaga firm o wysokim poziomie partycypacji. Z kolei w grupie 
firm o wysokim poziomie innowacyjności […] występuje przewaga firm o niskim 
poziomie partycypacji”, a dalej (s. 233) „siła wpływu poszczególnych praktyk ZZL, 
stanowiących filary HIWP (model III) na satysfakcję pracowników i ich otwartość 
na innowacje, okazuje się być bardzo zróżnicowana”. Autor tych słów dość ogólnie 
komentuje sprawę takiego wyniku i trochę uciekając od odważnych wniosków lokuje 
problem po stronie kultury i kierowników.
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Próbując dokonać syntetycznej oceny całej książki i pracy redakcyjnej nad nią 
jednoznacznie można stwierdzić, że ta publikacja wyznacza nowy punkt referen‑
cyjny polskich opracowań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Na doda‑
tek można stwierdzić, że punkt ten został wyznaczony jednocześnie dla wielu grup 
odbiorców.

Zacznę od adresu do badaczy. Praca tworzy wyraźny pomost pomiędzy polską 
tradycją badania funkcji personalnej (kadrowej), a badaniami nad zarządzaniem 
zasobami ludzkimi. To mimo wszystko dwie różne generacje myślenia i to w książce 
widać. Przykładem takiego zorientowania jest konsekwentne wprowadzenie pojęcia 
„praktyki” w miejsce popularnego w Polsce określenia funkcje, stworzenie modelu 
badawczego, który odwołuje się do kluczowych osiągnięć światowego HRM, czyli 
systemów wysoce efektywnej pracy, systemów wysokiego zaangażowania oraz rela‑
cji przyczynowo ‑skutkowej, biegnącej od ZZL do efektywności organizacji. Ważna 
jest też konstrukcja składowych (kolejne rozdziały i ich treść) tworzących struk‑
turę modelu. Nie da się nie dostrzec ich silnego umocowania w teorii zarządzania 
i wyraźnego związku z zarządzanie strategicznym. Książka pod redakcją Stanisławy 
Borkowskiej to nie wyspa wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi tylko obraz wie‑
dzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi, jako czynniku budowy strategicznej przewagi 
firmy opartej na innowacyjności. Byłoby dobrze, aby wszyscy badacze podejmowali 
próby sprostania temu punktowi referencyjnemu, który tak silnie łączy teorię zarzą‑
dzania dziedzinowego i generalnego.

Z punktu widzenia praktyków, książka przynosi szereg dowodów, nie tylko na 
to, że innowacje są ważne, ale na to, że można włączyć ZZL do proinnowacyjnego 
zarządzania. Pokazane wyniki badań pozwalają nie tylko usytuować własną firmę na 
tle innych, ale wypracować wnioski. Wystarczy tylko spojrzeć na przykład na rysu‑
nek 6.7. żeby dokonać diagnozy tego, jak się wynagradza w naszej firmie, a jak w fir‑
mach innowatorów. Takich użytecznych informacji jest wiele, choć z kolei niektóre 
wnioski, wydają się jednak bardzo ogólne. Cóż, czasem czytelnik nie dostaje prostej 
recepty, tylko sam sobie ją musi wypisać.

I właśnie takie zmuszanie do aktywnego studiowania pracy jest trzecim punktem 
referencyjnym, na który chciałbym zwrócić uwagę. Książka wydaje się spełniać wręcz 
wzorcowo wymagania lektury uzupełniającej do zajęć na różnych typach studiów. 
Zaczynając od modelu podstawowego, pokazanego przez Redaktorkę w pierwszych 
rozdziałach, a kończąc na dyskusji, każdy z fragmentów nadaje się do ilustrowania 
zagadnień z takich przedmiotów jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie stra‑
tegiczne (część dotycząca implementacji strategii), zarządzanie innowacjami i tym 
podobnych „topowych” przedmiotów. Szczególnie interesujące wydaje się wykorzy‑
stanie dostarczonego materiału na zajęciach ze studiów MBA. Lektura, a następnie 
stawianie wniosków i ich upraktycznianie może pozwalać na kształtowanie kompe‑
tencji studentów w dziedzinie przekładania teorii na praktykę, może uczyć korzystania 
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z wyników badań naukowych dla tworzenia praktycznych rozwiązań motywujących 
pracowników do zakładanych zachowań.

Książka utrzymana jest w duchu zintegrowania ZZL z zarządzaniem generalnym 
i jego priorytetami. Na dodatek konsekwentnie trzyma się tej istoty w całej swojej 
treści. Pokazuje nie tylko wyniki, ale także w aneksie stosowane metody i techniki 
badań. Nie jest zbiorem wcześniej publikowanych prac autorów, nie jest zestawem 
luźnych referatów, ale tworzy logiczną konstrukcję: od założeń do szczegółowych 
rozwiązań i rekomendacji. To czego brakuje to rozszerzonej dyskusji (krytycznej) 
o stosowanych metodach badań.
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Janusz Strużyna

Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej 
teorii zarządzania

Praca zespołowa pod redakcją Marka Jacka Stankiewicza, Wydawnictwo „Dom 
Organizatora”, Toruń 2010. Współautorami są: Aldona Glińska ‑Neweś, Bohdan 
Godziszewski, Robert Karaszewski, Monika Chodorek, Magdalena Kalińska, Rafał 
Haffer, Ryszard Loronczewski, Barbara Józefowicz we współpracy z Towarzystwem 
Naukowym Organizacji i Kierownictwa a także Stowarzyszeniem Wyższej Użytecz‑
ności „Dom Organizatora” w Toruniu.

Jest to publikacja zrealizowana w ramach projektu badawczego nr N N115 28 0034 
pt: Pozytywny potencjał organizacji jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstw. 
Uwarunkowania i sposoby pobudzania oraz wykorzystywania pozytywnego poten‑
cjału organizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami funkcjonującymi w Polsce.

Na realizację tego projektu zespół uzyskał grant Ministerstwa Nauki i Szkolnic‑
twa Wyższego.

Rozwój przedsiębiorstw jest kluczową kategorią w zarządzaniu organizacjami, 
w tym przedsiębiorstwami, która łączy w sobie sens codziennie podejmowanych 
w każdym ich ogniwie działań z przyszłością. Przyszłością, którą organizacje współ‑
tworzą kierując się wypracowanym mechanizmem orientacji i doświadczeniami 
oraz eksperymentami w zarządzaniu. Jest to kategoria niejednoznaczna a na tyle 
ważna, że ciągle poszukuje się koncepcji i teorii, a nawet recept, które umożliwiłyby 
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racjonalizację dążeń do uzyskiwania oczekiwanych wyników. Jednak organizacje 
są zróżnicowane a ich otoczenie złożone i burzliwe, co wydaje się już być jego stałą 
cechą. Przedsiębiorstwa zarządzane strategicznie starają się w myśl zaleceń domi‑
nujących autorytetów w tej dziedzinie budować własną pozycję rynkową w opar‑
ciu o przewagi konkurencyjne, których podstawą są unikalne zasoby przekształcane 
w rdzenne, wyjątkowe kompetencje.

Autorzy nawiązują do idei zarządzania partycypacyjnego, w której to wiodącą rolę 
pełnią wykształceni, odpowiedzialni i zmotywowani a w przypadku ważnych zagad‑
nień rozwojowych, wręcz zdeterminowani pracownicy i kadra kierownicza, zdolni do 
pokonywania przeszkód w realizacji ambitnych, wspólnie ustalanych i realnych celów. 
Ma to również odniesienie do idei granularności rozwoju, koncentracji na mikro‑
‑segmentach i mikro ‑okazjach, które są dostrzegane tylko z perspektywy uważnych 
kadr przedsiębiorstw. Rozwój jest bowiem trudnym zadaniem i wymaga ciągłej uwagi 
i pracy. Utrata perspektywy grozi chaosem, pogorszeniem wyników i utratą pozycji 
rynkowej oraz reputacji wśród klientów, inwestorów, społeczności lokalnej i innych 
interesariuszy. W konsekwencji wartość takich firm migruje do konkurencji a powrót 
na ścieżkę szybkiego i konsekwentnego wzrostu udaje się tylko nielicznym.

Autorzy postawili sobie – w świetle akcentowanej, w większości podejść do roz‑
woju, złożoności i burzliwości otoczenia – bardzo, wydawałoby się, idealistyczne 
pytanie o wspólne podstawy wszystkich udanych koncepcji rozwoju przedsiębiorstw. 
Odpowiedź nazwali Pozytywnym Potencjałem Organizacji (PPO). Jest on rozumiany 
jako łańcuch logicznych powiązań przyczynowo ‑skutkowych pomiędzy zasobami 
przedsiębiorstwa a zestawem pożądanych wyników mierzonych takimi wskaźni‑
kami, jak wydajność, jakość procesów i produktów, pozycja rynkowa, rentowność, 
poziom internacjonalizacji i globalizacji.

Aby zasoby były wykorzystywane prorozwojowo potrzebna jest nie tylko wysoka 
efektywność ich użycia w konkretnych operacjach krótkookresowych, ale i zdolność 
do budowy takiej ich architektury, która stanowiłaby podstawę przewag konkuren‑
cyjnych, jako potencjał zdolny do wystarczająco szybkiego i skutecznego działania 
w każdych okolicznościach. Pod tym względem istnieje tu podobieństwo do koncep‑
cji organizacji uczącej się a także modelu budowy kompetencji dla rozwoju przed‑
siębiorstwa opracowanego w firmie A.T. Kearney, nazwanego  STRETCH, co dobrze 
ilustruje zorganizowany proces konsekwentnego pokonywania wewnętrznego oporu, 
barier, które same przedsiębiorstwa budują wewnątrz, np. w postaci nadmiernej for‑
malizacji, obsesyjnej kontroli, koncentracji na procedurach.

Książka o Pozytywnym Potencjale Organizacji jest opracowaniem wyjątkowym 
i bardzo potrzebnym i dla rozwoju teorii, i dla poszukujących orientacji praktyków. 
Jej wyjątkowość polega na odwadze oparcia się na posiadanych zasobach i wyzwo‑
leniu ich pozytywnego potencjału poprzez właściwą konfigurację. Zakłada się, i na 
tym polega odwaga, że będzie to stymulowało Pozytywną Kulturę i Pozytywny Klimat 
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Organizacyjny, które z kolei będą na tyle dynamicznymi nośnikami zmian, że wywo‑
łają Prorozwojowe Zachowania Pracowników. Odwaga tego założenia polegała nie 
tylko na tym, że zasoby będą wystarczające, wiedza o efektywnej konfiguracji i umie‑
jętności kadry oraz możliwości praktyczne budowy struktur na wysokim poziomie, 
ale również na tym, że inicjatywy pracownicze nie będą prowadziły do rozproszo‑
nych efektów nie budujących silnej strategicznej pozycji. Kluczowy jest tu poziom 
konfliktu, internalizacji wspólnych celów, umiejętności współpracy, integrującej roli 
wartości i wizji rozwojowej, presji czasu.

Autorzy podeszli do tego zadania wykazując wielką staranność metodyczną w iden‑
tyfikacji elementów budowanego modelu relacji tworzących Pozytywny Potencjał 
Organizacji oraz idąc głębiej, składników konstrukcyjnych każdego z nich, co w sposób 
bliższy rzeczywistości organizacyjnej umożliwia ocenę uwarunkowań sprzyjających 
budowie tego potencjału, zwłaszcza w odniesieniu do Polski. Nawiązują w ten spo‑
sób do kulturowego zróżnicowania przedsiębiorstw i behawioralnego nurtu badaw‑
czego, co przełożyło się na oryginalne wyniki badań w postaci enumeracji istotnych 
dla badanej grupy przedsiębiorstw składników modelu, ich zróżnicowanych pod‑
staw budowy oraz zależności między nimi. Stosując bogate instrumentarium metod 
badawczych, od ankiet i wywiadów, poprzez case studies oraz badania statystyczne 
relacji pomiędzy ogniwami po metodę delficką (ekspercką), udało się zdiagnozować 
strukturę, powiązania i dynamikę zmian pod wpływem zidentyfikowanych uwarun‑
kowań wewnętrznych i zewnętrznych. Bardzo interesujące jest empiryczne zdefinio‑
wanie 7 wymiarów rozwoju przedsiębiorstwa.

Publikacja składa się ze wstępu, 10 rozdziałów przedstawiających koncepcję 
i wyniki badań oraz obszernej bibliografii. Ze względu na nowatorski a jednocześnie 
silnie oparty na podstawowych fundamentach nauk organizacji i zarządzania zakres 
opracowania konieczne wydaje się przedstawienie w kolejnych rozdziałach poszcze‑
gólnych bloków zagadnień przez autorów z Zespołu badawczego.

I tak, po inspirującym wstępie M.J. Stankiewicza, prezentującym założenia badań, 
ich cele i model opisujący badany obszar rzeczywistości oraz zakres prowadzonych 
prac, w rozdziale pierwszym Bogdan Godziszewski uświadamia czytelnikowi, że 
rozwój społeczno ‑gospodarczy, w każdym państwie będący bardzo ważnym celem, 
bez względu na okoliczności, zawsze skłania do stawiania wielu pytań i na poziomie 
całej gospodarki i na poziomie przedsiębiorstw, które poprzez podejmowane dzia‑
łania są siłą sprawczą rozwoju. Powstaje wiele dylematów związanych z samą naturą 
zależności pomiędzy rozwojem a wzrostem i ich przejawami oraz miarami stosowa‑
nymi w działalności gospodarczej na różnych poziomach regulacji. W przedsiębior‑
stwie musi w procesie formułowania celów nastąpić wybór priorytetów pozwalający 
na podjęcie jednoznacznych zorganizowanych działań, co mogłoby oznaczać, że 
jedne cele będą realizowane kosztem innych. Jednak złożoność oczekiwań i presji ze 
strony różnych środowisk stawia nowe wyzwania przed zarządzaniem: jak skutecznie 
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i odpowiedzialnie rozwijać się w świecie paradoksów. Menedżerski punkt widzenia 
w sytuacji ewidentnych ograniczeń jest prostszy: najpierw wybór priorytetów, potem 
formułowanie celów i sposobów działania oraz koncentracja na realizacji i osiąga‑
niu wyników, bo to jest proces poddający się kontroli. „Rozwój przedsiębiorstwa nie 
jest celem samym w sobie, a jedynie warunkiem realizacji celów” (s. 20). W zarzą‑
dzaniu wypracowano szereg wskaźników pomiaru symptomów rozwoju w dowolnej 
dziedzinie aktywności, które Autor porządkuje. Następnie skupia się na uwarunko‑
waniach i czynnikach rozwoju, eksponując wśród czynników zewnętrznych globali‑
zację i jej wpływ na nowe paradygmaty w zarządzaniu strategicznym oraz kluczową 
rolę zasobów, tak jak rozumiał to M.E. Porter w swoim „diamencie” definiującym 
4 uwarunkowania konkurencyjności krajów, będących platformą dla budowy prze‑
wag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa. Wśród wewnętrznych czynników roz‑
woju Autor bazując na różnorodnych typologiach zasobów wyróżnia te, które mają 
największy potencjał do kreowania przewag strategicznych, tj. zwłaszcza zasobach 
niematerialnych o charakterze relacyjnym i kompetencyjnym oraz związanych z kul‑
turą, klimatem i nastawieniami. Zwraca uwagę na specyficzne prawidłowości rzą‑
dzące gromadzeniem, wykorzystywaniem, efektywnością i unikalnością zasobów, 
mających wpływ na procesy budowy przewag oraz procesy imitacji i erozji ustano‑
wionych przewag konkurencyjnych. Z tych względów ważną podstawą Pozytywnego 
Potencjału Organizacji są zasoby niematerialne celowo budowane w przedsiębior‑
stwach przez kadrę kierowniczą i wszystkich pracowników.

W rozdziale drugim Aldona Glińska ‑Neweś przedstawia Pozytywny Potencjał 
Organizacji jako prorozwojową architekturę zasobów przedsiębiorstwa. Autorka 
plasuje koncepcję PPO w nowoczesnym nurcie ogłoszonym w minionej dekadzie 
w USA1 przez zespół w składzie: K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn jako uzu‑
pełnienie toku rozumowania i działania nastawionego na zapobieganie lub przeciw‑
działanie niepożądanym efektom. To nie koncentracja na słabościach organizacji a na 
jej silnych stronach i talentach tworzy warunki do działań inspirowanych dążeniem 
do dobra i szczęścia, doskonałości i budowy warunków współpracy oraz pozytyw‑
nych relacji z innymi ludźmi. Jest to zwrócenie się w kierunku tzw. miękkich czyn‑
ników w zarządzaniu i systematyczne odkrywanie warunków, w których uwalniana 
jest ich olbrzymia siła będąca źródłem elastyczności, kreatywności, konsekwencji 
w dążeniu do ważnych celów i budowy ładu społecznego.

W kolejnych rozdziałach prezentowane są wyniki badań empirycznych. W roz‑
dziale trzecim Monika Chodorek opisuje stan PPO postrzegany w polskich przedsię‑
biorstwach. Badane zmienne obejmowały: zasoby materialne budujące nowoczesne 
środowisko pracy, uzgodnione założenia i sposoby realizacji strategii przedsiębiorstwa, 

1 K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn (red.), Positive Organizational Scholarship Foundations of a New 
Discipline, Berret ‑Koehler Publ., San Francisco 2003.
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strukturę organizacyjną, zarządzanie zasobami ludzkimi wraz z integracją oraz iden‑
tyfikowaniem się pracowników z firmą, obszar władzy i demokratyzacji zarządza‑
nia, przywództwo, kontrolę, innowacje. Wyniki badań świadczą, że stan PPO jest na 
poziomie średnim we wszystkich aspektach, co wskazuje, że „szklanka jest w poło‑
wie pełna lub w połowie pusta”, co, myśląc pozytywnie jako organizator, w przeci‑
wieństwie do stwierdzenia o szklance, oznacza duży potencjał pozytywnych zmian 
do wprowadzenia. Jest to argument przemawiający za dużym znaczeniem podję‑
tych badań.

W rozdziale czwartym A.Glińska ‑Neweś przedstawia Pozytywną Kulturę Orga‑
nizacji (PKuO) jako efekt PPO. W ślad za listą 19 wartości uporządkowanych hierar‑
chicznie ze względu na siłę oddziaływania na prorozwojowe zachowania pracowników, 
wśród których prym wiodą zaangażowanie, odpowiedzialność, kreatywność, adapta‑
cyjność, uczciwość i zaufanie, autorka wyróżnia typowe dla kultury wysokiego lub 
małego zaangażowania artefakty w postaci prorozwojowych zachowań pracowników 
poparte badaniami korelacji, symptomy i wyniki rozwoju. Bardzo interesujące jest 
porównanie wyników ankiet oceniających wartości będące elementami Pozytywnej 
Kultury Organizacyjnej przedsiębiorstw polskich oraz zagranicznych z dominującym 
kapitałem francuskim i japońskim działających w Polsce. Pomimo subiektywizmu 
odpowiedzi, typowego dla tej metody badawczej, porównanie to budzi optymizm 
w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw oraz pokazuje dalszą perspektywę rozwo‑
jową. Większe nadzieje na zmiany oparte na tych wartościach należy wiązać z przed‑
siębiorstwami nowo powstałymi w procesie transformacji systemowej, zatrudniającymi 
pracowników o średniej wieku do 40 lat. Autorka zwraca szczególną uwagę na ponad‑
przeciętną w sektorze innowacyjność tych przedsiębiorstw, ich zyskowność, wzrost 
renomy i poziomu satysfakcji pracowników.

W rozdziale piątym Magdalena Kalińska koncentruje się na ocenie efektu PPO, 
jakim jest Pozytywny Klimat Organizacji (PKlO), który Autorka nawiązując do klasy‑
ków tego pojęcia, K. Lewina, R. Lippita, R.K. White’a oraz młodszej generacji badaczy, 
jak R.E. Kopelman, A.P. Brief i R.A. Guzzo definiuje jako „medium postrzegania” śro‑
dowiska kulturowego organizacji i zjawisk zewnętrznych na zachowania pracownicze. 
Jest to ujęcie typowe dla psychologii, tak jak kultura organizacyjna głównie socjologii 
i antropologii. Wyróżnione 6 składników PKlO zostało ocenionych przez ekspertów, 
co pozwoliło wyłonić grupę przedsiębiorstw o najlepszym klimacie a następnie oce‑
nić jego wpływ na innowacyjność i satysfakcję pracowników. Wyniki badań pozwo‑
liły na istotne pogłębienie dotychczasowej wiedzy w tym zakresie.

Kontynuacją tych rozważań jest identyfikacja Prorozwojowych Zachowań Pracow‑
niczych (PZP) dokonana przez Barbarę Józefowicz w rozdziale szóstym, prowadzona 
w nurcie badań nad zachowaniami organizacyjnymi (Organizational Behavior). Została 
dokonana ocena średniej siły wpływu sformułowanych 35 elementów zachowań pra‑
cowników uznanych jako podstawa rozwoju przedsiębiorstw. Badania potwierdzają 
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zwłaszcza znaczenie uwzględniania w procesie samodoskonalenia własnej pracy 
uwag oraz faktu satysfakcji klientów, co przekłada się na wiele pozytywnych relacji 
między klientami a przedsiębiorstwem. Dalsze elementy zachowań to kreatywność 
i odwaga w wypowiadaniu własnego zdania. Prorozwojowe zachowania pracowników 
zostały również porównane w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych działają‑
cych w Polsce, co stanowi przyczynek do pogłębionych badań międzykulturowych, 
tak istotnych w dobie umiędzynarodawiania i globalizacji przedsiębiorstw.

W rozdziale siódmym Rafał Haffer podjął się zadania o dużym znaczeniu metodo‑
logicznym polegającego na przedstawieniu modelowych zależności pomiędzy zmien‑
nymi niezależnymi w badaniu (zasobowej PPO oraz behawioralnych PKuO i PKlO), 
behawioralną zmienną pośredniczącą, tj. Prorozwojowymi Zachowaniami Pracow‑
niczymi (PZP) oraz zmiennymi wynikowymi, tj. rozwojem przedsiębiorstwa (RP) 
i wynikami działalności przedsiębiorstwa (WDP). W efekcie powstał model wewnątrz‑
organizacyjnych oddziaływań PPO, w którym sformułowano szereg hipotetycznych 
założeń relacji między jego elementami a następnie podjęto udaną próbę identyfi‑
kacji i oceny tych relacji. Oceny eksperckie zostały wykorzystane do estymacji tego 
modelu, a następnie zweryfikowane w badaniach przedsiębiorstw. Bardzo interesujące 
a zarazem niezwykle pragmatyczne wydają się wnioski dotyczące siły wpływu PPO 
na kulturę organizacyjną, zwłaszcza w odniesieniu do strategii, struktury organiza‑
cyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, sposobu sprawowania władzy, przywództwa 
i kontroli. Wyrafinowane metody statystyczne pozwoliły na ugruntowane empirycznie 
wnioskowanie dotyczące ważności poszczególnych czynników wpływu na wyniki, za 
które kadra kierownicza powinna być bardzo wdzięczna zespołowi badawczemu, bo 
jest to zestaw przejrzyście zwizualizowanych relacji (zob. Macierz poziomu osiągnięć 
w zakresie składników PPO oraz siły ich wpływu na PKlO, macierz poziomu osią‑
gnięć w zakresie składników PKuO oraz siły ich wpływu na PKlO, macierz poziomu 
osiągnięć w zakresie składników PKuO oraz siły ich wpływu na PZP, s. 207–208).

Ukoronowaniem badań jest oparty na nich, ale wykraczający poza ich zakres, 
zarys modelu kształtowania Pozytywnego Potencjału Organizacji w przedsiębiorstwie 
opracowany w rozdziale ósmym przez M.J. Stankiewicza. PPO jest tu przedstawiony 
jako funkcja dwóch czynników warunkujących (wymienione są uwarunkowa‑
nia zewnętrzne oraz wewnątrzorganizacyjne), której wartość może być in plus lub 
in minus modyfikowana przez czynniki nierozpoznane. Czynniki zidentyfikowane 
można objąć oddziaływaniem organizacji, cenna jest więc ich oparta na badaniach 
enumeracja, która potwierdza znaczenie modelu  PESTE, poziom makro (ogólnogo‑
spodarczy) i poziom mezo (branża), z jakiego odbywa się oddziaływanie na przed‑
siębiorstwo oraz wpływ trendów związanych z globalizacją i przynależnością do 
ugrupowań integracyjnych, jak Unia Europejska. Wszystkie 12 wyłonionych uwa‑
runkowań zostało szczegółowo rozłożonych na czynniki składowe wraz z przedsta‑
wieniem siły ich wpływu według trzech źródeł oceny: ekspertów, ankietowanych 
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oraz CEO. Oryginalnie zostały ujęte uwarunkowania wewnętrzne w tym modelu, 
uwzględniające nie tylko listę typowych czynników wewnętrznych, lecz również kom‑
ponentów architektury zewnętrznej polegającej na układzie ważnych dla budowy 
pozytywnego potencjału organizacji relacji zewnętrznych, na które przedsiębior‑
stwo nie ma pełnego wpływu, ale które może w sposób świadomy i celowy budo‑
wać. Ujęcie to pozwala na traktowanie organizacji jako systemu otwartego, co jest 
szczególnie ważne w odniesieniu do rozwoju, ale jednocześnie jako podmiotu posia‑
dającego własną tożsamość kulturową umożliwiającą spójne i unikalne dla danego 
podmiotu ścieżki rozwoju.

Ryszard Lorenczewski w rozdziale dziewiątym uzupełnia rozważania analizą roli 
poszczególnych interesariuszy, których wpływ może umożliwiać w sposób instytu‑
cjonalny, np. poprzez standardy ładu korporacyjnego lub wspomagać budowę PPO, 
lecz może też oddziaływać negatywnie w przypadku konfliktu celów lub sprzeczno‑
ści oczekiwań innych podmiotów.

Głównym orężem używanym w warunkach turbulentnego otoczenia ma być, 
o czym przekonuje w rozdziale dziesiątym Robert Karaszewski, silne przywództwo. 
To właśnie oni, dobrze przygotowani przywódcy, są odpowiedzialni za wypracowa‑
nie sposobów reagowania na zmiany, budowę zaufania, pokonywanie barier. Tylko 
pozytywna podbudowa procesu transformacji, zdaniem nie tylko tego Autora, może 
prowadzić do długofalowego sukcesu. Jak wskazują opisy „wizjonerskich organizacji” 
oraz „ukrytych mistrzów”, zawsze budują oni silne kultury, choć nie zawsze potrzebni 
są silni liderzy w rozumieniu wielkich indywidualności i „rządów silnej ręki”.

Wyjątkowość tej publikacji polega m in. na sposobie adresowania tematyki roz‑
woju. Jest to sposób optymistyczny, dogłębnie rozpracowany, tak, że każda firma może 
pójść tym samym tropem i dojść do właściwych dla siebie, konstruktywnych wnio‑
sków. Aż się prosi o amerykański slogan motywujący do działania pomimo prze‑
szkód: „YOU CAN DO IT!”, nawiązujący do, niemożliwej do przecenienia zachęty, 
do pozytywnego myślenia (positive reinforcement), gdyż to ona wyzwala siłę. W przy‑
padku Pozytywnego Potencjału Organizacji jest wiele źródeł tej siły, które badacze 
zidentyfikowali, wymagają one wspólnej troski, żeby, używając metafory ekologicz‑
nej, nie zostały zanieczyszczone i żeby nie wysychały z powodu nadużyć, ignoran‑
cji i zaniedbań.

Jest to bardzo udana publikacja zespołu toruńskiego, bogata w treści i propozy‑
cje inspirujące do dalszych badań naukowych i doskonalenia praktyki zarządzania 
rozwojem przedsiębiorstw, elegancka w formie, dobrze udokumentowana, bardzo 
przydatna w dydaktyce obecnych i przyszłych kadr menedżerskich.

Grażyna Leśniak ‑Łebkowska 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
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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 kluczo‑
wymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angielskim) 
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 będą przekazywane do recenzji pod warunkiem, że zo‑
staną 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 lokalne 
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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