
ORGANIZATION AND MANAGEMENT

O
RG

A
N

IZA
C

JA
 I K

IERO
W

A
N

IE

ORGANIZACJA
I KIEROWANIE

NR 1 (144) ROK 2011
Indeks 367850               ISSN 0137-5466

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 
W WARSZAWIE

Siedziba:
Wydział I PAN
PKiN, Plac Defi lad 1
00-901 Warszawa
www.pan.pl

Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ofi cyna Wydawnicza 
al. Niepodległości 164
02-554 Warszawa
tel. 22 564 94 86, 22 564 95 34 
fax 22 564 86 86
e-mail: oik@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/oik/ 

ISSN 0137-5466

N
R 1 (144) RO

K
 2011



ORGANIZATIONANDMANAGEMENT

ORGANIZACJA
IKIEROWANIE

NR 1(144)ROK2011
Indeks 367850 ISSN 0137-5466

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
W WARSZAWIE

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   1 2011-05-10   11:38:39



WYDAWCA:

KOMITETNAUKORGANIZACJII ZARZĄDZANIA
POLSKIEJAKADEMIINAUKI SZKOŁA
GŁÓWNAHANDLOWAW WARSZAWIE

PublikacjadofinansowanaprzezMinisterstwoNaukii SzkolnictwaWyższego

Komitetredakcyjny:
StanisławSudoł(UniwersytetMikołajaKopernika) –przewodniczący
SzymonCyfert(UniwersytetEkonomicznyw Poznaniu) –redaktornaczelny
PiotrWachowiak(SzkołaGłównaHandlowaw Warszawie) –sekretarzredakcji
KlausBrockhoff(WissenschaftlicheHochschulefürUnternehmensführungVallendar,Niemcy)
MariuszBratnicki(AkademiaEkonomicznaw Katowicach)
ZbigniewDworzecki(SzkołaGłównaHandlowaw Warszawie)
IrenaHejduk(PolitechnikaWarszawska)
JanJeżak(UniwersytetŁódzki)
RainerMaar(UniversitätderBundeswehr,München,Niemcy)
ClaudeMartin(UniversiteGrenoble,Francja)
MieczysławMoszkowicz(PolitechnikaWrocławska)
MariaRomanowska(SzkołaGłównaHandlowaw Warszawie)
RyszardRutka(UniwersytetGdański)
NorbertThom(UniversitätBern,Szwajcaria)

Redaktorprowadzący:AnnaMatysiak,tel.22 564 98 36,e‑mail:anna.matysiak@sgh.waw.pl
Redaktortechniczny:EwaŁukasiewicz,tel.22 564 94 78,e‑mail:ewa.lukasiewicz@sgh.waw.pl
Dystrybucjai promocja:AnnaCzułek,tel.22 564 98 37,e‑mail:anna.czulek@sgh.waw.pl
Sekretariat:AnnaDomalewska,tel.22 564 95 34,e‑mail:anna.domalewska@sgh.waw.pl

©CopyrightbyPolskaAkademiaNauk –KomitetNaukOrganizacjii Zarządzania
&SzkołaGłównaHandlowaw Warszawie,Warszawa2011
Wszelkieprawazastrzeżone.Kopiowanie,przedrukowywaniei rozpowszechnianiecałości
lubfragmentówniniejszejpublikacjibezzgodywydawcyzabronione.

Wszystkieartykułyzamieszczonew czasopiśmiesąrecenzowane.
Allarticlespublishedinthequarterlyaresubjecttoreviews.

Adresredakcji:
SzkołaGłównaHandlowaw Warszawie –OficynaWydawnicza
al.Niepodległości164,02‑554Warszawa
tel.22 564 94 86,22 564 95 34,fax22 564 86 86
e‑mail:oik@sgh.waw.pl,www.sgh.waw.pl/oik/

Projektokładki:AgencjaPromocyjno‑WydawniczaUNIGRAF,www.unigraf.bydgoszcz.pl
Składi łamanie:DMQuadro
Druki oprawa:QUICK‑DRUKs.c.,tel.42 639 52 92,e‑mail:quick@druk.pdi.pl

nakład400egz.

Zamówienie62/V/11

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   2 2011-05-10   11:38:39



ORGANIZACJAI KIEROWANIE•nr 1/2011(144) 3

Spistreści

SzymonCyfert

ODREDAKTORANACZELNEGO�������������������������������������������������������� 5

SzymonCyfert,KazimierzKrzakiewicz

WSPOMNIENIEO PROFESORZEJÓZEFIEBORONIU������������������������ 7

MagdalenaBielenia-Grajewska

AKSJOLOGICZNEUJĘCIEDESTABILIZACJIORGANIZACYJNEJ�
WARTOŚCIKORPORACYJNEW CZASIEKRYZYSU�������������������������� 11
AXIOLOGICALCONCEPTUALIZATIONOFORGANIZATIONAL
DESTABILIZATION�CORPORATEVALUESINTHETIMEOFCRISIS����������������� 25

AdamHoszman

MODELEKOOPERENCJIW SEKTORZETRANSPORTU
LOTNICZEGO������������������������������������������������������������������������������������ 27
MODELSOFCOOPETITIONINAIRTRANSPORTINDUSTRY�������������������������39

MirosławJarosiński

STANZAAWANSOWANIAINTERNACJONALIZACJIPOLSKICH
PRZEDSIĘBIORSTW��������������������������������������������������������������������������41
STATEOFPROGRESSOFPOLISHCOMPANIES’INTERNATIONALISATION������50

MagdalenaMikołajek-Gocejna

POWRÓTDOSTRATEGICZNEGOUJĘCIAVALUEBASED
MANAGEMENT����������������������������������������������������������������������������������51
RETURNTOTHESTRATEGICAPPROACHTO VALUEBASEDMANAGEMENT��65

KazimierzMrozowicz

TEORIAZACHOWAŃORGANIZACYJNYCH(NA PODSTAWIE
NIEKTÓRYCHASPEKTÓWROLISPOŁECZNEJRATOWNIKA
GÓRSKIEGOGOPR)�������������������������������������������������������������������������� 67
THEORYOFORGANIZATIONALBEHAVIOR(BASEDONCERTAIN
ASPECTSOFTHESOCIALROLEOFMOUNTAIN
RESCUERMOUNTAINRESCUE)��������������������������������������������������������������� 85

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   3 2011-05-10   11:38:39



Spistreści

ORGANIZACJAI KIEROWANIE•nr 1/2011(144)4

GrażynaAniszewska

ZMIANYW KULTURZEORGANIZACYJNEJ
NIESPRYWATYZOWANYCHSPÓŁEKW POLSCE�STUDIUM
PRZYPADKU������������������������������������������������������������������������������������� 87
ORGANIZATIONALCULTURECHANGESINUNPRIVATIZEDCOMPANIES
INPOLAND�THECASESTUDY���������������������������������������������������������������� 97

DariuszTurek

CZYETYKAWZARZĄDZANIUMOŻEPRZECIWDZIAŁAĆ
NIEETYCZNEMUPOSTĘPOWANIUPRACOWNIKÓW? �������������������� 99
AREETHICSOFMANAGEMENTCANPREVENTUNETHICALWORK
BEHAVIOROFEMPLOYEES?������������������������������������������������������������������115

SylwiaStachowska,AdamPieńkowski
MOTYWOWANIEZAWODNIKÓWKLUBÓWSPORTOWYCH
DOZAANGAŻOWANIAORGANIZACYJNEGO�������������������������������� 117
MOTIVATIONOFSPORTSCLUBS’MEMBERSFORORGANIZATIONAL
ENGAGEMENT�������������������������������������������������������������������������������������137

SławomirWinch

NEGOCJACJEI TOŻSAMOŚĆJAKOWYMIARYTYPOLOGII
ORGANIZACJIGOSPODARCZYCH������������������������������������������������ 139
NEGOTIATIONSANDASDIMENSIONOFTYPOLOGYECONOMICS
ORGANIZATION����������������������������������������������������������������������������������� 153

RECENZJEIOMÓWIENIA��������������������������������������������������������������� 155

OFICYNAWYDAWNICZASGHPOLECA����������������������������������������� 161

INFORMACJADLAAUTORÓW������������������������������������������������������ 163

WARUNKISPRZEDAŻYIPRENUMERATY�������������������������������������� 165

KOMITETNAUKORGANIZACJIIZARZĄDZANIA
POLSKIEJAKADEMIINAUK������������������������������������������������������������ 166

SZKOŁAGŁÓWNAHANDLOWAWWARSZAWIE���������������������������167

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   4 2011-05-10   11:38:39



ORGANIZACJAI KIEROWANIE•nr 1/2011(144) 5

SZYMONCYFERT

ODREDAKTORANACZELNEGO

SzanowniPaństwo,

Początekrokuto dobryczasna wprowadzaniezmian.Dlaczasopisma„Organi‑
zacjai Kierowanie”początektegorokubyło tyleszczególny,żezmianadotyczyła
obsadystanowiskaRedaktoraNaczelnego.Odtegonumerumamprzyjemnośćkie‑
rowaćzespołemwydającymKwartalnik.Oczywiściezmianana stanowiskuRedak‑
toraNaczelnegonieoznaczazmianymisji,którąnadalpozostajeintegracjaśrodo‑
wiskanaukowegoorazprezentacjaosiągnięćpolskiejmyśliz zakresuzarządzania.

Zmiany,którejakozespółzamierzamywprowadzać,będąmiałycharakterewo‑
lucyjnyi będąstanowiłynaturalnąkonsekwencjęprocesów,którezostałyjużuru‑
chomione.Dołożymywszelkichstarań,abyzapewnićnajwyższestandardyzarówno
w obszarzedyskusjinaukowej, jak i  jakościprezentowanychpublikacji,comamy
nadziejęznajdzieprzełożeniena umocnieniewizerunkuKwartalnikaw środowisku
naukowym.Oczywiściejesteśmyświadomi,żesukceskażdegoczasopisma,na coraz
to trudniejszymrynkuwydawniczym,zależyodCzytelników,a to z koleizdetermi‑
nowanejestjakościąpublikowanychartykułów.Dlategoteżliczymyna Państwaza‑
angażowaniew proceswspółtworzeniaczasopisma.

PrzejmującobowiązkiRedaktoraNaczelnego,chciałbymjednocześniepodzięko‑
waćprof.drhab.ŁukaszowiSułkowskiemu,któryprzezostatniesześćlatzarządzał
Kwartalnikiem„Organizacjai Kierowanie”.

Z wyrazamiszacunku
dr hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw. UEP

Redaktor Naczelny Kwartalnika OiK

W poprzednimnumerzekwartalnika„Organizacja i Kierowanie”nr 5 (143)
błędniepodaliśmyimięPanadrPatrykaGałuszkiz InstytutuEkonomiiWydziału
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Ekonomiczno‑SocjologiczneUŁ,jakodrPiotrGałuszka.Powinnobyć:drPatryk
Gałuszka,„Wytwórniamuzycznajakonowaformaorganizacjidziałnościfonogra‑
ficznej”(Virtual record label as a new form of organization of a record label).

SzanownegoAutoraserdecznieprzepraszamyzatę niefortunnąpomyłkę.

Redakcja
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SZYMONCYFERT*,KAZIMIERZKRZAKIEWICZ**

WSPOMNIENIEO PROFESORZE
JÓZEFIEBORONIU

W dniu11 marca2011 rokuw Poznaniuzmarłprof.zw.drhab.JózefBoroń,wy‑
bitnyprzedstawicielnauko zarządzaniu,współtwórcawielkopolskiejszkołyzarzą‑
dzania,nauczycielakademicki,wychowawcakilkupokoleńnaukowców.

ProfesorJózefBorońurodziłsię12 listopada1920 rokuw Jaworzniew rodzinie
górniczej.Szkołęśredniąukończyłw maju1939 roku.W czasieIIwojnyświatowej
pracowałjakorobotnikprzymusowyw kopalniwęglakamiennego.

* Drhab.SzymonCyfert–prof.nadzw.UEP,RedaktorNaczelny„Organizacjai Kierowanie”.
** Prof.drhab.KazimierzKrzakiewicz–kierownikKatedryTeoriiOrganizacjii ZarządzaniaUEP.
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Profesorcałeswojeżyciezawodowezwiązałz UniwersytetemEkonomicznym
w Poznaniu,pełniłw nimfunkcjeDziekanai ProdziekanaWydziałuOgólno‑Ekono‑
micznego,członkaRadyWydziału,Senatu.Studiaw ówczesnejAkademiiHandlowej
w Poznaniurozpocząłw 1946 roku.W 1949 rokuzostałzatrudnionyna stanowisku
asystentarokuw KatedrzeRachunkowości.W 1961 rokuobroniłdysertacjędoktor‑
skąpoświęconąlokalizacjiprzemysłuna ziemiachzachodnich.Jegozainteresowa‑
niabadawczedotycząceorganizacjii zarządzaniaprzemysłemzaowocowałypracą
habilitacyjnąpoświęconąrozwojowiprzemysłuw NRD,obronionąw 1966 roku.
Tytułprofesoranadzwyczajnegootrzymałw 1972 roku,a profesorazwyczajnego
w 1982 roku.W 1991 rokuProfesorJózefBorońprzeszedłna emeryturę,alenadal
podtrzymywałzwiązkiz UniwersytetemEkonomicznym.

ProfesorJózefBorońbyłznanyw środowiskuakademickimjakoinicjatorróż‑
negorodzajuaktywnościbadawczych,konferencji,seminariów,w których,jakoje‑
denz pierwszychnaukowcóww Polsce,wskazywałna koniecznośćrozwojunauk
o organizacjii zarządzaniuorazwłączeniaichdoprogramówstudiówekonomicz‑
nych.PrzekonanianaukoweProfesoraodnoszącesiędozasadnościinstytucjonali‑
zacjinauko organizacjii zarządzaniuzaowocowałypowołaniemw 1976 rokuw ów‑
czesnejAkademiiEkonomicznejw PoznaniuInstytutuOrganizacjii Zarządzania,
któregonastępniebyłwieloletnimdyrektorem.

Profesor,kontynuującdorobekT. Kotarbińskiegoi J. Zieleniewskiego,należałdo
popularyzatorówpolskiejmyśliprakseologicznej.Środowiskomłodychnaukowców
skupionychwokółProfesoradałopoczątekwielkopolskiejszkolezarządzania,roz‑
wijanejnadalprzezKatedręTeoriiOrganizacjii Zarządzania.

PracadydaktycznaProfesorazaowocowaławypromowaniem11doktorówi około
700magistrantóworaz dyplomantów.WykładyProfesoracieszyłysięwśródsłucha‑
czyzawszedużąpopularnością,o którejdecydowałomiędzyinnymiichsilnepo‑
wiązaniez wiedząpraktyczną.Jakonauczycielakademickii wychowawcawielupo‑
koleństudentówbyłzwolennikiemnieskrępowanejwolnościpoglądównaukowych.
Swoichpracownikówinspirowałzawszedokrytycznegoosądubadawczego,podej‑
mowaniatrudnychwyzwańbadawczych,niepodleganiakoniunkturalnymmodom
badawczym,dociekliwościw poznaniunaukowym.ProfesorJózefBorońbyłczło‑
wiekiembezinteresownym,uczciwym,zawszegotowymnieśćpomoc.Zachowania
Profesoracechowałyzawszeetycznośći skromność,byłczłowiekiemniezwykleżycz‑
liwym,szczególniew stosunkudomłodychadeptównauki.

ProfesorJózefBorońbyłautorembądźwspółautoremponaddwustupublika‑
cjinaukowych.Profesorwiedzęnaukowcaz zakresunauko organizacjii zarządza‑
niuweryfikowałz rzeczywistościąpraktykigospodarczej,opracowująckilkadziesiąt
ekspertyzorazkierujączespołamikonsultantówgospodarczych.Bardzodobrazna‑
jomośćgospodarkiniemieckiejowocowała intensywnąwspółpracąz niemieckim
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Wspomnienieo profesorzeJózefieBoroniu

ośrodkaminaukowymi:Uniwersytetemim.M. Lutraw Halle,uniwersytetamiw Mar‑
burgu,Kolonii,Műnster,Bremen,Hamburgui Bochum.

KompetencjenaukoweProfesoraspowodowały,żebyłzapraszanydopracw róż‑
nychinstytucjachnaukipolskiej– przezdwiekadencjepełniłfunkcjęprzewodni‑
czącegoKomisjiEkonomicznejRadyGłównejNaukii SzkolnictwaWyższego.Od
1957 rokubyłaktywnymczłonkiemTowarzystwaNaukowegoOrganizacjii Kierow‑
nictwa,w działaniachktóregobyłinicjatoremwieluprzedsięwzięć,konferencji,se‑
minariówi szkoleńpropagującychwiedzęz zakresuzarządzaniawśródpraktyków
życiagospodarczego.Ponad35 latbyłczłonkiemKomitetuNaukOrganizacjii Zarzą‑
dzaniaPolskiejAkademiiNauk,któregow 1998 rokuzostałczłonkiemhonorowym.
Od1953 rokubyłczłonkiemPolskiegoTowarzystwaEkonomicznego,od1956 roku
– InstytutuZachodniegow Poznaniu,a od1962 roku−członkiemPolskiegoTowa‑
rzystwaPrzyjaciółNaukw Poznaniu.

W uznaniuJegozasługdlarozwojunaukii praktykizarządzaniazostałuhonoro‑
wanywielomamedalamii odznaczeniami.ZostałodznaczonyKrzyżemKomandor‑
skimOrderuOdrodzeniaPolski,KrzyżemOficerskimOrderuOdrodzeniaPolski,
KrzyżemKawalerskimOrderuOdrodzeniaPolski,ZłotymKrzyżemZasługi,Meda‑
lemKomisjiEdukacjiNarodowej,MedalemKarolaAdamieckiego.Byłhonorowym
obywatelemmiastaPoznaniai zasłużonymobywatelemwojewództwapoznańskiego,
zielonogórskiegoi bydgoskiego.
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MAGDALENABIELENIA-GRAJEWSKA*

AKSJOLOGICZNEUJĘCIE
DESTABILIZACJI

ORGANIZACYJNEJ�
WARTOŚCIKORPORACYJNE

W CZASIEKRYZYSU

Wstęp

Istniejekilkacechdeterminującychzłożonycharakterfirmfunkcjonujących
w XXI wieku.Popierwsze,współczesneorganizacjesą zesobąściślepowiązane,
a zarazemglobalnierozproszonei  technologicznieskomplikowane[79].Podru‑
gie,w dzisiejszychczasachmożnazaobserwowaćrosnącąliczbęczynnikówwpły‑
wającychna działalnośćfirm.Zjawiskoto przejawiasięmiędzyinnymiwewzroście
rolimedióworazliczbyinteresariuszyzainteresowanychpośredniolubbezpośred‑
nioaktywnościąprzedsiębiorstw.Potrzecie,nienależypominąćaspektuprawnego
związanegozezwiększającąsięliczbąprzepisówdeterminującychfunkcjonowanie
organizacji[6].Poczwarte,współczesnefirmyto organizacjetransnarodowedzia‑
łającew wielukrajachi w ramachwielusystemów.Wymienionawieloczynnikowość
i wieloaspektowośćotoczeniakorporacyjnegosprawia,żeorganizacjesą narażone
na wpływróżnychsytuacjikryzysowych,zarównona poziomiewewnętrznym,jak
i zewnętrznym.W związkuz tymistotnejwaginabierająrozważaniana tematcech,
którepowinnaposiadaćorganizacja,abymócsprostaćwyzwaniomwspółczesnego
światai efektywniedziałaćwewspółczesnej„kulturzeniepewności”[8].Jakstarałam
sięwykazaćw swoichwcześniejszychpublikacjach[np. 10],jednymz czynników,

* DrMagdalenaBielenia-Grajewska– ZakładTranslatorskii KomunikacjiMiędzykulturowej,Instytut
Anglistyki,UniwersytetGdański.
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którywpływana sposóbzachowaniasięfirmyw obliczunadchodzącychzmian,jest
kulturaorganizacyjna.Zawężającrozważaniatylkodowybranychelementówkultury
organizacyjnej,wartozwrócićuwagęna wartościkorporacyjnei ichrolęw kształ‑
towaniużyciaorganizacji.Współcześniewielumenedżerówpodkreślawagęzarzą‑
dzaniawartościami,któreprzejawiasię tym,żewszystkiedziałaniakorporacyjne
powinnybyćzwiązanez wytwarzaniemwartości[44].Wynikato z faktu,żebiznes
jestgłębokoosadzonyw społeczeństwiei posiadawobecniegozobowiązania[16],
polegającemiędzyinnymina dążeniuprzezorganizacjędopoprawywarunkówso‑
cjalnych,ekonomicznych,kulturowychorazśrodowiskowychspołeczeństwa[25].Te
aspektynabierająszczególnegoznaczeniaw czasachkryzysu,gdyż„abybezpiecznie
żeglowaćpo wzburzonymmorzugospodarki,korporacjemusząkierowaćsiębusolą
owegowyższegocelu,a wartościmiećzakotwicę”[62].

Celemtegokrótkiegoopracowaniajestzwrócenieuwagina rolęwartościkorpo‑
racyjnychdlaorganizacjiw czasiekryzysuorazukazanie,jakwspółczesnakorpora‑
cjai jejwartościwpływająna sytuacjęfirmyw czasiedestabilizacji.

Organizacja−ujęciesystemowe
i jejimplikacjedlawartości

Istniejewielesposobówanalizywspółczesnychorganizacji.Dojednychz nich
należąteoriesystemowe,szczególniezaśujęciezależnościowe(contingency appro-
ach).Wedługtegopodejściaorganizacja,będącotwartymsystemem[14;61],posiada
związkizeswoimśrodowiskiemskładającymsięz wielusystemów[3].Produkty
i usługioferowaneklientomodzwierciedlajązależnościsystemubiznesowego[67],
gdyżichkształtjestdeterminowanyprzezsystemorganizacyjny,jaki jegopodsys‑
temy.Z uwagina fakt,żena systemskładająsięnietylkoosoby,aleteżpomysłylub
rzeczy[49],organizacjęmożnatraktowaćjakosystemsocjotechniczny,w którym
ludziewchodząw codzienneinterakcjez technologią[np. 45].Podobnemożliwości
analizydajeteoriaaktor−sieci,którapodkreślarównystatusosób,jaki przedmiotów
w determinowaniukształtusystemu.Podejścieto możebyćtakżestosowanew ba‑
daniachorganizacyjnych,traktującorganizacjęnp. jakoekosystem,zarównona po‑
ziomiezewnętrznym,jaki wewnętrznym,determinowanyprzezczynniki ludzkie
i pozaludzkie[11].Samopojęcie„organizacja”z perspektywysystemowejmożebyć
rozumianew różnysposób:jakonazwarzeczyposiadającejjakiśsystem,jakonazwa
systemulubjakoaktnadawaniasystemujakiejśrzeczy,innymisłowy,jejorganizo‑
wanie[41].W tymartykuleorganizacjatraktowanajestprzezemniejakootwarty
system,jakojednostkaanateliczna[81],będącazarazemsubsystememistniejącym
w ramachszerokopojętegootoczeniakorporacyjnego,jaki suprasystememskłada‑
jącymsięz wielumniejszychsystemówdeterminującychjejkształt.System,jaki jego
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subsystemysą w ścisłejzależności,gdyżprzedsiębiorstwoskładasięz podsystemów
realizującychswojezamierzenia,którychz koleizałożeniamogąbyćzrealizowane
tylkowtedy,gdycelcałejorganizacjizostałosiągnięty[27].Pozostającprzysystemo‑
wychujęciachorganizacji,Bielskiw swoimmodelupodkreśla,żeorganizacjaskłada
sięz pięciupodsystemów:podsystemucelówi wartości,podsystemutechnicznego,
podsystemutechnologicznego,podsystemustrukturyi podsystemuzarządzania [71].
W tymartykulezostanieszerzejomówionyjedenz tychsystemów,a mianowiciesys‑
temcelówi wartościzeszczególnymomówieniemwartościkorporacyjnych.

Systemwartościkorporacyjnych

Systemwartościw otoczeniukorporacyjnymmożebyćrozpatrywanyw dwóch
kategoriach.Popierwsze,jestdobrzezdefiniowanymzbioremwartościetycznych,
reprezentowanymprzezmoralnykodstosowanyprzezjednostkęluborganizację.Po
drugie,systemwartościz perspektywyekonomicznejjestsystememprodukcyjnym,
integrującymróżnychaktorówi czynnościw celustworzenialubdodaniawartości
doproduktulubusługi.Dlategoteżsystemwartościmożnarozumiećjakosystem
kreującywartość,tworzący,przechowującyi wymieniającyw zrównoważonysposób
ekonomiczne(produkty,procesy,usługi)i etyczne(zaufanie,lojalność,uczciwość)
wartościróżnychosóbi organizacji[2].W tymopracowaniusystemwartościjest
postrzeganyw znaczeniupierwszym,czylijakozbiórwspólnychprzekonańi prio‑
rytetówgrupyludzi[22;68],czylinp. organizacji,którykontrolujeprocesyzacho‑
dzącew danymsystemiekorporacyjnym.Częstow badaniachpodkreślasięzależ‑
nośćmiędzywartościamia kulturąorganizacyjną,traktująckulturęorganizacyjną
jakozbiórwartości[30;36],w szczególnościzaśjakozestawprzekonańuważanych
zaszczególnieistotnew organizacji,„doktórychjejczłonkowiei pracownicydążą
indywidualniei zbiorowo”[42].Kulturamożebyćtakżesłowemużywanymdoopi‑
sywaniawspólnychwartości,strukturyi znaczeń,któreludziomudałosięwyrzeź‑
bićz obcegoi chaotycznegoświata[18].Dziękiwartościomkulturaorganizacyjna
jestwyjątkowa[22;24;57;76]i determinujezachowaniaczłonkówdanejorganizacji
[66].Kulturaorganizacyjnajestczęstotraktowanajakczynniktworzącyi spajający
wspólnotę[46],odzwierciedlającwspólne,symbolicznietworzonezałożenia,war‑
tościi przedmiotydanegokontekstuorganizacyjnego[53].

Cechywartościkorporacyjnych

Charakterystycznecechywartościkorporacyjnychwynikająześcisłegozwiązku
międzywartościamia biznesem.Popierwsze,wartościsą powodemistnieniafirmy
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[np. 23;37],gdyżnależądopoziomuspołecznegoorganizacji[71].Podrugie,sam
biznesto tworzeniewartości[5],gdyż„organizacjajestdziałalnościąpar excellence 
moralną,gdyżwszystko,coludzierobiąwspólnie,mawymiarmoralny” [42,s. 191].
Potrzecie,wartościwpływająna rozwójbiznesu,gdyżmogąoneprzyspieszaćlub
spowalniaćprocesybiznesowe[69],ponieważprzekonaniawpływająna decyzje
i czynnościorazdeterminująstaraniaw zaspokajaniupotrzebi pragnień[59].Po
czwarte,wartościsą częstosiłąnapędowąrozwojutechnologicznego.Przykładowo,
wartościzwiązanez pracąprowadządozwiększaniapostępui produktywności[19].
Ponadtowartościzarównodobre,jaki złewprowadzająporządek.Nawetnegatywne
wartościsą lepszeniżchaos[48],gdyżto dziękiwartościomorganizacjamakohe‑
rentnycharakter.Wartościi ichrolazależątakżeodsposobuprzenikaniadogrupy.
Systemwartościdziałapoprzezdwakanały.Popierwsze,poprzezinternalizacjęsys‑
temuwartościw osobowościachczłonkówsystemu.Podrugie,poprzezsankcjena‑
rzucaneprzezinnychczłonkówsystemu,którew sytuacjizmianymająfunkcjęsta‑
bilizacyjną[56].Biorącz koleipoduwagętrwałośćwartości,należypodkreślić,że
wartościkorporacyjneniesą stałei podlegajązmianom.Możnawyróżnićtrzyfazy
migracjiwartości.W ramachpierwszegoetapunapływwartościzwiązanyjestz ab‑
sorpcjąwartościinnychorganizacji,któreuważanesą jakoważnei skutecznew pro‑
wadzeniufirmy.Drugafaza−stabilizacja−związanajestz posiadaniemwartości,
któreodzwierciedlająwymaganiaklientów.Odpływwartościzwiązanyjestz etapem,
gdywartośćmigrujedolepiejdostosowanychpodmiotów[67].Zmiennośćwarto‑
ścizwiązanajesttakżez hipotezamiIngleharta.Biorącpoduwagęhipotezęniedo‑
statku[35], indywidualnepriorytetyodzwierciedlająsytuacjęsocjoekonomiczną,
sprawiając,żenajbardziejwartościowesą rzeczy,którychbrakuje.W związkuz tym
wartościkorporacyjne,a zwłaszczaichpriorytetowość,mogąsięzmieniaćw zależ‑
nościodsytuacjii konkretnychpotrzeborganizacyjnych.Z koleibiorącpoduwagę
perspektywęsocjalizacji[35],należypamiętać,żewyznawanewartoścideterminuje
takżehistoria.Wartościniezmieniająsięw ciągujednegodnia,leczsą wypadkową
wieluwydarzeńzachodzącychna przestrzenilat.Sąoneuśpionymikonstruktami
biorącymiudziałw ocenieczynnościlubwyników,posiadającymiraczejogólnąniż
charakterystycznąnaturę[39].Wartościsą takżeswegorodzajuregulatorami,de‑
cydującyminp. jakiezachowaniaspołecznesą społecznieakceptowane[9;24;39].
Wartościorganizacyjnesą takżestandardami,dziękiktórymorganizacjepodejmują
decyzję[60].Sąoneponadtoalboprzynajmniejpowinnybyćczynnikiemjednoczą‑
cymgrupę[38],zakładając,żewartościindywidualnei grupowemającechywspólne.
Z koleiniespójnei wykluczającesięwartościprowadządonapięći konfliktów[39].
„Człowiekszukaw gruncierzeczytego,cojużjestjakośjegoudziałem”[75,s. 368],
więcchętniejpodejmiepracęw organizacji,którejwartościsą zgodnez jejlubjego
wartościamiindywidualnymi.
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Sposobyanalizywartościkorporacyjnych

Wartościkorporacyjnemożnaanalizować,biorącpoduwagęróżneczynniki.
JaktwierdziJ. Tischner,możemybadaćwartości„odstronyrzeczy,której<<przy‑
sługują>>jakieśwartości, i odstronyczłowieka,któryprzeżywa jakieśwartości,
doświadczawartości,myśliwedługwartości”[75,s. 508].Jednymzesposobówjest
analizowaniewartościkorporacyjnych,rozgraniczając jena  te dotyczącerzeczy
i te doświadczaneprzezpracowników.Podobneujęciemożnaznaleźću Schelera,
wedługktóregowartościmożnapodzielićna wartościosobowei rzeczowe.Biorąc
poduwagęwartościkolektywne,któresą istotnedlaorganizacji,możnawyróżnić
wartościpierwotne(samew sobie) i pochodne(konsekutywne).W ramachtych
drugichanaliziepodlegająwartościinstrumentalne(przyrządy,aparaty)orazwar‑
tościsymbolu,np. sztandar[12].W przypadkuorganizacjimożnazaobserwować
zarównowartości jednostkowe,widocznechociażbyw indywidualnymsposobie
aranżacjimiejscapracy,jaki wartościkolektywne,stanowiąceczęstowizualnąi wer‑
balnąreprezentacjętożsamościorganizacyjnej,przejawiającąsięw wyborzelogolub
sloganówreklamowych.Innypodziałwartościkorporacyjnychuwzględniacharak‑
teruczestnikaotoczeniakorporacyjnego[44].Dlaklientawartośćstanowistosunek
jakościdoceny.W tymprzypadkuwartośćjestsumąwszystkichczęściskładowych
decyzjio zakupiedanegoproduktulubwybranejusługi[47].Dlategowartośćmigruje
z przedsiębiorstwniemogącychsprostaćwymaganiomklientówdotych,którete wy‑
maganiasą w staniespełniać[67].Dlaudziałowcówwartośćzwiązanajestz osiąga‑
nymprzezfirmęzyskiem.Z koleipracownikzawartośćuważastabilnąpracę,moż‑
liwośćrozwoju,szacunek,dobrekontaktyz innymipracownikami.Dladostawców
wartościąsą regularnedostawy,usatysfakcjonowaniklienci i płatnościbezopóź‑
nień.Dlaspołecznościwartościąjest:czysteśrodowisko,praca,wspieranieochrony
zdrowia,edukacjii sportu.Dlarządukluczowesą z koleipodatki,tworzenienowych
miejscpracy,usługidlaludności.Biorącpoduwagępoziomindywidualnyi grupowy,
wartościmożemyteżpodzielićna wartościpersonalne,tzn.wartościreprezentujące
pracowników,wartościorganizacyjne,czylite,któreopisują,jakdziałaorganizacja,
i idealnewartościorganizacyjne,któresą uważanezaistotne,abyorganizacjabyła
efektywna[7].Wartościzależąteżodrodzajuorganizacji.Przykładowo,w organi‑
zacjachkomercyjnychwartościąbędzienadwyżkaekonomicznaorazzadowolenie
klientów[42],zaśorganizacjepozarządowebędąuważałyzanajistotniejszedziała‑
niespołeczne.Wartościpowstajątakżew zależnościodwielkościfirmy.W mniej‑
szychfirmachzałożyciellubwłaścicielkształtujesystemwartości,zaśw większych
organizacjachmenedżerowiei zarządodgrywająistotnąrolę.W obuprzypadkach
kontaktyz pracownikami,klientamii innymiudziałowcamiwpływająna kształtowa‑
niesięwartościkorporacyjnych,a cozatymidziereputacjii kulturyfirmy[29;74].
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Wartościa przyczynykryzysóworganizacyjnych

Zewzględuna złożonośćobecnychczasówkryzysysą częściąwspółczesnychor‑
ganizacji,gdyżwystępująwewszystkichsferachludzkiejaktywnościw różnychkra‑
jachi wspólnotach[15].Efektywnezarządzaniekryzysowewymagaprzedewszyst‑
kimustaleniaprzyczynwystąpieniakryzysuw celujegoopanowaniai zażegnania,
gdyżspołeczeństwoosądzastyl i uczciwośćorganizacjipo tym,w jakimstopniu
organizacjadorastadowyzwania[54,s. 173].Współczesneorganizacjenajczęściej
koncentrująsięna technologicznychpowodachzaistnieniakryzysu,nieprzywiązu‑
jączbytwielkiejwagidoczynnikówludzkichi korporacyjnych,takichjaknp. kul‑
turaorganizacyjna [52].Z koleite organizacje,któreniesą w stanieefektywniedzia‑
łaćw obliczukryzysu,muszasięliczyćz poważnymikonsekwencjami,takimijak
np.:utrataklientówi pracowników,spadekcenakcji,możliwośćbankructwa[6].
W związkuz tymszczególnegoznaczenianabieraefektywnezarządzaniekryzysowe.
Zarządzaniekryzysemjestnazywanemetaforycznie thinking outside the box [17,
s. 308−309],czylimyśleniempoza schematem.Ponadto,jaktwierdziMeer,kryzys
światowyjestkryzysemwartości[50],wartowięczastanowićsięnadroląwartości
w kreowaniukryzysów.

Kryzyswartościna poziomieindywidualnym

Należypodkreślić,żewartości,a raczejkonfliktwartościw wymiarzeindywidual‑
nymmożebyćźródłemkryzysu.Jeżeliprzekonaniaczłonkaorganizacjiniesą zgodne
z kulturąorganizacyjną,prowadzito częstodonegatywnychzachowańorganizacyj‑
nych[4],gdyżpracownikstajeprzeddylematemzwiązanymz potencjalnymkon‑
fliktemwartości[55].JaktwierdziP.F. Drucker,człowiek,abymógłbyćefektywną
częściąorganizacji,musispełnićwarunek,żejegoindywidualnewartościmusząbyć
kompatybilnez wartościamikorporacyjnymi.Niemusząbyćtakiesame,alemuszą
byćpodobne,bymogłykoegzystowaćw otoczeniukorporacyjnym.W przeciwnym
razieosobabędziesfrustrowana,a ponadtoniebędzieefektywnadlaorganizacji[23].
Możliwekonfliktywartościna poziomiejednostka−grupamożnatakżeanalizować
poprzezstanowiskoeudajmonistyczne,stawiającesobiezacelszczęściew wymiarze
jednostkowymlubgrupowym.Jeśliceljednostki(eudajmonizmsubiektywny)jest
istotniejszyniżgrupy(eudajmonizmobiektywny),możeto prowadzićdopotencjal‑
nychkonfliktówi kryzysów[26].Podobniedziejesięw przypadku,gdycelgrupowy,
czylina przykładcelorganizacji,nieuwzględniazamierzeńjednostkowychczłon‑
kówdanejwspólnoty.
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Kryzysywartościna poziomieorganizacyjnym

Wartościzwiązanesą takżez otoczeniem,w którymfirmawystępuje.Nieetyczne,
nierzetelnepostawyprzedsiębiorstwsą pochodnąstosunkówspołecznych,w których
przedsiębiorstwadziałają.Z koleiustabilizowanagospodarkarynkowawywierapo‑
zytywnywpływna firmy,prowadzącdoprzestrzeganiazasadetycznych[70].Celem
każdejorganizacjijestprzedewszystkimprzetrwaniena rynku,jestonościślezwią‑
zanez możliwościąprzystosowaniasięfirmydootoczenia[3].W rezultaciepriory‑
tetyotoczeniadeterminująwartościdanejorganizacji,któranabieracechetycznego
lubnieetycznegośrodowiska.Należyteżpodkreślić,żenietylkowartościotoczenia
wpływająna wartościprzedsiębiorstwa,alepriorytetydanejorganizacjideterminują
takżeszerszeotoczeniekorporacyjne,np. wartościcałejbranży[67].Braksatysfakcji
z usługdanejfirmymożedługofalowowpłynąćna wyborypowiązanychproduktów
lubusług.Jakzasygnalizowanowewstępieartykułu,organizacjemającharaktersys‑
temowyi składająsięz subsystemów.Jednymz takichsubsystemówsą subkultury
składającesięz osóbwykonującychte samezawody,należącychdotejsamejprofe‑
sjilubpracującychw tymsamymdziale[34;64].Subkulturywystępująszczególnie
w dużychi złożonychorganizacjach[42].W rezultaciedepartamentyistniejącew ra‑
machorganizacjiposiadająwłasnąkulturęz normamizachowańmogącymiznacznie
sięróżnićodtychuznawanychw całejorganizacji[1],zaśprofesjezwiązanesą nie
tylkoz umiejętnościami,lecztakżez wartościamii normami [63].Jednymz czyn‑
nikówsprawiających,żedanakulturajestbardziejnieodpornana kryzysjestprześ‑
wiadczenie,żewielkośćfirmy,jejlokalizacja,zaufaniedopracownikówi powiązania
z interesariuszamiwystarczą,abyochronićsięprzedkryzysem[79].Należyjednak
podkreślić,żekulturaorganizacyjna,a szczególniewartościkorporacyjnewpływają
pozytywnielubnegatywniena zarządzaniekryzysowe.Kryzysmożewynikaćtakże
z konfliktupomiędzyinstrumentalnąracjonalnością,czylidbałościąo sytuacjęfi‑
nansowąfirmya racjonalnościąwartości.W rezultaciebezpieczeństwopracymoże
niebyćtraktowanepriorytetowo,jeśliwzględyfinansowesą istotniejszeniżaspekty
społeczne[70;82].Możnawięcstwierdzić,żepewnewartościmogąkreowaćnie‑
bezpiecznekulturyorganizacyjne.Przykładowo,w liniachlotniczychprzekładanie
interesówekonomicznychnadbezpieczeństwopasażerówmożebyćprzyczynąwy‑
stąpieniakryzysów,a nawetwypadkówlotniczych [58].Należyjednakpodkreślić,
bezwzględuna rodzajdziałalności,żeorganizacje,któreceniąsobieotwartość,szcze‑
rość,odpowiedzialnośćw kontaktachz interesariuszami,w kontaktachprzedkryzy‑
sem [77]orazposiadajądobrąreputacjęi znanemarki [70],majądużeszansena od‑
zyskaniezaufaniapo kryzysie. Zaufanienabieraszczególnegoznaczeniaw sytuacji,
gdyinformacjaniejestwystarczającaw czasiekryzysu[65]i to wartościkorpora‑
cyjnedecydująo sposobiepostrzeganiafirmyw obliczukryzysuprzezinteresariusza.
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Wartościw kryzysie−ujęciekatalektyczne

Kryzysymogąbyćpostrzeganew kategoriachkatalaktykiwartości.Katalaktyka,
czyliwymiana,zachodziw działalnościgospodarczej[np. 28;51]i możedotyczyćnie
tylkowymianydóbri usług,lecztakżepriorytetówi celówfirmy.W czasiekryzysu
wartościsą zastępowanenowymi,np. poprzezkomunikację,gdywartościześrodo‑
wiskazewnętrznegostająsięczęściąfirmy[31].Ponadtowymianawartościpowinna
odbywaćsięz uwzględnieniemzasadosóbtworzącychorganizacje,gdyż„pojedynczy 
kraj czy koncern nie powinien ustalać norm dla wszystkich. Normy powinni ustalać 
ci, którzy będę im podlegali” [20,s. 94].JaktwierdziNicolaiHartmann[12],różne
osobysą mniejlubbardziejotwartena doświadczeniewartości,podobniedziejesię
w firmach.JakpisałK. Wojtyła,„wyższewartościczłowiekbardziejceni−wyraża
sięw tymprzekonanie,żeonebardziejgoprzybliżająku obiektywnemudobru,że
więcejtegodobramająw sobie.Człowiekzdajesobierównocześniesprawęz tego,że
wartości,którewięcejmuobiektywniedają,więcejgoteżmusząobiektywniekoszto‑
wać.Nietrudnoprzetopogodzićsięi z takimrozumowaniem,któresprawęwartości
ujmujeprzedewszystkimodstronypodmiotu:te,którewięcejkosztują,z pewno‑
ściąteżsą wartościamiwyższymi”[80,s. 73].W przypadkuwartościkorporacyj‑
nych,którychzdobyciekosztowałodużozachodu,niezostanąonełatwowymienione
na błahe.Hayekużywapodobnegosłowa−katalaksja,którepochodziz językagrec‑
kiegoi może,opróczwymiany,teżoznaczaćprzyjęciedowspólnotyi przemienienie
wrogaw przyjaciela[33].Biorącpoduwagęostatniewymienioneznaczenie,trzeba
zauważyć,żekatalaktykawartościmożeprowadzićdozacieśnieniakontaktówkor‑
poracyjnychi spowodować,żewcześniejsiadwersarzestanąsięzagorzałymizwolen‑
nikami,w rezultacieczegokryzysmożestaćsiękatalizatorempozytywnychzmian
w firmie.Jeślikryzyszostaniezażegnanyw odpowiednisposób,organizacjamoże
staćsięmocniejszaniżbyłaprzedjegowystąpieniem[13].Ponadtoniektórzynie
zdająsobiesprawyz wyznawanychprzezsiebiewartości[32;78],zarównona pozio‑
mieindywidualnym,jaki grupowym,dopierozaśkryzyspozwalana zrozumienie,
cojestważnei istotne.Kryzysmożesprawić,żepewnewartościokażąsiębardzo
cenne,innezaśbędąmusiałybyćzastąpionenowymi,któresprawdząsięw zmien‑
nymotoczeniu.Sposóbwychodzeniaz kryzysuzależyodrodzajuwartościdominu‑
jącychw danejfirmie,gdyżprawidłowyplanzarządzaniakryzysemmana uwadze
specyfikękulturyorganizacyjnejdanejfirmy[79].Zarównocechycharakterystyczne
organizacji(np. wspólnewartości),jaki cechyindywidualnedeterminująsposóbra‑
dzeniasobiez kryzysem[13].Przykładowo,„dojrzała”firmamaswojesprawdzone
sposobydziałania,pozostawiającmałomiejscana intuicjęi niesprawdzonemetody
i zachowania[72].Organizacjadojrzałaniejestbardzoelastyczna,gdyżjestograni‑
czanaprzezswojąhistorię,zadaniai tożsamość[43].W tymprzypadkuutrwalone
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wartościmogąstanowićprzeszkodęw katalaksjiwartości,i w rezultaciew efektyw‑
nymzarządzaniukryzysem.Różnicewartościstymulująkreatywność[32],a od‑
miennewartościkorporacyjnemogąpomócwyjśćz kryzysu.Istotneznaczeniema
takżeotoczeniekorporacyjne.Realizacjazamierzeńfirmy,któresą osadzonew war‑
tościachkorporacyjnych,możebyćzagrożonaprzezodmiennewartościwystępu‑
jącew otoczeniu[31].Używającmetaforyorganizmu[21],organizacjamusimieć
sprawnysystemimmunologicznychroniącyjąprzedzagrożeniamiz zewnątrz,a jej
wartościmogąsprawić,żebędziew staniewalczyćz negatywnymiwartościamioto‑
czeniai kryzyszostanieszybkozażegnany.

Podsumowanie

Wartozakończyćrozważaniana tematroliwartościw czasachkryzysunastępu‑
jącymcytatem:„prawdziwa doskonałość leży w nieustannym ulepszaniu, stałym do-
pełnianiu, wzbogacaniu, pojawianiu się nowych rzeczy, właściwości, wartości. Gdyby 
świat był tak doskonały, że nie zostawiałby miejsca na rzeczy nowe, to nie miałby naj-
większej doskonałości: gdyby więc był doskonały, to nie byłby doskonały”[73,s. 24].
W wymiarzeaksjologicznymoznaczato ciągłedążeniedodoskonałościpodwzglę‑
demetycznymi społecznym.Kryzys,którydajemożliwośćsprawdzeniawartości
korporacyjnychw czasiedestabilizacjiorganizacyjnej,możebyćtraktowanyjakoetap
umożliwiającyzapoczątkowanieprocesunaprawczegoi motywującydociągłejpracy
naddostosowywaniemwartościdozmieniającejsięrzeczywistościkorporacyjnej.
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AKSJOLOGICZNEUJĘCIEDESTABILIZACJI
ORGANIZACYJNEJ�WARTOŚCI
KORPORACYJNEW CZASACHKRYZYSU

Streszczenie

Celemartykułujestzwrócenieuwagina aksjologicznyaspektzarządzaniakryzysemorgani‑
zacyjnym.Autorkastarasięwykazać, jakwartościkorporacyjnedeterminujązachowanie
organizacjiw czasiekryzysu.Omówionesą takieaspekty,jakcechywartościkorporacyjnych
i sposobyichanalizy.Dalszaczęśćartykułupoświęcona jestukazaniuzależnościmiędzy
wartościamia kryzysemna poziomieindywidualnymi organizacyjnym.Ponadtowartości
w kryzysieomówionesą takżew ujęciukatalaktycznym.

Słowakluczowe:wartościkorporacyjne,kryzys,destabilizacja
organizacyjna,aksjologia,system,katalaktyka
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AXIOLOGICALCONCEPTUALIZATIONOF
ORGANIZATIONALDESTABILIZATION�
CORPORATEVALUESINTHETIMEOFCRISIS

Abstract

Theaimofthisarticleisto drawattentionto theaxiologicalaspectoforganizationalcrisis
management.Theauthortriesto showhowcorporatevaluesdeterminethewayorganizations
behaveduringcrisis.Suchaspectsasthecharacteristicsofcorporatevaluesandthewaysof
analyzingthemarediscussed.Thenextpart ofthisarticleisdevotedto showingtherelation
betweenvaluesandcrisis,ontheindividualandorganizationallevel.Whatismore,values
incrisisarealsopresentedfromthecatalacticperspective.

Keywords:corporatevalues,crisis,organizationaldestabilization,
axiology,system,catalactics
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ADAMHOSZMAN*

MODELEKOOPERENCJI
W SEKTORZETRANSPORTU

LOTNICZEGO

Wprowadzenie

Sektortransportulotniczegozewzględuna dynamikęrynku,na którymoferuje
swojeusługi,a takżew związkuz globalnymcharakteremdziałalnościmaszczególne
cechy.Dotyczyto przedewszystkimrelacjiwystępującychpomiędzypodmiotami
tegosektora.Wobeczłożonychi wielowymiarowychoddziaływańwystępujących
międzyprzewoźnikamioferującymiusługipasażerskiegotransportulotniczegosto‑
sowanieklasycznychmodelirelacjiwzajemnychprzedsiębiorstwnapotykanaliczne
trudności,ponieważpodejścietakienieumożliwiauchwyceniawszystkichaspektów
zjawiska.Zastosowanieteoriii modelikooperencjipozwalausunąćte ograniczenia
i w kompleksowysposóbopisaćrelacjewystępującepomiędzypodmiotamisektora
usługtransportulotniczego.Celemniniejszegoopracowaniajestprzedstawienietych
relacjiw kontekścieteoriikooperencji.Dotychczasbrakjestw piśmiennictwiena‑
ukowymanalizłączącychw kompleksowysposóbaspektteoretycznyi praktyczny
kooperencjiw sektorzetransportulotniczego.Niniejszyartykułmazazadaniewy‑
pełnićtę lukę.

Definicjai rodzajekooperencji

Kooperencjajestna tylenowymterminem,żenienotujegożadensłownikję‑
zykapolskiegoaniwyrazówobcych.Zostałonwprowadzonydoterminologiinauk

* MgrAdamHoszman−doktorantw KolegiumZarządzaniai FinansówSzkołyGłównejHandlowej
w Warszawie,stypendystaprogramuWeźstypendium−dlarozwoju.
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o zarządzaniuzaledwiekilkalattemujakowynikpołączeniazesobądwóchsłów
– kooperacjai konkurencja[2].Chcącująćzagadnieniekooperencjiw jaknajbar‑
dziejsyntetycznysposób,możnaograniczyćsiędostwierdzeniawynikającegobez‑
pośredniozeźródłosłowutegoterminu,żejestto takiukładzależnościpomiędzy
podmiotamidziałającymina rynku,któryobejmujejednocześnieelementywspół‑
pracyi rywalizacji[1,s. 411−426].J. Cyglerrozszerzatę definicję,wskazującnietylko
na równoczesnewystępowanietychdwóchprzeciwstawnychrelacji,aletakżena ich
współzależnośći formułujenastępującądefinicjękooperencji:„(…)układstrumieni
jednoczesnychi współzależnychrelacjikonkurencjii kooperacjimiędzykonkuren‑
tamizachowującymiswojąodrębnośćorganizacyjną.Relacjekooperencyjnetwo‑
rzonesą dlarealizacjikonkretnychcelówstrategicznychw określonymi wydłużo‑
nymhoryzoncieczasowym”[3,s. 15−19].

J. Cyglerstworzyłaszerokikatalogcechrelacjikooperencyjnych.Wedługautorki
relacjete charakteryzuje:

� jednoczesnośćwystępowaniaprzeciwstawnychdziałań(tj. współpracy i rywa‑
lizacji),

� rozdzielnośćwystępowaniatychdwóchgrupdziałań,
� kompleksowość,
� współzależność,
� dynamizm,
� długotrwałość,
� występowaniezarównoformalnych,jaki nieformalnychpowiązań,
� otwartość[3,s. 19−22].

Niezwykleważnaz punktuwidzeniadalszejanalizyjesttypologarelacjikoope‑
rencyjnych.W literaturzeprzedmiotuwyróżniasiętrzypodstawowetypologieze
względuna następująceczynniki[3,s. 19−22]:

� intensywnośćrelacjikooperencyjnych(tj. względnypoziomwspółpracyi rywa‑
lizacji),

� liczbęzaangażowanychrynkówi podmiotów,
� liczbępoziomówłańcuchawartościi liczbęuczestników.

W ramachpierwszejtypologiiwyróżniamynastępującerodzajepostawkoope‑
rencyjnych:wojownik,integrator,samotniki partner.Schematobrazującytę typo‑
logięzostałprzedstawionyna rysunku1.
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Rysunek1�Typystrategiizewzględuna intensywnośćrelacjikooperencyjnych
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Źródło:Y. Luo, Coopetition in International Business,CopenhagenBusinessSchoolPress,Copenhagen2004,s. 37.

Jaksamanazwawskazuje,wojownikrywalizujez innymiuczestnikamirynku,
chcącuzyskaćjaknajlepsząpozycjękonkurencyjną.Przyjęcietejstrategiijestmoż‑
liwena rynkachpozwalającychna silniekonkurowanie,to jesttakich,gdziewystę‑
pujeznacznasegmentacjazewzględuna małoelastycznepreferencjekonsumentów
lubmamydoczynieniaz konkurencjąoligopolistyczną.W literaturze jakoprzy‑
kładypodajesiębranżębudowysamolotów(np. Airbus i Boeing)[3,s. 24],pro‑
dukcjioprogramowania[5,s. 30]i  inne.Integratornatomiastsilniewspółpracuje
zeswoimikonkurentami,przyczymstopieńtejrywalizacjijeststosunkowowysoki.
Współpracai rywalizacjaodbywająsięjednakna różnychpłaszczyznach.Z koleisa‑
motnicyto firmyw pewnymstopniuwyizolowaneześrodowiskakonkurencyjnego.
Sąto najczęściejprzedsiębiorstwa,którespecjalizująsięw zaspokajaniupewnychni‑
szowychpotrzeb,a oferowaneprzeznieproduktyi/lubusługiniemająbliskichsub‑
stytutów,przezcoprzedsiębiorstwojeoferująceniejestnarażone(lubjestnarażone
w ograniczonymzakresie)na działaniakonkurencyjneinnychpodmiotówdziałają‑
cychna rynku.Takasytuacjaograniczarównieżmożliwośćkooperacji.Czwartym
typemrelacjikooperencyjnychw ramachtejtypologiijeststrategiapartneraprze‑
widującadużąintensywnośćzarównowspółpracy,jaki rywalizacji.

Analizującrelacjekooperencyjnez punktuwidzenialiczbyzaangażowanychryn‑
kówi podmiotów,możemywyróżnićczteryjejrodzaje:rozproszoną,sieciową,sepa‑
racyjnąi geocentryczną(por. rysunek2).
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Rysunek2�Typykooperencjizewzględuna liczbęzaangażowanych
rynkówi podmiotów
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Źródło:Y. Luo,dz.cyt.,s. 44.

Trzeciatypologiawyróżniarelacjekooperencyjnezewzględuna liczbępoziomów
łańcuchawartościi liczbęzaangażowanychpodmiotów,przyczymrelacjata może
obejmowaćjedenlubwięcejpoziomówłańcuchawartościorazdwapodmiotylub
więceji odtegorozróżnieniazależy,z jakimtypemkooperencjimamydoczynienia.
Typologiata zostałaprzedstawionana rysunku3.

Rysunek3�Typykooperencjizewzględuliczbępodmiotówi skalęrelacji

lic
zb

a 
po

zio
m

ów
ła

ńc
uc

ha
 w

ar
to

śc
i

je
de

n prosta
kooperencja 
dwustronna

prosta
kooperencja 
wielostronna

kil
ka

złożona
kooperencja
dwustronna

złożona
kooperencja
wielostronna

dwie firmy więcej niż dwie

liczba firm w układzie

Źródło:G.B. Dagnino,G. Padula,Coopetition Strategy. A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation(materiały
konferencyjne),SecondAnnualConference– „InnovativeResearchinManagement”,Sztokholm,9−11 maja2002,s. 30.

W zależnościodtego,czymamydoczynieniaz kooperencjąobejmującąjeden
czywięcej łańcuchówwartości, relacjamożemiećcharakterprosty lubzłożony.
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Natomiastz perspektywyliczbyzaangażowanychfirmkooperencjęmożemyokre‑
ślićmianemdwustronnejbądźwielostronnej1.

Relacjekooperencyjnew sektorze
usługtransportulotniczego

Natleprzedstawionejpowyżejkrótkiejcharakterystykizjawiskakooperencjiprze‑
analizowanezostanąrelacjepomiędzyprzedsiębiorstwamisektoratransportulotni‑
czego.Zewzględuna ograniczeniazwiązanez objętościąniniejszegoopracowania,
a takżedlazachowaniaciągłościwywodui ograniczeniadominimumliczbydygresji
odpodstawowegotematu,analizazostaniezawężonadoprzedsiębiorstwoferujących
usługipasażerskiegotransportulotniczego.

Naskutekderegulacjisektoratransportulotniczegodoszłododużejintensyfika‑
cjikonkurencjiprzedewszystkimpomiędzyprzewoźnikamilotniczymi(choćten‑
dencjetakiesą równieżwidocznewśródportówlotniczych,dostawcówsamolotów
i innychprzedsiębiorstwdziałającychw tymsektorze).Obecniemożnamówić,że
na wielukrajowychi regionalnychrynkachtransportulotniczegomamydoczynienia
zezjawiskiemhiperkonkurencji.Jedynieniektórewciążmocnouregulowanerynki
krajowei regionalnepozostająmałokonkurencyjne.Dotyczyto przedewszystkim
tychkrajów(czygrupkrajów),któresą słaborozwiniętei gdzietransportlotniczy
jestwciążpostrzeganyjakodobrowyjątkowoluksusowe,niedostępnedlawiększości
społeczeństwa.DotychobszarównależyzaliczyćAfrykę,AmerykęPołudniowąi nie‑
którekrajePacyfiku.Ichudziałw całkowitejglobalnejpracyprzewozowejtransportu
lotniczegojestjednakniewielki(cojestpo częściwynikiemwysokiegostopniaregu‑
lacji).Niemniejjednakrynekglobalnyjakocałość,zewzględuna jegoturbulentność
i częstowystępujące,trudnedoprzewidzeniazmianyjakościowei ilościowe,należy
uznaćzahiperkonkurencyjny.Immanentnecechytegotypukonkurencji[7,s. 11−12]
sprawiają,żeprzedsiębiorstwafunkcjonującena rynkachhiperkonkurencyjnychszu‑
kająnowychsposobówuzyskiwaniaprzewagikonkurencyjnej,choćbymiałabyćona
nietrwała.Dotyczyto w szczególnościpasażerskiegotransportulotniczego.

Niemawątpliwościcodopodstawowegozakresudziałańkonkurencyjnychpo‑
międzyliniamilotniczymi.Rywalizująonezesobąprzedewszystkimo pasażerów,
aletakżeo okienkaczasowe(ang.slots)w portachlotniczych(którato konkuren‑
cja,cowartozaznaczyć,konstytuujedośćpoważnyrynek),możliwośćobsługipo‑
szczególnychtras itd.Wszystkie te obszarykonkurencji sprowadzająsię jednak

1 G.B. Dagnino,G. Padulaokreślajątentypkooperencjimianemkooperencjisieciowej(network coope-
tition),aleabyuniknąćproblemówterminologicznychwynikającychz faktu,żew niniejszymartykuleko‑
operencjasieciowaoznaczacoinnego(por. rysunek2),autorprzyjąłnazewnictwozaproponowaneprzez:
J. Cygler,Kooperencja przedsiębiorstw,dz.cyt.
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do jednegogłównegozakresurywalizacji,jakimjestwalkao klienta.Dużobardziej
skomplikowanejestzagadnieniewspółpracyprzewoźnikówlotniczych.Najłatwiej
dostrzegalnymiprzejawamitejkooperacjijesttworzeniealiansóworazzawieranie
umówo wspólnymkodowaniulotów(ang.code-share agreements).Należyjedno‑
cześniezauważyć,żeporozumieniacode-sharesą bardzoczęstojednymz elemen‑
tówwspółpracyw ramachrelacjikooperencyjnych,choćw rzeczywistościmająone
charakterpierwotnywzględemaliansówstrategicznychi stanowiłyźródłoszerszych
porozumień,któreostatecznieprzerodziłysięw alianse.

Silnakonkurencjapowodująca,żemarżeprzewoźnikówlotniczychutrzymująsię
na wyjątkowoniskimpoziomie(w latach1991–2000marżaoperacyjnaprzewoźni‑
kówamerykańskichwyniosła3,99%,a marżazyskunetto0,9%,natomiastw latach
2001–2005wskaźnikite kształtowałysięna poziomieodpowiednio−3,93%i −5,78%
[9,s. 25])sprawia,żeprzedsiębiorstwate poszukująsposobówjejzwiększenia,tak
abymiećpewnezabezpieczeniepozwalającezmniejszyćryzykozwiązanez możliwo‑
ściąwystąpienianegatywnychtendencjina rynku,któreczęstostanowiązagrożenie
dlaistnieniawieluprzewoźników.W zależnościodtego,czyprzewoźnicydziałają
na skalęglobalną,czyregionalną,a takżezewzględuna uwarunkowanialokalne,
tj. związanez lokalizacjąsiedzibyprzewoźnika,podmiotyświadcząceusługipasa‑
żerskiegotransportulotniczegowybierająróżnestrategiekonkurencji.Czynnikiem,
którymaw tymkontekścieogromneznaczenie,jesttakżemodelbiznesowyreali‑
zowanyprzez linię lotniczą.Takzwaniprzewoźnicyniskokosztowi(ang. low-cost 
carriers)lubniskotaryfowi(ang.low-fare carriers)2budująswojeprzewagikonku‑
rencyjnew oparciuo przywództwokosztowe(zgodniez typologiątrzechpodsta‑
wowychstrategiikonkurencjiPortera[10,s. 35−41]).Ograniczenie(czyminima‑
lizacja)kosztówodbywasięprzedewszystkimpoprzezzwiększonewykorzystanie
posiadanejflotyi zwiększeniewydajnościpracypersonelu.Ponadtoproduktofero‑
wanyklientowijestznacznieuboższyi podstawowacenaczęstonieobejmujewielu
elementów,któresą oferowanepasażeromliniitradycyjnychw ramachcenybiletu.
Klientmamożliwośćnabyciapodstawowejusługitransportowej(przemieszczenia
pomiędzydwomaokreślonymipunktami)zastosunkowoniskącenę,alemusido‑
płacić,jeślijestzainteresowanyusługamidodatkowymi.Niemniejjednaktakastra‑
tegiapozwalana znacznezmniejszeniekosztu jednostkowegooferowanegopasa‑
żerokilometra(ASK– available seat kilometre),któryjestjednymz podstawowych
miernikówkosztóww pasażerskimtransporcielotniczym.PrzykładowokosztASK
malezyjskiegoprzewoźnikaniskokosztowegoAirAsiazostałwyliczonyna pozio‑
mie0,023USD,podczasgdywśródtradycyjnychprzewoźnikówkosztASKwynosi

2 Tookreśleniejestczęściejstosowaneprzezprzewoźnikówniskokosztowychw komunikacjimarketin‑
gowejw celuzwróceniauwaginietylkona niskiekosztyprzewoźnika,aletakżena fakt,żeprzekładająsię
onena niskiecenybiletów.
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ok. 0,15−0,3USD[8,s. 261−263].Należyjednocześniezauważyć,żetakniskiekoszty
przewoźnikaznajdująswojeodzwierciedleniew jakościusługi.W związkuz tym
oferta jestprzeznaczonaprzedewszystkimdlakonsumentówszczególniewrażli‑
wychna cenę,dlaktórychjakość(w tymprzypadkuutożsamianaprzedewszystkim
z komfortempodróżowania)maznaczeniedrugorzędne.

Większośćprzewoźnikówtradycyjnych(ang.legacy carriers)stosujemieszanestra‑
tegiekonkurencjii najczęściejtrudnojestokreślić,którazestrategiijestdominująca.
Wieleliniilotniczychstarasięuzyskaćprzewagękonkurencyjną,ograniczająckoszty
i jednocześnieoferującproduktwyjątkowy(coprzejawiasięw niestandardowymser‑
wisiepokładowym,możliwościąkorzystaniaz wielusalonikówna lotniskach,obsługą
nietypowych,niszowychtrasitp.).W wieluprzypadkachjednymz narzędziuzyskania
przewagikonkurencyjnejjestwchodzeniew relacjekooperencyjnez innymiliniami
lotniczymi.Relacjete przejawiająsięnajczęściejw postacialiansówstrategicznychtwo‑
rzonychprzezgrupykonkurującychzesobąprzewoźnikówjednocześniezaintereso‑
wanychwspółpracą.Narysunku4przedstawionopodziałrynkupasażerskiego(wg
liczbyobsłużonychpasażerów)transportulotniczegopomiędzytrzynajwiększealianse.

Rysunek4�Udziałaliansówlotniczychw rynku(wgliczbypasażerów)

POZOSTALI:
36,2% 

STAR ALLIANCE:
25,1% 

SKYTEAM: 20,8%

ONEWORLD: 17,9%

Źródło:opracowaniewłasnena podstawiena podstawiedanychIATA,StarAlliance,OneWorld,SKYTEAM.

Jakwidać,aż36%pasażerówjestobsługiwanychprzezlinielotniczenienależące
dożadnegoaliansu.Ważnejestzatemznalezienieodpowiedzina pytanie,jakieprze‑
wagikonkurencyjnemająciprzewoźnicy,żeniesą zainteresowaniprzystąpieniem
dożadnegoz aliansów3.Wśródstosunkowodużychprzewoźnikówtradycyjnych

3 Oczywiściew przypadkuniektórychlinii(zwłaszczaz ubogichpaństwrozwijającychsię)brakprzy‑
należnościnależyraczej tłumaczyćniespełnianiemwymogówbezpieczeństwa i  jakości.Część liniinie
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pozostającychpoza aliansamiznajdująsięprzedewszystkimlinielotniczez krajów
ZatokiPerskiej,w tymEmirates,QatarAirways,EtihadAirwaysi wielemniejszych.
Ciprzewoźnicysą w stanieuzyskiwaćprzewagękonkurencyjnądziękidostępowido
tańszegopaliwalotniczegoorazlokalizacjiswoichportówprzesiadkowych(hubów).
Mimożeliniete realizująprzedewszystkim(lubwyłącznie,jakw przypadkuEmi‑
rates)połączeniamiędzyportamiwęzłowymiEuropyi AzjiorazAustralii,z pomi‑
nięciemruchukrajowegoi regionalnego,są onew staniezapełnićsamolotypasaże‑
ramipochodzącymiprzedewszystkimz obszarówciążeniaobsługiwanychlotnisk.
Niemniejjednakniektórez tychliniiwspółpracująz przewoźnikamiregionalnymi,
którzydowożąpasażerówdoportów,z którychlatająwspomnianelinie(na przykład
zarównoEmirates,jaki QatarAirwaysmająpodpisaneumowycode-sharez PLLLOT
i oferująpasażerommożliwośćpodróżowaniaz Warszawyi innychmiastPolskido
swoichportówdocelowychna jednymbilecie).Drugąistotnągrupęprzewoźników
znajdującychsiępoza aliansamistanowiąlinielotnicze,którew rankinguSKYTRAX
otrzymały5gwiazdek.Nacałymświeciejest6takichpięciogwiazdkowychlinii,a po‑
łowaz nichdziałapoza aliansami(są to: QatarAirways,KingfisherAirlinesi Malay‑
siaAirlines).Swojąprzewagękonkurencyjnąbudująw oparciuo unikatowyprodukt
najwyższejjakości,stosującprzedewszystkimstrategięzróżnicowaniai (w pewnym
zakresie)koncentracji.Ichdocelowysegmentrynkuto konsumencimałowrażliwi
na cenę,gotowizapłacićwysokącenęzausługęna najwyższympoziomie.Niemniej
jednakrównieżte liniezdająsobiesprawęz możliwości,jakieotwieraprzedprze‑
woźnikamiuczestnictwow aliansiei prowadząna tentematrozmowyz potencjal‑
nymipartnerami.Ponadtowspółpracująonez innymiprzewoźnikami,chociażby
realizującumowyo wspólnymkodowaniulotów.

Największenatężenierelacjikooperencyjnychwystępujejednakpomiędzyprze‑
woźnikami lotniczymiskupionymiw aliansach.Popularnośćtegorodzajuwspół‑
pracyznajdujeswojeodzwierciedleniew rynkowymudzialealiansóww przewozach
pasażerskichogółem(por. rysunek4).Należyjednocześniezauważyć,żerelacjeko‑
operencyjnepomiędzyprzedsiębiorstwamiprowadzącymidziałalnościna rynku
usługpasażerskiegotransportulotniczegoprzyjmująściśleokreślonepostaciw kon‑
tekście typologiiprzedstawionychw punkcie1.Z punktuwidzeniastrategiiko‑
operencyjnychrozpatrywanychprzezpryzmatnatężeniawspółpracyi rywalizacji
możemywyróżnićdwapodstawowepodejściastosowaneprzezlinielotnicze:stra‑
tegięwojownikai integratora.Wynikato z tego,cojużwcześniejzostałozauważone
– na rynkupasażerskiegotransportulotniczegomamydoczynieniazezjawiskiem
hiperkonkurencji.Jednocześnie,w zależnościodrelacji,przedsiębiorstwamogąści‑
ślewspółpracowaćzesobąlubwspółpracata możebyćznacznieograniczona.Ta

funkcjonujew ramachaliansówrównieżdlatego,żeobsługujena tyleperyferyjnerynkii jestna tylewyizo‑
lowana,żeprzystąpieniedoaliansubyłobycałkowiciebezcelowezewzględuna brakfizycznychpołączeń
pomiędzyobsługiwanymiportamilotniczymi.

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   34 2011-05-10   11:38:42



ORGANIZACJAI KIEROWANIE•nr 1/2011(144) 35

Modelekooperencjiw sektorzetransportulotniczego

konkluzjaodnosisiędoglobalnegorynkuusługlotniczychi niedotyczyw szcze‑
gólnościrynkówsilnieuregulowanychw krajachrozwijającychsię,gdziepoziom
konkurencjijestniskii częstojedenprzewoźnikmamonopolna świadczenieusług
transportu lotniczego.Natomiaststrategiewybieraneprzeztowarzystwa lotnicze
na rynkachzliberalizowanychuwidaczniająsięw porozumieniachzawieranychpo‑
międzyprzewoźnikami.Linielotnicze,którerealizująstrategięwojownika,współ‑
pracująz  innymiprzewoźnikaw stosunkowoograniczonymzakresie.Niesą one
uczestnikamialiansówlotniczychi zawierająstosunkowonieliczneumowyo wspól‑
nymkodowaniulotów.Starająsięnatomiastprzyciągnąćklientówwysublimowanym
produktem,któryjestwyjątkowyna tleofertyinnychprzedsiębiorstwsektora.Stra‑
tegiata jestwybieranaprzedewszystkimprzezprzewoźnikówregionalnych(przy
czymdotyczyto przedewszystkimregionówperyferyjnych),a takżelinielotnicze
działającena skalęglobalną,którejednakskupiająsięna oferowaniuusługjedynie
w ściśleokreślonychsegmentachrynku(np. Emirates,którerealizująprawiewyłącz‑
niepołączeniadługodystansowe,wykorzystującw tymceluflotęsamolotówwyłącz‑
nieszerokokadłubowych,linielotniczekrajówarabskich,dlaktórychznacznaczęść
pracyprzewozowejwynikaz obsługiruchupielgrzymkowegodoMekkiw Arabii
Saudyjskiej).Z drugiejstronystrategiaintegratoradominujewśródprzewoźników
działającychna skalęglobalnąoraztychprzewoźnikówregionalnych,którzydzięki
korzystnemupołożeniugeograficznemuobsługiwanychrynkówstanowią istotne
wsparciedlaprzewoźnikówglobalnych,oferującobsługęruchudowozowo‑odwo‑
zowego(ang.feeder service).Integratorzyna rynkuusługpasażerskiegotransportu
lotniczegoskupiająsięprzedewszystkimw aliansach,którepozwalająimrozwijać
i doskonalićobszarywspółpracyz korzyściądlawszystkichstrontychporozumień.

Rozpatrującrelacjekooperencyjnepomiędzyprzewoźnikamilotniczymiz punktu
widzenialiczbypodmiotówzaangażowanychw te relacjei liczbyrynków,na któ‑
rychrelacjekooperencyjnewystępują,możnastwierdzić,żekooperencjapomiędzy
liniamilotniczymiprzyjmujenajbardziejzłożonąz opisywanychw ramachtejty‑
pologiiformę,a mianowicieformękooperencjisieciowej.Niemawątpliwościcodo
tego,żekooperencjamiędzyprzewoźnikamilotniczymiobejmujewiele(w niektó‑
rychprzypadkachnawetkilkadziesiąt)podmiotów.Pewnewątpliwościmogłybydo‑
tyczyćliczbyzaangażowanychrynków.Wieluautorówzwracauwagęna procesyglo‑
balizacyjnewystępującew sektorzeusługtransportulotniczego4,którenieuchronnie
prowadządoukształtowaniasięrynkuo charakterzeglobalnym.W związkuz tym
moglibyśmymówić(w pewnymuproszczeniu)o  istnieniu jednego,stosunkowo
jednolitegorynku.Niemożna jednakzapominaćo tym,żerynekusługpasażer‑
skiegotransportulotniczegojestjednymz tychrynkówusług,na którychwystępuje

4 Patrzszerzejw: E. Marciszewska,Globalizacja sektora usług transportu lotniczego,OficynaWydawni‑
czaSGH,Warszawa2001,s. 37−72.
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szczególniesilnasegmentacja.Działajątu przewoźnicytradycyjnii niskokosztowi,
ponadtooferowanesą usługizarównow ramachlotnictwaogólnego,jaki lotyroz‑
kładowe.Segmentacjawystępujetakże,a możeprzedewszystkim,w ofertachpo‑
szczególnychprzewoźników.Prawiewszystkie linie tradycyjneoferujądwieklasy
podróży(ekonomicznąi biznes),a wieludużychprzewoźnikówumożliwiatakże
podróżw klasiepierwszejorazniedawnowprowadzonejklasieekonomicznejpre‑
mium.W kontekścieusługpasażerskiegotransportulotniczegomożemyzatemmó‑
wićnietylkoo wieluprzewoźnikachzaangażowanychw relacjekooperencyjne,ale
takżeo wielurynkach,na którychkooperencjamamiejsce.

W tymmiejscunależyzauważyć,żew przypadkuliniilotniczychkooperencjama
charakterwielowymiarowy,to znaczy– dotyczykilkupoziomówłańcuchawarto‑
ści.Współpracadotyczyprzedewszystkimoferowanegoproduktu,tj. podstawowej
usługitransportoweji towarzyszącychjejelementów(w tymmaterialnych).Jakjuż
wcześniejwspomniano,współpracadotyczywspólnegokodowanialotów.Ponadto
linielotniczeskupionew aliansachoferująjedenwspólnyprogramlojalnościowylub,
jeśliposzczególnelinielotniczemająswojewłasneprogramylojalnościowe,są one
honorowaneprzez innychprzewoźnikówskupionychw danymaliansie.W celu
usprawnieniaobsługipasażerówi zwiększeniakomfortupodróżylinielotniczesku‑
pionew jednymaliansieprzywożąi zabierająpasażerówz jednegoterminalu(w przy‑
padkuwieloterminalowychportówlotniczych).Ponadtoczęstowspółpracadotyczy
kwestiizwiązanychz marketingiemi promocją,którychelementemjestwcześniej
wspomnianywspólnyprogramlojalnościowy.Pojawiająsiętakżewspólneakcjepro‑
mocyjne,którychzadaniemjestpromowaniewszystkichliniidziałającychw ramach
porozumieniapoprzezpromocjęsamegoaliansu.

Należywyraźniepodkreślić,żelinielotniczewspółpracujązesobąprawiewyłącz‑
niew sferzedystrybucji,podczasgdypoziomyłańcuchawartościzwiązanez zaopa‑
trzeniemprzeważnienienależądoobszaru,w którymmożnazauważyćwystępowa‑
nierelacjikooperencyjnych.Przewoźnicypókicowydająsięniebyćzainteresowani
współpracąna tymodcinkui niedążąna przykładdowspólnegopozyskiwaniafi‑
nansowania,któremogłobyokazaćsiętańsze.Takżezaopatrzeniew samolotyjest
realizowaneprzezkażdegoprzewoźnikaindywidualnie.Wydajesię,żerozwinięcie
współpracyw tychdziedzinachmogłobyprzynieśćprzewoźnikomdużekorzyści.
Nienależy jednocześniezapominaćo zagrożeniachwynikającychzezbytdużego
natężeniarelacjikooperencyjnych.Możeto bowiemdoprowadzićdozachwiania
równowagipomiędzykooperentami,a nawetdoprowadzićdopozyskaniapoufnych
informacjiprzezpartnerów,którzywciążpozostająrynkowymirywalami.Można
z dużymprawdopodobieństwemzałożyć,żebrakwspółpracyw wymienionychwy‑
żejobszarachwynikaz tychwłaśnieobaw.

Powyższestrategiekooperencyjnesprzyjająuzyskiwaniuprzewagkonkuren‑
cyjnychprzezprzewoźnikówpozostającychmiędzysobąw takichrelacjach.Ma
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to związekz możliwościąograniczeniakosztów(poprzezichrozłożeniei/lubwięk‑
sząsiłęprzetargową)z jednejstrony,a zwiększeniembazyprzychodowejz drugiej.
Współpracapomiędzyprzewoźnikamipozwalabowiemzaproponowaćproduktbar‑
dziejatrakcyjnydlakonsumenta.Wynikato z możliwościoferowaniapotencjalnemu
klientowiproduktówczyusług,którede factodostarczanesą przezinnepodmioty
(code-sharing),copozwalana poszerzenieofertykooperentówpoprzezzaistnienie
marketingowena innychrynkach.Dziękikooperencjiznaczniespadaryzykofunk‑
cjonowania.Dotyczyto przedewszystkimśrednichprzewoźnikówregionalnych,
takichjaknp. PLLLOT,którymtrudnobyłobyprzetrwaćpoza aliansemw sytuacji,
w którejmusiałbyw pełnikonkurowaćzeswoimiobecnymikooperentami.Ponadto
uczestnictwow aliansiepozwalakooperentomw większymstopniuwykorzysty‑
waćkorzyściskalii zasięguorazoptymalizowaćprocesybiznesowe.Mato przede
wszystkimzastosowaniew przypadkuprzewoźnikówdysponującychniecoprzesta‑
rzałątechnologiąi działającychw oparciuo niezbytnowoczesneprocesybiznesowe.
Dziękiwspółpracyz największymigraczamina rynkuprzedsiębiorstwate są wsta‑
niezdobywaćknow-howi w tensposóbdoganiaćliderówpodwzględemtechnicz‑
nymi organizacyjnym.

Podsumowanie

Relacjewspółpracy i rywalizacjiwystępującepomiędzyprzewoźnikami lotni‑
czymimożnarozpatrywaćw kontekścietrzechprzedstawionychw niniejszymopra‑
cowaniumodelikooperencji.Zaprezentowanaanalizawykazała,żeprzedsiębiorstwa
oferująceusługipasażerskiegotransportulotniczegonajczęściejwybierająstrategię
wojownikalubintegratora.Kooperencjana tymrynkuprzybieraformękooperencji
sieciowej.Zewzględuna międzynarodowy,a corazczęściejglobalnycharakterdzia‑
łalnościi wielowymiarowyzakreswspółpracytowarzystwalotniczerealizująstrate‑
gięzłożonejkooperencjiwielostronnej.

Wzrastająceznaczenierelacjio charakterzekooperencyjnymjestkonsekwencją
turbulentnościotoczenia,w jakimprzyszłodziałaćprzewoźnikomlotniczymw ostat‑
nichkilkunastulatach.Relacjete są odpowiedziąna tendencjehiperkonkurencyjne,
znacznieutrudniającefunkcjonowaniena rynku.Przewoźnicylotniczypoprzezjed‑
noczesnąrywalizacjęi współpracępotrafiąosiągaćprzewagikonkurencyjne,których
niebylibyw stanieuzyskać,realizującklasycznestrategiekonkurencji.Trafnośćta‑
kiegopodejścia,potwierdzonaprzezjegopozytywnąweryfikacjęrynkową,pozwala
przypuszczać,żetentrendbędziekontynuowany,a udziałaliansówlotniczych,będą‑
cychodzwierciedleniemrelacjikooperencyjnych,będziewzrastał,chociażjużdzisiaj
widaćtakżetendencjedobudowaniaściślejszychzwiązkówopartychna projektach
joint venture,fuzjachi przejęciachw tymsektorze.
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MODELEKOOPERENCJIW SEKTORZE
TRANSPORTULOTNICZEGO

Streszczenie

Wysokazłożonośći wielowymiarowycharakteroddziaływańwystępującychmiędzyprzewoź‑
nikamioferującymiusługipasażerskiegotransportu lotniczegopowoduje,żestosowanie
klasycznych modeli relacji wzajemnych przedsiębiorstw napotyka na liczne trudności,
ponieważpodejścietakienieumożliwiauchwyceniawszystkichaspektówzjawiska.Zasto‑
sowanieteoriii modelikooperencjipozwalausunąćte ograniczeniai w kompleksowysposób
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opisać relacje występujące pomiędzy podmiotami sektora usług transportu lotniczego.
Występowanierelacjikooperencyjnychmiędzyprzedsiębiorstwamidziałającymina rynku
transportu lotniczego jest konsekwencją turbulentności otoczenia, w  jakim działają
przewoźnicylotniczy.Tworzenierelacjikooperencyjnychpozwalaprzedsiębiorstwomuzyskać
przewagikonkurencyjne.Cowięcej,analizaprzypadkówwskazuje,żerelacjekooperencyjne
ewoluująw kierunkuformjeszcześciślejszejwspółpracy,coprzejawiasięw powstawaniu
przedsięwzięćjoint venture,a takżew corazczęstszychfuzjachi przejęciach.

Słowakluczowe:kooperencja,konkurencja,transportlotniczy,
przewagakonkurencyjna,aliansestrategiczne

MODELSOFCOOPETITIONINAIR
TRANSPORTINDUSTRY

Abstract

Thecomplexityandmultidimensionalcharacterofinteractionsbetweenpassengerairlines
makesitdifficultto applyclassicmodelsofcorporaterelationships,sincethisapproachlacks
theabilityto observeallaspectsofthephenomenon.Theselimitationscanbeovercomeby
applyingthetheoryandmodelsofcoopetitionwhichenablescomprehensivedescriptionof
therelationshipsbetweenairtransportindustrycompanies.Coopetitionbetweenaircarriers
istheresultofturbulentenvironmentinwhichthecompaniesoperate.Coopetitionmakes
itpossibleto gaincompetitiveadvantage.Furthermore,casestudiesrevealthatcoopetitive
relationshipsevolveintotightercooperationlikejoint ventures.Wecanalsoobservemore
andmoremergersandacquisitions.

Keywords:coopetition,competition,airtransportindustry,
competitiveadvantage,strategicalliances
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MIROSŁAWJAROSIŃSKI*

STANZAAWANSOWANIA
INTERNACJONALIZACJI

POLSKICHPRZEDSIĘBIORSTW

Istniejeszeregdefinicjiinternacjonalizacjiprzedsiębiorstwa,któreopisująto zja‑
wiskona różnysposób.I takP. Pietrasieńskitraktujeinternacjonalizacjęjako„pro‑
cesopartyna eksportowaniuproduktów,a corazczęściejtakżena przenoszeniuich
produkcjidoinnychkrajów”[6,s. 15].J. Rymarczykdefiniujeinternacjonalizację
szerzej, jako„każdyrodzajdziałalnościgospodarczejpodejmowanyprzezprzed‑
siębiorstwozagranicą”[7,s. 19].Według M. Gorynio internacjonalizacjiprzedsię‑
biorstwamożnamówić,„gdychoćjedenprodukt(usługa)w portfeluproduktów
− rynkówfirmyjestzwiązanyz rynkiemzagranicznym”.Mówiąco związkuproduktu
z rynkiemzagranicznym,M. Goryniapodkreśla,żezwiązektenmożemiećwiele
formi na tejpodstawierozróżniainternacjonalizacjęczynnąi bierną.„Internacjo‑
nalizacjaczynnato ekspansjazagranicznaprzedsiębiorstwaw różnychmożliwych
formach,internacjonalizacjabiernazaśto wchodzeniew różnorakiezwiązkiz part‑
neramizagranicznymibezwychodzeniaz działalnościągospodarcząpoza granice
kraju,w którymjestzlokalizowanadanafirma”[3,s. 35−36].Jeszczebardziejkom‑
pleksowona internacjonalizacjępatrzyP.W. Beamish,któryuważa,żeinternacjonali‑
zacjato „proces,w trakciektóregow przedsiębiorstwiewzrastaświadomośćwpływu
działańpodejmowanychna rynkumiędzynarodowymna jegoprzyszłośćorazprowa‑
dzonesą transakcjez przedsiębiorstwamiz innychkrajów”[1,s. 3].W dalszejczęści
artykułuilekroćbędziemowao internacjonalizacjiprzedsiębiorstwa,autorbędzie
miałna myśliinternacjonalizacjęczynnąw rozumieniuM. Goryni.

Internacjonalizacjaprzebiegazwyklew sposóbsekwencyjny.Tak jądefiniuje
L. Melin,któryuważa,że„internacjonalizacjaprzedsiębiorstwa,to procesewolucyj‑
nychzmianpowodującywzroststopniazaangażowaniaprzedsiębiorstwana rynkach

* DrMirosławJarosiński−KatedraZarządzaniaw Gospodarce,KolegiumZarządzaniai Finansów,
SzkołaGłównaHandlowaw Warszawie.
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zagranicznych”[8,s. 18].Definicjata jestzgodnaz takzwanymmodelemuppsalskim
internacjonalizacjiprzedsiębiorstwa,któryzakładastopniowywzrostumiędzynaro‑
dowieniaprzedsiębiorstwa,będącyefektemetapowegowchodzeniana kolejnerynki
zagraniczneprzyjednoczesnymwzrościezaangażowaniana poszczególnychrynkach
rozpoczynającymsięodsporadycznegoeksportu,poprzezeksportprzezniezależnych
reprezentantów,ażpo tworzeniezagranicąfiliihandlowejczywreszciew następ‑
nymetapiefiliiprodukcyjno‑handlowej(por. rysunek1)[4,s. 74−77;3,s. 63−67].

Rysunek1�Modeluppsalskiumiędzynarodowieniaprzedsiębiorstwa
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Źródło:S. Hollensen,Global Marketing,5thedition,FTPrenticeHall,London2011,s. 75.

Chociażliteraturaz zakresubiznesumiędzynarodowegoprezentujewspółcześnie
równieżinne,nieetapowemodeleinternacjonalizacjiprzedsiębiorstwa[5, s. 87−99;
2,s. 21−44],to jednak,jaktwierdziJ. Rymarczyk,powołującsięna badaniaszwedz‑
kiego przemysłu przeprowadzone przez naukowców z  uniwersytetu w  Uppsali
(Johansona,Wiedersheim‑Paula,Vahlne’a,Luostarinenai innych),modeluppsalski
umiędzynarodowieniaprzedsiębiorstwaprzeważa[7,s. 20].

Modeluppsalskiznajdujerównieżpotwierdzeniew odniesieniudointernacjona‑
lizacjipolskichprzedsiębiorstw,którejestzjawiskiemstosunkowonowym.Jeszcze
ponad25  lat temuzaledwiekilkadziesiątpolskichprzedsiębiorstwmogłoprowa‑
dzićbezpośredniądziałalnośćna rynkachzagranicznych.Byłyto takzwaneCen‑
traleHandluZagranicznegoi PrzedsiębiorstwaHandluZagranicznego.Każdeinne
przedsiębiorstwo,którechciałoeksportowaćlubimportowaćjakiekolwiekprodukty,
musiałorobićto zaichpośrednictwem.Sytuacjętę zmieniłozniesieniemonopolu
państwowegow handluzagranicznymw 1986 roku.Odtegomomentuprzedsiębior‑
stwamogły jużprowadzićsamodzielnądziałalnośćw odniesieniudorynkówza‑
granicznychi stopniowozaczęłyto robić.Niebyłoto początkowołatwezewzględu
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na inneograniczenia,alejużod1990 rokuobserwujesięsystematycznywzrosteks‑
portupolskichprzedsiębiorstw,jakrównieżwzrostimportu.

Rozwójinternacjonalizacjipolskichprzedsiębiorstwjużoddłuższegoczasubu‑
dzizainteresowaniei ciekawośćbadawcząautora.Obserwacjarzeczywistościgospo‑
darczeji wcześniejsze,wycinkowebadaniaw zakresieinternacjonalizacjipolskich
przedsiębiorstwpozwoliłyautorowipostawićdwietezy:
Teza1:Polskieprzedsiębiorstwa,decydującsięna internacjonalizację,wybierająprze‑
ważnieścieżkępłytkiejinternacjonalizacjipolegającąna wchodzeniudoniewielkiej
liczbykrajóww oparciuo eksport.
Teza2:Polskieprzedsiębiorstwaznajdująsięobecniena wczesnymetapieinterna‑
cjonalizacji.

Celemartykułujestweryfikacjapowyższychtezw oparciuo wynikinajnowszych
badańautoradotyczącychinternacjonalizacjipolskichprzedsiębiorstw1.

Metodykabadań

Badaniazostałyprzeprowadzonemetodątelefonicznychwywiadówwspomaga‑
nychkomputerowo(CATI).DanezostałyzebraneprzezCentrumBadańMarketin‑
gowychINDICATORSp.z o.o.wewrześniu2010 roku.Dobadańwybranolosowo
przedsiębiorstwaz siedzibąw Polscepochodzącez różnychsektorówz wyłączeniem
wszelkichinstytucjizajmującychsiędziałalnościąfinansową.Badaniemobjętoprzed‑
siębiorstwaduże(powyżej250zatrudnionych)i przedsiębiorstwaśrednie(50–249
zatrudnionych),zarównoprodukcyjne,handlowe,jaki usługowe.Analizowanostan
na koniec2009 roku.

W trakciebadanianawiązanokontaktz 588przedsiębiorstwami,z których347
działałowyłączniena rynkupolskim.Spośródtychprzedsiębiorstwwyłoniono61,
w którychprzeprowadzonokrótkiwywiad.Pogłębionaanalizadotyczyła241przed‑
siębiorstw,któredziałałyna rynkumiędzynarodowym.

Ostateczniew próbiebadawczejznalazłysię302przedsiębiorstwa,w których
przeprowadzonowywiady.W analizowanejpróbienieznaczniedominowałyprzed‑
siębiorstwaśrednie.Stanowiłyone55%wszystkichfirm.Natomiastprzedsiębior‑
stwaduże,czylizatrudniającepowyżej250pracowników,to 45%ogółuanalizowa‑
nychfirm.

1 Badaniept.„Dylematyrozwojupolskichprzedsiębiorstw”zostałoprzeprowadzonew ramachbadań
statutowychw KolegiumZarządzaniai FinansówSzkołyGłównejHandlowejw Warszawiepodkierownic‑
twemdrMirosławaJarosińskiegow 2010 roku.
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Wynikibadań

Wśródankietowanych588przedsiębiorstw347działałowyłączniena rynkupol‑
skim,cooznacza,żetylko41%badanychprzedsiębiorstwprowadziłodziałalność
na rynkumiędzynarodowym.

Badaniepokazało,żespośródprzedsiębiorstwdziałającychna rynkumiędzyna‑
rodowymzdecydowanawiększośćdziałana rynkuniemieckim,alejużtylkopołowa
tejliczbydziałana drugimnajpopularniejszymrynku,którymokazałsięrynekcze‑
ski.W dalszejkolejnościpokazałysięrynki:brytyjski,litewskii francuski.Nary‑
sunku2przedstawiono10najważniejszychrynkówdlabadanychprzedsiębiorstw.

Rysunek2�Najważniejszekrajedziałania
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Źródło:opracowaniewłasne.

Naliściewskazańprzedsiębiorstwznalazłysięłącznie72krajez całegoświata,
przyczymrynków,którewskazałojednocześnieprzynajmniej5%przedsiębiorstw,
było25 i były to,zawyjątkiemStanówZjednoczonych, tylkorynkieuropejskie.
Ciekawejest,iżtakierynkijakchińskii indyjski,któreobecniesą postrzeganejako
główneceleglobalnejekspansjifirmmiędzynarodowych,niesą takważnedlapol‑
skichprzedsiębiorstw.Spośródbadanychprzedsiębiorstwzaledwie7przedsiębiorstw
działałona rynkuchińskimi tylko2przedsiębiorstwana rynkuindyjskim.Analiza
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przychodówbadanychprzedsiębiorstwrównieżpotwierdziła, iżprzedsiębiorstwa
czerpiąprzychodygłówniez Europyi AmerykiPółnocnej.

Patrzącna liczbęrynków,na którychdziałałypojedynczeprzedsiębiorstwa,oka‑
zujesię,żepołowaprzedsiębiorstwdziałazaledwiena kilkurynkachzagranicznych.
Działalnośćw kategoriiod1do6rynkówzagranicznychzadeklarowało53,6%ba‑
danychprzedsiębiorstw.Jednocześnieznacznyodsetekprzedsiębiorstwwskazał,iż
działana 10 i więcejrynkach(23,2%przedsiębiorstw).Kiedy jednakwziętopod
uwagęliczbęrynkówwiększąniż20,okazałosię,żezaledwie6%przedsiębiorstw
działana takiejliczbierynków.Trzynajwyższewskazanialiczbyrynków,na których
działałybadaneprzedsiębiorstwa,to:100,80i 66rynków.

Tylko186przedsiębiorstwudzieliłoodpowiedzidotyczącejprzychodówprzed‑
siębiorstwzesprzedażyz poszczególnychrynkóww całościprzychodówprzedsię‑
biorstwazesprzedaży.Dominowałasytuacja,w którejposzczególne(pojedyncze)
rynkiprzynosząprzedsiębiorstwomdo10%przychodów(takwskazałoprawie81%
odpowiadającychprzedsiębiorstw).Więcejniżpołowęprzychodówz jednegorynku
osiągałozaledwie3,1%odpowiadającychprzedsiębiorstw.

Patrząccałościowona przychodyz rynkówzagranicznychbadanychprzedsię‑
biorstw,to 30%przedsiębiorstwwskazało,żeosiągazesprzedażyna rynkachzagra‑
nicznychdo20%całościprzychodów.Tylko38%przedsiębiorstw,któreudzieliły
odpowiedzina to pytanie,osiągaprzychodyzesprzedażyzagranicąna poziomie
powyżej50%,zaśprzychodyz rynkówzagranicznychpowyżej80%czerpiezaled‑
wie13%przedsiębiorstw.

W badaniurespondencibyliproszenio wskazanieformdziałalności,którestosują
na poszczególnychrynkachzagranicznych.W ankiecieuwzględniononastępujące
formydziałalności:eksportpośredni,eksportbezpośredni,sprzedażlicencji,fran-
chising,joint venture,filiahandlowa,filiaprodukcyjno‑handlowa,filiaprodukcyjna.
Badaniepokazało,żeprzedsiębiorstwastosująprzedewszystkimeksport,z prze‑
wagąeksportubezpośredniego.W dalszejkolejności,aledużomniejszymzaintere‑
sowaniemciesząsięfiliehandlowe,produkcyjno‑handlowei produkcyjne.Pozostałe
formydziałalnościna rynkachzagranicznychwskazałytylkopojedynczeprzedsię‑
biorstwa(por. rysunek3).
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Rysunek3�Najczęściejstosowaneformydziałaniaprzedsiębiorstw
na rynkachzagranicznych
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Źródło:opracowaniewłasne.

W trakciewywiaduzapytanorespondentówo planyprzedsiębiorstwna przyszłość
w zakresiedziałalnościmiędzynarodowejw perspektywienajbliższych3 lat.Spośród
61przedsiębiorstwdziałającychwyłączniena rynkupolskim,któreudzieliłykrót‑
kiegowywiadu,tylko21%stwierdziło,żeplanujerozpocząćtakądziałalność.W gru‑
pieprzedsiębiorstwdziałającychna rynkumiędzynarodowymodpowiedzibyłybar‑
dzooptymistyczne.Żadneprzedsiębiorstwonieplanujewycofaniasięz działalności
na rynkachzagranicznychi tylkojednaz badanychfirmchceograniczyćdziałalność
na rynkumiędzynarodowym.Zdecydowanawiększośćbadanychprzedsiębiorstw
(80,5%)deklarujechęćdalszegorozwojuna rynkumiędzynarodowym,a 30%pla‑
nujepodtrzymaćbieżącąaktywnośćna rynkachzagranicznych.

Przedsiębiorstwa,któreplanująrozwójdziałalnościmiędzynarodowej,zamierzają
przedewszystkimzwiększaćsprzedażna dotychczasowychrynkachzagranicznych.
Nadrugimmiejscuznalazłosięwchodzeniena kolejnerynkizagraniczne,a następ‑
nieprzechodzeniedobardziejzaawansowanychformdziałalnościna rynkuzagra‑
nicznym(por. rysunek4).
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Rysunek4�Sposobyrozwijaniadziałalnościmiędzynarodowej
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Źródło:opracowaniewłasne.

Przedsiębiorstwa,którechcąwchodzićna nowerynki,jakoswojerynkidocelowe
wskazałyprzedewszystkimrynki:rosyjski,francuski,ukraiński,norweskii fiński.
W dalszejkolejnościznalazłysięrynki:szwedzki,niemiecki,brytyjski,duński,czeski
i bułgarski.Widaćzatemwyraźnie,żeprzedsiębiorstwaw dalszymciągubędąkon‑
centrowaćsięna rynkueuropejskim.Podobnie,jakto byłodotychczas,najbardziej
perspektywicznerynkidlaprzedsiębiorstwmiędzynarodowychwybiorąw przyszło‑
ścipojedynczepolskieprzedsiębiorstwa.Rynekchińskijakoprzyszłyobszardziała‑
niawskazałytylko4przedsiębiorstwa,zaśrynekindyjski−zaledwie3.

W ramachplanówna przyszłośćzapytanorównieżrespondentów,któreformy
działalnościprzedsiębiorstwachcąrozwijać,a któreograniczać.Odpowiedzirespon‑
dentówwskazują,żezmianybędąnastępowaływ zakresiekażdejz form,jednakże
nieznaczniewięcejprzedsiębiorstwzamierzaograniczaćliczbęfiliiprodukcyjnych
i handlowychniżjerozwijać.Możnateżzaobserwowaćwyraźnątendencjędoroz‑
wijaniaeksportubezpośredniegoprzynieznacznymograniczaniueksportupośred‑
niego.
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Wnioski

Badaniapokazują,iżmniejniżpołowabadanychprzedsiębiorstwprowadzidzia‑
łalnośćmiędzynarodową, jednakodsetekprzedsiębiorstwdziałającychna rynku
międzynarodowymjestznacznyi,jakwskazująwynikibadań,w przyszłościbędzie
wzrastał.Tenfaktorazinneznaneautorowiartykułubadaniapozwalająstwierdzić,
żeinternacjonalizacjapolskichprzedsiębiorstwjestfaktemi jednocześniejestzja‑
wiskiemrozwojowym.

Polskieprzedsiębiorstwadziałajągłówniena rynkueuropejskim,częstowybie‑
rająckrajesąsiadującez Polską.Znajdujeto potwierdzenierównieżw innychzna‑
nychautorowibadaniach.Głównymdocelowymrynkiemjestrynekniemiecki.Jed‑
nocześniepolskieprzedsiębiorstwa,decydującsięna działalnośćmiędzynarodową,
wybierająrozwójgłówniepoprzezeksport,corównieżznajdujepotwierdzeniew in‑
nychbadaniach.

Tymsamymznajdujepotwierdzenieteza1postawionana początkuartykułu,mó‑
wiącao tym,żepolskieprzedsiębiorstwa,decydującsięna internacjonalizację,wy‑
bierająprzeważnieścieżkępłytkiejinternacjonalizacji,polegającąna wchodzeniudo
niewielkiejliczbykrajóww oparciuo eksport.Badaniapokazują,żeprzedsiębiorstwa
wchodząprzeważniedokilku– kilkunastukrajów,nierazosiągającznacznyudział
przychodówz rynkówzagranicznychw całościzesprzedaży,aległównieprodukują
w kraju,eksportującswojeproduktyna wybranerynki.

Zdaniemautorateza2mówiącao tym,żepolskieprzedsiębiorstwaznajdująsię
obecniena wczesnymetapie internacjonalizacjirównieżznajdujepotwierdzenie.
Świadczyo  tymzarównokoncentracjana działalnościeksportowej, jakrównież
dobórrynkówbliskichgeograficzniei kulturowo(rynekeuropejski,rynekamery‑
kański).Potwierdzato równieżanalizaprzychodówprzedsiębiorstwz działalności
na rynkuzagranicznym,którew większościprzypadkówwynosząponiżej50%ca‑
łościprzychodówzesprzedażyorazniewielkaliczbarynków,na którychposzcze‑
gólneprzedsiębiorstwasą obecne.

Z przeprowadzonychbadańwynika,żeaktywnośćmiędzynarodowapolskich
przedsiębiorstwwzrasta,aczkolwiekpowoli.O wzrościeaktywnościświadczychęć
przedsiębiorstwdodalszegorozwojuorazprzechodzeniena eksportbezpośredni.
Niestetyw najbliższymokresiemiędzynarodowaaktywnośćprzedsiębiorstwbędzie
sięopierałana produkcjiw krajuorazeksporcieproduktówzagranicęi będziedalej
koncentrowałasięgłówniew Europie.
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STANZAAWANSOWANIAINTERNACJONALIZACJI
POLSKICHPRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie

Internacjonalizacjaprzedsiębiorstwto obecniepowszechnezjawiskona świecie.Odnieco
ponad20 latzjawiskoto dotyczyw znacznymstopniutakżepolskichprzedsiębiorstw.Autor
stawiaw artykuledwietezyodnoszącesiędoobecnegostanuinternacjonalizacjipolskich
przedsiębiorstw,którenastępniepotwierdzana podstawienajnowszychbadańprzeprowa‑
dzonychprzezniego.Badaniapokazują,żepolskieprzedsiębiorstwaznajdująsięobecnie
na wczesnymetapie internacjonalizacji.Decydując sięna  internacjonalizację,wchodzą
przeważniedoniewielukrajów,główniew formieeksportu.Z badańwynikateż,żezaanga‑
żowaniepolskichprzedsiębiorstwna rynkachzagranicznychbędziewzrastać,alebędzie
to procespowolny.

Słowakluczowe:internacjonalizacja,polskieprzedsiębiorstwa
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STATEOFPROGRESSOFPOLISH
COMPANIES’INTERNATIONALISATION

Abstract

Internationalisationofcompanies isaneverydayoccurrencenowadays.Sincea bitmore
than20yearsitalsoappliesto Polishcompanies.Theauthorpresentstwothesesregarding
thepresentstateofprogressofPolishcompanies’internationalisation.Thethesesarethen
confirmedonthebasisofhislatestresearch.TheresearchindicatesthatPolishcompanies
areattheearlystageofinternationalisation.Decidingto internationalisetheyenterseveral
countriesmainlythroughanexportmode.Theresearchimplies that thecommitmentof
Polishcompaniesto foreignmarketswillincreasebutitwillbea slowprocess.

Keywords:internationalisationpolishcompanies
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POWRÓTDOSTRATEGICZNEGO
UJĘCIAVALUEBASED

MANAGEMENT

Wprowadzenie

Zmianydokonującesięw skalicałegoświata:globalizacja,rozszerzającasięotwar‑
tośćgospodarek,liberalizacjarynków,w tymfinansowych,orazichszybkaintegra‑
cja,dynamicznyrozwójrynkówkapitałowychi ekspansjakapitałuprywatnego,gwał‑
townyrozwójtechnologiiinformatycznychi telekomunikacyjnychprzyniosłyszereg
istotnychprzewartościowańw zakresiecelówprzedsiębiorstw,koncepcjii praktyki
zarządzaniaorazpriorytetówprowadzeniabiznesu.Współcześniemamybowiemdo
czynienianietylkoz olbrzymimzakresemzmianjakościowych,aleprzedewszyst‑
kimz corazmniejewolucyjnymichcharakterem.Stająsięonenieregularne,nieobli‑
czalnei nieciągłe[26,s. 41].

Nieulegawątpliwości,żew dzisiejszejperspektywieekonomicznejsystemza‑
rządzaniawartościąwymagarewizji,zwłaszczaw kontekścierozwijaniamożliwości
konkurowaniao kapitałi przejmowaniawartościpowstającejna globalnymrynku.
Jestto o tyleważne,iżcorazwyraźniejzauważalnajestatomizacjakoncepcjiValue
BasedManagement(VBM)i skupieniebardziejna zarządzaniuoperacyjnymniż
strategicznym,cosprawia,żecałakoncepcjajestw pewnymsensieniekompletna,
w niewielkimstopniuuwzględniającawspółczesnąarchitekturęglobalnegorynku.
Ponadtow koncepcjiVBMintensywniewykorzystywanoi rozwijanom.in.:reengi‑
neering,outsourcing/offshoring,customerrelationsmanagementczywieleinnych,
którez jednejstronyposzerzająhoryzontypatrzeniana procestworzeniawartości,

* DrMagdalenaMikołajek-Gocejna−KatedraZarządzaniaWartością,KolegiumNauko Przedsiębior‑
stwie,SzkołaGłównaHandlowaw Warszawie.
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z drugiejjednakniepozwalająna zrozumienierzeczywistychproblemówtrapiących
organizacjęorazodwracająuwagęodgłębszychrefleksji[26,s. 32].

1�Zmianapodejściadostrategii

1�1�Założeniaklasycznierozumianejstrategii
a współczesnewarunkifunkcjonowania
przedsiębiorstw

NiezbędnestajesiępewneuzupełnienieobszarustrategicznegoVBM,tymbar‑
dziej,żewarunkifunkcjonowaniaprzedsiębiorstwzupełnieniepasujądozałożeń
przyjmowanychprzezklasycznądefinicjęstrategii,któreH. Mintzbergzidentyfiko‑
wałnastępująco[18,s. 221−227]:
1. Założeniepredeterminacji,cooznacza,żekontekststrategiijestw dużymstop‑

niuprzewidywalny.
2. Założeniekwantyfikacji,cooznacza,żezarównootoczeniezewnętrzne,jaki we‑

wnętrznemożezostaćopisaneliczbowona potrzebystrategii,a więccałąstrate‑
gięmożnaoprzećna danych.

3. Założenie,żeprocesformułowaniastrategiimożezostaćniejako„zaprogramo‑
wany”,z wykorzystaniemformalnychproceduri systemówinformatycznych,co
niemalautomatycznieprowadzidoprawidłowejsyntezy.

Niezwykłagłębokośćdzisiejszychrynkówi narastająceryzykoorazniepewność
prowadzeniadziałalnościsprawiają,żezałożeniaklasycznejdefinicjistrategiini‑
jaksięmajądootaczającejnasrzeczywistości.Popierwsze,burzliwośćotoczenia
sprawia,żestajesięonotrudnedoprzewidzenialubcałkowicienieprzewidywalne.
Podrugie,corazwiększąrolęw określaniucelówstrategicznychodgrywajązasoby
niematerialne,któreczęstosą trudnedoskwantyfikowania.Potrzecie,współcze‑
śniepraktycznieniemożliwe jestzaprogramowaniestrategii.Sytuacjaw momen‑
cierealizowaniastrategiimożesięznacznieróżnićodsytuacji,któramiałamiejsce
w momenciejejformułowania,cooznaczapotrzebęjejkorygowania,coniekiedy
jestprocesemgłębokim,powodującymwzrostszerokorozumianychkosztów(nie
finansowychi społecznych).

W związkuz tymzmieniasiępodejściedowyznaczaniacelówi formułowania
strategiiprzedsiębiorstwa,wskazującna fakt,żewysokaturbulencjai nieprzewidy‑
walnośćotoczeniapowodują,iżprecyzyjneustalaniecelówi strategiijestzbędne,
a nawetszkodliwe,skazującprzedsiębiorstwona stosunkowomałąelastyczność
i opóźnionereakcjena zachodzącezmiany[10,s. 48].Ponadtocelenależądotych
kategorii,któreusztywniająorganizację,utrudniającwykorzystanie trudnychdo
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przewidzeniaokazjirynkowych[10,s. 64].H. Hayeswskazuje,żecele,zwłaszcza
strategiczne,niesą elastyczne,a częstomimodezaktualizacjisą podtrzymywaneze
względuna ideęzarządzaniastrategicznego.Autorzaznaczatakże,żeukierunko‑
waniena realizacjędługofalowychcelówmożeprowadzićdozaniechaniadrobnych
usprawnieńorazzawężaćhoryzontymyśleniawyłączniedopostanowieństrategii,
coznacznieograniczaelastyczność,niepozwalającreagowaćna zjawiskazachodzące
w otoczeniuprzedsiębiorstwa[10,s. 64].Corazbardziejwidocznastajesięzatem
koniecznośćredefiniowaniastrategiii identyfikowaniaokazji,coumożliwiałobyich
szybkiewychwytywaniei wykorzystaniew celutworzeniawartości[10,s. 49].

1�2�Uproszczonepodejściadoformułowaniastrategii

Pojawiająsiępropozycjeuproszczonegopodejściadoformułowaniastrategii
i celówprzedsiębiorstwa,ograniczającesięwyłączniedookreśleniapotencjalnego
obszarualbozasaddziałaniaorganizacji.K.M. Eisenhardti D.N. Sulluważają,że
współczesnastrategiapowinnaskładaćsięz unikalnegozestawuprocesówi pro‑
stychzasad,któreumożliwiąprzedsiębiorstwuznalezieniesięw punkcienajlepszym
dowykorzystaniamożliwości,zanurzającsięw niepewności,gdzienurtokazjijest
najgłębszy[1].H. Mintzberg,J.B. Quinni S. Ghoshalmówiąo „strategiiwyłaniają‑
cejsię”,którakształtujesięstopniowow procesieuczeniasię[10,s. 55].R. Krupski
wskazujejednak,żez jednejstronykoncepcjastrategiiwyłaniającejsięwydajesiębyć
samaw sobieelastyczna,alez drugiejstronywątpliwościbudziuznaniezastrategię
„radzeniasobiejakoś”bezideiczykierunkudziałania,bezmożliwościidentyfikacji
długofalowychcelów[10,s. 56].

Z koleiK. Obłójmówio  logicedominującej,wskazującna dwawzorce logiki
strategicznegomyślenia:„budowaniewzorca”– istotnekorygowaniecelóww trak‑
ciedziałaniafirmy,adekwatnedonabytychdoświadczeńorazwiedzy,i „wzmacnia‑
niewzorca”– doskonaleniei lepszestrukturalizowaniepierwotnieprzyjętychcelów.
Według K. Obłojalideramizostająte przedsiębiorstwa,któreopierająswojądominu‑
jącąlogikęo „budowaniewzorca”,niemającjednoznaczniezdefiniowanejstrategii
działaniai dopasowanychdoniejstruktur,aledziałając„zgodniez kilkomaprostymi
regułami,którepozwalająimrozpoznaći wykorzystaćszanse,wpłynąćna biegwy‑
darzeń,tworzyćstandardy,budowaćreputacjęi marki”[20,s. 181].

W koncepcjitejpodstawowąkategoriąniesą celestrategiczne,aleokazjebędące
splotemróżnychokolicznościstwarzającychmożliwośćosiągnięciadodatkowych
korzyści,wartościmaterialnychlubniematerialnych[10,s. 66].R. Krupskiwskazuje
w tymobszarzedwapodstawoweelementyzarządzaniaokazją:dostrzeganiei wyko‑
rzystywanieokazji[10,s. 68−69].W zakresiedostrzeganiaokazjinależy,po pierw‑
sze,w miaręprecyzyjniezidentyfikowaćobszaryotoczeniadalszego,bliższegooraz
przedsiębiorstwa,w którychpojawiająsięokazjeo różnejtreścii różnympotencjale.
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Podrugie,niezwykleistotnejestgromadzenieinformacjimającychpotencjalnezna‑
czeniedlaokazjiorazumiejętnośćprawidłowegointerpretowanianawetsłabychsy‑
gnałówpłynącychz otoczeniaz wykorzystaniemmetodstatystycznych– wczesnego
ostrzeganiai rozpoznanialublogicznegownioskowania.Wydajesię,żekwestiąprio‑
rytetową,zwłaszczaw kontekścietworzeniawartościi zarządzaniawartością, jest
takżeszacowaniewartościoczekiwanejokazji,a więcwartościmaterialnychi nie‑
materialnych,któremożnaosiągnąć,wykorzystującokazję.

R. Krupskiwskazujerównież,żezarównodostrzeganie,jaki wykorzystywanie
okazjimożezostaćwzmocnione,gdyw zarządzaniuuwzględnisiękoncepcję„przed‑
siębiorstwaw ruchu”[11,s. 232−239],u którejpodstawległpomysł J. Stewarta
utrzymaniaorganizacjiw stanieciągłegowzburzenia,gdyżw takiejsytuacjiłatwiej
jestwykonaćjakiśruch[23,s. 148].E. Masłykdefiniujeorganizacjew ruchujako
te,którecharakteryzujewyczuciei umiejętnośćdiagnozowaniasytuacjirynkowej,
pozwalającana szybkiereagowaniena zewnętrzneimpulsypobudzającedozmian
orazna wewnętrznezmienianiesię,radzeniesobiez dużąniepewnościądziałania
w warunkachturbulencjiwspółczesnegootoczeniaorazprzedłużeniew cykluży‑
ciaorganizacjifazymłodości,dziękienergii,zapałowi,odwadze,świeżościspojrze‑
niai pomysłowości,zdolnościdotworzenianowego,poprzezciągłeusprawnianie
wszystkiegocorobii cowytwarza,ciągłeuczeniesię,jakstosowaćnowetechnolo‑
gieniezbędnedoosiąganiasukcesuorazjakbyćinnowacyjnym[13,s. 15−16,28].

R. Krupskistwierdza,żeprzedsiębiorstwow ruchuto takie,„któredrgaw ampli‑
tudachotoczenia,a swoistainterferencjawzmacniapotencjałfirmy(…)”oraztakie,
„(…)którepowoduje,żeotoczeniedrgaw amplitudachfirmy”,wskazującjednocze‑
śnie,żekoncepcjaprzedsiębiorstwaw ruchuwiążekoncepcjęorganizacjizarządza‑
nejbezcelówstrategicznychz koncepcjąskrajnejelastycznościzasobówi procesów
w jedensystem[11,s. 234].

Rozpatrująckoncepcjęprzedsiębiorstwaw ruchuw kontekściezarządzaniawar‑
tościąi konkurowaniao kapitał,nieulegawątpliwości,żez jednejstronyumożliwia
onai ułatwiaprzedsiębiorstwuwykorzystywanieokazjio dużympotencjalewzrostu
wartościszybciejniżkonkurenci,z drugiejstrony−trochędestabilizujeprzedsię‑
biorstwow trakcierealizacjistrategiiwzrostuwartości.R. Krupskiwskazujejednak,
żejeżelizawartew strategiicelebędąbardziejadaptacyjne,to koncepcjaorganiza‑
cjiw ruchuspowoduje,żeprzedsiębiorstwostaniesiębardziejelastycznei innowa‑
cyjne[11,s. 238].

Wszystkiepojawiającesięnowepodejściadostrategiikładąniezwyklesilnyna‑
ciskna zmianyzachodzącena rynkachi w procesachelastycznejadaptacjidowarun‑
kówfunkcjonowaniaw warunkachglobalnejgospodarki.Ponadtopłynącaniejako
współczesnośćsprawia,żepotrzebnejestbardziejdogłębnepoznaniemechanizmów
zachodzącychna rynkachi podejmowaniepróbnietyleprognozowaniaprzyszło‑

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   54 2011-05-10   11:38:45



ORGANIZACJAI KIEROWANIE•nr 1/2011(144) 55

PowrótdostrategicznegoujęciaValueBasedManagement

ści,cow obecnychwarunkachjestbardzotrudne,alejejkonstruowania,przezopra‑
cowywaniewachlarzymożliwychscenariuszypostępowania.

Tabela1�Potencjalnezachowaniastrategiczneprzedsiębiorstwaukierunkowanego
na wzrostwartościadekwatnedowrastającejturbulencjiotoczenia

Organizacja

Wewnętrzno-zewnętrzna Zewnętrzno-wewnętrzna

(zasoby i umiejętności) (dopasowanie do uwarunkowań sektora)

ot
oc

ze
ni

e

Kl
ie

nc
i

• Tworzenie zasobów pomagających 
kreować popyt na produkty firmy, 
tworzących wartości dla klienta 
(np. budowanie marki, programy 
lojalnościowe itd.)

• Tworzenie zasobów mających na celu 
utrzymywanie się firmy w sytuacji 
wycofania się klientów

•	 Business	migration (wykorzystywanie 
różnych elementów łańcucha wartości 
do kreowania nowych dodatkowych 
i wartości przedsiębiorstwa

• Elastyczne, wirtualne struktury mające 
na celu identyfikację i wykorzystywanie 
szans rynkowych o potencjale wzrostu 
wartości

• Zaangażowanie klientów w proces 
tworzenia wartości – współtworzenie 
wartości

• Ekspansja produktowo-terytorialna
• Szybkie wejścia, szybki zysk, szybkie 

wyjścia
• Dywersyfikacja konglomeratowi 

mająca na celu pozyskanie klientów 
spoza branży

• Zmiany segmentacji rynku 
i zarządzanie relacjami z klientami

• Innowacje produktowe, kreowanie 
nowych potrzeb

Ko
nk

ur
en

ci

• Budowanie przewagi konkurencyjnej 
przez unikalność zasobów 
i umiejętności

• Eliminacja przewagi konkurencyjnej 
przez tworzenie potencjału 
naśladowania konkurentów

• Tworzenie zasobów strategicznych 
na wypadek nieprzewidzianych 
skutków działania konkurentów

• Alianse strategiczne mające na celu 
przetrwanie w warunkach nieciągłości

• Wrogie przejęcia mające na celu 
eliminacje konkurentów

• Alianse strategiczne i fuzje mające 
na celu walkę z konkurentami spoza 
układu

• Dywersyfikacja koncentryczna drogą 
wewnętrznego rozwoju, mająca na celu 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej

• Podział łańcucha wartości i lokowanie 
działalności w krajach o różnych 
zasobach kapitału intelektualnego

Źródło:R. Krupski,Potencjalne zmiany w zarządzaniu strategicznym inspirowane teorią chaosu,[w:] Zarządzanie strate-
giczne. Stan i perspektywy rozwoju,red. R. Krupski,WWSZiP,Wałbrzych2001,s. 237.

1�3�Zdolnośćstrategicznejregeneracji

PrzyjmujączaG. Hamelemi C.K. Prahaladem[3],żenowakoncepcjastrategiipo‑
winnaobejmowaćkonkurowanieo:wizjei możliwościbiznesoweorazprzywództwo
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intelektualne,przewidzeniekierunkurozwojuprzemysłulubsektora,pozycjęryn‑
kowąi udziałw rynku,głównymźródłemkonkurencyjnościstajesię innowacja
wartościzwiązanaz kreowaniemnowychproduktówi usług,nowegopopytu[9,
s. 102−112].W związkuz tymmożliwościkonkurencyjneprzedsiębiorstwazależąod
znajomościarchitekturyglobalnejgospodarkii głębokościwszystkichtypówrynku.

Nieulegawątpliwości,żesukceszależyobecniedozdolnościstrategicznejrege‑
neracji– dynamicznegotworzenianowychmodelibiznesowychi nowychstrategii
prowadzeniadziałalnościgospodarczejodpowiedniodozmieniającychsięwarun‑
kówotoczenia[4,s. 68].Celemstajesięzatembudowastrategiizdolnejdociągłej
metamorfozy,któraw każdymmomenciepozwoliwykorzystaćpojawiającesięmoż‑
liwościi dostosowaćsiędonichw początkowejfazieichrozwoju.G. Hameli L. Va‑
likangaswskazująna czterywyzwania,jakiestojąprzedfirmądążącądoosiągnięcia
zdolnościstrategicznejregeneracji[4,s. 69−71].Popierwsze,wyzwaniepoznaw-
czew postacipełnegozrozumieniaistotywszelkichzmianzachodzącychw otocze‑
niui nieustannegobadaniaichwpływuna osiąganew danymmomenciesukcesy
i kreowanąwartość.Podrugie,wyzwaniestrategicznepolegającena umiejętności
tworzeniawachlarzanowychatrakcyjnychstrategiiwysokiejwartości,będącychal‑
ternatywądlatych,któresiędezaktualizują.Potrzecie,wyzwaniepolitycznewyma‑
gająceopracowaniamechanizmówrealokacjizasobów,przesuwaniaichzestarych
produktówi usługna nowe.Procestennależyutożsamiaćz tworzeniembazykapi‑
tałoweji ludzkiej,którastworzynowatorskiekoncepcje.Poczwarte,wyzwanieide-
ologiczne,którewskazuje,iżdoktrynaoptymalizacjii ciągłejpoprawytego,cofirma
posiada,jesttaknaprawdęstaraniemzmierzającymku ulepszaniustarzejącegosię
modelubiznesowego,niestwarzającprzedsiębiorstwużadnejgwarancjibezpiecznej
przyszłości.Zdolnośćstrategicznejregeneracjiwymagaideologiii zmianysposobu
myślenia,którewykraczająpoza prostedoskonaleniefunkcjonującychw przedsię‑
biorstwieprocesów.

Autorzywskazują,mimożejeszczeniktniezdołałwymyślićprosteji skutecznej
receptyna osiągnięciezdolnościregeneracyjnej(resilience),żemożnazaproponować
klikadziałań,którepozwoląna trwałebudowaniewartościw obecnychwarunkach
rynkowych[4,s. 72−82].Najistotniejszestajesięzwalczanienawykuignorowania
zmianorazpogodzeniesięz nieuchronnościąstarzeniasięi deaktualizacjistrategii,
któramożepodlegaćkopiowaniu,wypieraniu,zużyciulubwyjałowieniu.Kopiowa‑
niestrategiiodbierajejwyróżniającycharakter,a przezto pozbawiająsiłygenerują‑
cejponadprzeciętnyzyski możliwościtworzeniadodatkowejwartości.Wypieranie
dotychczasowejstrategiiprzezlepsząjestnaturalnymprocesemw sytuacji,kiedytra‑
dycyjnymodelbiznesowytracisiłęgenerowaniadochodów,a tymsamympomna‑
żaniawartości.Wartow tymmiejscuzaznaczyć,żew globalnejgospodarce,w której
ideei kapitałprzemieszczająsiępo całymświeciew bardzoszybkimtempie,nowe
strategieszybkopodlegająprocesowistarzeniasięorazwyczerpująpotencjałwzrostu
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wartości,wynikającypo prostuzezużyciai zmęczeniamateriału.Ponadtostrategie
ulegają takżewyjałowieniu.Współcześniebardzowyraźnienastępujeprzesunię‑
ciesiłyzestronyproducentówdoklientów,cojestwidocznezwłaszczaw sektorze
usług.G. Hameli L. Valikangasniezwyklesilniepodkreślająwartośćróżnorodno‑
ści,stwierdzając,żeimwiększaróżnorodnośćdziałańw systemie,imwiększyzakres
opcjistrategicznych,któreprzedsiębiorstwobierzepo uwagęw stosunkudozakresu
zmianw otoczeniu,tymwiększeszansena trwałei niezaburzonebudowaniewartości.

Zdolnośćdofunkcjonowaniaw zmiennymotoczeniui szybkorozwijającymsię
modelubiznesowymnetworkinguwymagaodzarządzającychzupełnienowych
umiejętności [22,s. 90].Globalnysukcesw corazwiększymstopniu jestbowiem
determinowanyumiejętnościązarządzaniarelacjamiz klientami,dostawcami,part‑
neramibiznesowymi,dostawcamikapitałuitp.Tymsamymkonkurowanieo kapi‑
tałna globalnymrynkufinansowymwymagarozwijaniaumiejętnościbudowania
i utrzymywaniarelacjiz inwestoramiw sposób,któryzapewnispółcestałydostęp
dokapitału,warunkującegoprzetrwaniei rozwój.

W obliczuwspółczesnychzmiannależytakżepamiętać,żefirmaefektywnaope‑
racyjnieniebędzieefektywnastrategicznie,dopókibędziezwiększałaefektywno‑
ściistniejącychprogramóworaz procesówi niebędziefinansowałaniekonwencjo‑
nalnychkoncepcjii inicjatyw,któreposiadająogromnypotencjałwzrostuwartości
w przyszłościi mogłybyprzynieśćponadprzeciętnyzwrotz inwestycji.

2� Wartościniematerialnei problem
ichstrategicznejgotowości

2�1�Problemzarządzaniawartościaminiematerialnymi

W globalnejgospodarceusługźródłemtworzeniawartościjestkapitałintelek‑
tualny,dostępdoinformacjii umiejętnośćefektywnegowykorzystaniawiedzy[27].
Zarządzaniewartościąprzedsiębiorstwawymagazatemskutecznegoidentyfikowa‑
niai zarządzaniaaktywaminiematerialnymi,a cozatymidziewypracowaniametod
pomiaruichwartości.Pomiartakichaspektówdziałalnościbiznesowej,jak:poziom
lojalnościklienta,satysfakcjapracowników,pozwalaocenićosiąganeprzezprzed‑
siębiorstwopostępy,zanimnapłynądanez tradycyjnegosystemusprawozdawczo‑
ścifinansowej[7,s. 67].BadaniaprzeprowadzoneprzezCh.D. Ittnera,D.F. Larckera
wskazująjednak,żetylkonielicznefirmyw pełnimogąosiągnąćkorzyścipłynące
z pomiaru i zarządzaniawartościaminiematerialnymi.Wskazująonina najczę‑
ściejpopełnianebłędy,skazującewykorzystanieniefinansowychmiernikówsukcesu
przedsiębiorstwana niepowodzenia.Popierwsze,w wieluprzedsiębiorstwachdaje
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sięzauważyćbrakpowiązaniamiernikówzestrategiątworzeniawartości.Brakuje
takżeopracowaniamodeliprzyczynowych,któredokładniepokazywałyby,w jakich
obszarachmożnaspodziewaćsiępoprawyw wynikupodjęciaokreślonychdziałań,
a następniejakonawpłynienadługoterminowywzrostwartościekonomicznejfirmy.
Ponadtoautorzybadaniawskazują,żenawetprzedsiębiorstwom,którepodejmują
sięstworzeniamodeliprzyczynowych,brakujeweryfikacjizwiązkówprzyczyno‑
wo‑skutkowych,coutrudniaudowodnienie,żepoprawaw wynikacho charakterze
niefinansowymrzeczywiściewpływana kondycjęfinansowąfirmy.Powodemtakiej
sytuacjijestniejednokrotniebrakweryfikacjitego,cojesttaknaprawdęwartością
dlaklientów,pracowników,dostawców,inwestorówi innychinteresariuszy,przezco
firmyskazująsięna pomiartychniefinansowychaspektówichdziałalności,które
niemajądużegoznaczeniadlaichpozycjirynkowej.Z koleinieumiejętnośćzważe‑
niamiarutrudniarozsądnedysponowaniezasobami,a tymsamymmożezakłócać
procestworzeniawartości.

Wydajesięzatem,żepomiarwpływuzasobówniematerialnychna wartośćprzed‑
siębiorstwajestniezwykleistotnymwyzwaniemdlakoncepcjiVBMi powinienopie‑
raćsięna szacowaniu,w jakimstopniuposiadanezasobysą dostosowanedostrate‑
giiprzedsiębiorstwa,a tymsamymw jakimstopniuprzyczyniająsiędowłaściwego
przebieguważnychprocesówwewnętrznych[8,s. 74−76].„Żadnafirmaniebędzie
prawdopodobniew stanieoszacowaćwartościtakiegozasobuniematerialnegojak
„posiadającasilnąmotywacjęwykwalifikowanakadra”,gdybędzieontraktowanyzu‑
pełnieoddzielnie,ponieważwartośćtę możnaokreślićtylkow kontekściekonkret‑
nejstrategii”[8,s. 74].R.S. Kaplani D.P. Nortonwskazują,żejeśliprzedsiębiorstwo
posiadatrafnąstrategię,a jegoniematerialnezasobydobrzez niąwspółgrają,można
byćpewnym,żeprzyniosązyski.Natomiast,gdyzasobyniebędąodpowiedniodopa‑
sowanedostrategiilubstrategiabędzieniewłaściwa,niebędąonew staniewypraco‑
waćdużejwartości[8,s. 74−75].Autorzyproponujązastosowanietzw. „mapystrate‑
gii”,którauwidaczniawpływwartościniematerialnychna wynikiprzedsiębiorstwa,
oddziałującna procesywewnętrzneo decydującymznaczeniudlatworzeniawar‑
tościdlaklientówi właścicieli.Mapastrategiijestzatemnarzędziemwiążącymza‑
sobyniematerialnez procesemtworzeniawartościdlawłaścicielizapośrednictwem
czterechwspółzależnychperspektyw:perspektywyfinansowej,przedstawiającejilo‑
ściowewynikistrategii,perspektywyklienta,zawierającejpropozycjęwartości,jaką
przedsiębiorstwochcezaoferowaćklientowi,perspektywyprocesówwewnętrznych,
któraokreślanajważniejszeprocesytworzeniawartościorazperspektywęuczenia
sięi rozwoju,któraobrazujenajważniejszedlapowodzeniastrategiizasobyniema‑
terialnew postaci:kapitałuludzkiego,kapitałuinformacyjnegoi kapitałuorganiza‑
cyjnego.Stopień,w jakimwymienionezasobyniematerialneprzyczyniająsiędowła‑
ściwegoprzebieguważnychprocesóww przedsiębiorstwie,określaichstrategiczną
gotowość,a tymsamymwartośćdlaprzedsiębiorstwa[8,s. 76−78].
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2�2�Strategicznagotowośćwartościniematerialnych

Pomiarstrategicznejgotowościkapitałuludzkiegopolegana określeniu,czypra‑
cownicymająodpowiednirodzaji poziomumiejętnościdlarealizacjikluczowych
procesówumieszczonychna mapiestrategii.Jestonwarunkowanywytypowaniem
strategicznychstanowiskpracy(strategic job families),czylitakich,którew sytuacji,
gdysą obsadzonewłaściwymiludźmi,mająnajwiększywpływna przebiegważnych
procesówwewnętrznych,a  tymsamymna budowaniewartościprzedsiębiorstwa.
Niezwykleważne jest także„profilowaniekompetencji”,polegającena określeniu
wiedzy,umiejętności,wartości,jakiesą wymaganena danychstanowiskachpracy.
„Profilowaniekompetencji”w zestawieniuz ocenąaktualnychzdolnościi kompe‑
tencjipracownikówzatrudnionychna strategicznychstanowiskachpozwalaziden‑
tyfikować„lukękompetencyjną”,którasłużyjakomiernikstrategicznejgotowości
kapitałuludzkiego.

Pomiarstrategicznejgotowościkapitału informacyjnegopolegana dokonaniu
oceny,w jakimstopniuposiadanainfrastruktura i aplikacje technologii informa‑
tycznej(sprzętw postaciserwerówi siecikomunikacyjnychorazwiedzamenedżer‑
ska,odpowiedniestandardyjakości,planyawaryjne,zabezpieczeniasystemówIT
itp.)wspierająbardzoważneprocesywewnętrzneorazsą niezbędnedlaefektyw‑
negodostarczaniai wykorzystywaniaaplikacji.Całainfrastrukturaumożliwiawy‑
korzystywaniedwóchzasadniczychtypówprogramów:doprzetwarzaniatransakcji
orazdoanalizy,umożliwiającychanalizowanie,interpretowanieorazwymianęin‑
formacjii wiedzy.Autorzypodkreślają,żeobatypyprogramówmogąmiećcharak‑
terprogramówtransformacyjnych,a zatemtakich,którezmieniająmodelbiznesowy
przedsiębiorstwai mająnajwiększywpływna realizacjęcelówstrategicznych.Ocena
stanukapitałuinformacyjnego,badaniajegoużytkownikówpodkątemzadowolenia
z danegosystemu,wygodyużytkowaniaokreślonychprogramówi ichniezawodno‑
ści,kompleksowepodejściedoichoptymalizacjistanowiąpodstawęopracowania
skutecznejstrategiizarządzaniaposiadanymizasobamikapitałuinformacyjnego.

Pomiar strategicznej gotowości kapitału organizacyjnego polega na  ocenie,
w jakimstopniuprzedsiębiorstwojestzdolnedorealizacjiniezbędnychzmian.Jest
to niezwykletrudnedooszacowania,zewzględuna składnikikapitałuorganizacyj‑
nego,takiejak:kulturaorganizacyjna,przywództwo,dostosowaniezałogidostrate‑
giiorazpracazespołowa.Kulturęorganizacyjnąmożnachybauznaćzanajbardziej
złożonydoogarnięciawymiarkapitałuorganizacyjnego.Ocenastopniastrategicznej
gotowościkulturyorganizacyjnejopierasięna badaniachankietowychpracowników
w celuopisania„fundamentukulturowegoprzedsiębiorstwa”,opartegona obowią‑
zującychw nimsystemachwspólnychznaczeń,zwyczajów,wartościorazokreślenia
sposobupostrzeganiaprzezpracowników„klimatuorganizacyjnego”,a więcprzy‑
jętychw firmieprocedur,praktyk,sposobówdziałania,zarównoformalnych, jak
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i nieformalnych.Równieważnejestopracowaniemodelu„kompetencjiprzywód‑
czych”dlakażdegozestanowiskkierowniczych,określającychzestawkompetencji,
jakiepowinienposiadaćliderwdrażającystrategięprzedsiębiorstwa,zwłaszczaw za‑
kresiestymulowaniai motywowaniapracownikówdoangażowaniaichw realizację
programuzmian.R.S. Kaplani D.P. Nortonwskazują,żezmianyte możnapodzielić
madwiekategorie[8,s. 84]:

� zmianyzwiązanez tworzeniemwartości– zachowaniasprzyjającetworzeniuwar‑
tościpolegającena pobudzaniuorientacjina klienta,innowacjei wyniki;

� zmianyzwiązanez realizacjąstrategii– pogłębianierozumieniaprzezpracow‑
nikówmisji,wizjii podstawowychwartościprzedsiębiorstwa,wzrostodpowie‑
dzialnościzawykonanieprzydzielonychzadań,poprawakomunikacjiwewnątrz
firmyorazpobudzaniepracyzespołowej.
Niezwykleistotnejesttakżedopasowaniefirmydostrategii,polegającena odczu‑

waniuprzezwszystkichpracownikówwspólnotycelów,podzielaniuwizjirozwoju
przedsiębiorstwaorazświadomościichmiejscaw powodzeniustrategii.Pomiargo‑
towościw zakresiedostosowaniapracownikówdostrategiijeststosunkowoprosty,
gdyżistniejewielenarzędzibadawczych,któresłużąoceniewiedzypracowników
na tematstrategiiprzedsiębiorstwai rozumieniajegocelów.

Pozytywnywpływzasobówniematerialnychna osiąganeprzezprzedsiębior‑
stwowynikiw zakresiewzrostuwartościjesttakżewarunkowanypracązespołową,
a w tymzakresieprzedewszystkimprzekazywaniemstrategicznejwiedzywszystkim
pracownikomorazprocesemdzieleniasięnią.

Powyższerozważaniawyraźniewskazują,żepomiarstrategicznejgotowościka‑
pitałuorganizacyjnegojestniezwykletrudny,alemaogromneprzełożeniena reali‑
zacjękluczowychprocesóww przedsiębiorstwie,a tymsamymna kreowanąwartość.

Należytakżepamiętać,żestrategicznagotowośćzasobówniematerialnychjest
związanaz pojęciempłynności– stanichgotowości jest tymwyższy, imszybciej
przyczyniająsiędozarabianiagotówki.

2�3�Wartościniematerialnea efektysynergii

F. Machlupi L. Kennethwskazują,żeaktywaniematerialneintensywnienasycone
wiedzą,będącąwspółcześnienajważniejszymzasobemstrategicznymi czynnikiem
produkcji,niezmniejszająswojejwartościwrazz ichużywaniemlubkonsumpcją,
ależeichwartośćmożerosnąćwrazzezwiększeniemichzastosowania[6,s. 36].

Wartotakżepamiętać,żew perspektywiewartościrynkowejprzedsiębiorstwa
składnikijegomajątkuuzyskująlepszewyniki,a cozatymidziewyższąwartość,
gdydziałająrazem,tworzącsynergiczniespójnyukład[19,s. 321].Istniejącypoten‑
cjałsynergicznywskazujezatemna potrzebęstrategicznegozarządzaniazasobami
niematerialnymi.Wyzwolenieefektusynergii jest jednakbardzoskomplikowane,
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wymagającespełnieniaokreślonegozestawuwarunków,wśródktórychmożnawska‑
zać[25,s. 44;19,s. 321−322]:

� dążeniedouzyskaniadodatkowychkorzyści– wyższejwartościrynkowejprzed‑
siębiorstwa,większegopoziomuzysków,przewagikonkurencyjneji innychwy‑
branychcelów;

� ukierunkowaniestrategiina rozwójzasobówniematerialnychlubichpozyskanie;
� zapewnieniekoordynacjipraczwiązanychz planowaniemi realizacjątejstrategii

przezwyspecjalizowanejednostkiw przedsiębiorstwie,łączniez powoływaniem
i wydzielaniemdodatkowychfunkcjiorganizacyjnych,np. Chief Knowledge Of-
ficer(CKO);

� zapewnieniesystemówwspomagającychstrategicznezarządzaniezasobaminie‑
materialnymi,

� alokacjęorazintegracjęzasobówniematerialnychi rzeczowych;
� dopasowanieodpowiednichzasobówdowymagańfunkcji,jakiesą realizowane

w przedsiębiorstwie;
� konsekwentneuwzględnianiedługiegohoryzontuczasowegojakowłaściwego

działaniomstrategicznym,uwzględniająckoniecznośćelastycznegoreagowania
na zmianyzachodzącew otoczeniu.

Rysunek1�Nowabazaaktywówprzedsiębiorstwa

Czynniki przewagi 
konkurencyjnej wyróżniające 
przedsiębiorstwo spośród 
konkurentów 

Prawa własności, które 
mogą być sprzedane  

 
Niematerialne

kompetencje firmy
 
 

 

Aktywa niematerialne  

Majątek trwały i finansowy 
mogący służyć jako 
zabezpieczenie długów 

 

Aktywa materialne  

Aktywa fizyczne 
• Majątek trwały 
• Zapasy 
• Produkty, materiały 
• Inne 

Aktywa finansowe 
• Gotówka 

i ekwiwalenty 
• Należności  
• Papiery wartościowe 
• Inwestycje  

Wynikające z podpisanych 
umów 

• Licencje i franchises  
 
Własność intelektualna 

• Patenty,  
• Znaki towarowe 
• Marki  
• Sekrety handlowe 
• Inne  

Niematerialne kompetencje 
• Kompetencje 

innowacyjne 
• Kompetencje 

strukturalne 
• Kompetencje 

rynkowe 
• Zasoby ludzkie 

Źródło:C. Eustace,The Intangible Economy Impact and Policy Issues,ReportoftheEuropeanHighLevelExpertGroup
ontheIntangibleEconomy,EuropeanCommission,October2000,s. 32.
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Biorącpoduwagę,żepostawąfunkcjonowaniaw nowejarchitekturzegospodarki
globalnejjestzdolnośćpartycypowaniaw wiedzyi informacjachz otoczenia,zdol‑
nośćdowewnętrznejsynergii,doinnowacyjnychzmian,priorytetemprzedsiębiorstw
corazczęściejstajesiętworzenietrwałejwartościdlawłaścicielipoprzezdoskona‑
leniezarządzaniastrategicznegow zakresiezasobówniematerialnychsynergicznie
zintegrowanychz zasobamirzeczowymi[19,s. 343,345].Procesymającemiejsce
w przedsiębiorstwiedotyczącezarównomaterialnych,jaki niematerialnychzaso‑
bówpowinnyzostaćpotraktowanejakołączneczynnikitworzeniawartości[21].

Ewolucjaźródełwartościprzedsiębiorstwagenerujeniezwykleistotnewyzwania
dlateoriii praktykiVBM,jakrównieżdlaprocesuraportowaniawartościtworzonej
przezprzedsiębiorstwo[15;16;14].

Podsumowanie

Niezwykleważnymwyzwaniemdlaprocesuzarządzaniaprzedsiębiorstwem,
a tymsamymzarządzaniawartością,jestszybkośći elastycznośćdziałaniaprzed‑
siębiorstwa,czyliniejakoodpowiadaniena zmianyzachodzącew otoczeniuw cza‑
sierzeczywistym.D.P. Suchmani S.S. Kingsformułowalisiedemzasadelastycznego
i szybkiegodziałania[24,s. 14−15]:

� utrzymywaniebliskichkontaktówzeznaczącymiinteresariuszmi,abyszybkore‑
agowaćna pojawiającesięna rynkusygnałyi unikaćsytuacjizaskakiwaniaprzed‑
siębiorstwaprzezrynek;

� ciągłegenerowanienowychproduktów/usługi rozwójistniejących;
� skracanieczasudotarcianowegoproduktu/usługina rynekdominimum;
� stałyi aktywnymonitoringproduktów/usługwłasnychi konkurencyjnychoraz

zapewnianiecorazwyższejjakości,łatwościi szybkościobsługi;
� częstei szybkiezmienianieportfelaproduktów/usługw zależnościodpotrzeb

klientów;
� ukierunkowaniena kulturęzmiany,uczeniasięnowychumiejętności;
� stałepenetrowanieglobalnejprzestrzeniekonomicznejw poszukiwaniumożliwo‑

ścikorzystnychprzejęć,aliansów,wspólnychprzedsięwzięć,umówo współpracy
zapewniającychdostępdorynków,technologii,wiedzy,umiejętności.
Wzrostburzliwościotoczeniai związanaz tymnasilającasięczęstotliwośćstra‑

tegicznegozaskoczeniai nieprzewidywalnośćwarunkówfunkcjonowaniaprzedsię‑
biorstwarodząwyzwaniebudowyorganizacji„odpornej”na przyszłość,organizacji
„superelastycznej”[28],zdolnejdoszybkiejharmonizacjiz otoczeniemzewnętrz‑
nym,a zatemposiadającej„zdolnościdynamiczne”,a więc„organizacyjnei strate‑
giczneprocedury,dziękiktórymfirmamożeuzyskiwaćnowekonfiguracjezaso‑
bóww miaręjakrynkipojawiająsię,dzielą,łącząi zanikają”[2,s. 1107],przyczym
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koniecznejeststałerozwijanie,kształtowaniei rozwijanienowychzdolnościw miarę
zmianzachodzącychw otoczeniu.
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POWRÓTDOSTRATEGICZNEGOUJĘCIA
VALUEBASEDMANAGEMENT

Streszczenie

W dzisiejszejperspektywieekonomicznejsystemzarządzaniawartościąwymagarewizji,
zwłaszczaw kontekście rozwijaniamożliwościkonkurowaniao kapitał i przejmowania
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powstającejna globalnymrynkuwartości.Jestto o tyleważne,iżcorazwyraźniejzauważalna
jestatomizacjakoncepcjiVBMi skupieniebardziejna zarządzaniuoperacyjnymniżstrate‑
gicznym,cosprawia,żecałakoncepcjajestw pewnymsensieniekompletna,w niewielkim
stopniuuwzględniającawspółczesnąarchitekturęglobalnegorynku.Ponadtow koncepcji
VBMintensywniewykorzystywanoi rozwijanom.in.:reengineering,outsourcing/offshoring,
customerrelationsmanagementczywieleinnych,którez jednejstronyposzerzająhoryzonty
patrzeniana proces tworzeniawartości,z drugiej jednakniepozwalająna zrozumienie
rzeczywistychproblemówtrapiącychorganizacjęorazodwracająuwagęodgłębszychrefleksji.
Celemtegoartykułujestprzeglądrozwijającychsięnowychpodejśćdostrategii,w tymtakże
dostrategiitworzeniawartości.

Słowaklucze:strategiawyłaniającasię,logikawzorca,logikamyśle-
niastrategicznego,zarządzanieokazją,przedsiębiorstwow ruchu,
zdolnośćstrategicznejregeneracji,strategicznagotowośćzasobów
niematerialnych

RETURNTOTHESTRATEGICAPPROACH
TO VALUEBASEDMANAGEMENT

Abstract

Inpresenteconomicperspectivethevaluemanagementsystemrequiresrevision,particularly
inthecontextofdevelopingopportunitiesto competeforcapitalandacquisitionsofvalue
createdina globalmarket.TheincreasingatomizationoftheconceptofVBMandfocusmore
onoperationalmanagementthanstrategicareclearlynoticeable.Itmakesthewholeconcept
farincomplete.Moreover,intheVBMconceptintensivelyusedanddeveloped:reengineering,
outsourcing/offshoring,customerrelationsmanagement,andmanyothers,whichonone
handbroadenthehorizonsoflookingatthevaluecreationprocess,butontheotherhanddo
not allowto understandtherealproblemsoforganizationanddivertsattentionfromdeeper
reflection.Thepurposeofthisarticleisto reviewthenewapproachesto strategy,including
thestrategyofvaluecreation.

Keywords:emergingstrategy,logicmodel,thelogicofstrategic
thinking,opportunitymanagement,a companyinmotion,theability
ofthestrategicregeneration,strategicreadinessofintangible
resources
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KAZIMIERZMROZOWICZ*

TEORIAZACHOWAŃ
ORGANIZACYJNYCH

(NA PODSTAWIENIEKTÓRYCHASPEKTÓWROLI
SPOŁECZNEJRATOWNIKAGÓRSKIEGOGOPR)

Wstęp

Analizaaktywnościjednostkiw rolispołecznejratownikagórskiego1jestprzy‑
kłademeksploracjiszereguuwarunkowańprezentowanychprzezpodmiotzachowań
organizacyjnych,któreprzebiegająwewzględniestabilnej,a tymsamymdynamicz‑
nejsytuacjispołeczneji środowiskowej.Dlategoteżzarównozachowaniaorganiza‑
cyjne,jaki odtwarzanie(granie,pełnienie)rolispołecznejrozumianesą przezautora
synonimicznie,jakodwazamienneterminy,któreopisująorazwspomagajątożsame
zjawiskospołeczne,a mianowicierealizacjęzadańpracypoprzezadekwatnedotego
zachowaniasięcelowe.

Inspiracjądopodjęciawzmiankowanejproblematykibadawczejstałasięchęć
synkretycznegoscaleniana pozórodległychkoncepcjinaukowych,poruszających
kwestiępodłożai cechzachowańjednostki.Celowibadawczemuautoraprzyświe‑
całoprzekonanieo potrzebie,alei o możliwościkompilacyjnegoujmowaniapro‑
pozycjinaukowychz pokrewnychnauk:psychologiiorazorganizacjii zarządzania.
Teoretycznymtyglemwyodrębnieniasięz praźródełnauknowegointerdyscypli‑
narnegonurtuteoriizachowaniastałasiępsychologicznakoncepcjarolispołecznej,
którajestsynteząpersonalistycznychuwarunkowańzachowańjednostkiw szerokim

* drKazimierzMorozowicz−KatedraZarządzaniaKulturąFizycznąi Turystyką,AkademiaWycho‑
waniaFizycznegoim.J. Kukuczkiw Katowicach.

1 Ratownik górski –  uczestnik Służby Górskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
(GOPR)lubTatrzańskiegoOchotniczegoPogotowiaGórskiego(TOPR),pełniącyzawodowolubochotni‑
czorolęspołeczną(szerokona tentematw: K. Mrozowicz,Psychologia formalizacji ról społecznych (na przy-
kładzie ratowników Służby Górskiej GOPR),,,PrzeglądOrganizacji”2010,nr 6.
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kontekścieprocesóworganizacyjnych.W tymceluprzywołanoszeroką literaturę
przedmiotu,ogniskująctrzonanalizyna rodzimejspuściźnienaukowej:teoriizacho‑
waniasięcelowegoautorstwaTadeuszaTomaszewskiego[31;32],korespondującej
z teoriąrolispołeczno‑zawodowejpióraStanisławaNieciuńskiego[22],dlaktórych
pragmatycznympunktemodniesieniauczynionokoncepcjęzachowańorganizacyj‑
nychAugustynaBańki[2;3].Oryginalnateoriazachowańorganizacyjnych,która
jestdziełemautora,będącazaledwieskromnymwzbogaceniemnieocenionegodo‑
robkupoprzedników,dążydoumiejscowieniazachowańorganizacyjnychw naukach
o organizacjii zarządzaniu.Innowacyjnośćniniejszegoprzedsięwzięciazasadzasię
na tym,żestajesięonopróbąinterdyscyplinarnejsyntezywiedzy,dlaktórejkluczo‑
wymmateriałemjestpsychologiazarządzania,jakosubdyscyplinajejstarszychsióstr,
psychologiispołeczneji przemysłowej.

1� Zadaniejakopodłożezachowań
organizacyjnych

ZdaniemTomaszewskiegozachowanieczłowiekazależyz jednejstronyodtego,
jakukształtowanajestjegoosobowość,z drugiejnatomiastodnaturydziałających
nańbodźcówklasyfikowanychorazselekcjonowanychprzezeńw związkuz reali‑
zacjąokreślonegozadaniai charaktereminformacjina tematuzyskanegowyniku.

Jednostka,zgodniez przytaczanąkoncepcją,stawiaprzedsobązadania,które
odpowiadajązarównojejpotrzebom,jaki możliwościom.Potrzebysą pierwotnym
podłożemzachowania,natomiastzadaniejestwobecnichwtórne,ponieważukierun‑
kowanejestonona zaspokojenieokreślonejpotrzeby.Końcowywynikzachowania
jednostkizdeterminowanyzostajejejaktualnymimożliwościamiorazcharaktery‑
stykąsytuacji,w którejmaonomiejsce.Niektórez sytuacjisą korzystne,cosprzyja
zaspokojeniudanejpotrzeby,innezaśnie,a to sprawia,żezachowanienieprzynosi
jednostcepożądanegorezultatu.Skądinądnależywziąćpoduwagętakżei to,żesytu‑
acjetworząciągzdarzeń,w promieniuktórychnastępujeurzeczywistnienierealizo‑
wanegoprzezjednostkęzadania.A zatemkształtowaniesiępoziomujegowykonania
znajdujesiępodwpływemwpływunieprzewidywalnych,różnorodnychi zmiennych
wydarzeńunaoczniającychsięw jejotoczeniu.Ukierunkowująoneostateczniedal‑
szyprzebiegaktywnościczłowiekana osiągnięciewyznaczonegow zadaniudanego
stanukońcowego(celu),czyliwpływająna rezultatpodjętejprzezniegoaktywności
– stająsięistotązachowaniasięcelowegojednostki.

Zadanie,w myślpoglądówTomaszewskiego,stanowiukładodniesienia,poprzez
któryjednostkaodczytujesenszdarzeńmaterializującychsięw jejotoczeniu,a które
stająsiędlańpobudkąwywołującąokreślonąreakcję.Wartomiećna uwadzeto,że
zadaniazakodowanesą w symbolicznejwarstwieorganizacji– w rolachi w kulturze
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organizacji.Zadaniepełniwięcrolęukierunkowującąaktywnośćczłowieka,a w na‑
szymprzypadkumożnastwierdzić,żeregulujezachowanieratownikaGOPRw peł‑
nionejprzezeńroli.Zadaniowainterpretacjaujawniającychsięzdarzeńpowoduje,
że,,reakcjeczłowiekadokonująsięnietylkoodpowiedniodoichcechfizycznych,
któresą względniestałe,leczdoichznaczenia,któremożebyćbardzozmienne,po‑
nieważpodobnezdarzeniamogąmiećw różnorodnychsytuacjachzupełnieróżny
sens”[31,s. 131−132].

Z punktuwidzeniazadańbadawczychstojącychprzedprezentowanąteoriąistot‑
negoznaczenianabierazależnośćzachowaniasięcelowegoi kadrowychpotrzebor‑
ganizacji,względemktórychstająsięoneteleologicznączynnościąjednostkireali‑
zującejstrategiei działaniaoperacyjnena rzeczdanejorganizacji.Człowiek, jako
racjonalistycznieukształtowanajednostkaspołeczna,dążydozadawaniapytańi ro‑
zumieniaotaczającegogoświataprzyrodyi organizacji.Dlategoteżzdecydowanosię
niecoposzerzyćhoryzontteoretycznyteoriiczynnościTomaszewskiego.Niejakim
rozwinięciemewaluacjizdarzeńw przywołanejteoriiTomaszewskiegojestkoncepcja
tzw. mechanizmu oceny poznawczejautorstwaRobertaLazarusa[9;10],którauzu‑
pełniawzmiankowanąteorięrolispołecznejNieciuńskiegow subiektywnymzakre‑
siejejoceny.Wrócimydotegoniebawem.

1�1�Emocjonalnepodłożerealizacjizadań

Lazarusw przekonywającysposóbargumentuje,iżpercepcjaorazanalizasytu‑
acjiteraźniejszych,przeszłychi mającychsięwydarzyćw przyszłości,jakoocenapo‑
znawczazdarzeńdokonywanaprzezjednostkę,uruchamiaw niejszeregemocji.Są
onenastępstwemspecyficznejorientacjiczłowiekaw otoczeniu(roli,kulturzeorga‑
nizacji,organizacji),a takżekonsekwencjąjegostosunku(postawy)dodokonują‑
cychsięw środowiskuzewnętrznymzmian.Ocenapoznawczato w myślomawianej
teoriiidentyfikacjai ewaluacjaokreślonegozdarzeniajakoznaczącegoz punktuwi‑
dzeniacelówi interesówwłasnychjednostki.Jestonatym,coTomaszewskinazwał
stanemkońcowymzadaniaczywynikiemaktywności jednostki,z  tą różnicą,że
Lazarusw procesieewaluacjizdarzeńwyodrębniadwapoziomyocenypoznawczej,
czegonieczyniTomaszewski,skupiającuwagęna regulacyjnejfunkcjizadania,zaś
Nieciuńskiumiejscawiaocenęw wymiarzetzw. rolisubiektywnejwśródpercepcji,
wizjiorazindywidualnegoprogramudziałaniaw roli[22].

Ocenapierwotnaw rozumieniuLazarusajestprocesemdeterminującymto,czy
emocjasiępojawi,a jeżelitak,to jakibędziestopieńjejwalencji.Weźmyzaprzy‑
kładwyprawęratunkową,któramabyćprowadzonadoposzkodowanychw wyjąt‑
kowoniesprzyjającychwarunkach:zimą,przysilnymmrozie,porywistymwietrze,
nocą,w kopnym,świeżymśniegu,a na domiartegow eksponowanym,rozległym
terenie.Pojawiasięwówczasproblemtego,na ileuczestnictwow akcjizgodnejest
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z interesemorazcelemratownika,czywręczcałegozespołu,inaczejmówiąc,czysta‑
nowidlańcenionąwartość?W przepisieformalnymrolijestto obowiązkiem,lecz
poziomzaangażowaniaw wypełnianieobowiązkówwśródróżnychjednostekzaj‑
mującychanalogicznepozycjebywawysocezróżnicowany.

Idąc tokiemrozumowaniaprzytoczonejkoncepcji, jeśli ratownikdoszedłdo
wniosku,żedanezdarzenie(uratowanieposzkodowanych)mazwiązekz jegooso‑
bistymipotrzebami,odpowiadasobiez koleina drugiepytanie,czyowezdarzenie
zwiększa,czyteżzmniejszaszansęichrealizacji.W pierwszymprzypadkuwystąpią
u niegoemocjeo zabarwieniupozytywnym,urealniasięwszakżemożliwośćreali‑
zacjiwartościi celówgrupowych,a szerzejorganizacyjnych[19],w drugimnato‑
miast−negatywne,gdyżurzeczywistnieniesięceluuwarunkowanezostajeszeregiem
czynnikówmogącychzdezintegrowaćpodejmowaneczynności(kontuzja,obrażenia
lubśmierćratującego).

Funkcjaocenypierwotnejkończysięna wyznaczeniuwalencjiemocji,a jedną
z kluczowychkwestiipodczaseksplikacjiumotywowanegozachowaniasięczłowieka
stajesięzatemczynnośćprzypisywaniawartościpewnymstanomrzeczy,wynikom
czynnościorazoperacjompraktycznym,mającymprowadzićdotegowyniku[21].

Nadalszymetapiewartościowaniazaistniałegozdarzeniapodmiotkoncentruje
sięna możliwościachporadzeniasobiez unaoczniającąsięsytuacją.Rozważając
możliwościuporaniasięz problemem,dokonujeprzeglądupotencjałuosobistego
(np. umiejętności,zdrowie)i zasobówśrodowiskowych(w analizowanymprzykła‑
dziewyjątkowoniekorzystnychdlaprowadzeniawyprawyratunkowej).Procesoceny
wtórnej, jakgłosiLazarus,polegana rozważeniuprzezczłowieka,w  jakisposób
możeonsobieporadzićz zaistniałymiokolicznościami,a takżez towarzyszącymi
imskutkamiemocjonalnymi.Przebiegi zakończeniewtórnejocenyostateczniede‑
cydujeo znakuemocji,zaśobapoziomyocenysą w istocieaspektamitegosamego
procesu,którynietylkoprzesądzao tym,czyemocjasiępojawiorazjakato będzie
emocja,aleniejestwystarczającymi koniecznymwarunkiemdlajejwystąpienia.

Istotnymelementemmotywacjizachowań,pełnieniaróli realizacjizadańwyni‑
kającychz porządkunormatywnegokulturyorganizacyjnejjestprzypisywanieokre‑
ślonymstanomrzeczy,zdarzeniomorazsytuacjomsubiektywnegostopniaistotności,
czemutowarzyszypojawianiesięokreślonychczynności.

1�2�Wartościowaniezadańw przebieguzachowania

DokoncepcjiLazarusanawiązujeteoriatzw. standardówewaluatywnychautor‑
stwaAndrzejaGołębiai JanuszaReykowskiego[7].

Przypisywanie wartości przez przytoczonych Autorów nazywane procesem
ewaluacji,posiadadwiepodstawoweformy,a mianowicie formęreakcjiafektyw‑
nejorazsąduewaluatywnego.Towarzyszątemusubiektywneprzeżywaniestanu
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przyjemności–przykrości,zmianypoziomuaktywacji jednostki,a  takżedokony‑
wanieprzezniąaktówświadomegowyboru,tj. przyznawanieokreślonegostopnia‑
,,pozytywności lubnegatywności”zachodzącymzjawiskom.Przeanalizujmytaki
otoprzykład.

Procesprzystąpieniaratownikadoorganizacjirozpoczynasięetapemwstępnego,
ogólnegogromadzeniainformacjina tematSłużbyGórskiej,opierającychsięgłównie
na funkcjonującymw świadomościspołecznejprzepisierolimodelowej.Wstępnym
etapemwstąpieniaprzezkandydatadoorganizacjiGOPRjestzatempercepcjaroli
w zakresieprzepisurolimodelowej,którytworząnietylkosądyi wizjeforumopinii
publicznej(np. opracowaniaksiążkowe,publicystyka,prasa,radio,ratowaniorazich
rodziny,turyści,narciarzeitd.),lecztakżespołecznepoglądysamychczłonkówgrupy
na tematwartościi sposobówpełnieniaroli.Natejpodstawiepotencjalnykandy‑
dattworzyw sobiewizjęrolipełnioneji subiektywnegoodtwarzaniaroli,dokonuje
jejwstępnejocenyoraztworzyprogramindywidualnegow niejdziałania,opierając
sięprzytymjedyniena wiedzyzdobytejz ogólnikowych,tendencyjnych,a często
wręczmitologicznychtreściinformacyjnychzakodowanychw strukturzeprzepisu
rolimodelowej(wzorcowej).Szukającw GOPRpierwiastkaromantyzmu, kandy‑
datnatrafiana rutynęi pragmatyzm,poszukującprzygód,odnajdujezaśszacunek
dlaBHP,przezorność,formalizację,a rojąco bliżejnieokreślonychideachwolności
i niezależności, natrafiana jasnosprecyzowaneprzepisy,regulamin,zarządzeniaoraz
poleceniasłużbowe,które,odchwilipowstaniaorganizacjii w efekciejejrozwoju,
zapobiegająrelatywizacjihierarchicznychstosunkówspołecznychw GOPR.Przepis
rolispołeczno‑zawodowejzwerbalizowanyw postaciformalnychzarządzeń,treści
Statutui RegulaminuSłużbyGórskiejzabezpieczarealizacjęwartościgrupowych,
rozwójkulturyorganizacyjneji przetrwaniecałejorganizacji.

Wrazz doświadczeniamizdobywanymiw rezultaciecorazto bardziejzaawanso‑
wanegoudziałuw realizacjiprzepisuroli,a to pełnieniemdyżurów,udziałemw szko‑
leniachorazkursach,udziałemw interwencjachi akcjachratunkowych,ulegająmo‑
dyfikacjipierwotnezasobyinformacyjnejednostkina tematpełnionejroli.W obrębie
rolisubiektywnejzmianieulegajejocena,związanez niąwizjejejpełnieniaorazstra‑
tegiei programyindywidualnegodziałaniaw roli.Kandydatw drodzesamooceny
możewycofaćsięlubpozostaćw podjętejroli,leczto zależyodrecenzjistopniady‑
ferencjipomiędzyoczekiwanąa rzeczywistąwartościągratyfikacyjnązadańSłużby
Górskiej[19],atrakcyjnościąwizjiorazwyobrażeńzwiązanychz odgrywanąroląspo‑
łeczną,a takżeszansamiplanowanegozdobyciaokreślonychgratyfikacjipłynących
z faktuodtwarzaniaroli.Nagrodapełniw tymprzypadkufunkcjęczynnikawzmac‑
niającegookreślonystylzachowania,innymisłowy,stabilizującegopewneschematy
działańz relatywniewysokimna przestrzeniczasustopniempowtarzalności,pre‑
dysponującpodmiotdowyboruspecyficznejklasyzachowańprzyrównoczesnym
zahamowaniujegoalternatyw.Z tegopunktuwidzeniazachowanieorganizacyjne
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możnapostrzegaćjakowynikjegowzmocnionychkonsekwencji(np. udziałw ko‑
lejnejwyprawiepodejmowanytymchętniej,imwyższąefektywnośćorazskutkispo‑
łeczneprzyniósłudziałwewcześniejszychdziałaniachinterwencyjnych).

1�3�Motywacyjneźródłazachowania

Procesmotywacyjny jestswoistąstrategiąregulacjiczynnościczłowiekaakty‑
wowanychi podjętychw odpowiedzina określonybodziec(np. sygnało treści„wy‑
padekgórski”),sterującąpoczynaniamijednostkiw realizacjiokreślonegowyniku
(np. udzieleniepierwszejpomocy)[26].Owymwynikiemmożestaćsięzarówno
zmianazewnętrznegostanurzeczy(np. organizacjasprzęturatowniczego),oddzia‑
ływaniena szerokopojęteśrodowiskozewnętrzne(np. organizacjastanowiskadla
tzw.„operacjiw ścianie”),jaki zmianawłasnegopołożeniazarównow aspekciemo‑
torycznym(np. pozycjaasekuracyjna),jaki w znaczeniuspołecznym(np. wyróżnie‑
nie,awans)czypsychicznym,unaoczniającasięw samejjednostce(np. pozytywne
emocje,wzrostsamooceny).

Łukaszewskii Dolińskiwyróżnilidwarodzajemechanizmówobecnychu pod‑
stawmotywacjidziałania,a mianowicie:procesyafektywne(pobudzenieemocjo‑
nalne)orazprocesypoznawcze[12],w zakresiektórychwyodrębniasiękilkaspe‑
cyficznychuwarunkowań.

Pobudzenieemocjonalneto ogólnierzeczbiorącchwilowystanenergetyzacji
somatycznej,któremutowarzyszyzawężeniepolaświadomości(główniepercepcji),
wspomagający indukcjęzachowańadaptacyjnychwobeczwiększonychwymagań
środowiska.Wartoodnotować,żeoptymalnyjegopoziom(średnienatężenieemo‑
cji)sprzyjaefektywnemufunkcjonowaniu,czemuniepomagazbytwysokiei zbyt
niskiepobudzenie.W miaręwzrostuintensywnościpobudzeniaefektywnośćdzia‑
łaniawzrasta,a po osiągnięciupunktukrytycznegozaczynaspadać,ażdozupełnej
dezintegracjiczynności.Istotnedlazarządzanialudźmiw pracyjesttakżeto,żeza‑
daniaobiektywniełatweo mniejszejmocystymulacyjnejosiągająwyższypoziom
apogeumefektywnościowego,zaśzadaniatrudne−przeciwnie,szybciejwpływają
na pogorszenieefektywnościdziałania.Zależnośćpowyższajestosobniczozmienna
i uwarunkowanabudowąorazfizjologiąukładunerwowego,którena poziomiebe‑
hawioralnymobserwowalnesą w postaciegzemplifikowanychw zachowaniachfor‑
malnychcechachtemperamentu[28;29].

Innągrupąmechanizmówkształtującychzjawiskomotywacjisą procesypoznaw‑
cze:ciekawośćpoznawcza,oczekiwania,aspiracje, fantazje i marzeniaorazróżne
formyniezgodnościpoznawczej[12].Czynnikciekawościwystępujew dwóchfor‑
mach:jakoreakcjana zmianę(nowość)– jakotzw. ciekawośćsytuacyjna,a także
jakookreślonagotowośćreagowaniana wszelkieinnowacje−orazzmiany– jako
tzw. predyspozycja„ciekawościowa”,którejmiarąjestpreferencjanowości.Ciekawość
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i uruchamianeprzezniądążenianierzadkobywająmocniejszymmotywemniżinne,
wydawałobysięważniejsze,aczkolwiekaktywnośćwywołanawpływemtegotypu
bodźcaniemacharakterustałości i ulegaszybkiejeksploatacji. Inaczej jestnato‑
miastz szacowaniemprawdopodobieństwaosiągnięciaobranegocelu,gdziepoziom
oczekiwańpozostajew pozytywnymzwiązkuz motywacjądorealizacjiokreślonego
zadania;imwyższeoczekiwaniastawianeprzedjednostką,tymwyższamotywacja,
a takżewyższasubiektywnawartośćuzyskanegorezultatu(nawetwówczas,gdywy‑
nikjestobiektywniegorszy).Większąteżsatysfakcjęodczuwasięz wynikuosiągnię‑
tegow trudniejszychwarunkach,gdziekryteriasą stosunkowozawyżone(np. trudny
test,wymagającezaangażowaniaszkolenie).

Aspiracje, jakokolejnyczynnikkształtującyzachowanie,są idealizacjązałożo‑
negowyniku,sądemna tematwynikuupragnionego,formąmarzeniaczyteżfan‑
tazjina tematpożądanegostanurzeczy.Uruchomianiemotywacjinastępujejednak
dopierow chwili,gdyaspiracjezostanąprzekształconew celedziałania,gdyżkon‑
sumpcjasukcesuw faziefantazjiprowadzidonierealistycznegooptymizmu,osłabia‑
jącefektywnośćdziałania(np. rozpływaniesięw marzeniach,częsteu neurotyków).

Szalenie istotnymrodzajemmechanizmówmotywacyjnychjestdysonanspo‑
znawczy.Wywołujeonemocjonalnystanprzykrości,a warunkowany jestprzez
wielkośćniezgodności,subiektywnąwartośćrozbieżnychdanych,a takżetrwałość
niezgodnościinformacji(np. wyobrażeniei wiedzana tematpracya faktycznystan
rzeczypodczaspełnieniarólorganizacyjnych).Wiążesięz tymdwoistydetermi‑
nizmistotymotywacji:a mianowiciezachowaniawynikającez konieczności(mo‑
tywacjazewnętrzna:płaca,nagroda,pochwała itp.)oraz intencjonalne i  sponta‑
niczne(motywacjawewnętrzna:potrzeby,wartościitp.),międzyktórymizachodzi
związekzasadzającysięna dynamizmieunikanialubdążenia,poczuciuprzymusu
bądźwyboru.

1�4�Czynnikimotywacyjnew przebieguzachowania

W psychologiifunkcjonujekilkamodeliwyjaśniającychproblempodjęciadziała‑
nia,jednakdlapotrzebniniejszejpracyprzytoczysiętylkojedenz nich,zapropono‑
wanyprzezPintrichai DeGroot[25],opierającysięna koncepcjitrzechkomponen‑
tówmotywacyjnych:wartości,możliwościorazafektu.Komponentwartościwiąże
sięz odpowiedziąna pytanie,jakijestmotywpostępowania(dlaczegoto czynię,co
mnąkieruje).Komponentmożliwościzwiązanyjestz autorefleksjąi swoistymra‑
chunkiemekonomicznym,czystaćpodmiotna osiągnięcieprzedmiotupożądania.
Ostatniz nich– komponentafektu– mazwiązekz odpowiedziąna pytanie,jakie
emocje(pozytywneczynegatywne)wzbudzaceldążeńorazzakładanedziałanie.
Zgodniez przytaczanąkoncepcjąmotywacja jest tymsilniejsza, imwartościow‑
szydlapodmiotujawisięwynik,imwiększesą indywidualnemożliwościdojego
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osiągnięcia,a takżeimsilniejszeemocjewiążąsięz owymrezultatemorazzmierza‑
jącymku niemudziałaniem.

1�5�Zachowaniejakoskładnikpostawy

Podjęcieorazpełnienieokreślonejrolispołecznejjestzazwyczajwypadkowąoso‑
bowościi pewnychwydarzeńżyciowych,cosprawia,żejednostkazaczynapostępo‑
waćzgodniez regułami,któreniegdyśbyłyjejobojętne,a częstozupełnieobce.Za‑
gadnieniepodejmowaniaprzezpodmiotdziałańw obrębierolispołecznejpowinno
przetouwzględniaćproblematykępostawbędących„podstrukturamiosobowości,
mającymiznacznywpływna charakteri przebiegpostępowaniaczłowieka”[6,s. 67].
Postawawyrażastałąskłonnośćdopozytywnegolubnegatywnegoustosunkowywa‑
niasięczłowiekadojejprzedmiotu,zaśkluczoweznaczeniedlazdefiniowaniakon‑
tinuumnastawianiasiępodmiotudoprzedmiotupostawy(ekstremamaksimum
− minimumnp. wobecwyprawyratunkowej)posiadająjejznak(,,+”,,,−”),natęże‑
nie(silne,słabe),ważność,funkcję,zakresi złożoność[14;33].Innymisłowy,stano‑
wiąoneogółwzględnietrwałychdyspozycjii sposobówemocjonalnegoreagowania
na określonyprzedmiot,czemutowarzyszywzględnietrwałeprzekonaniejednostki
o własnościachprzedmiotuorazrelatywniestabilnagotowośćdozachowaniasięwo‑
becniego(np. reakcjana wieśćo akcjiratunkowej,przekonaniena jejtemati beha‑
wioralnyefektoceny).Tędyspozycjęjednostkidookreślonegozachowaniaczłowieka
(podmiotu)doprzedmiotu(obiektu)postawyudajesięująćw triumwiratkompo‑
nentów:poznawczego,emocjonalnegoi behawioralnego,jakoskładnikówpostawy
doskonaleracjonalnej[23].Związektrzechelementówreakcjina tensamprzedmiot
postawyczęstobywastosunkowosłaby,cooznacza,iżrealnakonwergencjaafektu,
poznaniai zachowaniamacharakterspekulatywnyi laboratoryjny.W praktyceozna‑
czato,żezachowanieorganizacyjneniejestracjonalnew praktyce,bowykazujepe‑
wienniedostatekw zakresiektórejśz komponentpostawy.

1�6�Wartościjakoakceleratoryzachowańorganizacyjnych

W teoriiwartościMiltonaRokeacha„wartość jest trwałymprzekonaniem,że
określonysposóbpostępowania lubostatecznystanegzystencji jestosobiście lub
społeczniepreferowanyw stosunkudoalternatywnegosposobupostępowanialub
ostatecznegostanuegzystencji”[27,s. 5].Takrozumianawartośćstanowionajest
przez,,preferencjęstanówrzeczylubsposobówpostępowania,wyrażanawewzględ‑
niestałychogólnychprzekonaniach,ściślezwiązanaz systemempoznawczym,(…)
świadoma, łatwo werbalizowana, transcendentna wobec konkretnych sytuacji”
[30,s. 212],a jakopewnacechaobiektu,wobecktóregopodmiotpozostajew su‑
biektywnejrelacjipotrzeby,dążenia i zainteresowań,wyznaczanaobiektywnymi
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właściwościamiprzedmiotu,a takżehistoryczno‑społecznymiwarunkamikontaktu
z nim[26].Systemzhierarchizowanychwartościstanowiskładowąosobowości.

2� Osobowościoweuwarunkowania
zachowańorganizacyjnych

JanuszReykowskipisze, iż„społeczeństwo(w tymorganizacja i  środowisko,
przyp.autora)ofiarowujeczłowiekowiróżnorodnesposobyredukowaniapobudzeń
wewnątrzustrojowych,a dziękitemudecydujeteżi o tym,ileczłowiekbędzieod‑
czuwałróżnychpotrzeb(odrębnośćpopędówuwarunkowanabędzieilościąodręb‑
nychklassposobówredukcjinapięć”[26,s. 775].Zdobywanedoświadczeniadecy‑
dująrównieżo tym,czympodmiotbędziesięstarałte napięciaredukowaći  jaka
będziepozycjaprzedmiotów,zaspokajającychokreślonepopędyw powoływanej
hierarchiiwartości.

Osobowośćw myślpoglądówReykowskiegokształtujesięw tokurozwojuosob‑
niczego,powodującstopniowedoskonaleniesięfunkcjiadaptacyjnychjednostkido
warunkówśrodowiskawewnętrznegoorazzewnętrznego.Osobowośćstanowicen‑
tralnysystemregulującyi integrującyczynności,sterującnimiw sposóbnadrzędny
wobecinnychsystemówustroju.Obejmujeonneurofizjologicznejednostkifunk‑
cjonalne(popędy,potrzeby),którew swoimwymiarzebiologicznympełniąrolępo‑
dobnądoinstynktówzachowaniażycia,a z którychwynikająodczuwanepotrzeby,
np.:pożywienia,schronienia,współzawodnictwa,walki,posiadania,lękuprzedzwie‑
rzętami,wysokościączytakżeniebezpiecznymiludźmi.Wewnętrznebodźcepłynące
zestrukturmózguodpowiadającychzapercepcjęi zadziałanie,podobniezresztątak
jakbodźcezewnętrzne,pobudzająpowstawanieszereguróżnorodnychpotrzeb,któ‑
rychzaspokajaniewiedziedoredukcjilubosłabieniaowegodysonansu[24].

Osobowośćrozumiana jakosamorealizującysięsystemcybernetycznyzbudo‑
wanajestz cechorazczynnikówmotywacyjno‑poznawczych,wśródktórychz reguły
wymienianesą:wymiaryosobowości(np. w koncepcjiosobowościHansaEysencka:
ekstrawersja− introwersja,neurotyczność[5]czyteżnp. ugodowość i otwartość
na doświadczeniaw tzw. modelu,,BigFive”Costyi McRea),cechytemperamentu
(np. w RegulacyjnejTeoriiTemperamentuJanaStrelaua[28])i czynnikimotywa‑
cyjno‑poznawcze[30](motywacja,postawy,systemwartości).Badaniaorazstaty‑
stycznaoperacjonalizacjadanychpochodzącychz badańnadosobowościąpozwa‑
lająna wyciąganieciekawychpoznawczooraz intrygującychnaukowokonkluzji,
rekapitulowanychw postaciimplikacjidlapraktykigospodarczejorazorganizacyj‑
nej[zob. 36,s. 433−443].
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3� Zachowaniaorganizacyjne

W psychologiiorganizacji„zachowaniaorganizacyjneto systemzachowańi dzia‑
łańzwiązanychz wykorzystaniemprzezludzizadańpracyorazosiąganiemcelówor‑
ganizacji,które(…)wyznaczanesą przezniezmiernąliczbęzmiennych,związanych
z najróżniejszymicechamisystemuorganizacyjnego”[3,s. 322].

Trudnoniezgodzićsięz AugustynemBańką,którypisze,że„systemzachowań
organizacyjnych(organizational behavior system),warunkującychsposóbosiągania
przezjednostkii grupy(organizacje,przyp.autora)celówzwiązanychz pracą(…),
jestnajmniejprzewidywalnymelementemkażdejorganizacji”[3,s. 321].Zachowania
organizacyjnenieposiadają„stałejreprezentacjiformalnej”[3,s. 322],a nieustannie
zmieniającasięstrukturai senszdarzeńuniemożliwiajednoznaczneichzdefiniowa‑
niezewzględuna brakreprezentatywnegowzorca.

Tabela1�Dominującecechybehawioralnew świetlemodeli
zachowańorganizacyjnych

Macierz modelu 
i cech zachowań

Model autokratyczny
Model 

opiekuńczy
Model 

wspomagający
Model kolegialny

Światopogląd 
organizacyjny

Epoka industrialna, 
tayloryzm, fayolizm 
– org. jako maszyna

Szkoła HR, 
behawioryzm 
– org. 
biurokratyczna 
w myśl Webera

Zarządzanie 
współuczestniczące 
– org. jak organizm

Zarządzanie 
poprzez kulturę 
oraz wartości – org. 
jako kultura i mózg

Cele i wartości 
organizacyjne

Precyzja, 
norma, jakość, 
standaryzacja 
automatyzacja

Redukcja 
frustracji, 
pasywizmu, 
stresu, opieka 
socjalna

Stymulacja, 
inspiracja, kapitał 
ludzki, wiedza org.

Wysokie morale, 
etyka, kreatywność, 
innowacyjność

Zachowania 
w rolach 
kierowniczych

Centralizacja, 
autorytet, hierarchia, 
restrykcyjna kontrola 
motywacja płacowa

Paternalistyczny 
styl kierowania, 
wymóg 
posłuchu 
dla seniora, 
centralizacja 
władzy

Rola przywództwa, 
zarządzanie przez 
zasoby, motywacja 
pozapłacowa

Budowanie 
zespołu, 
„teamwork”, władza 
oparta na zaufaniu 
i partnerstwie

Zachowania 
w rolach 
wykonawczych

Podporządkowanie, 
nihilizm, marazm, 
unikanie, alienacja, 
lęk, frustracja

Pasywność, 
poczucie 
bezpieczeństwa, 
rutyna, bierność, 
apatia, 
rozleniwienie

Demokratyzacja 
relacji, partnerskie 
strategie działań

Internalizacja norm, 
samodyscyplina, 
„samoaktualizacja”

Źródło:adaptacjai opracowanieautorskie.
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Najbardziejcharakterystyczneteoriedokonującedeskrypcjinaturyzachowań
ludzkichorazogólnychzdarzeńspołecznychw organizacjiw opiniiBańkiwystępują
w formiemodeli:a)autokratycznego,b)opiekuńczego,c)wspomagającegoi d)ko‑
legialnego[20,s. 20](por.tabela1).

Mamyprawosądzić,że typologicznateoriazachowańorganizacyjnychBańki
opierasięna kryteriumhistoryczno‑teoretycznym,w którymtypzachowańzostał
utworzonywtórniejakowynikagregacjiwzględniestabilnychpodwzględemczasu
i treściokreślonychcech.Światopogląd,uznawanewartościi preferowanestyleza‑
rządzania,którychpodmiotemjestczłowiek,ulegająciągłymprzeobrażeniom,lecz
źródłozachowańjednostkicieszysięnadpodziwrzadkąstabilnością.

Perseweratywność(powtarzalność)zachowaniawynikatakżez tego,żedziałający
ludziekierująsięanalogicznymipreferencjami.W myślpoglądówDawidaMcClel‑
landaistniejątrzygłówneaktywatoryludzkiegozachowania:potrzebawładzy,przy‑
należnościi osiągnięćosobniczozróżnicowanych,którew różnymstopniukształtują
działaniaposzczególnychjednostek.

4� Teoriazachowańorganizacyjnych

W świetledotychczasowychrozważańdajesiędostrzecogromnązłożonośćde‑
terminantzachowańorganizacyjnych,kształtowanychw równejmierzeuwarunko‑
waniamiosobowościowymii cechamisytuacjizewnętrznej(por.rysunek1).

Mechanizm kształtowania się zachowań organizacyjnych zaprezentowany
w przedstawionymmodeluwyglądanastępująco.Faząwstępnąaktywacjizacho‑
waniasą zaktywowane i niezaspokojonepotrzeby,wyznaczającekierunekaktyw‑
nościjednostki.Ichzaspokojenieodbywasięzawszew dośćściślesprecyzowanych
okolicznościachspołecznychi uwarunkowaniachśrodowiskowych,nadajączacho‑
waniuokreślonysens.Stałymkontekstemzachowańorganizacyjnychsą rolespo‑
łecznei kulturaorganizacji,stądteżtrudnowyobrazićsobieczłowiekadziałającego
poza wszelkimkontekstem.Działaniaskryterealizowanew zupełnejdyskrecjinie
istnieją,ponieważposiadającswójcel,wywołująkażdorazowojakieśefektyspołeczne
(w socjologiiodróżniasięskądinądpodmiotowedziałaniaspołeczneodimperso‑
nalnychczynnościspołecznych,leczskutkitegodlateoriiorganizacjiniewydająsię
istotne).Fazowyi dialektycznyprzytymprocesuruchamianiazachowańcelowych
przebiega(boniemożnapowiedzieć,bysiękończył,jestaktywnościąciągłąjednostki
odchwilipoczęciadomomentuśmierci)przezstadiumweryfikacjii ocenyzacho‑
wania,jakookreślonatreśćinformacyjna,kanałamiinterferencjizwrotnejpowraca
dointelektujednostki.Zachowaniazgodnez przyjętymicelami,przynoszącejedno‑
stcewyobrażonąi wymiernąkorzyść,ulegająinkorporacjiw utrwalonyw pamięci
repertuarautomatyzmówi podlegająmechanizacji.
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Rysunek1�Analitycznymodelstrukturyzachowańorganizacyjnych

DYCHOTOMICZNY –
DYNAMICZNY SYSTEM
OSOBOWOŚCI (źródło
potrzeb biologicznych

i społecznych jako aktywatorów
ludzkiego działania, będący

systemem regulującym
i integrującym czynności

jednostki)

  

 

 

 

 

 

 

Potrzeby
biologiczne 

Potrzeby
społeczne

ZACHOWANIE jako behawioralna
egzemplifikacja aktywności psychofizycznej

jednostki, celowe, racjonalne i utylitarystyczne

 
 

 

WIEDZA   EMOCJE  

POSTAWA DOSKONALE RACJONALNA
zbudowana z komponent: epistemologicznej,

emocjonalnej i behawioralnej

 

 

CEL zawarty w zadaniu   

TYPOLOGIA ZACHOWAŃ
ORGANIZACYJNYCH:

nieograniczona dostępność zasobów
organizacji, główne władzy, przynależność

do formalnych oraz nieformalnych grup
społecznych, osiągnięcia oraz aspiracje
w samorealizacji, altruizm i pomaganie

 

 
 

INFORMACJA ZWROTNA dane na temat
postępów 

 
 

MOTYWACJA
jako zbiór motywów wynikających

z charakterystyki potrzeb,
aktywujących, ukierunkowujących
i podtrzymujących zachowanie,

zróżnicowana treścią zadań,
przebiegiem w czasie, cechami

otoczenia i sytuacją, a także
czynnikami osobowymi jednostki

 
 

 

DETERMINANTY ŚRODOWISKOWE
typu: role społeczne, grupa, organizacja,

kultura organizacyjna
 

 

Źródło:koncepcjaautorska.

Powyższaeksplikacjadokonanaz pewnymuproszczeniem,na którezezwala
graficznapostaćmodeluumożliwiającasamodzielnewyciągnięciewniosków,nie
obejmujekwestiidotyczącychinternalizacjinormgrupowychi uczeniasięrólspo‑
łecznych.ŚwiadomytejniedoskonałościautorodsyłazainteresowanegoCzytelnika
doprofesjonalnejliteraturyprzedmiotu[np. 13],pozostającprzyzasygnalizowaniu
bardzoznaczącegooddziaływaniaelementówwpływuspołecznegona zachowanie
jednostki.W modeluczynniki,o którychbyłamowa,zaklasyfikowanezostałydo
szerokiejkategoriideterminantspołecznych(por. rysunek1).

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   78 2011-05-10   11:38:47



ORGANIZACJAI KIEROWANIE•nr 1/2011(144) 79

Teoriazachowańorganizacyjnych

5� Wpływspołecznyw uczeniusię
zachowańorganizacyjnych

Jednymz najistotniejszychmechanizmówkształtującychi modyfikującychzacho‑
wania,myślii uczuciajednostkijestwpływspołeczny,zaśzjawiskomodyfikacjiza‑
chowania,któreokreślaówproces,nosinazwęspołecznegouczeniasię.W rezultacie
tegoprocesu,mówiącz pewnymuproszczeniem,dochodzidoinkorporacjiw indy‑
widualnysystemwartości,oraznormgrupowych,jakiezostaływypracowaneprzez
członkówdanejgrupyi jakotakieobowiązująw określonejzbiorowości,a takżedo
podjęciai pełnieniaw jejramachokreślonejrolispołecznej,którejodgrywaniemia‑
łobyspełniaćzawartew nichoczekiwaniaspołeczne.

Uznanaw świecienauki teoriaAlbertaBandury[1]wskazujena trzygłówne
aspektyadaptacjii rozwojuczłowieka,a mianowicie:źródłaludzkiegozachowania,
mechanizmyzarządzająceaktywacjąi ukierunkowaniemzachowaniaorazkontrolę
zachowaniaw długimprzedzialeczasowym.

W przywoływanejkoncepcjispołecznegouczeniasięwykorzystanyzostałtrój‑
czynnikowymodel,w którymwzajemnezwiązkiprzyczynowo‑skutkoweintegrują
relacjewystępującemiędzytymiczynnikamiw jedenskonsolidowanyagregatzwiąz‑
ków.

Bandurazakłada,żewpływyśrodowiskowe,efektyzachowaniai czynnikioso‑
bowe(poznawcze,biologiczne)wzajemniena siebieoddziałują,przyczymdwukie‑
runkowośćtychrelacjinieoznacza,żeróżneźródławpływumajązawszejednakową
siłęi uobecniająsięjednocześnie,mogąonepodtymwzględemznacznieróżnićsię
pomiędzysobą.Zwrotneoddziaływanieczynnikówna siebiepowoduje,żejednostka
stajesięzarównotwórcą,jakteżtworemśrodowiska,w którymodtwarzaokreślone
rolespołeczne,zawodowei organizacyjne.Wystarczydodać,żeujęciarolispołecznej
w socjologii,psychologiii nauceo zarządzaniukoncentrująuwagęna zwerbalizowa‑
nychw niejoczekiwaniachspołecznych,a przytymjedynieujęciepsychologiczne
uwzględniastanyi reprezentacjepoznawczezwiązanez jejpełnieniem,w tym:per‑
cepcję,wizję,programdziałaniaw rolii jejocenę.Powszechniewięcprzyjmujesię,iż
w przepisie(skrypcie,przyp.autora)pełnieniakonkretnychrólzawartesą społeczne
oczekiwaniawobecichodtwórców,będącerezultatemdoświadczeńubiegłychpoko‑
leń,bieżącouaktualnianych,aleteżmodyfikowanychpoprzezspołeczności,na rzecz
którychodtwórcadanejrolidziała.W tymprzypadkudziałaonna rzeczrealizacji
celóworazstrategiiorganizacyjnejw ramachporządkuaksjonormatywnegopanu‑
jącegow organizacji,zgodniez występującąw niejcharakterystykąformalizacji.
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6� Kulturai klimatorganizacyjny
w kształtowaniuzachowań

Abyuniknąćzawiłościteoretycznychuznanozawystarczającedlapotrzebarty‑
kułu,iżklimatorganizacyjnyjestto względniestałyzestawspostrzeżeńczłonków
organizacji,dotyczącychcechi jakościkulturyorganizacyjnej,a takżeaktualniepo‑
strzeganychorazuświadamianychaspektówjejdziałania.Kulturaorganizacyjna
sięgazaśniecodalej,dotykającgłębokiej,a tymsamymczęściowonieuświadamianej
podstrukturyorganizacji,stanowiącjejpodstawowezałożeniaorazzasady.W świe‑
tlepowyższegomożnapowiedzieć,żeklimatorganizacyjnyjestkatalogiemaktu-
alnychspostrzeżeń,poglądówi przekonańczłonkóworganizacjina tematnorm,
wartości,regułorazzasadzachowaniai postępowania,jakiew niejwystępują,
a takżewyrazemopiniina tematichroliw kształtowaniuorganizacji,wpływając
na charakteri zabarwienierelacjimiędzyludzkichorazogólnąatmosferęw pracy.

Zjawiskoklimatuorganizacyjnegojesto tyleinteresującez naukowegopunktu
widzenia,żemożeonozewzględuna swójwolicjonalny(członkowieorganizacji
posiadająniczymnieskrępowanąmożność),kongwistyczny(posiadajązdolność
intelektualną),emocjonalny(są skłonni) i psychomotoryczny(posiadająumiejęt‑
nościtechniczne)charakterzostaćpoddaneempirycznejweryfikacjiw postawach
pracowniczych.Wydajesięonorównieprzydatnepodwzględempraktycznym,po‑
nieważw odróżnieniuodpracochłonnej,a takżedługotrwałejproceduryanalitycz‑
nejw diagnozowaniukulturyorganizacyjnejprocesbadaniakulturyorganizacyjnej
w rezultaciewnioskowaniaimplicite(wnioskowaniena podstawieocenyklimatuor‑
ganizacyjnego)ulegadiametralnemuskróceniu,choćskądinądjestjedyniemetodą
propedeutycznąi doraźną,przydatnąw zarządzaniutaktycznymi operacyjnym[18].

W koncepcjiGeorgaLitwinai RobertaStringera[11]uwzględniasięosiemka‑
tegoriizmiennych,charakteryzującychdanąorganizację,a wśródnichnastępujące
wymiary:

� Struktura– rozumianajakospostrzeżeniana tematbarieri autonomiidziałania,
a takżestopniasformalizowaniai hierarchizacjiprocesóworganizacyjnychitd.

� Odpowiedzialność– postrzeganiesiebiejakodarzonegoszacunkiemi zaufaniem
w sytuacjachdelegowaniauprawnieńdowykonaniaważnychzadańitd.

� Ryzyko– percepcjadziałańorganizacyjnych jakoniebezpiecznychi ryzykow‑
nych,w którychnaciskpołożonyjestna podejmowaniawykalkulowanegory‑
zyka,a takżepreferencjęzachowańbezpiecznychitd.

� Ciepło– istnienienieformalnychi przyjacielskichrelacjiinterpersonalnych,in‑
dukcjaatmosferyzespołowości, rozwijanie i wspieraniezdecentralizowanych
więziitd.
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� Wsparcie– zauważalnapomoczarządu,przełożonychi współpracowników,na‑
ciskna współpracęi życzliwośćitd.

� Standardy– istnienieznormalizowanychzasadi kryteriówkontroli,dostrzegane
przezzasobyludzkieznaczeniecelówi standardydziałania,naciskna wywiązy‑
waniesięz celówosobistychi zespołowychitd.

� Konflikt– poczucie,żezarząd,przełożenii współpracownicyunikająrozstrzy‑
gnięći kamuflująproblemy,ignorująclubbagatelizującorazredukującichrealne
znaczenie(wyparcie)itd.

� Tożsamość– poczucieprzynależnościdoorganizacji,zespołu,grupy,lojalność
wobecwspółuczestników,spostrzeganiesiebie jakocennegozasobu,doznanie
afiliacjiorazszacunkii uznaniazestronyinnychitd.

7� Otoczeniejakoprzyczynadiakrytycznych
modeliorganizacji

Czynnikiemróżnicującymorganizacjew różnorodneformyjeststrukturaichoto‑
czenia,a przedewszystkimjegostabilność,nieprzewidywalnośćorazzmienność[17].
Zachowaniaorganizacjiw otoczeniustałymi przewidywalnymodznaczająsięmo‑
notoniąi specjalizacjąw wykonywaniurutynowychczynnościw warunkachścisłej
hierarchiiwładzyorazautorytetów,a takżejednoznacznieorazwyraźniewyznaczo‑
nychzakresówobowiązków[8,s. 88].Metaforycznąilustracjącechbudowyi działa‑
niaorganizacjitypubiurokratycznegostanowimodelmaszynyo wyspecjalizowanych
funkcjachi wysokiejsprawnościdziałania[15,s. 17−33].W otoczeniuturbulentnym
podlegającymczęstymi szybkimzmianom,cosprawia,żestajesięonodlaorganiza‑
cjiźródłempermanentnejniepewności,potrzebująoneznaczniewiększejekspresji
i dynamikidziałania,elastycznościgranic,struktur,mechanizmóworazprocesów,
w tymteżumiejętnościadaptacyjnych,przejawiającychsięw podnoszeniujakości
potencjałuspołecznego,a takżeadaptacjiprocesówtechnologicznychzgodniez wy‑
maganiamiotoczenia.Doadhokracji,którepodobniejakistotyożywione,dostrajają
sięelastyczniedozmieniającychsięokolicznościi warunkówśrodowiskowych,ako‑
modującdowarunkówi przystosowującbudowęorazfunkcjedomożliwościistnie‑
jącychw otoczeniu,stosujesięalegorycznymodelżywegoorganizmu.Elastyczność
odpowiadającaorganicznymformomorganizacyjnym(adhokracja,macierz,sieć,
klasteritd.)wzmaga:kreatywność,innowacyjność,zdolnościadaptacyjne,dydak‑
tyczne,rozwójkulturyprzedsiębiorczościw oparciuo wielostronne,kompleksowe,
zróżnicowanei interdyscyplinarnemetodyzarządzania.W jednolitych,stabilnych
i zhierarchizowanychwarunkachefektywniejszamożeokazaćsięlogikai zyskow‑
nośćmechanizacji,specjalizacji,rutynyi unifikacjiwiedzy,przekonańorazzacho‑
wań.Tom Burnsi GeorgeStalker[4]w sposóbprzekonywającyuargumentowali,że

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   81 2011-05-10   11:38:48



KazimierzMrozowicz

ORGANIZACJAI KIEROWANIE•nr 1/2011(144)82

odmiennewarunkiotoczeniawymuszająna organizacjistosowanieodrębnychdzia‑
łańorganizacyjnych,a najefektywniejszez nichuwarunkowanesąkażdorazowozło‑
żonościąi zmiennościąotoczenia.

Nakoniecnależydodać,żerolaorganizacjinieograniczasięwyłączniedoreak‑
cjina ograniczeniai warunki,jakieotoczenienarzucajejdziałaniomi zachowaniom
ichczłonków,aleobejmujeaktywnąi innowacyjnądziałalnośćjejpotencjałuspo‑
łecznego,w szczególnościzaśkierownictwa,w stosowaniuracjonalnychi adekwat‑
nychdowarunkówśrodowiskametodzarządzaniadlausprawnieniamechanizmów
przystosowującychjądoniestabilnejdominacjiotoczenia.

Zakończenie

Przedstawionateoriazachowańorganizacyjnych jestpróbąsyntetycznegopo‑
strzeganiamechanizmówi procesówodpowiedzialnychzaludzkiezachowanie.Za‑
stosowanymodelsynkretycznyzbliżaodległeteoretyczniestanowiska i problemy
naukowe,stającsięźródłemdlapraktykigospodarczej.

Wykorzystaniezaprezentowanychwnioskóww realiachzarządzaniazasobami
ludzkimistwarzamożliwośćoddziaływaniana kluczoweczynnikizachowań,odpo‑
trzebi motywacjipocząwszy,po normygrupowei kulturęorganizacyjną,niewspo‑
minającjużo oddziaływaniuśrodowiskaw procesieuczeniasięorganizacji.

Poczynionespostrzeżeniawiodąnieuchronniedowniosku,żenewralgicznym
elementemrozwojukapitałuspołecznegoorganizacjijestprocesselekcjii rekrutacji,
któryprzypominanieco„zarządzaniena granicach”.Czylitakierealizowaniefunkcji
personalnejorganizacji,abyustrzecjąprzedupadkiemwartościi degeneracjązacho‑
wańorganizacyjnych,czuwającbacznienadplanowaniemi organizacjąprocesure‑
krutacji,w czasiektóregomożeprzedostaćsięw głąb„organizmuorganizacyjnego”
dezorganizacyjnainfekcja(np. w postacipostawabnegacji,indolencji,defetyzmu,
„usankcjonowanegopróżniactwa”itd.).
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TEORIAZACHOWAŃORGANIZACYJNYCH
(na podstawieniektórychaspektówrolispołecznejratownika
górskiegoGOPR)

Streszczenie

Artykułpodejmujeproblemsynkretycznegoscaleniakoncepcjinaukowych,poruszających
kwestiępodłoża i cechzachowańuczestnikaorganizacji.Rozważaniateoretycznezostały
opartena przykładzie roli społeczno‑zawodowej ratownikagórskiegoGOPR. Istotnym
osiągnięciemnaukowym−z punktuwidzeniaautora−jestpropozycjamodelukształtowania
sięzachowania jednostkiw organizacji,któraw sposóbsyntetnycznyujmujeróżnorodne
czynnikimającewpływna jegogenezę,ewolucjęi ostatecznietakżeefektywność.

Słowakluczowe:zachowaniaorganizacyjne,rolaspołeczna
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THEORYOFORGANIZATIONALBEHAVIOR
(basedoncertainaspectsofthesocialroleofmountain
rescuerMountainRescue)

Abstract

Analysisofunitactivityinthesocialroleofmountainrescuerisanexampleofexploring
a numberofconditionspresentedbyanorganizationalbehavior thatrun ina relatively
stable,andthusa dynamicsocialandenvironmentalsituation.Therefore,bothorganizational
behaviorandplayback(play,act),socialrole,areunderstoodbytheauthorassynonyms,as
twointerchangeabletermsthatdescribeandsupportthesamesocialphenomenon,namely
theworkbycarryingouttasksrelevantto thisbehaviorisintentional.

Keywords:organizationalbehavior,socialrole
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GRAŻYNAANISZEWSKA*

ZMIANYW KULTURZE
ORGANIZACYJNEJ

NIESPRYWATYZOWANYCH
SPÓŁEKW POLSCE�

STUDIUMPRZYPADKU

Wstęp

Odkilkunastulatbadaczekulturyorganizacyjnejwyraźniewskazująna jejaspekt
rynkowy[1;2;5;8;6;7].Jejdopasowaniedocharakterurynkuwspomagalubosła‑
biasukcesfirmy.

Kulturahierarchiizapewniakontrolędziękiprzepisom,specjalizacji,scentrali‑
zowanymdecyzjom;podczasgdykulturarynku[2]odnosisiędokryteriów,takich
jak:udziałw rynku,rentowność,bazastałychklientów,a w konsekwencjikonku‑
rencyjność.

Większaelastycznośćdziałaniawymagaprzezwyciężeniaograniczeńzwiązanych
z postawamiwyuczonymiw kulturzehierarchii.Kulturata wyrabiaw pracownikach
potrzebębezpieczeństwaorazmyśleniei działanieliniowe.Nadmiernaformalizacja
powodujeteżograniczonydostępdoinformacji.Częśćprocedurmożebyćsprzeczna
i niemiećswojegoadresata.

Podjęciepróbywykształcenianowychpostawpracowniczych,gwarantujących
większąotwartośći elastyczność,wymagazmianw różnychobszarach.

* Drhab.GrażynaAniszewska,prof.nadzw.SGH−KatedraTeoriiZarządzania,KolegiumZarządza‑
niai FinansówSzkołyGłównejHandlowejw Warszawie.
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SektorpolskichspółekSkarbuPaństwa
niepodlegającychprywatyzacji

W Polsceodlatistniejegrupafirmwyjętychz procesuprywatyzacji– czasowo
lubdocelowo– mogącychliczyćna parasolochronnypaństwa.Dajeimto złudne
poczuciebezpieczeństwa,jakrównieżodzwyczajaodmyśleniaw kategoriachrynku
i konkurencji.

Odpierwszychlattransformacjipróbowanookreślići uporządkowaćlistęfirm
o szczególnymznaczeniudlagospodarki,którymiSkarbPaństwa(SP)musiałbyza‑
rządzaći kontrolowaćichpoczynania.Doprowadziłoto dookreśleniadwóchgrup
przedsiębiorstw.

Pierwsza to spółkistrategiczne.W 2005r.uchwalonoustawęo szczególnych
uprawnieniachSkarbuPaństwaw spółkacho istotnymznaczeniudlaporządkupu‑
blicznegoi bezpieczeństwapublicznego[10].Ustawata określałakryteriakwalifi‑
kowaniaorganizacji jakostrategicznych,wskazująctypdziałalnościgospodarczej
i określającudziałfirmyna rynku.NatejpodstawieRadaMinistrówopracowywała
listęspółekstrategicznych.W spółkachtychobowiązujeregułatzw. złotejakcjilub
złotegowetazestronyreprezentantaSkarbuPaństwa.Oznaczato,żeSkarbPaństwa,
mimoiżniemawiększościowychudziałów,zachowujeostatecznygłosw kluczowych
decyzjach(możeskładaćsprzeciwwobecuchwał)takiejspółki,takichjak:sprzedaż
częścimajątku,przeniesieniejejzagranicęlubrozwiązanie.AbySkarbPaństwamógł
sprzedaćchoćbyjednąakcjęw tychfirmach,potrzebowałbyzgodycałegorządu.

Do2009r.rządogłaszałlistęspółekmniejwięcejrazw roku,czasamimodyfiku‑
jącichstan.Firmtegotypujestkilkanaście(ostatnio13).Toprzedewszystkimfirmy
dysponująceważnąinfrastrukturąo znaczeniuogólnokrajowymz branżyenerge‑
tycznej,paliwowej, telekomunikacyjnej,koleje.Modyfikacjenastępowałyzwykle
na skutekzastrzeżeńUE.

W 2009r.powstałanowelizacjaustawy.Byłato odpowiedźna wymaganiaKomi‑
sjiEuropejskiej,kwestionującejtakszerokizasięguprawnieńSP,przyjednoczesnym
ograniczonymryzykufinansowym,cozmniejszawartośćakcjii zniechęcapoten‑
cjalnychinwestorów.Zniesionoobowiązującydotejpory obowiązekokreślaniali‑
styspółek,w stosunkudoktórychSkarbPaństwaposiadaszczególneuprawnienia.
Obiektyinfrastrukturykrytycznejbędąumieszczanew jednolitymwykazie[9].

Drugagrupachronionychorganizacjito firmywyjęteczasowolubdocelowospod
prywatyzacjiz innychpowodówniżbezpieczeństwopubliczne.Tadrugalistaobej‑
mowałam.in.:uzdrowiska,TVP,PolskąAgencjęPrasową,PolskiHoldingFarmaceu‑
tyczny,PKOBP(bankpaństwowy),BankGospodarstwaKrajowego,GiełdęPapierów
Wartościowych,PolskąWytwórnięPapierówWartościowych,TotalizatorSportowy,
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AgencjęRozwojuPrzemysłu,portymorskie.Listata jestteżznaczniedłuższa.Dziś
liczy25pozycji,alew 2007r.byłyna niejaż62organizacje[3;4].

Obecnośćkażdejz firmna powyższejliściemainneuzasadnienie(np. realiza‑
cjazadańzleconychprzezrząd,udzielanieprzedsiębiorcompreferencyjnychkre‑
dytówczyporęczeń,dokonywanierestrukturyzacjifirmz określonychsektorów
gospodarki).

Talista,w przeciwieństwiedolistyspółekstrategicznych,podlegaczęstszymmo‑
dyfikacjomi docelowostaniesięjeszczekrótsza.Najejprzykładziewidaćteżzmiany
w sposobiemyśleniao gospodarce.Świadczyo tymfakt,żejeszczekilkalattemunikt
niemyślało prywatyzacjigiełdylubzachowaniuprzezSPmniejniż50%w PKOBP,
a dziśjestto faktem[3;4].

Problememjestfakt,żezmianyw sposobiemyśleniaszybciejzachodząpoza tymi
firmami,na poziomierządu,niżwewnątrznich.Większośćfirmchronionychprzez
państwoto firmyduże,z rozbudowanąstrukturąorganizacyjną,częśćz nichto dawne
monopolenieprzywykłedomyśleniaw kategoriachrynku.Cechącharakterystyczną
są teżbardzosilnezwiązkizawodowehamująceproceszmianorazrozbudowana
sferasocjalna– m.in.utrzymywaniewłasnychośrodkówwypoczynkowychlubopieki
zdrowotnej,dopłatydowypoczynkuwakacyjnego.

Najwolniejw tychfirmachzmieniasięsposóbmyśleniapracownikówwykonaw‑
czych.Ciągledajeo sobieznaćtzw. mentalnośćsocjalistyczna– przekonanie,żepra‑
cownikom„cośsięnależy”odpracodawcy.Działaniew warunkachquasi‑rynko‑
wychzaśpowodujepoczuciestabilizacji,brakpotrzebyzmiani przyzwyczajeniedo
bierności.DecyzjaSkarbuPaństwao wykreśleniufirmyz listybardzoczęstostanowi
nieladaszok.Rzucenietakichorganizacjina głębokąwodę,zderzeniez warunkami
wolnejkonkurencji,a częstoi z konkurencjąglobalnąwymuszagwałtowanezmiany
kulturyorganizacyjnejlubpowodujesytuacjekryzysowe.Poniżejzaprezentowano
przykładorganizacjiz grupyniepodlegającejprywatyzacji (listanr 2) i  jejpróby
zmianykulturyorganizacyjnejna rynkową.

Studiumprzypadku– przedmioti metodabadań

PaństwowaWytwórniaPapierówWartościowychpowstałatużpo I wojnieświato‑
wejw 1919r.W okresiePRLzajmowałamonopolistycznąpozycjęw zakresiedruku
banknotówi innychdokumentówzabezpieczanych.

Mimowpisania jejna  listęspółekdocelowowyjętychspodprywatyzacji, już
w pierwszychlatachtransformacjiustrojowejpozycjata uległazałamaniu.Najpierw
Wytwórniaprzegrałaprzetargna produkcjęnowychpaszportówna rzeczbrytyj‑
skiejfirmykomercyjnejHarrison.Potem−po denominacjizłotówki−niepotrafiła
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sprostaćnowymwymaganiompostawionymprzezNBP(bankcentralny)i przegrała
przetargna drukbanknotów.

Przejściedogospodarkirynkowejbyłoteżtrudnezewzględuna postawypra‑
cownikówi kadrykierowniczej:przyzwyczajeniedomonopolistycznejpozycjiprzed‑
siębiorstwa,niedostrzeganiezagrożeńzestronykonkurencji,przekonanieo bezpie‑
czeństwiezatrudnienia i przetrwaniafirmy,brak inicjatywy.Porażkaprzydruku
banknotówstałasiębolesnąlekcjąmechanizmówrynkowych.

Od1997r.rozpoczętozmianyna poziomiestrategicznym−zaczętoorganizować
sesjestrategiczne,tworzyćkilkuletnieplanystrategiczne,wprowadzononowąstruk‑
turęorganizacyjną,udoskonalonotechnologię.Powstałoprzedsiębiorstwoz własną
papiernią,oddziałemprodukcjifarbgraficznych,pracowniąprojektówi analiz,labo‑
ratoriumchemicznymi papierniczymorazwyspecjalizowanymisłużbamiróżnych
branż.DostałychproduktówPWPWSAnależą:banknoty,znakiakcyzy,czekiban‑
kowe,akcje,bonytowarowe,znaczkiskarbowei pocztowe.Wytwórniaprzygotowuje
siętakżedoprodukcjibanknotóweuro.

Dodatkowow 2004r.Wytwórniaprzejęłastojącąna skrajubankructwaDrukar‑
nięSkarbową(DS).Transakcjadawałajednakszansęposzerzeniadziałalnościo wy‑
twarzaniedokumentówidentyfikacyjnych(dowodówosobistychi paszportów)oraz
plastikowychkartpłatniczych,lojalnościowychitd.Jednocześnierodziłoto problemy
związanez koniecznościąujednoliceniazasaddziałaniaoraznormi wartościkul‑
turyorganizacyjnej.

Reasumując,zazmianamitechnologiczno‑strukturalnymimusiałypójśćzmiany
w kulturzeorganizacyjnej.Działalnośćrynkowawymagałainnychpostawi zachowań
pracowników,ichwiększejaktywności.Dodatkowymproblemembyłopojawienie
sięw strukturzeWytwórninowejjednostki.Stałasięonaogromnąfirmą,zatrudnia‑
jącąok.1000osóbzorganizowanychw 11pionach.

Tymczasemciąglepokutowałostaremyślenie,brakinicjatywy,czekaniena pole‑
ceniaz góry.Silnezwiązkizawodowedawałybymałeszansena wykreowaniepostaw
przedsiębiorczychi zwiększeniewymagańw stosunkudoszeregowychpracowni‑
ków.Kadramenedżerskaszukałazatemtakichnarzędzi,którepozwoliłybynietylko
na zmianytechnologiczno‑strukturalne,aledałyszansęna znalezieniew pracowni‑
kachpartneróww procesiepodejmowaniai realizacjidecyzji.

W 2006r.zarządpodjąłdecyzjęo przeprowadzeniubadańkulturyorganizacyjnej
orazprzygotowaniujejzmian.Zaprezentowaneponiżejbadaniasą pokłosiemtejde‑
cyzji.Byłyoneprowadzonew latach2006−2009,przyczymnajważniejszaczęśćzo‑
stałazakończonaw 2008r.W 2009dokonanowyrywkowegouzupełnieniafaktów1.

1 Wcześniejszapublikacjawynikówbadańniebyłamożliwazewzględuna okrespoufnościdanychwy‑
maganyprzezWytwórnię.
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W pierwszymetapie(2006)przeprowadzonoogólnąocenękulturyorganizacyj‑
nej.JejpodstawąjestmodelwartościkonkurującychK. Camerona,R. Quinna[2].
Podstawądoponiższejanalizybyły103kwestionariusze.W drugimetapiebadań
prowadzonodyskusjepanelowew homogenicznychgrupachpracownikówwyko‑
nawczych,kierownikówi dyrektorów.

W ostatnimetapie(2007/2008)przeprowadzonobadaniaw DrukarniSkarbowej.
Tutajbadaniadodatkowoposzerzonoo ankietęz pytaniamidotyczącymiproblemu
integracjiz PWPW,oceny jakościprzepływuinformacjiw Wytwórni,sposobów
działaniai dominującychnormobowiązującychw Drukarniorazocenysatysfakcji
z pracyw Wytwórni.

Wynikibadań

Rozkładwartości,jakiobowiązujew PWPWSA,jestniemaltypowymprzykła‑
demkulturyagencjirządowej.Jeststabilną,sprawniekontrolowanąinstytucją,zdolną
dorealizacjizamówieńpaństwa.Siłakulturyhierarchiiwskazujena jednorodność
wysiłków,aletakżena potencjalnybrakelastycznościfirmy.

Trzebawyraźniezaznaczyć,żePWPWSAzewzględuna specyfikęswejdziałalno‑
ścii wielkośćzawszebędziemiaładośćsilnąkulturęhierarchii,a mniejpotrzebnymi
w niejelementamizawszebędąelementykulturykreatywności.Niemniejjednakce‑
lowestajesięzdynamizowaniedziałania,cow konsekwencjioznaczawyraźniejszą
orientacjęna otoczenie.

Orientacjarynkowabyławskazywanajakopożądanaprzedewszystkimw tych
kwestiach,któredotyczyłyogólnegorozwojuPWPWSAi niewiązałysięz kosztami,
redukcjąpoczuciabezpieczeństwalubzwiększeniemodpowiedzialności.W grupie
kierownikówdawałasięzauważyćwiększafrustracjai „ostrzejsze”widzenieproble‑
mów.Napoziomiedeklaracjiwiększabyłaotwartośćna zmiany.

Grupadyrektorówwykazywaławyraźniewiększe(samo)zadowolenie.Jejoceny
powodująwrażenie,żefirmajestbliskaideału.Pytanie,czybyłoto spowodowane
obawąprzedbadaczamiz zewnątrz,poprawnościąpolityczną,czyniedostrzeganiem
poważniejszychproblemów?

Wielez pomysłówdyrektorówna zmianykulturyorganizacyjnejmiałocharakter
życzeniowy,w znacznymstopniuograniczałysięonedooddziaływaniana kulturę
organizacyjnąpoprzezartefakty.

W nikłymstopniudawałosięzaobserwowaću nichmyśleniestrategiczne,w więk‑
szościproponowanychdziałańniewidaćbyłozwiązkukulturyorganizacyjnejzestra‑
tegiąi traktowaniajejjakonarzędziabudowaniaprzewagikonkurencyjnej.
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W trakciedyskusjidałosięzaobserwowaćdośćdużązwartośćtejgrupy,przyjed‑
noczesnejpostawieobronnej– wielez proponowanychdziałańwskazujena chęćza‑
chowaniahierarchii,dystansui lękprzednadmiernymegalitaryzmem.

Kierownicynatomiastobawialisięuczestniczeniaw otwartejdyskusji,zdarzało
się,żegestaminakazywalisobienawzajemmilczenie,abyniepowiedziećzbytdużo.
Częstebyływypowiedzitypu:„o tymto możemysobieporozmawiaćpodczasprze‑
rwy,na osobności”,„wszyscywiemyo cochodzi,niebędęrozwijaćtegotematu”.

Widocznebyłydużeróżnicew zarządzaniupionami– różnystopieńswobody
kierowników,różnystopieńpoinformowaniao tym,cosiędziejew firmie,różna
świadomośćnp. dostępnychnarzędzisystemumotywacyjnego,procedur,standar‑
dówi szablonów.

Nikłąwspółpracęmiędzypionamidostrzegli takżepracownicy.W większości
wypowiedziokreślalijąjakoograniczonądoformalnychkontaktów,deklarującjed‑
nocześniepotrzebęwiększejkonsolidacjiw firmiei postrzeganiajejjakozwartejca‑
łości.Byćmożekonsekwencjądostrzeganejrywalizacjii konkurencjimiędzypio‑
namijesttakżedeklarowanapotrzebautrzymaniakonsensusui poczuciawspólnoty,
zwłaszczaw relacjachprzełożony−podwładny.

O dziwo,pracownicyjakodominującewartościw styluzarządzaniapodwładnymi
postrzegaliwartościkulturyrynku(rozliczaniez efektów,wymaganierealizacjipo‑
trzebklienta).Jednocześniebardzochcieliredukcjiichznaczenia.Prawdopodobnie
zaczynalidostrzegaćnakierowaniena wynikiw odniesieniudoswojejpracy,zwięk‑
szeniedyscyplinyi większądeterminacjęprzełożonychw egzekwowaniudobrego
wykonywaniapracy.Traktowalito jakokosztyzachodzącychzmian,któresamimu‑
sieliponieść.Tozaśbudziłoichsprzeciwi tęsknotęzaprzeszłością.W tejgrupie,
podobniejakw przypadkukierowników,zwracanouwagęna różnicew traktowaniu
pracownikówi różnicew dostępiedoinformacjiw pionach.

Pracownicychcielibyteżzwiększeniaznaczeniakulturykreatywności,a więc
większejswobody,autonomii,aleteżmożliwościpopełnianiabłędów.Konsekwent‑
niezatembazowalina potrzebiebezpieczeństwai byciadocenionym(możliwośćeks‑
perymentowania,uczeniasię,popełnianiabłędów,aleteżwynagradzaniainicjatywy
− charakterystycznedlakulturykreatywności−orazrodzinnaatmosfera,integracja,
szacunekdlatradycjii przeszłości,morale−charakterystycznedlakulturyklanu).

PracownicybardzopozytywnieoceniliWytwórnięjakofirmędającąmożliwości
podnoszeniakwalifikacji.Jeśliz możliwościpodnoszeniakwalifikacjiniekorzystają,
tłumacząto:wiekiem,odmowąprzełożonego,brakiemczasu,brakiempropozycjize
stronyfirmy,niedocenianiemzestronykierownictwa,niechęciądouzależnieniasię
odPWPWlub„podpisanialojalki”,brakiemzainteresowaniaofertą,brakiempienię‑
dzyw dzialeszkoleń,pracąna czasokreślonyoraztym,żeniewidząkorzyści,jakie
mogłobyimprzynieśćpodniesieniekwalifikacji.
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Z drugiejstrony,z dyskusjipanelowychmożnawnioskowaćo kilkurodzajach
konfliktówi zagrożeń.Popierwsze,widaćbyłodużyrozdźwiękmiędzykierownikami
a pracownikamiwykonawczymi:podziałytypu„my– oni”,poczucieniedoceniania,
aleteżmyśleniew kategoriachwłasnychinteresów,postawyroszczeniowe,wynika‑
jąceczęstoz nieznajomościplanówi celówdziałaniafirmylubdziału.

Podrugie,osobymłodewiekiemi stażemw PWPWSAmiałyjeszczepewiendy‑
namizmi otwartośćna zmiany,alebyły„gaszone”przez„zasiedziałych”.Wśródtych
ostatnich,zwłaszczatych,którzydoszlijużdomaximumswoichmożliwości,domi‑
nował lękprzedutratąkorzyści,coobniżałomotywacjęi wzmagałopostrzeganie
zmianjakozagrożenia.Problememstajesięzatemwykorzystaniepotencjałuludzi.

Potrzecie,brakbyłoodpowiedzialnościindywidualneji odpowiedzialnościza
pracę.Generalnieniewidaćbyłozwiązkumiędzyefektamipracya wynagrodzeniem
i oceną.Ludziebalisięteżpodejmowaniadecyzji,boto jestbezpieczniejszeniżro‑
bienieczegokolwiek.Karzesięosobę,któracośrobi.Ponadtopracownicyniemieli
jasnościcodozasadwynagradzania,premiowania.

Poczwarte,w DrukarniSkarbowejdominowałopoczuciekrzywdyi traktowania
pionujakczęściWytwórnispisanejna straty.Powszechnebyłopoczucie,żeDrukar‑
niajestmiejscemzesłaniai gorszączęściąWytwórni,a pracownicypracujątu cię‑
żejniżw firmiemacierzystej.Taostatniaopiniawiążesięz ocenąnormi charakteru
pracyw różnychlokalizacjachPWPW.Znajdowałateżswójwyrazw artefaktachję‑
zykowychkulturyorganizacyjnej.

Bardzosilnebyłypodziałyna pioni resztęPWPW,aleteżna starychpracow‑
nikówpionui jegonowekierownictwo,które„powinnozapracowaćna zaufanie”.

Badaniaprzeprowadzonew DSwskazują,żeogólnaocenakulturyorganizacyj‑
nejPWPWbyłaostrzejszaniżw pozostałychpionach.Dotyczyłoto zwłaszczagrupy
kierowników.KierownicyDSwidzielimniejrodzinnychstosunkówniżpozostali.
Dopewnegostopniatę „ostrośćspojrzenia”możnatłumaczyćstosunkowokrótkim
stażempionuw firmie.Krytyczniejwidzisięzatemwszelkieuciążliwościzwiązane
z koniecznościąprzestrzeganiaprocedur,a niemajeszczew pełniintegracjipracow‑
nikówz firmą.Cociekawe,kierownicypionuniechcielitakradykalnejrezygnacji
z hierarchiijakpracownicy.

Widaćteżbyłoniekonsekwencjęw dążeniudokulturyrynkowej,comożebyć
przejawemobawprzedodpowiedzialnościąi bezwzględnymrozliczaniemz wyników
orazmożestanowićjednąz barierzmian(jeżelipionmabyćrzeczywiścierozliczany
w efektów).Tymbardziej,żepracownicybylijeszczebardziejradykalniw odrzucaniu
tegorodzajustyluprzywództwa.Poszukiwaliraczejrolimentora,opiekuna(cechy
przywództwacharakterystycznedlakulturyklanu).Wyraźnąichpotrzebąbyłapo‑
trzebabezpieczeństwa.Częściowomożeto wynikaćz poczuciazagrożeniapozycji
pionu,częściowozaśz postawroszczeniowychi wspomnianejjużmentalności.
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Oddzielnąkwestią,wpływającąna postawyi zachowania, jestprzepływinfor‑
macjii komunikowanienajważniejszychzmianw firmie.Tymczasempracownicy
DSalboniewiedzielicosiędalejstaniez Drukarnią(„niemamytakichinformacji”,
„niewiemy”),albowyrażaliprzekonanie,żepionzostaniesprzedanylubzlikwido‑
wany.W odpowiedziachna pytania,cosiędziejew PWPWSAi w pionie,domino‑
wałyokreśleniatypu:„podobno”,„mówisię”,„niewiemy,ale…”,„wydajesię…”.Pra‑
cownikombrakowałowiarygodnejkomunikacjii szybkiegoprzepływuinformacji.

Cechąpostawpracowniczychw Drukarnibyłopoczucieciągłychwyrzeczeń
(„przez2,5r.pracowaliśmybezpodwyżekw sobotyi niedzielejakbyłotrzeba,mó‑
wiłosiębędąpodwyżki,a terazkierownictwooczekujetylkowiaryi lojalności”,„jes‑
teśmyprzyzwyczajenidowyrzeczeń”).Wśródinnychkrzywdzącychróżnicwymie‑
niano:innenormypracyczyinnepodejściedopracy(„tamcio 6.00idądopracy,
a o 8.00jużdobufetu,mybufetuniemamy”).

Stądteżi  integracjaz Wytwórniąopierałasiębardziejna strachuprzedutratą
pracyniżna głębokiejlojalności.Ogólniemożnapowiedzieć,żepracownicybardziej
bylizintegrowaniz pionemniżz Wytwórnią,a ichwysiłkiskupiałysięna utrzyma‑
niupionui własnejpracy.Ichotwartośćna zmianybyłaopartana poczuciustrachu.
Podkreślaliteżswojąidentyfikacjęz dawnąDrukarniąSkarbowąi gotowośćdopo‑
święceń(„w starejDrukarniSkarbowejpracowaliśmyzadarmo”).

Doczynnikówbudzącychnajwiększeniezadowoleniez pracyzaliczanozbytroz‑
budowaneprocedury,przeniesionez Wytwórniw sposóbbezmyślnytak,żebardziej
hamująonepraceniżjąusprawniają;brakadresatówprocedur.Pracownicypodkre‑
ślalispecyfikęswojegopionu,gdziejestwięcejzamówień,zato o mniejszejwartości.
Wymagato większejelastyczności,szybszejpracy,przestawianiamaszyn.

Wedługpracownikówbiurokracjabyłatakduża,że„gdybyzorganizowanostrajk
włoski,PWPWbystanęła”.Toprzekonanieznajdowałoteżodzwierciedleniew sym‑
bolicznymodczytywaniuskrótuPWPWjako:„PolskaWytwórniaProcedurWe‑
wnętrznych”.Takżesposóbkontroliprzeniesionyz firmymacierzystejnieuwzględ‑
niałwgrespondentówspecyfikipionu.Pracownicywskazywalina brakkontroli
bieżącej,cotłumaczylim.in.brakiemodpowiednichkwalifikacjiswoichprzełożo‑
nych.Częśćswoichproblemówtłumaczyliteżbrakiemprzygotowaniai znajomości
specyfikipionuprzezhandlowców.

W odpowiedzina prośbęo ocenędominującychrelacjimiędzyludzkichw PWPW
SApracownicynajczęściejokreślalijejako:„wazeliniarski”stosunekdoprzełożo‑
nych,walkęo pozycjęi awansez równymisobie,wrogienastawieniedopotencjal‑
nychkonkurentówz dołu.Możebyćto odzwierciedleniempoczuciakrzywdy,od‑
rzucenia,byciagorszymi brakuintegracjiz Wytwórniąjakocałością.Stanowiteż
częstousprawiedliwieniedlabrakuwłasnejmotywacji.

Kierownicyw 100%odpowiedzieli,że istniejewspółpraca,pozytywneodno‑
szeniesiędo innych, jeżelirywalizacja, to raczejw sportowymduchu,z  jednym
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komentarzem−żeniedotyczyto całejWytwórni,bozdarzasięwalkao pozycję
i awanse,wrogienastawieniedoinnych.

Podsumowując,dodobrychefektówpołączeniaz Wytwórniąrespondencizali‑
czylispłatędługówDrukarniorazdobrezabezpieczeniesocjalne,z któregomogą
korzystać.OdWytwórni i pionuoczekiwaliprzedewszystkim:więcejzamówień,
lepszejorganizacjipracyi lepszegoprzepływuinformacji.

Wnioski

DomocnychstronkulturyorganizacyjnejPWPWSAzaliczyćmożna:
� tradycję,doświadczenie,dobrewzorce– codajepoczuciebezpieczeństwai cią‑

głościorazświadomośćoferowaniaunikalnychproduktów;
� wiedzęmerytoryczną,wysokowykwalifikowanąkadrę;
� zaangażowaniei lojalnośćpracowników;
� wielkośćfirmyorazjejdobrewynikifinansowe– zmianymogąbyćzatemprze‑

prowadzaneplanowoi metodycznie,bezpośpiechu.
Generalniebadanipracownicywiązaliswojelosyz firmą,docenializmianyi do‑

strzegaliichkonieczność.Ponadtomielisprecyzowaneoczekiwaniadotyczącefirmy.
W połączeniuz tradycjąi brakiemzagrożeniadawałoto możliwośćzmienianiafirmy
w sposóbuporządkowany.

Jednocześniete sameczynnikimogąpowodowaćpewnezagrożeniew obliczu
zmian:

� tradycjakreujepostawyzachowawczei przekonanie,żezawszeznajdziesięklien‑
tów,a więcniechęćdonaruszaniastatus quo,zwłaszczawtedy,gdymogłobyto się
wiązaćz ponoszeniemkosztówwłasnych;

� dominujechęćochronywłasnychdoraźnychkorzyści,myśleniekrótkoterminowe;
� pionysą postrzeganejakopaństwaw państwie,sygnalizowanyjestbrakwspól‑

nychnorm,wartościi standardówzachowań;
� powyższepotęgujerozbudowanastrukturaorganizacyjna– sprawiającawraże‑

nie,żepionynieogarniająsięnawzajemi dublująw pracy.
Biorącpoduwagęwynikibadańi próbyzmiankulturyorganizacyjnej,ważne

byłozwrócenieuwagina poniższekwestie.
1. Ogólniew organizacjachdużychwskazanejestbudowaniekulturyorganizacyj‑

nejtakjakw firmachmiędzynarodowych.Pewnewartościmusząbyćwspólne,
niezmienne,będącewytycznądodziałaniadlawszystkich,częśćzaś– jakw fi‑
liachdziałającychna rynkachlokalnych– uzależnionaodspecyfikipionów.Jeżeli
w Wytwórniniebędziewspólnejpercepcjii rozumieniainteresówfirmy,grozi
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to działaniemna zasadziequasi‑outsourcingu.Każdaszansai zagrożeniebędą
postrzeganew kategoriachdobraczyinteresupionu,a niedobraPWPWSA2.

2. Konsekwencjąpójściaw stronęwartościkulturyrynku,wspierającejrealizację
przyjętejstrategii,musibyćzwiększenieszybkościkomunikowaniasięi prze‑
pływudokumentów.Stądteżważne jestopracowaniestandardówinformacji,
któremusiotrzymywaćklientwewnętrzny.Większaotwartośćkomunikacyjna
ukróciłabygrypolitycznew firmie.

3. Koniecznośćprzełamaniatradycjii związanegoz niąprzekonania,że„zawsze
będziemymielicorobić,bojesteśmy„państwowi”orazzmianapostaw.Dodo‑
minującychnormobowiązującychw PWPWSA(cowynikaz dyskusjinadćwi‑
czeniemprojektowym)możnazaliczyć:„bronięwłasnejpozycji”,„działam,żeby
sięchronić”,„zachowajmystatus quo”,„jesteśmylepsi,wiemywięcejniżw innych
działach/pionach”.

4. Dynamizacjai zaangażowaniepracownikówszeregowych.Premiowaniekre‑
atywnościpowinnobyćtakżeelementemsystemuocenyi motywacji.Tyletylko,
żewymagato zmianpostawkadrykierowniczej,a to wiążesięz czasempotrzeb‑
nymna takiezmiany.

5. Kadrakierowniczapotrzebujeszkoleńumiejętności(komunikacyjnych,budo‑
waniazespołu,motywowania,rozwiązywaniakonfliktów,asertywności,przy‑
wództwa).Celemukrytymtakichszkoleńpowinnabyćperswazjaw kierunku
zmianypostaw.
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ZMIANYW KULTURZEORGANIZACYJNEJ
NIESPRYWATYZOWANYCHSPÓŁEK
W POLSCE�STUDIUMPRZYPADKU

Streszczenie

W Polsceistniejegrupaspółekczasowolubtrwalewyłączonychz prywatyzacji.Większość
firmchronionychprzezpaństwoto firmyduże,z rozbudowanąstrukturąorganizacyjną,
częśćz nichto dawnemonopolenieprzywykłedomyśleniaw kategoriachrynku.Cechą
charakterystycznąsą teżbardzosilnezwiązkizawodowehamująceproceszmianorazrozbu‑
dowanasferasocjalna.Ponieważjednaklistafirmchronionychpodlegamodyfikacjom,część
tegotypuorganizacjiprzeżywanieladaszok.Rzucenietakichorganizacjina głębokąwodę,
zderzeniez warunkamiwolnejkonkurencji,a często i z konkurencjąglobalnąwymusza
gwałtowanezmianykulturyorganizacyjnejlubpowodujesytuacjekryzysowe.W artykule
zaprezentowanoprzykładorganizacjiz grupyniepodlegającejprywatyzacjii jejpróbyzmiany
kulturyorganizacyjnejna rynkową.

Słowakluczowe:kulturaorganizacyjna,politykapersonalna,
postawypracowników,zmiana,spółkiniesprywatyzowane

ORGANIZATIONALCULTURECHANGES
INUNPRIVATIZEDCOMPANIESIN
POLAND�THECASESTUDY

Abstract

Thereisa groupofcompanies inPolandthat is temporarilyorpermanentlyexcludedof
privatization.Mostofthemarebigorganizationswithtallstructures,influentialtradeunions
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anddevelopedfringebenefits.Theproblemofthesecompaniesisthatthelistoftheprotected
firmsisfrequentlymodifying.Someofthemsuddenlyhaveto confrontwiththefreemarket
conditions.Forsuchorganizationsinternationalbusinesspracticesarea goodbenchmark,
especiallyinorganizationalculturematters.Inthepaperoneshowsthecaseofa company
whichlostitsprivilegedpositionanddecidedto developnewemployeesattitudes.

Keywords:organizationalculture,hrpractices,market,
benchmark,employeesattitudes,change,unprivatizedcompanies
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DARIUSZTUREK*

CZYETYKAW ZARZĄDZANIU
MOŻEPRZECIWDZIAŁAĆ

NIEETYCZNEMUPOSTĘPOWANIU
PRACOWNIKÓW?

Wprowadzenie

Odwielulatproblematykanieetycznego[1;5],nieproduktywnego[32;42;13],
czydewiacyjnego[29]zachowaniapracownikówjestprzedmiotemzainteresowań
badaczyorganizacji.Wynikato z uzasadnionegoprzeświadczenia,żezachowania
takiesą szkodliwezarównodlaposzczególnychpodmiotówgospodarczych, jak
i wszystkichzainteresowanych interesariuszy.Przykładowo, jakpokazująbadania
wśródamerykańskichprzedsiębiorstw The 2007 National Retail Security Survey 
[34],to właśnienieetycznei nieproduktywnepostępowaniepracowników(przede
wszystkimkradzieże)przyczyniająsiękażdegorokudoponad15bilionówdolarów
strat.Poprzeliczeniutychdanychokazujesię,żestatystycznypracownikkażdego
rokuokradawłasneprzedsiębiorstwona kwotę1442,67dolarów.Skutkiemtegojest
wzrostcendetalicznychproduktówod15do30%,a więcobciążeniekonsumentów
zanieetycznezachowaniapracownikówprzedsiębiorstw.

Diagnozaorganizacyjnychuwarunkowańtegotypuzachowańmożebyćwięckro‑
kiemw kierunkuusprawnieniafunkcjonowaniaposzczególnychpodmiotówgospo‑
darczych,zwiększeniaichefektywnościekonomicznej,jaki redukowaniakosztów
społecznychtakiejdziałalności.

*DrDariuszTurek−adiunkt,InstytutPrzedsiębiorstwa,KolegiumNauko PrzedsiębiorstwieSzkoły
GłównejHandlowejw Warszawie.
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1� Etykaw zarządzaniua postępowanie
pracowników

Etykąw zarządzaniu(ang.ethics of management)określasięnajczęściejsposób,
w jakizarządzający/menedżerowie,podejmującróżneinicjatywyi decyzje,wpły‑
wająna etycznezachowaniapracowników[15].Problematykata możebyćrozpa‑
trywanazarównoz perspektywynormatywnej,jaki opisowej.O ilepierwszaoptyka
ukazuje,w jakisposóbpowinnafunkcjonowaćorganizacjai powinnipostępować
menedżerowie,abykształtowaćetycznei produktywnezachowaniapracowników,
o tyleprzyjęcieperspektywyopisowej– preferowanejw niniejszymopracowaniu
– pozwalana empirycznezbadanieróżnychprzejawówkształtowaniasięzachowań
i oddziaływaniana uczestnikówżyciagospodarczegotakichaspektów,jak:polityka
firmy,kodeksyetyczne,działalnośćrzecznikówetycznych,szkoleniapracowników
z problematykietycznejczysystemyetycznejkontroli.

Zgodniez takimopisowympodejściemTrevinodefiniujeetykęw zarządzaniu
jakozależnośćmiędzyformalnymii nieformalnymisystemamikontrolietycznych
bądźnieetycznychzachowań.Formalnymaspektem(tzw. explicite ethics)są systemy:
kodówetycznych,komunikacji,motywacji,kontrolietycznej,szkoleń,przywództwo
i etycznepodejmowaniedecyzji.Nieformalnym(tzw. implicite ethics)zaś:normyi za‑
chowaniainnychuczestnikówprzedsiębiorstwa[40,s. 451–452].

Oczywiścienie tylkoczynnikiorganizacyjnesą wyznacznikiempostępowania
pracowników.Szeregbadańukazujerównieżzarównopodmiotoweuwarunkowania
nieetycznegoi nieproduktywnegozachowania(wiek,płeć,poglądyreligijne,siłęego,
umiejscowieniekontroli,rozwójmoralny,wrażliwośćetyczną,mechanizmymoty‑
wacji,statusspołeczny,samoocenę,cechyosobowości,przekonania,indywidualne
wartości,poziomedukacjiczydoświadczeniezawodowe),jaki społeczno‑kulturowe
(np. religia,systempolitycznyi prawny,społecznesystemynormi kodyetyczne,roz‑
wójekonomicznyczyczynnikirodzinne)[36;4;23;33].

Z punktuwidzenianiniejszegoopracowanianajważniejszewydająsięte elementy
systemuorganizacyjnego,któresprawiają,żenawetosobyo wysokiejświadomości
etycznej,pracującew „nieetycznymśrodowisku”,zachowująsięwbrewcenionym
wartościomi normom.Podobnie jak ludziemniej„wrażliwi”na aspektyetyczne,
stająsiępodwpływem„etykiorganizacji”bardziejskłonnidozachowańetycznych
i produktywnych.

Choćkontekstorganizacyjnyjestjednymz silniejszychi ważniejszychdetermi‑
nantpostępowaniaczłowieka[28],to wartypodkreśleniajestfakt,żeimplementacja
etykiw zarządzaniuniedajegwarancji,żenieetycznei nieproduktywnezachowa‑
niazostanąwyeliminowane.Sinclairpodkreśla,żepomimowystępowaniakodek‑
sówetycznych,szkoleńz zakresuproblemówetycznychczyustalonychprocedur
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postępowania,zachowanianieetycznei takwystępują[31].Wynikato w dużejmie‑
rzez tego,żesilnynaciskna wzorcezachowańniegwarantujeświadomościi odpo‑
wiedzialnościetycznejjednostek,a generujejedyniezachowaniakonformistyczne.
PodobniekonstatujeLozano,któryw podporządkowaniuetykifunkcjonowaniuor‑
ganizacjiwidzidużeniebezpieczeństwodotyczącemożliwościkontrolii manipulacji
pracownikami[20].Moralnośćnieistniejebezmożliwościwyborumiędzyróżnymi
wartościami,innymisłowymówiąc,„niemamoralnościbezwolności”.Dlategoczęść
badaczyproponuje,abyrozpatrywaćetycznośćprzedsiębiorstwa,uwzględniającza‑
równowartościorganizacyjnetworzoneprzezkierownictwo,jaki wartościwyzna‑
waneprzezsamychpracowników[12].

DopodobnychwnioskówdoszliteżTrevino,Weaver,Gibsoni Toffler,przeprowa‑
dzającbardzoszerokiebadaniana ponad10tys.pracownikówamerykańskichprzed‑
siębiorstw[41].Stwierdzilioni,żew firmach,w którychetykaopartajestna systemie
wartościorganizacyjnych(ang.values-based approach),pracownicywykazująwięk‑
sząświadomośćmoralną,częściejposzukująradyw sytuacjidylematumoralnego,
częściejteżraportująsytuacjeproblemowei konfliktowe,a także– conajistotniej‑
sze– rzadziejzachowująsięnieetycznieniżw przedsiębiorstwach,w którychetyka
przyjmujecharaktersystemupodporządkowania(ang.compliance-based approach).
Choćwartozauważyć,żesamzwiązekwartościorganizacyjnychz postępowaniem
pracownikówjestdośćsłaby[45].

Dążącdopoznaniaorganizacyjnychuwarunkowańnieetycznychi nieproduktyw‑
nychzachowańpracownikówwartoprzybliżyćstanbadańw tymzakresie,kieru‑
jącsięwyróżnionymiprzezTrevino formalnymii nieformalnymiczynnikamietyki
w zarządzaniu.

1�1�Formalneaspektyetykiw zarządzaniu

Formalnymiaspektamietykiokreślanejestnajczęściejprzyjęciew organizacjach
rozwiązaństrukturalno‑proceduralnych[30;11],dotyczącychsamegosposobuza‑
rządzaniatymiorganizacjami,czyli:

1. Tworzeniestrukturi procedurorganizacyjnych.Strukturyi procedurymogą
przyczyniaćsięzarównodoetycznego,jaki nieetycznegopostępowanialudziw or‑
ganizacji.Wynikato zesposobu,w jakidanaorganizacjafunkcjonuje.Przykładowo
Ferrell,Fraedrichi Ferrellstwierdzają,żeorganizacjezdecentralizowaneunikająpro‑
blemównaturyetycznejpoprzezdostosowanieswoichdecyzjii działańdospecyficz‑
nychsytuacji,obowiązującychprawi wartościcenionychzarównoprzezotoczenie
biznesowej,jaki samychpracowników[10].

2. Komunikacjawymagań.Polityka informacyjna(etycznekomunikowanie)
jest tymelementem,którywarunkujebudowanieetycznegoklimatuorganizacji,
możnająteżnazwaćtzw. politykąotwartychdrzwi.Organizacja,informującswoich
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pracownikówo podejmowanychdecyzjachczydziałaniach,ukierunkowujepracow‑
nikówna etycznepostępowanie.Realizującwobecnichobowiązkidotyczącewa‑
runkówpracy,godziwychwynagrodzeńczyświadczeńsocjalnych,sprawia,żelu‑
dziesą skłonnizachowywaćsięw sposóbbardziejmoralny,ponieważsą traktowani
uczciwie.Pozwalaonatakżena większąśmiałośći otwartośćpracownikówna do‑
starczanieprzełożonymzłychwiadomości[35].

3. Kodeksyetyczne.Przedstawianesą jakojedenz najważniejszychaspektówpo‑
litykiorganizacji.Ichgłównąfunkcjąjestwpływna podejmowaniedecyzjiprzezpra‑
cowników,zgodnychz wartościami,normamii standardamiorganizacji[10].Okre‑
ślanesą częstojakostandardy,zasady,zebranewartościczyregułyukierunkowujące
przyszłedziałanie[9].Dotycząonenajczęściejistniejącychw organizacjiprocedur,
praktyki regulacjiprawnych;relacjiz klientami,dostawcamii konkurencją;przyj‑
mowaniaprezentów,wycieczeki rozrywek;wydatkówna celepolitycznei okazjo‑
nalno‑biznesowe;konfliktówinteresów;zachowaniatajemnicyhandlowej,a także
relacjiz ciałemnadzorczym.Badaniadotycząceefektywnościkodeksówetycznych
w literaturzeprzedmiotuzostałydobrzeudokumentowane,wynikiniesą jednakjed‑
noznaczne.Częśćbadaczysugerujedużylubchoćbywystarczającywpływna funk‑
cjonowanieorganizacji, inni– niewystarczający,niepewny i nieefektywny[18].
McCabe,Trevinoi Butterfieldwykazalijednak,żeimplementacjakodeksówetycz‑
nychmaistotniestatystycznywpływna przejawianiemniejszejliczbynieetycznych
i nieproduktywnychzachowańprzezpracownikówprzedsiębiorstw[22].

4. Przywództwoetyczne.Wpływprzywództwana etycznośćorganizacjiw zasa‑
dzieniepodlegadyskusji[8;24;3].Posneri Schmidtuchwycilitę zależność,kon‑
statując,żezachowania ludziodpowiedzialnychzazarządzaniesą najważniejszą
determinantą„etycznegowydźwięku”całejorganizacji [27].Trevinostwierdziła,
żekonstruowanieetycznejkulturyjestniemożliwebezliderówwyższegoszczebla,
którzyswoimdziałaniemtworzą,utrzymująi dokonujązmianw tejorganizacji[37].
Hosmerukazał,żeetyczneprzywództwogwarantujeustanawianiemoralnychstan‑
dardóww organizacjidziękiukierunkowaniuinnychna etycznecele[16],a Macko
wykazałempirycznie,żeautorytetkierownikówstanowibarieręw nieproduktywny
zachowaniachzatrudnionych[21].

5. Systemymotywacji.Motywowaniepracownikówdoetycznychzachowańmoże
przyjmowaćcharakterpozytywny(nagroda),bądźnegatywny(kara).Analizybada‑
czypokazują,żewzmocnieniapozytywneokazująsięskuteczniejszew uczeniuludzi
etycznegozachowania.Możewystąpićjednaktakasytuacja,w którejmenedżero‑
wie,myśląc,żenagradzająpracownikazaetycznezachowanie,de factowzmacniają
zachowanieprzeciwstawne[17],gdyżpracownik,dążącdonagrody,może łamać
ustalonestandardyobyczajowe,społecznei moralne.Dlategoteżniemożnazapo‑
minaćo systemiekarstosowanychzazłamaniewspólnieustalonychnormorgani‑
zacyjnych.Współczesnebadaniaukazują,żekaraniejestswoistymdoświadczeniem
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o charakterzespołecznym,któredotyczynie tylkokarzącego(kierownika/mene‑
dżera)i karanego(pracownika),aletakżecałegootoczeniaspołecznego[2;6].Tre‑
vino zaobserwowała, że sytuacja karania stanowi źródło ważnej informacji dla
wszystkichpracownikówodnośniestandardówzachowań,konsekwencjizłegopo‑
stępowania,a przedewszystkimorganizacyjnejsprawiedliwości[38].

6. Szkoleniaz zakresuproblemówetycznych.Świadomośćkodówetycznych,ja‑
kieobowiązująw danymprzedsiębiorstwie,czyuwarunkowańrozwiązywaniaetycz‑
nychdylematówjestmożliwadziękiwprowadzaniuw przedsiębiorstwachszkoleń
dotyczącychzagadnieńetycznych.Ichcelemjestzwiększanieświadomościetycznej
pracownikówi ukazanie,żeetycznekodyto nieabstrakcyjnepojęcia,alewartości
i normy,któremajązastosowaniew codziennychczynnościach[7].

7. Systemkontroli.W celumonitorowaniapracownikówpodwzględemich
etycznegopostępowania,aletakżepodniesieniapoziomuetycznegoprzedsiębiorstwa
powołująodrębnąkomórkęczykomitetzajmującysięsprawamietycznymi.Z badań
Ethics Resource Center wynika,że42%pracownikówamerykańskichprzedsiębiorstw
w 2007 rokunieraportowałoo dylematachnaturyetycznejbądźnieetycznychzacho‑
waniachinnychpracowników.Spośródtych,którzyzgłosilitakiemoralneproblemy,
43%skorzystałoz usługsuperwizorów,34%zwróciłosiędomenedżerówwyższego
szczebla,13%do„menedżerówds.etyki”,5%wskazałona inneosobyz otoczenia
organizacji,a jedynie3%skorzystałoz „gorącychlinii”[25].

1�2�Nieformalneaspektyetykiw zarządzaniu

Nieformalnymiskładnikamietykiw zarządzaniusą istniejącew środowiskuza‑
wodowymsystemynormi zachowańinnychuczestnikóworganizacji.Niechodzi
tu jednakanio normyw rozumieniuprawa,anitakżeo zespółprzekonańkażdego
człowieka,aninaweto normyspisanei zawartew postacikodeksupostępowania.
Chodziraczejo niepisaneregułydotyczącewłaściwegoi niewłaściwegosposobuza‑
chowańpracownikówprzedsiębiorstwa.

Badaczezauważyli,żeludzkiepostępowaniew dużejmierzejestpochodnątego,
w jakisposóbzachowująsięinniludzie[47].Zey‑Ferrell,Weaveri Ferrellstwierdzili,
żepercepcjatego,jakzachowująsięinni,mawielkiwpływna samoopis(ang.self 
reported method)sposobuetycznegopostępowania.Wpływtenjestnawetwiększy
aniżeliwłasneprzekonaniai opiniekadryzarządzającej[48].Kolejneanalizytych
badaczyukazały,żezarównowpływinnychuczestników,jaki kadryzarządzającej
jestw tymwzględziebardzoduży[49].

Ferrell,Fraedrichi Ferrellna podstawieswoichbadańwskazują,żeok.40%za‑
chowań ludziw przedsiębiorstwie jestkonsekwencjąmechanizmuwpływuspo‑
łecznego[10,s. 156].Nieformalneaspektyetykiw zarządzaniumogąwięcwywie‑
raćnegatywnywpływna zachowaniapracowników,alerównieżmogąstymulować
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pozytywny.Warunkiemtegojest,po pierwsze,wzmacnianieetycznejświadomości
pracowników,po drugie,etyczneprzewodzenie,którebędziedlawszystkichuczest‑
nikówprzedsiębiorstwawskazówkąodnośnietego,jaksamimająpostępować.

2�Metodologiabadańwłasnych

Podstawowymproblemempodjętymw niniejszymopracowaniujestpróbaod‑
powiedzina pytanie,czyuwzględnianieetykiw zarządzaniumożeprzeciwdziałać
nieetycznemui nieproduktywnemuzachowaniupracownikóworganizacji?

Nabazieprzesłanekteoretycznychi przeglądudotychczasowegostanubadań
skonstruowanodwiehipotezymówiące,że:

Występowaniew organizacjachformalnychaspektówetykiw zarządzaniunega‑
tywniekorelujez nieetycznymii nieproduktywnymizachowaniamipracowników.

Tendencjadonieetycznych i nieproduktywnychzachowańpracownikówjest
konsekwencjąbraku implementacjiw organizacjachformalnychaspektówetyki
w zarządzaniu i przejawianianieformalnychzachowańinnychuczestnikówżycia
organizacyjnego.

2�1�Osobybadanei procesorabadania

Badaniamiobjęto958pracownikówz 29losowowybranychśrednichi dużych
polskichprzedsiębiorstw,któreznajdująsięna liścierankingowejRzeczpospolitej
„Lista2000”(realizowanebyłymiędzylutyma listopadem2008r.).Większośćba‑
danychto osobyz wyższymwykształceniem,zajmująceniższestanowiskowyko‑
nawcze,w wiekuod26do35 lati posiadającestażpracyod5do15 lat.Rozkładba‑
danychzewzględuna zmiennąpłcijestprawieproporcjonalny(54do46%).Osoby
te w większościzatrudnionebyływ przedsiębiorstwachdużych,będącychwłasno‑
ściąosóbprywatnychi zlokalizowanychw miastachpowyżej500tys.mieszkańców.

2�2�Mierzonezmienne

W przeprowadzonymbadaniuwyróżniononastępującezmienne:
Zmiennazależna:Czynnikietycznegozarządzania,definiowanejakowielowymia‑

rowazależnośćmiędzyformalnymii nieformalnymisystemamikontrolietycznych
bądźnieetycznychzachowańpracowników.Wskaźnikamiempirycznymitejzmien‑
nejsą:systemykodówetycznychprzedsiębiorstwa,etycznesystemykomunikacji,
etyczneprzywództwo,systemykontrolietycznychzachowańpracowników,systemy
szkoleńz zakresuetyki,a takżenormyi zachowaniainnychuczestnikóworganiza‑
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cji.Zmiennata mierzonajestkwestionariuszemautorstwaTrevino[37;40],a także
pytaniamiz autorskiejankiety[44].

Kwestionariuszetykiw zarządzaniuTrevionojest18‑stwierdzeniowymnarzę‑
dziembadającymetykęw zarządzaniu.Psychometrycznewłasnościkwestionariusza
autorkatestuopracowała,badającrzetelność,a takżetrafnośćkryterialnąpoprzez
analizękorelacjiz innymtestembadającymetyczneaspektyorganizacji:ocenęrze‑
telnościnarzędziaokreślonometodązgodnościwewnętrznej,obliczającαCronba‑
cha.Współczynnikrzetelnościαdlacałegonarzędziawyniósł0,92.Ocenętrafno‑
ścikryterialnejnarzędziaokreślonopoprzezporównaniegoz kwestionariuszemdo
badaniaetycznegoklimatuautorstwaVictorai Cullena[46].Współczynnikkorela‑
cjimiędzytestamiwyniósł0,72,zatemjestto narzędzie,którecechujezadowalający
stopieńtrafności.

W procesieadaptacjikulturowej,jakąprzeprowadzonona potrzebyzaprezento‑
wanychw niniejszymopracowaniubadań,kwestionariuszprzetłumaczonona język
polski,a takżedokonanopowtórnejocenyrzetelności.Współczynnikrzetelnościα
dlacałegonarzędziawyniósł0,91,cojestpotwierdzeniemwysokiejspójnościwe‑
wnętrznejkwestionariusza.Abyzweryfikowaćprzydatnośćnarzędziadobadania
etykiprzedsiębiorstwaw warunkachpolskiejgospodarki,przeprowadzonoeksplo‑
racyjnąanalizęczynnikowąmetodąVarimaxz normalizacjąKaisera(KMO=0,933;
χ2(df=153)=7411,594;p<0,01).W oparciuo analizęzmianwartościwłasnych(wy‑
kresosypiska)uzyskano3czynnikitłumaczącew sumie56%wariancji.Pierwszy
z czynnikówokreślonyjakomotywacja do zachowań etycznych(gdyżskupionew nim
stwierdzeniadotycząmotywacyjnychaspektówetycznegozarządzania:karanieza
nieetycznezachowania,motywowaniedozachowańetycznych)tłumaczy22%wa‑
riancji,charakteryzujesięprzytymwysokąrzetelnością(α=0,81).Drugiz czynni‑
kównieformalna kultura(skupiastwierdzeniazwiązanez zachowaniamiinnychpra‑
cowników,w tymkadrymenedżerskiej)równieżtłumaczywysoką21%zmienność
wyników,charakteryzującsiętakżewysokąrzetelnością(α=0,85).Trzecinatomiast
określonymianemskuteczności procedur etycznych(dotyczytego,codziejesięwe‑
wnątrzorganizacji,np. komunikowanieprzezpracownikówo nieproduktywnych
zachowaniachinnychuczestnikówżyciaorganizacyjnego)tłumaczy13%wariancji,
przyrzetelnościα=0,59.

Autorskaankieta.W badaniachwłaściwychzastosowanorównieżankietęuzu‑
pełniającą.Składałasięz 4pytańi byłaprzeprowadzanaz jednąosobąz każdejor‑
ganizacji.Dotyczyłaonazagadnieńetykiorganizacji (kodówetycznych,szkoleń
z zakresuetyki,działulubosobyodpowiedzialnejzasprawyetycznew organizacji),
którychniemożnabyłozdiagnozować,posługującsięwyłączniekwestionariuszem
autorstwaTrevino.Ankietacharakteryzujesięwysokązgodnościąwewnętrznąα
Cronbacha=0,89i badajedenczynnikokreślonymianemformalna firma.
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Zmiennazależna:Nieetycznei nieproduktywnezachowania definiowanejako
zachowanianiezgodnez ustalonymiogólnospołecznyminormami,standardami
i zasadamimoralnymifunkcjonującymiw środowiskuspołecznymi zawodowym,
przyczyniającesiędospadkuproduktywności,a w efekcieszkodząceorganizacjii in‑
nympracownikom.Zmiennata mierzonajest17‑stwierdzeniowąskalązachowań
autorstwaAkaaha[1].

W trakcieadaptacjikulturowejnarzędzia i po przeprowadzonychbadaniach
otrzymanowspółczynnikαCronbacha=0,92.Pozastosowaniueksploracyjnejana‑
lizyczynnikowejmetodąVarimaxz normalizacjąKaisera(KMO=0,923;χ2(df=136)
=8746,562;p<0,01)uzyskanotrzyczynnikitłumaczącew sumieponad60%całej
wariancji.Pierwszyz czynnikówłamanie etosu zawodowego(zawierastwierdzenia
związanez fałszerstwemi unikaniemosobistejodpowiedzialnościzadecyzje)wyja‑
śnia24%wariancji,przyrzetelnościα=0,89.Dugiz czynnikówokreślonymianem
przestępstw finansowo-korupcyjnych(zgrupowanestwierdzeniazwiązanesą z zawyża‑
niemwydatkówi przekupstwem),charakteryzującysięrzetelnościąα=0,85,tłumaczy
19%wariancjiwyników.Czynniktrzeci,po analizietreścistwierdzeń„ładujących”
tenczynnik,zostałnazwanyinstrumentalne traktowanie firmy.Wynikato z faktu,że
stwierdzeniazawierającesięw tymczynnikuodnosząsięzarównodonadużywania
własnościfirmy,oszustw,jaki brakulojalnościw stosunkudoprzełożonych.Cha‑
rakteryzujesięonrzetelnościącząstkowąα=0,79i tłumaczy18%wariancji.

Zmiennaniezależneuboczne:kontrolowanorównieżtakiezmienne,jak:branża,
wielkośćfirmy,lokalizacja,stanowisko,stażpracy,wykształcenie,płeći wiekbada‑
nych,a takżezadowoleniez pracy1.

3�Prezentacjawynikówbadań

Pierwszymkrokiemw postępowaniubadawczymbyłoposzukiwaniezależności
pomiędzyformalnymiaspektamizarządzaniaorganizacjąa nieetycznymii niepro‑
duktywnymizachowaniamipracowników.W tymceluprzeprowadzonowniosko‑
waniestatystyczneopartena analizachkorelacyjnych(tabela1).

1 Zadowoleniez pracykontrolowanostwierdzeniem:generalnie mówiąc, jestem zadowolony z pracy, jaką 
wykonuję.RekomendacjętakąprzedstawiliVictori Cullen[46],a takżeTrevino,Butterfieldi McCabe[40].
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Jakwynikaz danychprzedstawionychw powyższejtabeli,poszczególneaspekty
etykiw zarządzaniusą negatywnieskorelowanez nieetycznymii nieproduktywnymi
zachowaniami.Najsilniejsząkorelację(r=–0,492;p<0,01)uzyskanomiędzyczynni‑
kiem„nieformalnakultura”a zachowaniamipolegającymina instrumentalnymtrak‑
towaniufirmy.Z tą grupązachowańtakżesilniewiążesięczynnik„motywacjado
zachowańetycznych”(zachowaniei decyzjekadrykierowniczej)(r=–0,427;p<0,01).
Nieconiższezwiązki,aledalejistotnestatystyczniena poziomiep<0,01ujawniłysię
międzyposzczególnymiczynnikamietycznegozarządzaniaa przestępstwamifinan‑
sowo‑korupcyjnymii łamaniemetosuzawodowego– średniakorelacjana poziomie
r=–0,3.Wartypodkreśleniajestrównieżfakt,żenajsłabiej(niskie,choćistotnesta‑
tystyczniekorelacje)z poszczególnymizachowaniamiwiążesięformalnafirma(ko‑
deksy,szkolenia,działlubosobadosprawetykiprzedsiębiorstwa).Wyjaśniazatem
skądw wieluorganizacjach,pomimowdrażaniatychformalnychrozwiązań(szcze‑
gólniekodeksówetycznych),dalejwystępująprzypadkinieetycznegopostępowania,
korupcjiczydefraudacji.Niewiadomo,jakajestjednakprzyczynategostanurzeczy.
Możliwe,żekodeksyi inneformalneaspektyetykiw zarządzaniuniezmniejszajątego
typuprzestępstwz powodunazbytdużejichogólności[18]czy„fasadowości”.Czyn‑
nikimotywacja do zachowań etycznychi nieformalna kulturapodpowiadajątakże,
żerozwiązaniaformalnemogąbyćnieskuteczne,gdybrak jestkontrolizestrony
menedżerówlubgdyistniejespołeczneprzyzwoleniena tegorodzajuzachowania.

Z zaprezentowanychbadańi dokonanychanalizwynika,żeformalneaspektyetyki
w zarządzaniunegatywniekorelująz nieetycznymii nieproduktywnymizachowa‑
niamipracowników,zatemhipoteza1zostałapotwierdzona.

Kolejnymkrokiemanalizyempirycznejbyłoposzukiwanieodpowiedzina hi‑
potezę2wskazującą,żetendencjadonieetycznychi nieproduktywnychzachowań
pracownikówjestkonsekwencjąbrakuimplementacjiw organizacjachformalnych
aspektówetykiw zarządzaniui przejawianianieformalnychzachowańinnychuczest‑
nikówżyciaorganizacyjnego.Skonstruowanoi przeprowadzonow tymcelutrzynie‑
zależneanalizyregresji,gdziezmiennymizależnymibyłyczynnikinieetycznegoza‑
chowania,predyktoramizaśuczyniono:formalnei nieformalneaspektyetycznego
zarządzania.Wynikianalizprzedstawionow tabeli2.

Wszystkiemodeleokazałysięrzetelnei dobrzedopasowane,jednakprocenttłu‑
maczonejwariancjiwynikówniejestjednorodny.O ileujętew modelupredykatory
dla łamaniaetosuzawodowegoi przestępstwfinansowo‑korupcyjnychtłumaczą
jedynieok.12%zmiennościwyników,o tylew przypadkuinstrumentalnegotrak‑
towaniafirmy–  jużponad25%.Wynikastądwniosek,żeetyczneaspektyzarzą‑
dzaniaw różnymstopniuwyjaśniająwariancjęnieetycznychi nieproduktywnych
zachowańpracowników.Generalniemożna jednakstwierdzić,że implementacja
formalnychi stymulowanienieformalnychaspektówetykiw zarządzaniuwiążesię
z mniejszątendencjądonieetycznychi nieproduktywnychzachowań,szczególnie
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tychzwiązanychz instrumentalnymtraktowaniemfirmy.Zatemhipoteza2również
zostałapotwierdzona.

Tabela2�Współczynnikianalizyregresjitłumaczącenieetycznei nieproduktywne
zachowaniapracowników

Predyktory B
Błąd 

Standardowy
Beta t p

Łamanie etosu zawodowego (R=0,353; skorygowany R2=0,122; F (953) =45,075; p<0,001) 

(Stała) 22,867 0,860 26,580 0,000

Motywacja do zachowań etycznych –0,230 0,050 –0,206 –4,572 0,000

Formalna firma –0,776 0,194 –0,127 –3,993 0,000

Nieformalna kultura –0,089 0,033 –0,116 –2,666 0,008

Przestępstwa finansowo-korupcyjne (R=0,358; skorygowany R2=0,126; F (955) =70,050; p<0,001) 

(Stała) 10,436 0,384 27,174 0,000

Nieformalna kultura –0,089 0,016 –0,241 –5,575 0,000

Motywacja do zachowań etycznych –0,078 0,023 –0,144 –3,326 0,001

Instrumentalne traktowanie firmy (R=0,507; skorygowany R2=0,255; F (954) =109,901; p<0,001) 

(Stała) 24,446 0,579 42,213 0,000

Nieformalna kultura –0,213 0,025 –0,355 –8,460 0,000

Motywacja do zachowań etycznych –0,122 0,036 –0,138 –3,387 0,001

Skuteczność procedur etycznych –0,114 0,058 –0,068 –1,980 0,048

Źródło:opracowaniewłasne.

Prezentacjawynikówniebędziepełnabezwskazaniazmiennychubocznychkon‑
trolowanychw procedurzebadawczej.

Jakwynikaz danychprzedstawionychw tabeli1,tylkopłeći wykształcenienie
różnicująuzyskanychwynikówbadań.Zewzględuna pozostałezmiennewarto
wskazać,żełamanieetosuzawodowegojestbardziejcharakterystycznedlawyższej
kadrymenedżerskiej,a zachowaniaz grupyprzestępstwfinansowo‑korupcyjnych
najczęściejpodejmowanesą przezosobyo małymstażupracy,zajmująceniższesta‑
nowiskowykonawczezatrudnionew dużych,państwowychprzedsiębiorstwach.Na‑
tomiastinstrumentalnetraktowaniefirmyjestbardziejcharakterystycznedlaosób
z wykształceniemwyższym,starszych,zajmującychśredniestanowiskokierownicze,
zatrudnionychw państwowychprzedsiębiorstwach,zlokalizowanychw małychmia‑
stachdo100tys.mieszkańców.

W prezentowanychbadaniachnadnieetycznymii nieproduktywnymizachowa‑
niamikontrolowanorównieżzmienną„zadowoleniez pracy”.Zgodniez przypusz‑
czeniamiistotniewiążesięonaz większąliczbąnieetycznychi nieproduktywnychza‑
chowań,różnicująctymsamymwynikiw czynnikuinstrumentalne traktowanie firmy,
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któryosiągnąłistotnośćt=–4,246na poziomiep<0,01.Wynikaz tegowniosek,że
osobyniezadowolonez pracy,jakąwykonują,nietroszcząsięo własnośćorganizacji.

4�Dyskusjawyników

Przeprowadzonebadaniakoncentrowałysięwokółposzukiwaniaorganizacyj‑
nychpredyktorównieetycznych i nieproduktywnychzachowańpracowniczych.
W badaniachuwzględnionodwaaspektyetykiw zarzadzaniu,tzw. explicitei impli-
cite.Pierwszez nichdotyczyłyformalnychelementów(np. kodyetyczne,motywacja
dozachowańetycznych,szkoleniaz zakresuetyki,przywództwo,systemykontroli
itp.),a drugie– nieformalnych(zachowaniainnychpracowników).Uzyskanewyniki
badańukazują,żeobate aspektysą ważnew praktycefunkcjonowaniaorganizacji
i dośćdobrze,choćniejednorodnietłumacząwariancjęwyników.Wartozarazem
zauważyć,żeaspektynieformalnesą najsilniejskorelowanez poszczególnymiza‑
chowaniami,a w szczególnościz wykorzystaniemzasobówfirmydlawłasnychpar‑
tykularnychcelów.Wynikaz tegoważnywniosekwskazujący,żeniedasięw sposób
proceduralnyuregulowaćpostępowaniazatrudnionych,alepotrzebnejesttworzenie
„kulturyetycznej”[4;14],czyliwyrażonegow postawachpracownikówprzekonania
codoistotnościproblematykietycznejw organizacji,a takżedyskursuo tematyce
etycznej.Szczególniejestto konieczne,gdypojawiająsięprzestępstwafinansowo‑
‑korupcyjne.Towłaśnie„nieformalnakultura”jestnajsilniejszympredykatorem(in‑
hibitorem)tychzachowań,i bezodpowiedniegokontekstukulturowegoorganizacji
przeciwdziałanietymzachowaniomjestzdanena porażkę[19;26].

Wartozaznaczyćrównież,cowynikaz prezentowanychbadań,a  takżeanaliz
innychbadaczy[21;40],żedlapostępowaniapracownikówbardzoważnąrolępeł‑
niąkierownicyi menedżerowiewyższegoszczebla.Tooniswoimidecyzjamii wła‑
snymprzykłademdeterminujązachowaniazatrudnionych.Gdybrakuje„etycznego
przywództwa”,to całaorganizacja,pomimoróżnychuwarunkowańproceduralnych
(np. występowaniekodeksówetycznychczyszkoleńz zakresuetyki),funkcjonuje
nieefektywnie.Towłaśnie„etyczneprzywództwo”gwarantujeetycznośćorganiza‑
cji,gdyżpodążaniezawartościamimoralnymi,transparentność,budowaniezaufa‑
niai profesjonalizm(moralnośćmenedżerska)wpływająna sposóbmyśleniai za‑
chowaniainnychpracowników[41].

Podsumowując,wartowskazaćna problemyprezentowanychbadańi przyszłe
perspektywyempiryczne.Niewątpliwymograniczeniemanalizowanychwyników
byłbrakkontrolizmiennej„aprobatyspołecznej”,któraw przypadkuskalopar‑
tychna samopisiemożepowodowaćzafałszowaniemateriałuempirycznego.Pro‑
blematycznawydajesięrównieżliczebnośćpróby.Choćprzebadano958pracowni‑
ków,to pochodzilionijedyniez 29przedsiębiorstw,copowoduje,żewnioskowanie
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o zależnościachformalnychaspektówetykiw zarządzaniu(w szczególnościkodek‑
sówetycznych)z zachowaniamipracownikówjestdośćwątpliwe.Kolejnebadania
w tymobszarzepowinnyobjąćrównieżwiększągrupęzmiennych.Opróczaspek‑
tówczystoorganizacyjnychwartoteżanalizowaćczynnikipodmiotowe,kulturowe
i społeczno‑ekonomiczne.Należyrównieżrozszerzyćzakresbadańnaduwarunko‑
waniamiorganizacyjnymi.Wskazanei opisanew niniejszymopracowaniuformalne
i nieformalneaspektyetycznegozarządzaniawydająsięz jednejstronyzbytogólne,
a z drugiejstrony– niepełne.Wartouzupełnićte zagadnieniao dodatkowewskaź‑
nikiempiryczne,któreumożliwiąpełniejsządiagnozęuwarunkowańnieetycznych
i nieproduktywnychzachowańpracowników.
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CZYETYKAW ZARZĄDZANIUMOŻE
PRZECIWDZIAŁAĆNIEETYCZNEMU
POSTĘPOWANIUPRACOWNIKÓW?

Streszczenie

W artykuleomówionoprzesłankiteoretycznei dowodyempirycznesugerującenegatywne
związkimiędzyformalnymii nieformalnymiaspektamietykiw zarządzaniua nieetycznym
i nieproduktywnympostępowaniempracowników.Badaniaempirycznena grupie958losowo
wybranych pracowników ukazały, że implementacja etycznych praktyk silnie tłumaczy
wariancjęwynikówdotyczącychinstrumentalnegotraktowaniafirmyprzezpracowników,
a znaczniesłabiejprzestępstwafinansowo‑korupcyjnei łamanieetosuzawodowego.Wnioski
z badańwskazują,żew formalizacjaetycznychprocedurorganizacyjnychmożebyćniesku‑
teczna i możenieprzeciwdziałaćnieetycznymzachowaniompracowników,gdynie jest
popartadziałaniamikadryzarządzająceji odpowiednimkulturowympodłożemorganizacji.

Słowakluczowe:etykaw zarządzaniu,nieetycznezachowania
pracowników,przeciwdziałanienieetycznymzachowaniom
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AREETHICSOFMANAGEMENTCANPREVENT
UNETHICALWORKBEHAVIOROFEMPLOYEES?

Abstract

The articlediscusses the theoretical aspectsand empirical evidencesuggest a negative
relationshipbetweenformal and informalaspects ofethicsof managementandunethical
andcounterproductive work behaviorofemployees.Empirical studiesona group of958
randomlyselectedemployeeshave shown that the implementationof ethicalpractices
stronglyexplainsthe variance ofthe resultson theinstrumentaltreatment ofthe company
byemployees,andmuchlesscrimeand financialcorruptionandviolationsof professional
ethos.Conclusions from the studyindicate thattheformalization ofethicalorganizational 
proceduresmaybe ineffectiveandcannot counteract theunethicalbehaviorof employees
whenit is not supported bythe actionsof executives andculturallyappropriateground of
organizations.

Keywords:ethicsofmanagement,unethicalbehaviorofemployees,
preventingunethicalbehavior
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SYLWIASTACHOWSKA*,ADAMPIEŃKOWSKI**

MOTYWOWANIEZAWODNIKÓW
KLUBÓWSPORTOWYCH
DOZAANGAŻOWANIA
ORGANIZACYJNEGO

Wstęp

Motywowanieto jednaz najważniejszychfunkcjizarządzaniaorganizacją.Prowa‑
dzionodoosiąganiaprzezorganizacjęokreślonychcelów,przyczyniasiędobudowa‑
nialojalnościjejczłonków,a takżedopodnoszeniaefektywnościichdziałań.Odpo‑
wiednioskonstruowanysystemmotywacyjnypowinienprowadzićdopełniejszego
wykorzystaniapotencjału ludzkiego,stwarzającprzytymwarunkidowłaściwego
powiązaniarealizacjicelóworganizacjiz zaspokojeniempotrzebjejuczestników.

W problematykędotyczącąmotywowaniawyraźniewpisujesięobszardotyczący
kształtowaniapożądanychz punktuwidzeniaorganizacjipostawi zachowań.Pożą‑
danymefektemtegoprocesujestzaangażowaniepracowników,któreniesprowadza
sięwyłączniedoaktywnościprzyrealizacjizadań,leczobejmujetakżepełnąiden‑
tyfikacjęz celamii wartościamiorganizacji,ażdodobrowolnegoi spontanicznego
oddaniasiępasjomzawodowym[8,s. 11].Zaangażowanie,rozumianejakoczynny
udziałw pracywykonywanejz zapałem,a nawetz poświęceniem[23,s. 234],stanowi
więccel,a równocześniejestdowodemi miarąskutecznościdziałańmotywacyjnych
w organizacji.

Zjawiskowyzwalaniazaangażowaniaodgrywaszczególnąrolęw procesiebudo‑
waniaidentyfikacjisportowcówz misjąorganizacjisportoweji jejcelami.

* DrSylwiaStachowska−adiunkt,KatedraOrganizacjii Zarządzania,WydziałNaukEkonomicznych,
UniwersytetWarmińsko‑Mazurskiw Olsztynie.

** MgrAdamPieńkowski−absolwentWydziałuNaukEkonomicznychUniwersytetuWarmińsko‑Ma‑
zurskiegow Olsztynie.
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Problemzaangażowaniaw klubachsportowychjestskomplikowany.Zaangażo‑
waniejestkluczemdotego,abypotencjałzawodnikówprzełożyćna rezultatyspor‑
towe.Maonoswojeźródłonietylkow adekwatnychdowłożonegowysiłkui dokonań
gratyfikacjachfinansowych,alerównieżw pozytywnymnastawieniudoorganizacji,
współgraczy,trenerówi władzklubu,a takżew postrzeganiuswoichmożliwościroz‑
wojuzgodniez indywidualnymioczekiwaniami.

1�Pojęciei istotazaangażowania

W badaniachnadzachowaniamipracowników,oboktakichpojęć,jak:zadowo‑
leniez pracy,satysfakcja,lojalnośćczyprzywiązanieorganizacyjne,corazczęściej
pojawiasięterminzaangażowania.Samopojęciezaangażowaniaorganizacyjnego
niejestniczymnowym,natomiastobecnieobserwujesięwysokiezainteresowanie
tymzjawiskiem,któremożewynikaćconajmniejz dwóchprzesłanek[7,s. 217]:

� po pierwsze,wzrastarolakulturyorganizacyjnejjakosferyodpowiedzialnejza
promowanieodpowiednichwartościi postawpracowniczych;

� po drugie,corazczęściejw pobudzaniuefektywnościpracownikówzwracasię
uwagęna ichnastawieniedowykonywanejpracy,czylipostawęwzględemniej.
Pojęciezaangażowaniaorganizacyjnegojestdośćtrudnedozdefiniowania.W li‑

teraturzeprzedmiotuwyróżniasiętrzyróżnekoncepcjedotycząceistotyzaangażo‑
wania[5,s. 58]:

� zaangażowaniejakorodzajpostawypracownika;
� zaangażowaniebehawioralne,wyrażającesięokreślonymzachowaniem;
� zaangażowanieopartena wzajemnejwymianieświadczeńpomiędzypracowni‑

kiema organizacją.
Podejściadotyczącezaangażowaniaorganizacyjnegospotykanew  literaturze

przedmiotumożnapogrupowaćw trzyobszary[22,s. 477]:
1) zaangażowanierozumianejakoemocjonalneprzywiązanie– charakterystyczną

cechązaangażowaniaemocjonalnego(afektywnego) jest fakt,żeosobyo  jego
wysokimpoziomieutożsamiająsięz organizacją,angażująsięw niąorazsą za‑
dowolonez byciajejuczestnikiem;

2)zaangażowaniejakowynikpostrzeganychkosztówopuszczeniaorganizacji– za‑
angażowanietakie(określanejako„poznawczezaangażowanietrwania”)jestten‑
dencjądowłączaniasięw ciągaktywności,opartąna rozpoznanychprzezosobę
kosztachzwiązanychz zaprzestaniemwykonywaniadanejczynności,a więcpo‑
jawiasię,gdykontynuowanieuczestnictwazwiązanejestz korzyściami,a odej‑
ściez kosztami(stratami);
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3) zaangażowaniejakoobowiązek– takiepodejścietraktujezaangażowaniejako
przekonaniejednostkio zobligowaniuw stosunkudoorganizacjiorazjakonor‑
matywnąpresjęna działaniezgodniez jejcelami.

PołączeniemtychujęćjestmodelproponowanyprzezJ. Meyerai N. Allena.Wy‑
odrębnilionitrzykomponentyzaangażowania:afektywny(emocjonalneprzywiąza‑
nie),racjonalny(szacowaniekosztówwynikającychz odejściaz organizacji)i nor‑
matywny(zobowiązaniedopozostaniaw organizacji)[17].Możnazatemprzyjąć,że
u podstawzaangażowaniapracownikależą:emocjonalneprzywiązanie,normatywny
konformizmorazracjonalnywybór[6].

Zaangażowaniemożnaokreślićjakopostawępracownika,wyrażającąsięwzględ‑
nietrwałymzachowaniemsięw określonysposóbwobecprzedmiotupostawy,któ‑
rymmożebyćpraca,wykonywanyzawódlubzatrudniającaorganizacja[8,s. 17].
Problememjestsprecyzowaniecechcharakteryzującychto szczególnezachowanie.

W literaturzeprzedmiotumożnaspotkaćróżnepróbyokreśleniaistotyzaanga‑
żowania:
1) zaangażowanie jestokreślane jakoprzywiązaniepracownikówdoorganizacji

orazpełnionychprzeznichról[10,s. 694];
2) zaangażowaniestanowiutrzymującysiępoznawczo‑afektywnystanumysłuda‑

jącypoczuciespełnienia,którycharakteryzujewigor(wysokipoziomenergii,
wysiłekwkładanyw pracę),poświęcenie(oddanie,entuzjazmw pracy)i absorp‑
cja(pochłonięcie,koncentracjana pracy)[21,s. 74];

3) zaangażowaniejestcharakteryzowaneprzezenergię,entuzjazmwkładanyw wy‑
konywanieobowiązkóworaznastawieniena wyniki,czyliprosteprzeciwieństwo
trzechparametrówwypaleniazawodowego:wyczerpania,cynizmui brakuefek‑
tywności[16];

4) o zaangażowaniumożnamówić,gdypracownicysą szczerzezainteresowani
i zaabsorbowaniswojąpracą,a nawetpasjonująsięnią,coskłaniaichdopo‑
dejmowaniadobrowolnychwysiłków,wykraczającychpoza formalneobowiązki
[1,s. 123].

Zaangażowanie jestnajczęściejdefiniowane jakoemocjonalne i  intelektualne
przywiązaniedoorganizacjiorazjakosumawysiłku,jakipracownikdecydujesię
włożyćw realizacjęswoichobowiązków[13,s. 66].Przedmiotemzaangażowania
możewięcbyćzarównoorganizacja,jaki zawód(czylizbiórwykonywanychzadań
w ramachrealizacjiobowiązków).

Zaangażowaniew pracęczywykonywanyzawódjestwarunkiemniezbędnym,
leczniewystarczającymdozaangażowaniaorganizacyjnego,któreoznaczaidentyfi‑
kacjęz celamii wartościamiorganizacji,pragnienieprzynależnościorazgotowość
dodziałania,nadającąwysokąrangęinteresomorganizacji,a nawetpriorytetnad
własnymiinteresamijednostki[8,s. 17].Możeonoprzejawiaćsięw takichzacho‑
waniach,jak:
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� gotowośćdoobronyorganizacjiw sytuacjachkryzysulubkonfliktu;
� dumaz przynależnościi identyfikacjaz organizacją(wyrażanastwierdzeniami,

takimijak:„mojaorganizacja”,„naszzespół”,„u nas”);
� aktywnośći wysokainicjatywa;
� lojalnośći przywiązanie,brakzainteresowaniazmianąmiejscapracy;
� dyspozycyjnośćorazzgodana pracęw godzinachponadwymiarowych,gdywy‑

magategosytuacja;
� zrozumieniedladodatkowychobowiązkówi chęćprzyjmowaniaodpowiedzial‑

ności;
� zaufaniewzględemprzełożonychi współpracowników.

Pracownicyzaangażowanicharakteryzująsięsilnymi stałymprzywiązaniemin‑
telektualnymi emocjonalnymdoswojejpracy,zespołui organizacji,w którejfunk‑
cjonują.

O zaangażowaniumożnamówić,gdypracownikznai rozumieceleorazwarto‑
ści(sposobypostępowania)organizacji.Osobazaangażowanapasujedoorganizacji
na poziomiepoglądów,a  lepszedopasowaniepowinnowzmacniaćpoziomzaan‑
gażowania.Konsekwencjądopasowaniajestpoczucieprzynależnościi powiązania
z organizacją.Pracownikustosunkowujesięemocjonalniedoorganizacji(stosunek
możebyćpozytywny– wtedyrozwijasięu niegodumaz powodubyciajejczęścią,lub
negatywny– wówczasdostrzeganiewłaściweaspektydziałaniaorganizacji,a dążąc
do zmian,podejmujedziałaniamającena celupoprawęjejfunkcjonowania).Trzecim
i zarazemkluczowymwymiaremzaangażowaniajestdziałaniezgodnez przekona‑
niamipracownika– podejmujeonaktywnościmającerzeczywistywpływna działa‑
nieorganizacji,a jegozachowaniawiążąsięz wyborempracy,realizacjązadańi po‑
stępowaniemw szczególnychsytuacjach.Zaangażowanypracowniknieposzukuje
aktywniepracy,a nawetnierozważaewentualnościodejścia,wierzyw sukcesorga‑
nizacji,wyrażapozytywneopiniena tematśrodowiska,w którymsięobraca,a nawet
zachęcainnychdopodjęciaw niejpracy[13,s. 68−69].

Podstawowymicechamizaangażowaniaorganizacyjnegosą:identyfikacjaz ce‑
lamii wartościamiorganizacji,pragnienieprzynależnościdoniej,zgodnośćtreści
pracyz zainteresowaniami,cechamiosobowymii aspiracjami,cojestwarunkiem
pasjizawodowej,orazchęćzdobyciasięna wysiłekna rzeczorganizacji[2,s. 126].

Zaangażowaniemożnawięctraktowaćjakozjawiskowielowymiarowe,które[24,
s. 120]:

� określapostawęidentyfikacjijednostkiz organizacją,stanowimiaręjejlojalności;
� określapoziomsatysfakcji(związanejz przynależnościądoorganizacjii wyko‑

nywaniemokreślonychzadań,pełnieniemfunkcjii ról)i poczuciaprzywiązania
doorganizacji;
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� odzwierciedlastopień„uczestnictwaorganizacyjnego”,wyrażonegopozytyw‑
nymwartościowaniemi podejmowaniemdziałańukierunkowanychna celeor‑
ganizacji.
Zawymiaryzaangażowaniaorganizacyjnegomożnawięcprzyjąć[24,s. 120]:

� uczestnictwo– skłonnośćdopodejmowaniaznacznegowysiłkuna rzeczorgani‑
zacji(w ramachtegowymiarumożnawyodrębnić:orientacjęna zadania,orien‑
tacjęspołecznąi orientacjęna rozwój);

� identyfikację– jakowyrazakceptacjicelówi wartościorganizacji(dwieskładowe
tegowymiaruto:„tożsamośćorganizacyjna”i kreowaniewizerunkuorganizacji);

� lojalność– czylipragnieniepozostaniaczłonkiemorganizacji.
Innymisłowy,zaangażowanieorganizacyjnetworzą:identyfikacja,stabilizacja,

pasjaorazefektywnedziałaniena rzeczorganizacji [8,s. 18−19].Znaczeniepo‑
szczególnychcechzaangażowaniaorganizacyjnegojestzróżnicowanew zależności
odtypuorganizacji.

2�Motywowaniedozaangażowania
organizacyjnego– istotai znaczenie

Zaangażowaniepracowników,będąceefektemprocesukształtowaniazachowań
i postaww organizacji,jestrównocześniecelem,a zarazemdowodemi miarąsku‑
tecznościstosowanychw organizacjidziałańmotywacyjnych.

M. Armstrongwskazujena różnicemiędzymotywacjąi zaangażowaniem,twier‑
dząc,żemotywacjadotyczychęcipodejmowaniadziałania,a niepostawypracownika
[1,s. 125].Motywacjaniemusibyćwięcjednoznacznaz zaangażowaniem.Celesilnie
umotywowanegopracownikaniezawszesą zbieżnez celamizespołui organizacji.

Organizacjecharakteryzującesięwysokimzaangażowaniempracownikówwy‑
magająszczególnegosystemumotywacyjnegojakokonsekwencjispecyficznychcech
tychorganizacji.Według E. Lawleraorganizacjawysokiegozaangażowaniapowinna
posiadaćminimalnezróżnicowaniehierarchiczne[14,s. 105].Egalitarneśrodowi‑
skopracywynikaz przyjętegow nimzałożenia,żeźródłemkreowaniawartościjest
kapitał ludzkizaangażowanyw organizacji,bezwzględuna rodzajwykonywanej
pracy,a w organizacjiwystępujetylkojednakategoriapracowników– pracownicy
„pierwszejklasy”.W rezultacieorganizacjete cechujehomogenicznośćkulturyor‑
ganizacyjnej.

Osiągnięciewysokiegozaangażowaniawymagaidentyfikacjipracownikówz or‑
ganizacją.Dlategosystemmotywacyjnyw organizacjachwysokiegozaangażowania
powinienkształtowaćstosunkipracyopartena stabilizacji,wspólnejodpowiedzial‑
nościi partycypacjidecyzyjnej.Szczególnymsposobemmotywowaniaw tegotypu
organizacjachjestplanowanieścieżekkariery,zarządzanietalentami,różneformy
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rozwojukompetencji.Systemywynagrodzeńwykorzystujązespołoweformywyna‑
gradzaniazaefekty,partycypacjęfinansową,różneformydochodówodroczonych,
a takżewynagradzaniezakompetencje.

Inspirowaniedowysokiegozaangażowaniawymagaodwołaniasiędoszero‑
kiegospektrumpotrzeb,celówzawodowychi osobistychpracowników,cooznacza
potrzebęuruchomieniakompleksuinstrumentówmotywacyjnych.Etapemwstęp‑
nymjestzastosowanieodpowiednichnagródzewnętrznych,doktórychmożnaza‑
liczyć:wynagrodzeniafinansowe,warunkipracy,pozycjęsłużbowąorazpewność
zatrudnienia.

Wynagrodzeniafinansowepowinnyspełniaćtrzyfundamentalnewarunki[8,s. 21]:
1) powinnybyćbezpośredniopowiązanez osiągnięciami,w takisposób,byotrzy‑

manienagródbyłomożliwetylkopo uzyskaniuodpowiedniegopoziomuosią‑
gnięć;

2) oczekiwanyprzezpracodawcępoziomosiągnięćpowinienbyćmobilizujący,
a równocześniena tylerealny,bynagrodawywołałazainteresowaniepracow‑
nika;

3) niezbędnejestrównieżprzekonaniepracownika,żewysiłekwydatkowanyw zdo‑
bycienagrodybyłopłacalny,adekwatnydowłożonegowysiłku.

Spełnienietychwarunkówjestmożliwetylkow sytuacjipełnegowzajemnegoza‑
ufaniai transparentnejinformacji.Pracownicymusząufaćorganizacji,żeichpełne
zaangażowaniezostaniesprawiedliwienagrodzone.Tymczasemprzybrakujasnych
kryteriówocenykompetencjii efektów,uznaniowychnagrodach,niejawnychstaw‑
kachpłacpracownikomtrudnodostrzec,w jakisposóbichzaangażowaniewpły‑
niena ichkorzyścimaterialne,i ocenić,czyjestonoopłacalne.Zaufaniewewnątrz
organizacjiokazujesięwięcniezbędnedlaefektywnegooddziaływanianagródze‑
wnętrznych[9].

Efektywnenagrodyzewnętrznesą warunkiemniezbędnym,leczniewystarczają‑
cymdoosiągnięciapełnegozaangażowaniadopracy.Skutecznemotywowaniepra‑
cownikóww organizacjachwysokiegozaangażowaniawymagauzupełnieniawyna‑
grodzeńzewnętrznychkompleksemnagródwewnętrznych,takichjak:możliwości
rozwoju,samodzielność,wyrażanieuznania.Wstępnymiwarunkamimotywacjiwe‑
wnętrznejsą [14,s. 104]:

� celrealistycznieokreślonyprzezmenedżerów,
� zgodnośćrodzajuwykonywanejpracyz zainteresowaniami,
� informacjazwrotnao wynikach.

Według K. Ayersamożnawskazaćpięćpodstawowychpotrzebpracowników,
któretrzebazaspokoić,bywykonywalionipracęz pasjąorazidentyfikowalisięz or‑
ganizacją.Sąto [3,s. 20]:

� potrzebaszacunku,
� potrzebanaukii rozwoju,
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� potrzeba„byciawewnątrz”,
� potrzebaznaczenia,
� potrzebabyciaczęściązespołuwygrywającego.

Potrzebyte mającharakterhierarchiczny,a więcpowinnybyćzaspokajaneko‑
lejno,począwszyodpoziomupierwszego,którystanowipotrzebaszacunku.

ZnaczeniemotywacjiwewnętrznejpotwierdzarównieżM. Armstrong,który
w modeluczynnikówwpływającychna zaangażowanie,poza motywacjąwewnętrzną,
uwzględniarównież:środowiskopracy,przywództwoorazmożliwościrozwojuoso‑
bistego[1,s. 127].

Wśródczynnikóworganizacyjnych,któremogąprowadzićdozwiększeniazaan‑
gażowania,możnawymienićm.in.takieelementy,jak[25]:

� klarownaścieżkakariery– organizacjetworząceśrodowiskosprzyjającepodno‑
szeniuzaangażowaniapracownikówdająimszansei możliwościna rozwójno‑
wychkompetencjii umiejętności,na realizacjęzamierzeńorazna wykorzystanie
całegopotencjałuzawodowego;

� umiejętnośćdopasowywanialudzidookreślonychzadań– lepszedopasowanie
pracownikówdookreślonychtypówrólmogłobyprzyczynićsiędozwiększenia
jakości,wydajnościi własnejsatysfakcjiz wykonywanejpracy;

� procesocenypracy– sprawiedliwyi przejrzystyprocesocenyjestpodstawątwo‑
rzeniai zwiększaniazaangażowaniapracowników;

� systemwartości– wartoścideterminujązachowaniapracowników,kreująsens
wspólnegozaangażowaniaw wynikiorganizacji, sprzyjają tworzeniuśrodowi‑
skanakierowanegona wzajemnąwspółpracęorazna poczuciezaangażowania;

� upełnomocnienie(empowerment)– pracownicychcąbyćzaangażowaniw pro‑
cesydecyzyjne,którebezpośredniodotycząichpracy– upełnomocnieniemoże
wzmacniać ichzaangażowanie,gdyżsamidecydująonio rozwiązaniuproble‑
mów,z którymisięstykają;

 � branding– zaangażowanipracownicykreująpozytywnywizerunekorganizacji
i przyciągająpodobniezaangażowaneosoby,przyczyniającsiędopoprawyefek‑
tywności;

� płacai benefity– pracownicychcąbyćwynagradzanizadobrzewykonanąpracę,
dlategowarto,żebysystembonusowybyłściślepowiązanyz systememocenpro‑
mującympostawypełnegozaangażowaniai wykonywaniazadańw sposóbprze‑
kraczającyoczekiwania;

� satysfakcjazawodowa– jedyniepracownicyzadowolenizeswojejpracymogąbyć
prawdziwiezaangażowani,dlategotakważnejest,żebyumiejętniedopasowywać
rodzajzadańdowłasnychaspiracjizawodowych;

� przejrzystakomunikacjawewnętrzna– pracodawcymusząnauczyćsięwsłu‑
chiwaćw głosyi opinieswoichpracowników,gdyżto onimogąpodpowiadać,
w jakimkierunkupowinnazmierzaćorganizacja– jeżelipracownicywierzą,że
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zostanąwysłuchani,a ichuwaginiezostanązignorowane,wówczasnaturalnie
tworzysiępoledowzmacnianiazaangażowania.
Strategiabudowaniazaangażowaniaw organizacjipowinnabyćopartana odpo‑

wiednioukształtowanymsystemiezarządzaniazasobamiludzkimi,politycerozwoju
pracownikóworazna aktywnejwspółpracyzestronykadrykierowniczej.Należyprzy
tympamiętać,żedlapowodzeniadziałańzmierzającychdozwiększaniazaangażo‑
wanianiezbędnejestosobistezaangażowaniekierownictwa.Menedżerowiepowinni
byćwyczulenina sygnałydocierającezestronypracownikówi na bieżącośledzićpo‑
ziomzadowoleniaw organizacji.Pracownicyczująsiębowiemodpowiedzialnii za‑
angażowani,jeżeliwidząpodobnąpostawęu kadrykierowniczej[15,s. 15].

3�Specyfikamotywowaniaczłonków
klubusportowegodozaangażowania
organizacyjnego

Dlazrozumieniaspecyfikiorganizacjisportowejważnajestidentyfikacjajejob‑
szarówdziałalności.Najważniejszymz nichjestprowadzenieprofesjonalnejdrużyny,
któramaosiągaćsukcesysportowe,a pośredniorównieżgenerowaćzyskipoprzez
sprzedażbiletówna meczeczysprzedażprawdotransmisjimeczówlokalnymtele‑
wizjom.Ponadtocelemdziałaniaklubujestrealizacjafunkcjiwychowawczej,czyli
szkoleniemłodzieży[11,s. 105].Dodatkowoklubmusiprowadzićpolitykęmarke‑
tingową,opierającąsięna popularyzacjidanejdyscyplinyi zdobyciujaknajwierniej‑
szejgrupyfanów.Wszystkiedziałaniaklubusą bacznieobserwowaneprzezintere‑
sariuszyklubu,czylikibicówi sponsorów.Relacjemiędzytymigrupamiukładająsię
bardzoróżniei zdarzasię,żeniezależąoneodwynikówosiąganychprzezdrużyny
sportowe.Naspecyfikęklubusportowegodośćistotnywpływmatakżejegokultura
organizacyjnawyrażającasięw określonejsymbolice,przywiązaniudobarwklubo‑
wych.Przytymsukcesw aspekcieorganizacjisportowejto indywidualnakwestia
– w jednymprzypadkujestto pucharzdobytyw zawodach,w innym– „sprzedaż”
zawodnikówzadużepieniądze,a jeszczew innym−wprowadzeniedozespołukilku
wychowanków[11,s. 106].

Przyróżnorodnościgrupspołeczno‑zawodowych,jakawystępujew organizacji
sportowej,trudnejestwypracowanieskutecznego,a zarazemsprawiedliwegosys‑
temumotywowania.Tymsamymrodzisięwielepytańo kształtrealizacjifunkcji
motywacyjnejw klubiesportowymi podmiot,którymiałbysiętymzajmować.Ist‑
niejąróżneteoriena tentemat−jedniuważają,żewystarczyzatrudnieniepsycho‑
logasportowego,inniwskazująna rolętrenerajakoosobyz wystarczającąwiedzą
na tematmotywacjii zaangażowania.Pojawiająsięteżgłosy(szczególniezestrony
kibiców)wskazującena ujęciezgodnez  tayloryzmem,żenajlepszymi  jedynym
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motywatoremdlasportowcówpowinnybyćpieniądze.Wbrewtymopiniomwy‑
stępująjednakprzypadki,w którychpomimobrakuśrodkówfinansowychi odpo‑
wiednichwarunkówdogry,drużynaosiągaznakomitewynikisportowe(przykład
PoloniiBytomw sezonie2008/2009,którawygraławówczaswielespotkań,chociaż
piłkarzeprzezwielemiesięcynieotrzymywaliwynagrodzenia,a ichbazatreningowa
nienadawałasiędosportuwyczynowego).

Praktykawskazuje,żew przypadkuczłonkóworganizacjisportowejogromne
znaczeniemamożliwośćzaspokajaniapotrzebafiliacyjnych−identyfikacjiz klu‑
bem.Jednostkaidentyfikującasięz organizacjąchcestaćsięjejczęściąi dbaćo jej
rozwój.Problempojawiasięjednakw momenciekonfliktuinteresariuszy,zawod‑
nikówi działaczy.Tona zawodnikachczęstoodbijasięfrustracjaludziemocjonal‑
niezwiązanychz klubem,którzyw sposóbszczególnyutożsamiająsięz organizacją.

Innąważnąkwestią,na którąwartozwrócićuwagę,mówiąco motywowaniu
w klubiesportowym,jestautorytettrenera.Niezwykleistotnąrolęw motywowa‑
niudozaangażowaniaodgrywatrener.Chodzitu głównieo identyfikacjęzawodni‑
kówz osobątreneraczyteżuznaniedanegotrenerazaniepodważalnyautorytet[11,
s. 110].Jestto identyfikacjanietylez klubem,coz osobą,któratworzyzespółzdolny
donajwiększegowysiłku(przykłademmożebyćtu postawapiłkarzyręcznychrepre‑
zentacjiPolski,którzy„stojąmurem”zaswoimtreneremBogdanemWentą,zakaż‑
dymrazempodkreślając,jakwielkąrolęodgrywaonw ichdrużynie).

W procesiebudowaniaidentyfikacjisportowcówz misjąorganizacjisportowej
i jejcelaminiezwykleważnąrolęodgrywazjawiskowyzwalaniazaangażowania.Za‑
angażowaniemożeoznaczaćgotowośćdorezygnacjiz celówosobistychna rzeczor‑
ganizacji,przyrównoczesnejodpowiedzialnościzajejlosy.Praktykapodajeliczne
przykładysportowców,którzyrezygnowaliz zakładaniarodzinyw imięosiągania
najwyższychwynikówsportowych.O zaangażowaniumożnamówićtakżewtedy,gdy
zawodnicycałkowiciepochłonięcipracąnadosiąganiemcorazlepszychrezultatów
podejmujądodatkowewysiłkiwykraczającepoza ichformalneobowiązki.Zdarza
sięto wielokrotniew klubachnienajlepiejzorganizowanych,o słabejkondycjifinan‑
sowej,w którychzawodnicystarająsiępomagaćwładzomklubu,wykonującproste
prace,takiejaknp. sprzątanieboiskadogryprzedmeczem.

Problemzaangażowaniaw klubachsportowychjestskomplikowany.Zaangażo‑
waniezawodnikówjestkluczemdotego,abyichpotencjałprzełożyćna rezultaty
sportowe.Maonoswojeźródłow pozytywnychnastawieniachdoorganizacji,po‑
strzeganiuswoichmożliwościrozwojuadekwatniedoindywidualnychoczekiwań
[20,s. 74].Zaangażowaniemożepochodzićz dwóchźródeł:możnamówićo czyn‑
nikachwrodzonychlubwniesionychdoorganizacjioraznabytychprzezpracędla
niej.Niewątpliwieorganizacjesportowerozpoczęłyprocespozyskiwaniapracowni‑
kówdobudowaniazaangażowaniaw zespole.W przypadkuorganizacjio stabilnej
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sytuacjifinansowejzatrudnieniespecjalistóww dziedziniemotywacjimożetylko
pomócw szybszymrozwoju[11,s. 110−111].

Abyzdiagnozowaćpoziomzaangażowaniazawodników,władzeklubówposługują
sięczęstobadaniemklimatuspołecznegow organizacjisportowej.Klimatorganiza‑
cyjny,będącyelementemkulturyorganizacji,odzwierciedlaotoczeniezewnętrzne
procesumotywowaniazawodników.Na jegokształtowaniew klubiesportowym
wpływmająwartościuznawaneprzezsportowcówi stylekierowaniawładzklubu[11,
s. 111].W celuuzyskaniarzetelnychwynikówbadańklimatuorganizacyjnegoko‑
niecznajestanonimowośćtakichbadań.Tylkoprofesjonalne,częstozamożnekluby
sportowepraktykująbadanietakichzależności.Abywyraźniepodnieśćpoziomza‑
angażowania,niezbędnejestrozpoznanieprzezwładzeklubupotrzeb,preferencji
i oczekiwańzawodnikóworazwychodzenieimnaprzeciw[12,s. 84].

R. Panfilwskazuje,że,,zaczynasięjużmówićo wprowadzeniuszczególnegoro‑
dzajucoachingudośrodowiskasportowego,jakododatkowej,obokdziałańtrener‑
skich, formywydobywaniapotencjału i  talentusportowców”[18,s. 7].Zjawisko
coachingusportowegopolegana wspomaganiuw przygotowaniusportowcówdo
osiąganiai utrzymaniawysokiejformy,a przezto uzyskiwaniawysokichrezultatów
w swojejdyscyplinie.Osobatakiegocoacha(trenerarozwoju),niezwiązanadotych‑
czasz danymklubemsportowym,poza pracąnadbieżącąformązawodnikabyłaby
odpowiedzialnarównieżzazarządzaniekarierąsportowąwyczynowców.Należy
dodać,żezgodniez definicjąsportowycoachmiałbyzazadaniejedynieuświado‑
mić,jakiesą problemysportowca,naprowadzićgona właściwądrogę,a nieszukać
zaniegorozwiązań.Sport coachingniezostałdotejpory wprowadzonyna polski
rynek,alew StanachZjednoczonychjestjużbardzopopularnyi szerokowykorzy‑
stywany,szczególniew sportachindywidualnych,takichjaklekkoatletykaczynar‑
ciarstwo[18].

W literaturzeprzedmiotumożnaznaleźćpodziałna pozafinansowei finansowe
sposobymotywowaniasportowców.Celemludzizarządzającychklubemsportowym
jestwyzwolenieu zawodnikówpotrzebywłożeniamaksymalnegowysiłkuw swoje
działania.Wyniksportowy,a takżei styl,w jakimzostanieuzyskany,madużezna‑
czeniedlawizerunkuorganizacjisportowej[12,s. 79](przykłademmożebyćtu po‑
stawareprezentacjiGrecji,mistrzaEuropyw piłcenożnej,którazdobyłatrofeum,
prezentując„niemiłydlaoka”stylgry−w rezultacieGrecyniezdobylisympatiiki‑
biców,cobyłoszczególniewidocznew komentarzachprasowych).

Egzemplifikacjąpotrzebyafiliacjidlawielusportowcówjestgraw reprezentacji
swegokrajui przynależnośćdozespołuzłożonegoz gwiazd.Możliwośćzaspoko‑
jeniapotrzebyuznaniapojawiasięw momencieudzielaniawywiadóww prasieczy
rozdawaniaautografówwśródkibiców.Natomiastpotrzebasamorealizacji,wyni‑
kającaz wewnętrznegodążeniadowyznaczeniacelu,pojawiasięnajczęściejpo za‑
spokojeniupotrzebniższegorzędu(przykłademmożebyćtutajpróbaosiągnięcia
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sukcesuM. Jordanaw golfie,po zdobyciuwszystkichmożliwychlauróww koszy‑
kówce)[12,s. 84].

Drużynasportowamaw swoimskładzieróżneosobowości,jednaknajwiększą
uwagęprzyciągająautentycznegwiazdy.Podstawowymcelemtreneraw takichwy‑
padkachjestodkryciepotrzebtakiegozawodnika,abyniestraciłzapałudopracylub
niepragnąłzmienićotoczeniaklubowego[12,s. 85].Zdarzasię,żegwiazdyzespołu
sportowegoczęstosą bardzotrudnympartnerem.W tymprzypadkunależypodjąć
bardzoostrożne,jednakstanowczedziałania,abyprzekonaći odpowiedniozmoty‑
wowaćichdozaangażowania[4,s. 96].Rolalideradrużynyopierasięna przejęciu
ogromnejodpowiedzialnościna siebie.Musionkierowaćgrupą,zachęcaćdowięk‑
szegozaangażowaniai dodawaćotuchyw chwilachzwątpienia[19,s. 87−88].Po‑
dobniejakw przypadkutrenerapowinienonbyćautorytetemdladrużyny,zespół
musidarzyćgopełnymzaufaniemi szacunkiem.

Zawodnicysportowilicząna równetraktowanieichprzezdziałaczyklubowych
w aspekciepłacy,ale teżprzestrzeganiaregulaminuklubu.Ważnymelementem
procesumotywowaniaw organizacjisportowejjeststosowaniebodźcówo charak‑
terzepozytywnymi negatywnym.Rolępozytywnychwzmocnieńmogąodegraćta‑
kieelementy,jak:pochlebnaopiniaw prasie,pochwała,premiazadobrewyniki,do
negatywnychzaśmożnazaliczyćkaryzazłamanieprocedurklubuczybrakzaan‑
gażowaniaw grę.

Ważnymelementemmotywowaniajesttakżemożliwośćwspólnegoz przełożo‑
nymustalaniaplanówi zadań.Rozpatrującto przezpryzmatsportu,treneri zarząd
powinienprzedsezonemspotkaćsięz zespołemi wspólnieustalićplanyna nad‑
chodzącysezon.

Oczywiścienajbardziejznanąi szerokorozpowszechnionąformąmotywowania
są korzyścimaterialneoferowaneprzezklubw zamianzaosiągnięciezałożonych
wynikówsportowych.Możeto byćrozwiązanew dwojakisposób−zawodnicymają
wpisanyw umowachz klubemlubsponsoremszczegółowytaryfikatorpremiialbo
teżmająmożliwośćotrzymywanianagróduznaniowychprzyznawanychprzezwła‑
dzeklubu.Wieleklubówstajeprzeddylematem,czylepiejjestpłacićwyższesumy
kontraktowe(pensje),i tymsamymmiećszansęściągnięcialepszychzawodników,
czyteżpołożyćwiększąwagęna premiowanie,uzależniajączarobkiodwynikuspor‑
towego,czylizapewnić imminimalnąpodstawęz dużyminagrodamizawyniki.
Praktykawskazuje,żetendrugisposóbdajelepszerezultaty,aleczęstoprowadzido
konfliktówna liniiklub– sportowcy(przykładpiłkarzyLegiiWarszawa,którzynie
otrzymalipremiizamistrzostwoPolski,ponieważw wynikuzastosowaniasystemu
premiowegodrużynautraciłapłynnośćfinansową)[12,s. 88].

Należypamiętać,żeniemauniwersalnegosystemumotywacyjnego,zarównodla
firm,jaki organizacjisportowych.Sportowcysą specyficznymrodzajemuczestni‑
kóworganizacji,którzymająbardzodużepotrzebybyciadocenianymi,częstoteż
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potrzebująsilnychbodźców,abyrealizowaćswojezadaniaz pełnymzaangażowa‑
niem.Abytakiezaangażowaniewyzwolić,należystosowaćmieszankęwzmocnienia
pozytywnegoi negatywnego.Bardzoważnejest,abyz danągrupąludziwytworzyć
odpowiedniowysokipoziomzaangażowania,którysprawi,żesukcesybędąna wy‑
ciągnięcieręki.

Istotnąkwestiądotyczącądziałalnościsportowej,rzadkoomawianąw mediach,
jestniezwykletrudnezadanieprzekształceniapolskichorganizacjisportowychw sil‑
nychi realnychkonkurentówinnychklubóww Europiei na całymświecie.Przy‑
kłademtakiejprężniedziałającejorganizacjisportowejjestdrużynaRealuMadryt.
Klubtenpoza działalnościączystosportowązajmujesiędystrybucjągadżetówklubo‑
wychna całymświecie,organizujewycieczkina terenklubu,czyteżzbierafundusze
z biletówna meczei treningizespołu.Realjestodwielulatjednymz najbogatszych
klubówna świeciewłaśniedziękikomercjalizacjiswojejdziałalności.Wartowięc
zwrócićuwagę,żemenedżerowiepolskichklubówsportowychmusządostosować
siędowymagańrynkowych,jeżelilicząna osiąganieznaczącychsukcesówna are‑
niemiędzynarodowej.

4�Celi metodykabadań

Celembadańprzeprowadzonychna potrzebyniniejszegoopracowaniabyłaana‑
lizai ocenaskutecznościrozwiązańw dziedziniemotywowaniadozaangażowania
w klubiesportowymOKPRTravelandSpołemOlsztyn.W procesierealizacjitego
celuposzukiwanoodpowiedzina następującepytania(problemy)badawcze:

� Którez czynnikówmotywacyjnychzawodnicyuważajązanajcenniejsze?
� Jakąrolęw motywowaniudozaangażowaniaodgrywawynagrodzenie?
� Jakieznaczeniemotywacyjnemająbodźceo charakterzeniematerialnym?
� Czyfunkcjonującyw klubiesportowymsystemmotywowaniamożnauznaćza

efektywnyi dostosowanydospecyfikiorganizacji?
Podstawowebadaniasłużącerealizacjizałożonegoceluprzeprowadzonome‑

todąankietową.BadaniamiobjętowszystkichzawodnikówklubuOKPRTraveland
SpołemOlsztyn(19piłkarzyręcznych).Strukturębadanejpopulacjiprzedstawiono
w tabeli1.

Większośćrespondentówto osobyw wiekudo30  lat, legitymującesięstażem
w klubiedo4  lat(ponad63%badanejpopulacji).W badanejgrupieznalazłysię
osobyzarównoz wykształceniemwyższym(ponad47%),jaki średnim(ponad47%)
orazjednaosobaz wykształceniemzawodowym.

Badaniaprzeprowadzonow I kwartale2010 roku.
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Tabela1�Strukturabadanejpopulacji

Wyszczególnienie Liczba respondentów Procent

Wiek

do 25 lat 8 42,1

od 25 do 30 lat 4 21,1

powyżej 30 lat 7 36,8

Wykształcenie

wyższe 9 47,4

średnie 9 47,4

zawodowe 1 5,2

Staż w klubie

do 2 lat 5 26,4

od 2 do 4 lat 7 36,8

powyżej 4 lat 7 36,8

Źródło:opracowaniewłasnena podstawiebadańankietowych.

5�Wynikibadań

Pytaniazawartew wykorzystanymw badaniachkwestionariuszuankietowym
miałyna celuzebranieopiniisportowcówna tematpreferowanychprzeznichform
motywowaniadozaangażowaniaorazstosowanychw klubieOKPRTravelandSpo‑
łemOlsztynrozwiązańmotywacyjnych.

Z przeprowadzonychbadańwynika,żeniewszystkieczynnikimotywacyjneod‑
grywająznaczącąrolęw życiuzawodników.Okazujesiębowiem,żenagrodyrze‑
czowe, takie jak:pucharyczystatuetki,niemotywujązawodnikówdowiększego
zaangażowania.Możnaodnieśćwrażenie,żeto kryjącesięzamedalamipieniądze
są silniejszymbodźcemmotywacyjnym.Przejawiasięto w uznaniuprzezrespon‑
dentówwysokościwynagrodzenia,jaki premiioraznagródpieniężnychzaistotne
czynnikimotywacyjne(po ok.58%wskazań).Ważnymielementamiokazałysię
takżemożliwośćsamorealizacji(ok.58%)i rozwojuzawodowego(ponad63%od‑
powiedzi).W dalszejkolejnościwymienianotakieelementy,jak:dobraatmosfera
pracy,uznaniespołecznei prestiżorazpochwałyi uznaniezestronyprzełożonych
(por.tabela2).

Istotnąkwestiądlazrozumienianaturysportowcówjestidentyfikacjacelów,jakie
zamierzająoniosiągnąćw swojejkarierze.Z motywacyjnegopunktuwidzeniaważne
jestrównieżzweryfikowanie,czyplanyposzczególnychzawodnikówsą zbieżnez za‑
łożeniamiklubu.
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Tabela2�Najważniejszeczynnikimotywacyjnew opiniibadanychzawodników

Wyszczególnienie Liczba wskazań Procent

Możliwość rozwoju zawodowego 12 63,2

Możliwość samorealizacji 11 57,9

Wysokość wynagrodzenia 11 57,9

Premie i nagrody pieniężne 11 57,9

Dobra atmosfera pracy 9 47,4

Uznanie społeczne, prestiż 9 47,4

Pochwała, uznanie przełożonego 7 36,8

Nagrody rzeczowe (medale, puchary itp.) 3 15,8

Źródło:opracowaniewłasnena podstawiebadańankietowych.

Wynikibadańwskazują,żewszystkimzawodnikomsą znaneceleklubusporto‑
wego.Większośćrespondentów(79%)wskazałaprzytym,żecelete są zbieżnez ich
indywidualnymicelami.Pozostałe21%badanychbyłonatomiastprzeciwnegozda‑
nia.

W dalszejkolejnościzapytanozawodnikówo ichindywidualnecelesportowe.
Najważniejszymtakimcelemw przypadkuwszystkichobjętychbadaniemspor‑
towcówokazałsięmedalmistrzostwPolskizaobecnysezon.Nadrugimmiejscu
w hierarchiicelówuplasowałosiępewnemiejscew składziedrużyny(ponad63%
wskazań),cowskazuje,żepotrzebabezpieczeństwaodgrywaistotnąrolęw życiu
sportowca.Miejsceto bowiemoznaczastabilnośćfinansową,możliwośćrozwoju
i uznaniezestronykibicóworazprzełożonych.Nakolejnejpozycjiznalazłosięwyż‑
szewynagrodzenie(ponad52%odpowiedzi).Po47%wskazańuzyskałynatomiast
odpowiedzi:graw europejskichpucharach i reprezentacji swojegokraju.Wysoki
procenttychwskazańoznaczadużeaspiracjeolsztyńskichszczypiornistów,ponie‑
ważgratakawiążesięz najwyższympoziomempiłkiręcznej.Nauwagęzasługuje
przytymfakt,iżzawodnicyOKPRTravelandSpołemniegarnąsiędozmianybarw
klubowych(por.tabela3).

Napytaniedotyczącesiłykari nagródjakobodźcówmotywacyjnychrespondenci
w przeważającejwiększości(ok.90%)odpowiedzieli, iżsilniejszeoddziaływanie
motywacyjnemajądlanichbodźceo charakterzepozytywnym:nagrody,pochwały
i uznanieprzełożonego.Pozostałeosobywskazałyna motywacyjneznaczeniebodź‑
cównegatywnych,takichjak:upomnienia,naganyi kary.
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Tabela3�Najważniejszecelesportowezawodników
OKPRTravelandSpołemOlsztyn

Wyszczególnienie Liczba wskazań Procent

Medal za obecny sezon w Ekstraklasie 19 100,0

Pewne miejsce w składzie drużyny 12 63,2

Wyższe wynagrodzenie 10 52,6

Gra w reprezentacji kraju 9 47,4

Gra w europejskich pucharach 9 47,4

Wyjazd do klubu zagranicznego 6 31,6

Zmiana krajowych barw klubowych 1 5,3

Źródło:opracowaniewłasnena podstawiebadańankietowych.

W dalszejczęścibadaniazapytanozawodnikówo kwestiedotyczącemożliwości
rozwojuzawodowegow klubie.Zdaniemwiększościankietowanychzawodników
(ponad84%)takiemożliwościw klubieistniejąi każdysportowiecmożejewyko‑
rzystać.Zanajważniejszyczynnikwpływającyna rozwójkarierysportowejw klu‑
bierespondenciuznaliumiejętnościgraczy(ok.90%wskazań),w dalszejkolejności
wskazywanona rolę,jakąw tymzakresieodgrywasubiektywnaocenaprzełożonych
(ok.37%odpowiedzi),orazstażw klubie(10,5%).

Niezwykleważnym,a przezwieluuznawanymzanajważniejszy,elementemsys‑
temumotywowaniasą wynagrodzenia.W przypadkusportowcówna wynagrodzenie
całkowiteskładająsięświadczeniapłacowei pozapłacowewynikającez kontraktu.

Ankietowaniw zdecydowanejwiększości(ok.95%)potwierdzili,iżznanesą im
jasnei zrozumiałezasadywynagradzaniaw klubie.Większośćbadanychzawodników
(ponad74%)niejestjednakzadowolonaz otrzymywanegowynagrodzenia(w tym
ponad52%respondentówstwierdzato w sposóbzdecydowany).

Najważniejszymczynnikiemwpływającymna wysokośćwynagrodzeniaw klubie
są w opiniibadanychzawodnikówumiejętności(ok.74%wskazań).Ponad52%re‑
spondentówjestprzytymzdania,żena wynagrodzeniezawodnikóww klubiewpływa
subiektywnaocenaprzełożonych.W dalszejkolejnościwymieniano:wyniksportowy
na koniecsezonu(ponad36%),stażw klubie(ponad31%),zwycięstwow szczególnie
ważnymmeczuorazliczbęrozegranychmeczyw sezonie(por. tabela4).
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Tabela4�Najważniejszeczynnikiwpływającena wysokośćwynagrodzenia
w klubiew opiniibadanychzawodników

Wyszczególnienie Liczba wskazań Procent

Umiejętności 14 73,7

Subiektywna ocena przełożonych 8 52,6

Wynik sportowy na koniec sezonu 7 36,8

Staż w klubie 6 31,2

Zwycięstwo w szczególnie ważnym meczu 2 10,5

Ilość rozegranych meczy 2 10,5

Źródło:opracowaniewłasnena podstawiebadańankietowych.

W dalszejczęścibadaniarespondencimieliokazjęwypowiedzeniasięw kwestii
innychelementówpłacowych,któremogłybypozytywniewpłynąćna zaangażowa‑
niei wynikisportowe.Zdaniemznacznejczęścibadanychzawodnikówpożądanym
elementemmotywacyjnymbyłabynagrodafinansowadlanajlepszego(w ocenie
przełożonychi/lubkibiców)zawodnikameczu(odpowiednioponad42i ok.37%
wskazań).Ponad21%ankietowanychzwróciłouwagęna pomeczowąpremiędla
całegozespołujakoatrakcyjnyelement,którymógłbyznaleźćsięw tymsystemie.
Takasamaliczbarespondentówstwierdziłatakże,żeżadenz podanychczynników
niejestpotrzebny(por.tabela5).

Tabela5�Czynnikipłacowe,któremogłybypozytywniewpłynąć
na zaangażowaniei wynikisportowew opiniibadanychzawodników

Wyszczególnienie Liczba wskazań Procent

Nagroda finansowa dla najlepszego (w ocenie 
przełożonych) zawodnika meczu

8 42,1

Nagroda finansowa dla najlepszego (w ocenie 
kibiców) zawodnika meczu

7 36,8

Pomeczowa premia dla całego zespołu 4 21,1

Żaden z powyższych czynników nie jest potrzebny 4 21,1

Źródło:opracowaniewłasnena podstawiebadańankietowych.

Kolejnepytaniemiałona celustwierdzenie,w jakisposóbpiłkarzeodbierająre‑
spektowanienaczelnejzasadykontraktowaniaw klubie,jakąjestutajnieniewyna‑
grodzeń.Okazałosię,żeażok.74%badanychzawodnikówuważato zakorzystne
rozwiązaniedlazespołu,a tylkoponad10%−mazdanieprzeciwne.Pozostałeosoby
są natomiastzdania,żeutajnieniewynagrodzeńto fikcja,ponieważwszyscyi tak
znająszczegółykontraktówpozostałychpiłkarzy.

Spośróddodatkowychświadczeńoferowanychprzezklubzanajbardziejatrak‑
cyjnepodwzględemmotywacyjnymrespondenciuznalidarmoweposiłki(ok.79%
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wskazań).W dalszejkolejnościwymieniano:bonusyo charakterzeżywieniowym
i dodatkimieszkaniowe(po 42%odpowiedzi).Natomiastwśródświadczeń,które
− zdaniemzawodników− mogłybysięprzyczynićdopodniesieniazaangażowania
w klubieznalazłysię:dodatkoweubezpieczeniazdrowotne(ok.74%wskazań),samo‑
chódsłużbowydoprywatnegoużytkui wycieczkazagranicznapo sezonie(po 58%
odpowiedzi),bonytowarowe(31%),telefonsłużbowy(26%)i biletyna imprezykul‑
turalne(21%).

Następnymbadanymobszarembyłyrelacjemiędzyludzkiepanującew klubie
sportowymorazichwpływna motywacjęzawodników.W pierwszejkolejnościan‑
kietowanizostalizapytanio wpływdobrejatmosferyw klubiena poprawęefektyw‑
nościsportowców.Prawiewszyscyrespondenci(ok.95%)uznali,żedobraatmosfera
możeistotniewpłynąćna lepszewyniki.Większośćankietowanych(ok.79%)stwier‑
dziłaprzytym,żeatmosferaaktualniepanującaw klubiesprzyjapoprawieefektyw‑
ności.Zawodnicypozytywnieocenilirównieżistniejącew klubiestosunkimiędzy‑
ludzkie– około79%badanychstwierdziło,iżopartesą onena współpracyi zaufaniu.
Zdaniemwiększościankietowanych(ponad84%)satysfakcjonującesą równieżre‑
lacjena liniipodwładny−przełożony.Większośćrespondentów(ok.79%)stwier‑
dziłaprzytym, iż jestdocenianaprzezprzełożonych(rozumianychjakotrenerzy
i kadrazarządzająca).

Badanisportowcymielirównieżokazjęwypowiedzeniasięw kwestii,czywspólne
spędzanieczasupo treningachi meczachzmotywowałobyichbardziejdoosiągania
lepszychwyników.W odpowiedzina to pytaniezdaniabyłydośćpodzielone.Tylko
ok.37%zawodnikówuznałoto zaidealnerozwiązanie,ponad31%osóbniebyło
tegopewnych,aleprzychyliłosiędotakichdziałań.Pozostałeosobybyłyprzeciw‑
negozdania.

Kolejnepytaniedotyczyłopodmiotówodpowiedzialnychzapodnoszeniepo‑
ziomu zaangażowania w  klubie. Wszyscy respondenci orzekli jednogłośnie, że
to przedewszystkimsztabtrenerskiodpowiadazazaangażowaniegraczy.Zdecy‑
dowaniemniejszeznaczeniezostałow tymzakresieprzypisaneprezesowiklubu
(ponad26%wskazań),dyrektorowi(ponad10%)i kierownikowiklubu(ponad5%
odpowiedzi).

Objęcibadaniemsportowcywypowiedzielisięrównieżw kwestiidodatkowych
podmiotów,któremogłybyzajmowaćsięmotywowaniemw klubie.Zdaniaw tejkwe‑
stiirównieżbyłypodzielone.Połowabadanychodrzuciłatakąpropozycję,a druga
częśćuznałazadobrerozwiązaniewprowadzeniedoklubudodatkowejosobyzaj‑
mującejsięmotywowaniemzawodników(coachasportowego,psychologa).

Ponadpołowabadanychzawodników(58%)stwierdziłaprzytym,iżstosowane
w klubierozwiązaniaw dziedziniemotywowaniaskutecznieoddziałująna zaanga‑
żowaniew pracę,pozostałeosobybyłyprzeciwnegozdania.Chęćwprowadzenia
zmianw funkcjonującymw klubiesystemiemotywacyjnymwyraziłojednakzaledwie

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   133 2011-05-10   11:38:53



SylwiaStachowska,AdamPieńkowski

ORGANIZACJAI KIEROWANIE•nr 1/2011(144)134

ok. 26%badanych,wskazującgłówniena pomeczowepremiefinansowejakoele‑
ment,którymógłbyskutecznieprzyczynićsiędozwiększaniamotywacjisportowców.

Podsumowanie

Przeprowadzonebadaniadowiodły,żeistotnymmotywatoremdozaangażowania
w klubiesportowymjestwynagrodzenie,aleważnesą równieżmożliwośćrozwoju
i samorealizacji.Stabilizacjafinansowadajesportowcompoczuciebezpieczeństwa.
Okazujesięjednak,żedlazawodnikówważnyjesttakżerozwójosobistyi stałepod‑
noszenieumiejętności.

Cennymbodźcemmotywacyjnymdlasportowcówsątakżedodatkoweświad‑
czeniapozapłacowe.Badaniawykazały,żezastosowanietakichświadczeń,jak:do‑
datkoweubezpieczeniazdrowotne,telefonsłużbowydoprywatnegoużytkuczyfi‑
nansowaniewypoczynkuwiązałobysięzezwiększonymzadowoleniemzawodników,
wpływającprzytymna ichzaangażowanie.

Atmosferapanującaw klubiemaistotneznaczeniew podwyższaniupoziomuza‑
angażowaniazawodników.Okazałosię,iżpozytywnerelacjeinterpersonalnemają
istotneprzełożeniena wynikiosiąganeprzezzespół.Z uwagina zaufaniei współ‑
pracępanującąw klubiewartobyłobytakżezaproponowaćzawodnikomwspólne
spędzaniewolnegoczasu,ponieważtakielement integracji jestczęstopożądany,
szczególniewśródmłodychsportowców.

Wykorzystywanew OKPRTravelandSpołemOlsztynrozwiązaniaw dziedzinie
motywowaniageneralniemożnauznaćzaskuteczne,sprzyjającezwiększaniuzaan‑
gażowaniazawodników.Uzyskanewynikibadańwskazująjednakprzytymna po‑
trzebęzmianw systemiemotywacyjnym,wśródktórychzawodnicysugerująm.in.
wprowadzeniedodatkowychpomeczowychpremiifinansowychjakoskutecznego
środkasłużącegozwiększaniumotywacji.

Reasumując,możnastwierdzić,żeskutecznośćprocesumotywowaniazależyod
wieluróżnorodnychczynników.Dlategoteżwłaściwezarządzaniekadrąorganizacji
sportoweji rozpoznaniejejpotrzebmapodstawoweznaczeniedlaosiągnięciawyty‑
czonychcelówi realizacjizadańklubusportowego.

Stałeusprawnianiei ulepszaniesystemówmotywacyjnychjestwyznacznikiem
prawidłowychdziałańwładzklubu.Należałobyw tymzakresiezwrócićwiększą
uwagęna czynnik ludzki i skupićsięna potrzebachzarównoposzczególnychza‑
wodników,jaki całegozespołu.Tymsamymwartobyłobyzastanowićsiędokładnie
nadindywidualnymrozwojemkażdegoz zawodnikówi sprecyzowaćścieżkękariery
poszczególnychgraczy.Zastosowanietakichdziałańmożeokazaćsięefektywnym
narzędziemzwiększaniazaangażowaniasportowców,a przytymskutecznąbronią
w walcez konkurującymiklubamiw regionie,krajui zagranicą.
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MOTYWOWANIEZAWODNIKÓWKLUBÓW
SPORTOWYCHDOZAANGAŻOWANIA
ORGANIZACYJNEGO

Streszczenie

W  problematykę dotyczącą motywowania wpisuje się obszar dotyczący kształtowania
pożądanychz punktuwidzeniaorganizacjipostawi zachowańjejuczestników.Zjawisko
wyzwalaniazaangażowaniaodgrywaszczególnąrolęw procesiebudowania identyfikacji
sportowcówz misjąorganizacjisportoweji jejcelami.
Celem prezentowanych badań była analiza i  ocena skuteczności działań w  dziedzinie
motywowaniadozaangażowaniaw klubiesportowymOKPRTravelandSpołemOlsztyn.
Przeprowadzone badania dowiodły, że istotnym motywatorem zawodników w  klubie
sportowymjestwynagrodzenie,aleważnesą równieżmożliwośćrozwojui samorealizacji,
pozytywnerelacjeinterpersonalnei atmosferaopartana współpracyi zaufaniu.

Słowakluczowe:motywowanie,zaangażowanieorganizacyjne,
organizacjasportowa
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MOTIVATIONOFSPORTSCLUBS’MEMBERS
FORORGANIZATIONALENGAGEMENT

Abstract

Theissuesconcerningmotivationincludetheareaofdevelopingthedesirableattitudesand
behaviorsofparticipantsoforganizations.Thephenomenonoftriggeringengagementplays
a specialroleintheprocessofcreatingathletes’identificationwiththesportorganization’s
missionanditsgoals.
Theaimofpresentedresearchwasto analyseandevaluatetheeffectivenessinthefieldof
motivationforengagementinthesportorganizationO.K. P. R.TravelandSpołemOlsztyn.
Thestudiesshownthatpayment isanessentialmotivator in thesportorganizationbut
anotherfactorslikethepossibilityofself‑developmentandfulfillment,positiveinterpersonal
relationsandtheatmospherebasedoncooperationandtrustarealsorelevant.

Keywords:motivation,organizationalengagement,sport
organization
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SŁAWOMIRWINCH*

NEGOCJACJEI TOŻSAMOŚĆ
JAKOWYMIARYTYPOLOGII

ORGANIZACJI
GOSPODARCZYCH

Wstęp

Zarównoproblematykanegocjacji,jaki tożsamościjestoddawnaobecnaw na‑
ukacho zarządzaniu.Twierdzisięnawet,żetożsamośćstanowifundamentorgani‑
zacji,ponieważodpowiadana podstawowepytaniazwiązanez jejfunkcjonowaniem:
kimjesteśmy?conasodróżniaodinnych?dokądzmierzamy?Odpowiedzito nicin‑
negojakanalizaorganizacjiodstronyjejstrategii,działańmarketingowych,polityki
personalnejitd.,czylitegowszystkiego,costanowiprzedmiotzarządzania.Zatem
analizatożsamościorganizacjito analizapostawpracowników,kulturyorganizacji,
strategiijejdziałaniaorazstrukturyorganizacyjnej[8;30,s. 99−107].

Negocjacjesą bardzoczęstoanalizowanewyłączniez perspektywyumiejętności
(narzędzi)rozwiązywaniakonfliktów.Jest to perspektywaużytecznadlapraktyki
zarządzaniai pozwalaudzielićodpowiedzina pytaniedotycząceskaliskuteczności
proponowanychdziałań.Szerszeperspektywypoznawczeotwieraanalizanegocjacji
z punktuwidzeniakomunikacjii wymianyzasobówpomiędzystronamiw sytuacji
rozbieżnościinteresów[17].Szersze,ponieważzostająporuszanekwestieuczenia
sięorganizacji,uwarunkowańformułowaniajejstrategii,budowaniarelacjiz kon‑
trahentamiitd.Dlaprocesunegocjacjicharakterystycznejestciągłeposzukiwanie
odpowiedzina pytania:kimjesteśmy?cochcemyosiągnąć?i w jakisposób?

* DrSławomirWinch–adiunkt,KatedraZarządzaniaw Gospodarce,KolegiumZarządzaniai Finansów
SzkołyGłównejHandlowejw Warszawie.
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Zbieżnesformułowaniepytańw sferzenegocjacji i  tożsamościorganizacjinie
przesądzao związkachprzyczynowo‑skutkowychpomiędzytymizmiennymi.Cechą
immanentnątożsamościjestproceskomunikacjipomiędzyjednostkami(grupami),
w którymdochodzidookreśleniaramfunkcjonowaniaorganizacji.Oweramy,jak
określaM. Konecki,to kluczowecechyorganizacji(produkty,wartości,kulturaorga‑
nizacyjna)orazsposóbichpostrzeganiaprzezpracowników[10].Nieodłącznącechą
sytuacji,w którejdochodzidokomunikacji,jestrozbieżnośćinteresówstron,przez
conastępujeciągłyprocesnegocjacji.Innymisłowy,określanietożsamościto cią‑
głyprocesnegocjowaniapomiędzystronami.Możemyzatemmówićo wzajemnym
oddziaływaniuobuzmiennych,nieprzesądzając,któraz nichpełnirolęzmiennej
zależnejlubniezależnej.Obiezmiennemogąstaćsiępunktemwyjściadostworze‑
niamodeliorganizacjiróżnicującychm.in.postawypracownikówczyformułowane
strategiedziałania.

Zarównonegocjacje, jak i  tożsamośćsą pojęciamiwielowymiarowymiw tym
sensie,iżmówimyo różnychstrategiachnegocjacji,takjaki o różnychprzedmio‑
tachtożsamości.Możnazatemsformułowaćtezęgłoszącą,żeorganizacjecechują
odmiennesposobykomunikacjiw sytuacjirozbieżnościinteresóworazodmienne
przedmiotyichtożsamości.Przyjmujesię,żesposóbkomunikacji(integratywnyvs
dystrybutywny)i przedmiottożsamości(ludzievssystem)są wymiaramistanowią‑
cymipodstawędostworzeniatypologiiorganizacji.

Celemtegoartykułujestprzedstawienietypologiiorganizacjidokonanejw opar‑
ciuo sposobykomunikacjiw sytuacjiróżnicinteresóworazprzedmiotówtożsamo‑
ściorganizacjigospodarczych.

Negocjacje−zaufaniei niepewność

W teoriinegocjacjiwydzielasiędwiepodstawowestrategie(dwasposobykomu‑
nikacji):integratywnąi dystrybutywną.Tapierwsza(nazywanawygrany– wygrany)
zakłada,żegwarancjąmożliwościrealizacjiinteresówi celóww czasiejestichujaw‑
nienieorazsformułowanieproblemunegocjacyjnegotak,byjegorozwiązaniesatys‑
fakcjonowałostronybiorącew nichudział[12].W negocjacjachdystrybutywnych
interesyi celedrugiejstronyniesą branepoduwagęjakokryteriumpodejmowania
decyzji,ponieważichcelemjestmaksymalizacjamożliwościrealizacjicelówi intere‑
sówtylkojednejzestron.Bardzoczęstotensposóbokreślanyjestmianemwygrany
– przegrany.Wydajesię,żejestto sformułowanieniedokońcatrafnieopisującekoń‑
cowyefektrozmów.Popierwszedlatego,żew tymmodelustronbiorącychudział
w rozmowachnieinteresująefektydziałańinnych,o ileniedotycząichsamych.To,
czydrugastronawygra,czyprzegra,leżypoza sferązainteresowań,ważnejestto,co
„ja”osiągnęw rozmowach.Podrugie,bymócokreślić,czyjestsięwygranym,czy
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przegranym,trzebaznaćpreferencjedrugiejstrony,cow sytuacjidystrybutywnej
komunikacjijestbardzorzadkospotykane.Poczuciezwycięstwalubporażkijestsu‑
biektywnei odnosisiędostopniarealizacjizałożonychcelów.Potrzecie,rozmowy
dotycząmożliwościrealizacjiwieluinteresów,bywa,żeniektóresą realizowane,a nie‑
którenie.Tymsamymmożnawygraćw jednejsprawie,a przegraćw innej.Formułę
wygrany– przegranymożnazatemtraktowaćjakometaforęsytuacjioddającąbar‑
dziejkonfrontacyjnyklimatrozmówniżopisującąjejkońcowyrezultat.Paradoksal‑
niew dystrybutywnychnegocjacjachmożliwyjestefektwygrany– wygrany.Z tym
żetenrezultatjestbardziejkwestiąprzypadkuniżświadomegodziałaniastron1.

Modelintegratywnymożebyćrzadziejpraktykowany,ponieważstronybiorące
udziałw rozmowachobawiająsię,żeprzekazaneprzeznieinformacjeo interesach
mogązostaćwykorzystaneprzeciwkonim.Zatembezpieczniejszestajesięukrywa‑
nieinteresówi koncentracjana stanowiskach.Tegotypupostawajestwzmacniana
przezorganizacjęwynagradzającąosiągającychlepszeefekty– realizującychwyzna‑
czonecele.Twierdzisię,żeosiągnięciesukcesuindywidualnegostanowizasadniczy
celfunkcjonowaniajednostkiw organizacji,którato z koleimaodnosićwyłącznie
sukcesynaturyrynkowej2.

W strategiiintegratywneji dystrybutywnejmamydwaróżnepodejściadokwestii
postrzeganiaprzyszłościrozwojuwzajemnychrelacjii ichkonsekwencjidlawyni‑
kówekonomicznych.W strategiiintegratywnejtwierdzisię,żewspółpracastwarza
silniejszepodstawydladalszychdziałań,ponieważopierasięna zaufaniu,cowpływa
na obniżeniekosztówtransakcyjnych.Strategiadystrybutywnakładzienaciskna to,
comamiejsce„tu i teraz”,a przyszłośćniejestbranapoduwagęz jednegoprostego
powodu– jestnieprzewidywalna.Zatemtym,coróżniobasposobykomunikacji,
są relacjez drugąstroną−zaufanievsniepewność.

Niezależnieodtego,czyjeinteresysą realizowane,warunkiemkoniecznymdla
regulacjikonfliktówjestchoćbyminimalnystopieńzaufaniapomiędzystronami
biorącymiw nichudział.Z tegopunktuwidzeniabezzaufaniaregulacjakonfliktu
stajesięwręczniemożliwa[13].R. Lewickii G. Wiethoffprzyjmują,żezaufanieto:
„(…)wiaraw słowa,działaniai decyzje innejjednostkiorazgotowośćdodziała‑
niana ichpodstawie”[13,s. 87].Jestto zaufanie,któreE. Uslanerokreślamianem

1 W jednymprzeprowadzonychprzezAutoraeksperymentówstronyotrzymywałyzadanienegocja‑
cjiwarunkówtransakcji.Przedichrozpoczęciemkupującybyłyproszonyo dokonaniezapisumaksymalnej
kwoty,jakąbyłgotowyprzeznaczyćna zakup.Z koleisprzedającegoproszonoo zapisminimalnejakcepto‑
wanejprzezniegocenysprzedaży.Podokonaniutransakcjipytanosprzedającychi kupującycho satysfakcję
z uzyskanychwyników.Z regułytam,gdzieuzyskanakwotabyłazgodnaz przyjętymiwcześniejzałożeniami,
obiestronyoceniałysamesiebiejakowygranych.Zatemważnebyłonieto,coosiągnąłpartner,tylkoto,co
„ja”uzyskałem.Stanwygrany– wygranyzwiązanyjestzatemz faktemrealizacjiindywidualniezałożonych
celów.Dopókistronajerealizuje,to mapoczuciewygranianawetwtedy,gdybymogłauzyskaćwięcejniż
zakładała.Sytuacjasięzmienia,gdypoznajeuwarunkowaniadrugiejstrony.Zatemdopókistronynieznają
swoichuwarunkowań,to poczuciewygranialubporażkijestsubiektywne;por. [26].

2 Jestto charakterystycznypunktwidzeniadlazarządzaniaprzezcele;por. [28].
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normatywnegoi opartegona wierzew to,żezarównoludzie,jaki organizacjepo‑
dzielająte samewartości.Jeżeliłącząjetakżepewnewięzikulturowe,to stronycha‑
rakteryzujeprzewidywalnośćzachowań[24]. Jednąz konsekwencjizaufanianor‑
matywnegomożebyćosobowycharakterkontaktówpomiędzystronami,którydla
F. Fukuyamystanowibarieręw realizacjicelówrynkowychfirmy:„Wersjakulturowa
zaufaniajestniewątpliwiebardziejnaturalnai powszechna,aletakżebardziejpry‑
mitywna(…),racjonalnośćekonomicznawymaga,byoprzećzaufaniena bardziej
bezosobowychkryteriach”[6,s. 14–15].

W kontekścieorganizacjigospodarczychmożnawyróżnić innytypzaufania
– opartegona wiedzyi interesach,któryto E. Uslanerokreślamianemstrategicznego
[24].Funkcjonowanietegotypuzaufaniawymagawzajemnegouczeniasięczłonków
organizacji,a dalejnegocjacjiw sferzeokreśleniapriorytetówdziałańorazsposobów
ichrealizacji.Niejestto wyłącznieproceszarezerwowanydlaczłonkówdanejfirmy,
aleteżprzebiegaw relacjachz otoczeniemdanejorganizacji.Wydajesię,żetentyp
zaufaniawymagaczasuniezbędnegodlawzajemnegopoznaniasięstron,czylizwe‑
ryfikowania−poprzezdoświadczenie– wzajemnejwiarygodności.

P. Sztompkaanalizujekategorięzaufaniaz punktuwidzeniateoriipodejmowa‑
niadecyzjii dlaniego„Zaufaniejestzakładempodejmowanymna tematniepew‑
nychprzyszłychdziałańinnychludzi”[22,s. 69–70].Innymisłowy,jestto strategia
radzeniasobiez niepewnością.W literaturzez zakresuteoriipodejmowaniadecyzji
powszechniestosowanymkryteriumklasyfikacjiprocesudecyzyjnegojeststopień
wiedzydecydentao skutkachdziałań.Kryteriumto różnicujewarunkipodejmowa‑
niadecyzji,uwzględniającto,czypodejmowanesą onew sytuacji:
a) pewności– jeżeliwiadomoo każdympodjętymdziałaniu,żeprowadziononie‑

zmienniedotakiego,a nieinnegowyniku;
b) ryzyka– jeżelikażdedziałanieprowadzidojakiegośwynikuz pewnegookreślo‑

negozbiorumożliwychwyników,z którychkażdymaprzypisaneprawdopodo‑
bieństwo(zakładasię,żeprawdopodobieństwate są znanedecydentom);

c) niepewności– jeżelijedenz wielusposobówdziałaniabądźteżkilkaz nichma
jakoswenastępstwazbiórokreślonychwynikówmożliwych,którychprawdo‑
podobieństwasą jednakzupełnienieznanelubnawetmówienieo tychprawdo‑
podobieństwachniemasensu[31,s. 428;29].

Zaprezentowanytrójelementowypodziałwarunkówpodejmowaniadecyzjipowi‑
nienbyć,jakto wykazująR. Lucei H. Raiffa,uzupełnionyo czwartyelement– kom‑
binacjęryzyka i niepewności.Argumentacja,żesą  to realnesytuacjedecyzyjne,
opierasięna trzechpodstawowychprzesłankach– zmiennościotoczenia,różnorod‑
nościkonsekwencjipodejmowanychdecyzji,obsadzaniustanowiskkierowniczych
przezosobyposiadającewymaganepozycjąkwalifikacje.W takimujęciuprzyjmuje
siętakże,żeryzykostajesięszczególnymprzypadkiemniepewności[14].
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Założenie,żeniepewnośćto sytuacja,w którejprowadzącynegocjacjeniesą w sta‑
nieoszacowaćkonsekwencjiswoichdecyzji,pociągazasobąszeregkonsekwencji.
Pierwszaichgrupadotyczykwestiistrukturalnych.Jednymbowiemzesposobówra‑
dzeniasobiez niepewnościąjeststworzenieprocedur,którychprzestrzeganiestaje
sięniezbędnedlafunkcjonowaniaorganizacjii jestniezależneodniejsamej.Mamy
tu na myśliwszelkiegorodzajuzewnętrzneregulacjeprawneczyteżwymogistawiane
np. przezsystemyzarządzaniajakością.

Drugagrupakonsekwencjidotykakwestiikomunikacjiz otoczeniemi uczenia
sięorganizacji.FakttenpodkreślaR. Rządcai traktujegojakokluczowąfunkcjęne‑
gocjacjiw procesierozwojuorganizacji[17].Powstajepytanie,czegouczysięorga‑
nizacjaw negocjacjach?Strategiadystrybutywnazakładamożliwośćcelowejdezin‑
formacjidrugiejstrony−zakładamożliwośćpresjii manipulacji.Zatemprzyjęcie,
żew tejstrategiinegocjacji– czyszerzejw tymtypiekomunikacji−stronazdobywa
rzetelnąinformacjęo innychjestzbytdalekoidące,ponieważinnibardziejdezinfor‑
mująniżinformują.Stądteżorganizacjapozyskujewiedzęnietyleo uwarunkowa‑
niachdrugiejstrony,leczo jejtaktycerozgrywaniarozmów.Z drugiejstronyorgani‑
zacjauczysięsamejsiebie,uzyskujeodpowiedzina stopieńskutecznościprzyjętych
strategiidziałania– coi w jakimzakresiez naszejofertyakceptujerynekorazjak
postrzeganasząfirmę.

Trzeciagrupakonsekwencjidotykakwestiitożsamości,czylizdefiniowaniatego,
kimjesteśmy,cowyznaczagranicębycianami,a codecydujeo byciuinnym?Iden‑
tyfikacjatożsamościstajesięmechanizmemradzeniasobiez niepewnością,ponie‑
ważsytuacjatotalnejniepewnościto brakwiedzyo mechanizmachfunkcjonowania
rzeczywistościi konsekwencjachpodejmowanychdecyzji.Organizacjezatemsą po‑
niekądzmuszonedookreślaniaswojejtożsamościchoćbyzewzględuna koniecz‑
nośćwypracowaniapewnychregułredukującychniepewność.Upraszczającsytuację,
możnapowiedzieć,żemająonedowyborudwiedrogi.Pierwszato przeznaczenie
środkówna badania,comożewiązaćsięz ponoszeniemdużychkosztów.Druga
drogato analizadoświadczeńprzeszłościi założenie,żeprzyjętewtedyrozwiązania
mogąbyćrównieskutecznew teraźniejszości.Możnazatempostawićhipotezę,że
organizacje,którenieanalizująswojejprzeszłości,są mniejskutecznew przeciwdzia‑
łaniubieżącymzagrożeniom,osiągającmniejszeefektyekonomiczne.

Przeniesieniedoświadczeńz przeszłościna bieżącedziałaniarynkowebardzo
silnieakcentowanow wywiadachz przedstawicielamiprzedsiębiorstww branży
górniczejna Śląsku3.Zarządzającypolskimifirmamiwidzielinadziejęprzetrwa‑
niana rynkuw kooperacjirównieżz polskimfirmami,z którymiwspółpracowali

3 Mowatu o badaniachrealizowanychw ramachprojektuIKINET(International Knowledge and Inno-
vation Networks for European Integration, Cohesion and Enlargement,EUFP6No. CIT2‑CT‑2004–506242)
realizowanychw ramachpracCentrumBadańPrzedsiębiorczościi ZarządzaniaPAN,raport,Warszawa2005.
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w czasachtzw. realnegosocjalizmu.Mechanizmemumożliwiającymprzetrwanie
byływięzinaturyosobistej.Firmyz kapitałemobcymbyłypostrzeganew kategoriach
wroga,ponieważproponowaływyłączniewięzioparteo możliwośćrealizacjiinte‑
resówbezwnikaniaw relacjeinterpersonalne.Byłato sytuacja,którąopisujecyto‑
wanywcześniejF. Fukyama,zderzeniaracjonalnościekonomicznejopartejna więzi
pomiędzyosobamia racjonalnościekonomicznejopartejna kalkulacjiinteresów[6].

Tożsamośćorganizacji

Jednymz komponentówtożsamościorganizacyjnejjestidentyfikacjapracowni‑
kówz unikalnościącechorganizacjii jejspecyfiką[15,s. 66].Ponadtoorganizacjajest
miejscemfunkcjonowaniawielugrupo odmiennychwzorcachzachowańorazod‑
miennymzakresieprawi obowiązków.Identyfikacjaz grupąorazpełnionąw niejrolą
stanowiąkryteriaprzywyborzedziałań.Tożsamośćzatemmożnatraktowaćjakore‑
zultatinternalizacjidominującychwzorcówbyciasobąw organizacjijakokonstruk‑
cjęunikalnąi niepowtarzalną.W konsekwencjimamydoczynieniaz tworzeniemsa‑
moświadomościgrupy,którejnajistotniejszymelementemjestugruntowaniewśród
jejczłonkówprzekonania,iżto onasamastwarzazasadyswojegofunkcjonowania.

S. Alberti D.A. Whetenzaproponowaliopistożsamościorganizacyjnejzapo‑
mocąnastępującychkryteriów:
1. konsensusupomiędzyczłonkamiorganizacjidotyczącegokwestii„egzystencjal‑

nych”,czylitego,coichłączy,oraztego,coichróżniodinnychorganizacji;
2. czasu,czylikontynuacjii ciągłościprzekazuróżnici podobieństw;
3. przekonaniao zasadnościprzyjętychkryterióww ocenietego,cołączyi tego,co

dzieli;
4. identyfikacjiz organizacją;
5. funkcjonowaniagrupyspołecznej,czyliponadjednostkowegocharakteru,tj. nie‑

zależnegoodwyobrażeńposzczególnychczłonkówzarządu,właścicieliitd.[23,
s. 263–295;20,s. 71;4;5,s. 143−153].

Tożsamośćorganizacyjna−w ujęciuJ. Dutonai J. Dukericha−obejmujegłówne
i wyróżniająceatrybutyorganizacji,m.in.podstawowewartościdanejorganiza‑
cjii szerzejkulturęorganizacyjną,sposobywytwarzaniai produkty[3,s. 517−554;
9, s. 82].W przytoczonejdefinicjizostajeodzwierciedlonadyskusjadotyczącarelacji
pomiędzypojęciamitożsamościorganizacyjneja kulturyorganizacyjnej.Niewcho‑
dzącbliżejw te zagadnienia,możnapowiedzieć,iżw tymujęciutożsamośćpełnirolę
zmiennejzależnej,a kulturajestzmiennąniezależną.Nieoznaczato,żetożsamość
jestczymśstatycznym.Wręczprzeciwnie−macharakteraktywnyi dynamiczny,
któryuwidaczniasięw procesiezmianyorganizacyjnej[18,s. 507].
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JakzauważaK. Konecki,„Dlaczłonkóworganizacjitożsamośćmożeoznaczać
schematpoznawczylubpercepcjęgłównychwyróżniającychcechorganizacji,obej‑
mująctakżejejstatusw porównaniudoinnychorganizacji”[9,s. 82].Możnazatem
powiedzieć,żetożsamośćjestpodstawowymelementemorganizacji,i −jakto okre‑
ślająH. Bouchikikii J. Kimbery– jej„sercemi duszą”[1,s. 20−26].Tożsamośćzatem
wyznaczagranicezmianyorganizacji,któremożnaprzekroczyć,alewtedyorgani‑
zacjazaczynabyćczymśinnym.Dlacytowanychautorówtakrozumianatożsamość
możestanowićpułapkęi ograniczaćmożliwościzmiany.

Niecoinneznaczeniepojęciu„tożsamości”nadająautorzykoncepcjimarketin‑
gowych,dlaktórych jestonaproduktemsprzedażyprzedsiębiorstwa.Generalnie
rzeczujmując,marketingjestprocesemspołecznymi zarządczymkoncentrującym
sięna realizacjizyskówprzedsiębiorstwapoprzezrealizacjępotrzebklientów4.Jed‑
nymz elementówmarketingujestpromocja,którejto narzędziemjestm.in.public
relations[25,s. 214−224].Zwiększenieefektywnościdziałańprzedsiębiorstwawiąże
sięz wielomajegodziałaniami,którychcelemjestmaksymalizacjazyskówprzymi‑
nimalnychkosztach.Jednymz wielusposobówuzyskaniategoefektujestzwrócenie
uwagina danąofertę,a dalejprzekonanieklientówo jejwyjątkowości– pokazaniu
różnicw stopniurealizacjipotrzebw porównaniuz konkurencją.

Bywa,żenp. z powodówtechnologicznychtrudnojestuzyskaćprzewagękonku‑
rencyjną,bowiemwielefirmz danejbranżywykorzystujepodobnesposobyproduk‑
cji,cow konsekwencjiczyniwielcepodobnymioferowaneklientomprodukty.Stąd
teżmarketingposzukujeinnych,pozaproduktowychsposobówuzyskiwaniaprzewagi
rynkowej.Jednymz nichsą działaniaz zakresupublicrelations– sferykomunika‑
cjifirmyzarównoz pracownikami,jaki otoczeniemdanejfirmy.Zadaniemstajesię
wytworzeniew grupachdocelowychzałożonegowizerunkuprzedsiębiorstwa,wy‑
korzystującjegoelementyidentyfikujące,składającesięna jegotożsamość.W tym
ujęciutożsamośćsprowadzonajestdotechnikkontaktuwizualnego,np. wystroju
budynków,ubiorupracowników,znakutowarowegoitp.[2,s. 73−85].

Mamytutajdoczynieniaz instrumentalnymwykorzystaniemtożsamości,ponie‑
ważwielokrotnieniejestonawytworemprzedsiębiorstwatylkojegoreakcjąna to,co
możerealizowaćpotrzebyi oczekiwaniajegoklientów.Przeztermin„wytwórprzed‑
siębiorstwa”rozumiesięprocesuzgodnieńtegokimjestem,dokonywanypomiędzy
pracownikamifirmy.Instrumentalizmpolegana tym,żeto niemydecydujemykim
mamybyć,leczo tym,kimmamybyć,decydujerynek.W językumarketinguozna‑
czato wybórnajbardziejefektywnejstrategiidziałaniawynikającejz uwarunkowań
rynkowych.

W tychdziałaniachścierająsiędwiepostawy.Pierwszato etnocentryzm,czyli
przekonanieo własnejodmiennościi przewadzenadinnymi.W tejpostawiejest

4 Jestto ujęciezbieżnez propozycjąP. Kotlera;por. [11,s. 6].
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głębokozakorzenionawiaraw to,żewszystkichinnychmożnai należymierzyćwła‑
snąmiarą,i zazwyczajciinnisą gorsiodnas.W kategoriachmarketingowychmożna
określićto zjawiskomianempozycjonowaniafirmy.Drugapostawato relatywizm,
któryunikawartościowania,kładącnaciskna różnorodność(inność),którato staje
sięwartościąsamąw sobie.Wszelkiepróbyocenysą przyjmowanebardzonegatyw‑
nie.Toostatniez opisywanychzjawiskokreślasięmianempoprawnościpolitycznej,
a w kontekściemarketingu−poprawnościrynkowej[21,s. 244−248].W działalno‑
ścimarketingowejmożnaobserwowaćdylematpomiędzywartościowaniemróżnic
a poprawnościąrynkową.Tęostatniąwidaćchoćbyw etycepublikacjireklam,która
to wykluczam.in.naganneocenyproduktówkonkurencji.

W tejperspektywietożsamośćstajesięcechąproduktudosprzedażyzarównodla
pracowników,jaki klientówfirmy.Takteżjestpostrzeganai analizowanaw pracach
badawczychkoncentrującychsięm.in.na skutecznościwizualnychkomunikatów
firmy,np. technikperswazji,wyborumediówreklamy,promocji.Z drugiejstrony
dostrzeżenierolitożsamości(identyfikacji)w działaniachmarketingowychwpływa
teżna tworzeniekomórekorganizacyjnych(wymiarstrukturyorganizacji),procedur
(wymiarrelacjipomiędzyelementamiowychstruktur)i strategiidziałania(wymiar
zarządzaniastrategicznego).

Przedstawionedefinicjepojęciatożsamościwskazująna conajmniejtrzysposoby
jegointerpretacjiw literaturzez zakresunauko zarządzaniu:psychospołeczne(wy‑
obrażenieo sobiei organizacji),strategiczne(wyróżnieniefirmyna rynku),marke‑
tingowe(kreowaniezyskuwynikającegoz owegowyróżnienia).

W oparciuo wyróżnioneujęciapojęcietożsamościmożnabardzoogólniezdefi‑
niowaćjakocoś,costanowio odrębnościfirmy,coś,coczynifirmęrozpoznawalną
na rynku,jestto coś,z czympracownicysięidentyfikująi przekazująw czasie.To
cośjestzbiorowąinterpretacjąludzitworzącychorganizację,odnoszącąsiędotego,
czymorganizacjajesti jakąchciałabybyć5.Ogólnycharakterprezentowanejdefini‑
cjiwynikaz faktuwieloznacznościtreścikryjącychsięzasłowemcoś.Treściw nim
zawartesą konsekwencjąprzyjętejperspektywybadawczej.Onato bowiemdeter‑
minujezakrestegopojęcia,przedmiotbadańorazichmetodę[19].

Negocjacjei tożsamośćjakowymiary
typologiiorganizacji

Przedstawionewcześniejujęcianegocjacjii tożsamościmogąbyćwykorzystane
dostworzeniatypologiiorganizacji.Kluczowedlaproponowanejtypologiisą dwie
kategorie:strategiaprowadzenianegocjacji(integratywnavsdystrybutywna)oraz

5 Jestto zbieżnaperspektywaanalizyŁ. Sułkowskiego;por. [20,s. 71−78].
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tożsamościorganizacji(identyfikacjaz ludźmivsidentyfikacjaz systemem).Podej‑
ście typologicznew naukacho zarządzaniubywawykorzystywanewówczas,gdy
analizowanarzeczywistośćjestprzedmiotemocenydokonywanejz punktuwidzenia
pewnychwartości.Napodstawiepewnychzałożeńaksjologicznychbudujesiępewne
wzorce(standardy)działania,któreporównujesiędoanalizowanychzjawisk.Celem
jeststwierdzenie,w jakimstopniuanalizowanarzeczywistośćodpowiadaprzyjętemu
typowiidealnemu.Dalejwskazujesię,któreelementymogąwpływaćna obserwo‑
waneróżnice.Rzeczjasnatypyidealneniewystępująw praktyce,alepozwalająwska‑
zaćna mechanizmyprzebieguzjawiskinteresującychbadaczy.Typyidealnewyko‑
rzystywanesą w wielu,czasamiodległychdyscyplinachnaukowych,np: w ekonomii,
socjologii,fizyce.Metodata wykorzystywanadoanalizyprzedsiębiorstwmiędzyna‑
rodowychpozwalana ichróżnicowaniezewzględuna cechyinteresującebadacza.

Dwuwymiarowątypologięorganizacjiprzedstawionona rysunku1.

Rysunek1�Dwuwymiarowatypologiaorganizacji

Dystrybucyjny sposób
negocjacji  

Organizacja jako
korporacja  

Organizacja liderów

 

Identyfikacja
z pracownikami

 

 

Identyfikacja
ze standardami działania

Organizacja jako
wspólnota

 

 

 

Organizacja jako
biurokracja

 

Integracyjny sposób
negocjacji

 

 

 Źródło:opracowaniewłasne.

Organizacja jako wspólnota.Identyfikacjaz pracownikamiprzyjednoczesnym
integracyjnymmodelunegocjacjiprowadzidowykształceniatożsamościgrupowej,
silnychwięzipomiędzypracownikamiopartycho grupowąsolidarność– organizacja
jakowspólnota.Z tymtypemorganizacjimamydoczynieniaw przypadkuprzedsię‑
biorstwjapońskich,a w polskiejperspektywiehistorycznejz latami„Solidarności”
(1980/1981).Występujeontakżewspółcześnieszczególniew sytuacjachkonfliktów
pomiędzypracownikamia pracodawcą.Wewnątrzgrupdominujerodzajzaufania
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normatywnego– opartegona wierzew przestrzeganieidentycznychnormi warto‑
ścibędącychpodstawązachowańw organizacji.Ważnymkryteriumkonstytuującym
tentyporganizacjijestświadomośćistnieniaw czasie– kontynuacjipewnejtradycji
postaw,zachowańitp.PrzywołującterminologięF. Fukuyamy,jestto organizacjao‑
partana silnychwięzachpomiędzyosobami– organizacjawspólnoty.

Organizacja liderów.Przeciwieństwemorganizacjiwspólnoty jest typorgani‑
zacjizwiązanyz dystrybutywnymsposobemnegocjacjipołączonychz identyfikacją
z systemem−zestandardamidziałaniaw danymprzedsiębiorstwie.Owestandardy
to np. sposóbwyznaczaniacelów,kryteriaawansu,sposóbrozliczaniazawyniki
pracy.Zwyklenegocjacjesą prowadzoneprzezreprezentanta(‑ów)danejgrupy.Z re‑
gułyrolętę spełniaformalnylidergrupy.W tymtypieorganizacjimamydoczynienia
z tożsamościąz liderem,jakożeto odniegozależymożliwośćrealizacjiinteresów
danejgrupy.W grupachtychdominuje,korzystającz terminologiiE. Uslanera,za‑
ufaniestrategicznewobecprzywódcówopartena wiedzyi doświadczeniu.Przykład
mogąstanowićwszelkiezhierarchizowaneorganizacje,w którychdecydującąrolę
odgrywająumiejętności„polityczne”przywódcóworazichcharyzma.

Organizacja korporacyjna.Kolejnytypto  identyfikacjaz pracownikamiprzy
jednoczesnymdystrybutywnymmodelunegocjacji.Modelowyprzykłademmogą
tu byćnp. korporacjezawodowe(prawnicy,lekarzeitp.),aletakżeprzedsiębiorstwa
o rozproszonejstrukturzewłasnościowej.W tymtypiedominujenaciskna realiza‑
cjębieżącychcelówdanejgrupyinteresów.Mamytutajdoczynieniaz „mieszanką”
zaufaniastrategicznegoi normatywnego.Z jednejstronybycieczłonkiemgrupyna‑
rzucapewnenormyzachowań,z drugiejzaśobecnośćw niejjestefektemwyboru
strategicznego– kalkulacjiinteresów.Dylematinteresgrupyvsinteressystemujest
zwyklerozstrzyganyna korzyśćgrupy.Organizacjajakokategoriawspólnegodobra
istniejewyłączniew sferzedeklaracji,a niefaktycznychprzesłanekpodejmowanych
działań– jestbranypoduwagęwyłącznieinteresgrupy,którejsięjestczłonkiem.

Organizacja jako biurokracja.Ostatnitypto połączenieidentyfikacjizestandar‑
damii integracyjnymsposobemprowadzenianegocjacji.Wydajesię,żejestto naj‑
bardziejpożądanyz punktuwidzeniaefektywnościprzedsiębiorstwatyporganiza‑
cji,ponieważumożliwiaoptymalnewykorzystanie(z punktuwidzeniastandardów
ekonomicznych)zarównokapitałuintelektualnego,jaki ekonomicznegoprzedsię‑
biorstwaprzyjednoczesnejidentyfikacjizestandardamidziałania.Występujetutaj
zarównozaufanieopartena kalkulacjiinteresów,jaki zaufanienormatywne.W tym
typieorganizacjikategoriadobrawspólnego– rozumianegojakorealizacjacelów
i interesówcałejorganizacji−scaladziałaniajejczłonków.

Zaprezentowanadwuwymiarowatypologiaorganizacjiwydajesiębyćniewy‑
starczającadlaprzewidywaniaefektywnościdziałańdanegoprzedsiębiorstwa.Or‑
ganizacjajakowspólnotamożehamowaćprocesywprowadzaniazmianzewzględu
na dominacjęwięzinaturyosobistej.Z drugiejjednakstronyniemożnaprzesądzać,
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iżbędąto wyłącznieprzedsiębiorstwaskazanena porażkęrynkową.Doświadczenia
firmrodzinnychwykazują,iżsukcesyrynkowesą takżei ichudziałem.Przyjmując
punktwidzeniaCh.Hampdena‑Turnerai A. Trompenaarsa,możnastwierdzić,że
o rozwojufirmyniedecydujejejtyp,tylkosposób,w jakifirmarozstrzygadylematy
wynikającezesprzecznościróżnychsystemówwartości[7].

Dlaposzukiwaniazwiązkówprzyczynowo‑skutkowychpomiędzytypemorgani‑
zacjia jejpozycjąrynkowąnależywłączyćtakżeinnezmienne,np. zasobykapitałowe,
stantechniczny,wiedzęi kompetencjeludziitd.Możnawskazaćwieleczynników
składającychsięna sukcesrynkowy,a dlanaszychrozważańprzyjęto,żepostrzeganie
czasujestzmiennąwyjaśniającąróżnicew dynamicerozwojufirm.W naszychba‑
daniachwyróżniliśmytrzyperspektywyczasoweorganizacji:przeszłość,przyszłość
i teraźniejszość.Perspektywaczasowato lokalizacjaw czasietego,codlaorganizacji
jestważnez punktumożliwościrealizacjijejcelówi interesów[27,s. 51−65].

Organizacjenastawionena przeszłośćwyróżniaprzekonanie,żepewnezależ‑
nościprzyczynowo‑skutkowesą trwałew czasiei ichutrzymaniegwarantujeefek‑
tywnośćpodejmowanychdziałań.Przedsiębiorstwategotypucharakteryzujeduży
stopieńkonserwatyzmupodejmowanychdziałań(oparciesięna sprawdzonychpro‑
cedurach),coz jednejstronymożehamowaćichinnowacyjność,a z drugiejstrony
pozytywniewpływana możliwośćprzewidywaniadziałańdanejfirmy.Właśnieowa
przewidywalnośćmożebyćjejatutemw grzerynkowej.W organizacjachtegotypu
istniejesilnatendencjadomaksymalnejcentralizacjiwładzyi rozbudowaniapio‑
nowychstrukturzarządzania.Wrazz zajmowanymmiejscemw hierarchiiwiążesię
formalnystatusdanejosoby.

Organizacjeo hierarchicznejstrukturzei wysokimznaczeniustatusuformalnego
utożsamiasięz firmami,którymtrudnojestosiągnąćsukcesgospodarczyzewzględu
na ichniewielkąskłonnośćdopodejmowaniaryzyka.Liczneprzykładynp. firmja‑
pońskichprzeczątaksformułowanejtezie.Zapewnepotrzebajeszczeczegoświęcej,
bymócokreślićzwiązekprzyczynowo‑skutkowypomiędzyorientacjąna przeszłość
a efektywnością.Tymczymśmożebyćsynchronicznepojmowaneczasu,czylicy‑
klicznewystępowaniewydarzeń,mająceswójczasi miejsce[27,s. 146−167].W tym
wymiarzeczasufirmyformułująceledorealizacjii jednocześnieuważają,żejestkilka
sposobówpostępowaniaumożliwiającychichwykonanie.W kulturachsynchronicz‑
nychludziewykonująkilkaczynnościjednocześnie,dbająco pozytywnerelacjepo‑
międzysobą.„Kulturysynchroniczneniosąswojąprzeszłośćprzezteraźniejszość
w przyszłośći niezgodząsięna żadnezmiany,dopókiniezyskająpewności,żeich
dziedzictwojestniezagrożone”[7,s. 161].

Dlaorganizacjinastawionychna teraźniejszośćważnejestto,cosiędzieje„tu i te‑
raz”.Orientacjana teraźniejszośćsprzyjabudowaniuinstrumentalnychrelacjipo‑
międzypracownikami.Takwięcpracownikjesto tyleprzydatny,o ilebędziereali‑
zowałinteresygrupy.Niemożnategołączyćz kolektywizmem,bowiemw kulturze
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teraźniejszościliczysięindywidualnywymiarpracy.Tegotypupodejściewpływaza‑
pewnena systemymotywacji(np. premiowaniew stosunkowokrótkichodstępach
czasu)politykęzatrudnienia,szkoleńitd.Podobnycharaktermająrównieżrelacje
z klientami,którychto atrakcyjnośćjestfunkcjąbieżącychzysków.Konsekwencją
możebyćinnykształtzwieranychumów,formyrozliczeń,zawieraniesojuszówstra‑
tegicznychitp.

Organizacjetegotypuniezamykająsięna kontaktymogąceprzynieśćdoraźne
korzyści,natomiastnatężenietegotypudziałańjestznaczniemniejszew porównaniu
z firmamizorientowanymina przyszłość.W tymkontekściemożnamówićo więk‑
szejotwartościfirmzorientowanychna przyszłośći zapewnegotowościdobudowy
długotrwałychrelacjiz klientami.Teraźniejszośćw odróżnieniuodprzeszłościcha‑
rakteryzujesekwencyjnetraktowanieczasu−precyzyjneplanowanieczynności.
W tymwymiarzeliteralnietraktujesięmaksymę„czasto pieniądz”i wszelkieod‑
stępstwaodharmonogramuodbieranesą w kategoriachzagrożeń.To,cowyróżnia
teraźniejszośćodinnychorientacjiczasowych,to silnyakcentna realizacjęmaksymy
celuświęcaśrodki.

Organizacjezorientowanena przyszłośćnietracąz perspektywyzysków.Odkła‑
dająichmaksymalizację,wierząc,żebieżąceinwestycjeprzyniosąkorzyścirozło‑
żonew czasie.Zapewnejestteżtak,żeludziezwiązaniperspektywązyskusą bardziej
skłonnidonawiązywaniawspółpracy,przezcoinaczejfunkcjonujeobieginformacji
w zespołach.Dzieleniesiępracownikówpomiędzysobądoświadczeniamimaklu‑
czoweznaczeniedlauczeniasięorganizacjii jejreakcjina zmiany.Imbardziejor‑
ganizacjazorientowanajestna przyszłość,tymrzadziejzmianypostrzeganesą jako
zagrożenie.Orientacjana przyszłośćinaczejrozstrzygakwestiezwiązanez interesami
grupyi jednostkiw porównaniuz orientacjąna teraźniejszość.Tapierwszawyraź‑
niepodkreślaznaczenieindywidualnejpracyjednostki,a ta drugamocnopodkreśla
dopasowaniepracownikadozespołu,w którymbędziepracował.

W sferzezarządzaniaorientacjana czasodzwierciedlonajestw strukturzeprzed‑
siębiorstwa.Orientacjana przyszłośćwiążesięz rozbudowądziałów:planowanie,
badaniemrynków,rozbudowąprogramówlojalnościowychitp.Orientacjana te‑
raźniejszośćto z koleipremiowaniebieżącychsukcesów,naciskna osiąganiespek‑
takularnychwynikówitp.Zewzględuna różnąwagęprzykładanądoróżnegotypu
przedsięwzięć(np. firmynastawionena przyszłośćmogąbyćbardziejskłonnedo
nakładówna badaniarynku)inaczejrozkładająsiękosztyfirmy,a teżi innewarto‑
ścistająsiękluczowymidladanejorganizacji.

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   150 2011-05-10   11:38:54



ORGANIZACJAI KIEROWANIE•nr 1/2011(144) 151

Negocjacjei tożsamośćjakowymiarytypologiiorganizacjigospodarczych

Wnioski

Niezmiernierzadkow literaturzeprzedmiotupodejmowanajestproblematyka
negocjacjii tożsamościorganizacjiw kontekścieopisuprocesówzarządzania.Rów‑
nieniewielejestbadańempirycznych,którychprzedmiotemjestanalizawpływuobu
tychzmiennychna pozycjęekonomicznąi rynkowąprzedsiębiorstw.Istniejezatem
potrzebarealizacjibadańweryfikującychsformułowanąhipotezęo istnieniuzasy‑
gnalizowanejzależnościprzyczynowo‑skutkowej.Istotnebyłobyprzeprowadzenie
badańilościowychpokazującychstatystycznezależnościpomiędzywyróżnionymi
zmiennymi.Istniejepewienproblemmetodologicznywynikającyz faktu,iżterminy
negocjacjioraztożsamościsą nieostre,alebezjegopodjęciatrudnobędziemówić
o rozwojutejproblematykibadawczej.

Punktemwyjściaanalizymożebyćtypologiaorganizacjigospodarczychpowstała
w oparciuo kategorietożsamościi negocjacji.Wydajesię,żeprzyjęcietejperspek‑
tywyotwieranowepolapoznawczew analizieorganizacjigospodarczych,poszuku‑
jącewyjaśnieńzachodzącychprocesówzarządzaniaw sferzekomunikacji.Owym
nowympolempoznawczymjestwprowadzeniezmiennejpercepcjiczasu,któramoże
wyjaśniaćkwestięzaufaniaw organizacji,jejpostawwobecryzykaczypozycjęryn‑
kowąprzedsiębiorstwa.Niepowinnosiępomijaćwpływuorazznaczenia innych
czynnikówdlaprocesówzarządzaniaprzedsiębiorstwem– technologii,zasobówka‑
pitałowychitd.Kategorienegocjacjii tożsamościwyznaczająinnąperspektywępo‑
znawczą,a takżeprowadządoinnychwskazańnaturypraktycznej.
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NEGOCJACJEI TOŻSAMOŚĆJAKOWYMIARY
TYPOLOGIIORGANIZACJIGOSPODARCZYCH

Streszczenie

Celemtegoartykułujestprezentacjatypologiiorganizacjidokonanejw oparciuo sposoby
komunikacjiw sytuacjiróżnicinteresóworazprzedmiotówtożsamościorganizacjigospo‑
darczych. Rozwinięta zostaje teza głosząca, że organizacje cechują odmienne sposoby
komunikacjiw sytuacjirozbieżnościinteresóworazodmienneprzedmiotyichtożsamości.
Przyjęto,żesposóbkomunikacji(integratywnyvsdystrybutywny)i przedmiottożsamości
(ludzievssystem)są wymiaramistanowiącymipodstawędostworzeniatypologiiorganizacji:
wspólnoty,korporacji,biurokracjii liderów.
Dla wyjaśnienia różnic w  procesach zarządzania pomiędzy wyróżnionymi modelami
wykorzystanotakiezmienne,jak:zaufanie,ryzykoorazpercepcjaczasu.Stworzenietypologii
organizacjigospodarczychw oparciuo  teorięnegocjacji i  tożsamościstajesiępunktem
wyjściadosformułowaniahipotezyo  ichwpływiena pozycjęrynkowąprzedsiębiorstwa.
Postulujesięjejweryfikacjęw oparciuo ilościowebadaniaempiryczne.

Słowakluczowe:negocjacje,tożsamość,kulturaorganizacyjna

NEGOTIATIONSANDASDIMENSIONOF
TYPOLOGYECONOMICSORGANIZATION

Abstract

The purpose of this article is model presentation of typology economics organization
according dimention of diferent types of communications in situation of difference of
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interestandobjectsofidentitiesofeconomicorganizations.Thesishasbeendevelopedisthat
organizationshasbeenchracteristicedbydifferenttypesofcommunicationsinsituationof
divergenceofinterestanddifferentobjectsoftheiridentities.Itaccept,thattypeofcommuni‑
cation(integratywnyvsdystrybutywny)andobjectofidentity(peoplevssystem)isdimension
forcreationbase typologyoforganization:communities,corporation,bureaucracyand
leaders.
Ittakeadvantageforexplanationofdifferenceinprocessesofmanagementsamongdifferred
modelssuchvariableas trust, riskandperceptionof time.Creationtypologyeconomic
organizationaccordingto theoryofnegotiationandidentityitbecomespointofviewfor
formulatinghypothesisabouttheirinfluencesonmarketratingofenterprise.Marketrating
ofenterpriseispostulatedto quantitativeempiricalresearchverification.

Keywords:negotiation,identity,organizationalculture
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BrianTracy

Turbostrategia,21skutecznychsposobów
na przekształceniefirmyi szybkiezwiększeniezysków

WydawnictwoMTBiznessp�z�o�o,Warszawa2010

KsiążkaBrianaTraciego,jednegoz największychspecjalistóww dziedziniepopra‑
wianiawynikóww szerokopojętymbiznesiei w sprawachrozwojuosobistego,jest
kolejnymsukcesemwydawniczym.Polskietłumaczenietejksiążkiukazałow tym
rokuw wydawnictwieMTBiznes.

W książcetej,którąmożnanazwaćalfabetemfirmy,BrianTracyzawarłesencję
swegokilkudziesięcioletniegodoświadczeniaw pracyz kadrąmenedżerskąniższego
i wyższegoszczeblana całymświecie.Niewahałsięsięgnąćdodorobkunajwiększego
ekspertaw dziedziniezarządzaniaPeteraDruckera,któremuzadedykowałtę pozy‑
cję.Jestto swoistekompendiumwiedzyi streszczenienajlepszychpozycjina rynku
literaturyo zarządzaniu.Uważam,żejestto bardzociekawywstępdoinnychpozy‑
cjiobejmującychi rozwijającychkażdyz dwudziestujedenrozdziałów.Możeto być
równieżciekawepodsumowaniei usystematyzowaniewiedzyjużposiadanej.

Możnapowiedzieć,że jest to podejściekompleksowe,ujmującewszystkieob‑
szaryi najważniejszeproblemyzarządzaniaprzedsiębiorstwem.Jeślichcemysolid‑
niezgłębićtajnikizarządzania,niemożemysięograniczaćtylkodojednegoobszaru
i jednegoproblemu.Książkaopisuje21obszarów,a wśródnichszeregzagadnieńdo‑
tyczącychusprawnianiadziałaniafirmyi wzrostujejefektywności.Każdyrozdział
pokazujewybranezagadnieniena dwóchpłaszczyznach– przedsiębiorstwai życia
osobistegopracownika.Pokazujeto,jakuniwersalnesą proponowanezasady.Autor
książkizwracaszczególnąuwagę,w jakwielkimstopniuna wynikifirmyskładająsię
osiągnięciai wkładposzczególnychpracowników,począwszyodkadrymenedżer‑
skiej,poprzezpracownikówbiurowych,skończywszyna handlowcach.

Główną myśl prezentowaną w  książce dobrze obrazuje poniższa anegdota,
którąpozwolęsobieprzytoczyćzaautorem.Będzieto wersjaskrócona.AlbertEin‑
stein prowadził wykłady na  Uniwersytecie Princeton. Po jednym z  egzaminów
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w zaawansowanejgrupiestudentówfizyki,jegoasystentzadałmupytanie:„Panie
Profesorze,czyniebyłyto abyte samepytaniaegzaminacyjne,jakiezadałpantejsa‑
mejgrupiew zeszłymroku?’’.Einsteinpo namyśleodpowiedział:„Tak,to byłyte same
pytania’’.Asystentzapytałniepewnie:„AleżPanieProfesorze,jakmógłPanpostawić
te samepytaniatejsamejgrupiestudentówprzezdwalataz rzędu?’’.Znamiennabyła
odpowiedźEinsteina:„Cóż,odpowiedzisięzmieniły’’.Anegdotata świetnieobrazuje
dzisiejszeobliczeprowadzeniajakiegokolwiekbiznesu.Otoczeniezmieniasięw tak
szybkimtempie,żeprowadzeniefirmywymagaciągłychzmiani dostosowywania
strategiidonowychwarunków.PeterDruckerpowiedział,żedzień,w którymusią‑
dzieszi pomyślisz,żetwojafirmadziałaświetniei nicjużniemożnazrobić,to dzień
początkukońcatwojejfirmy.

BrianTracyproponujemenedżeromrozpoczęcierestrukturyzacjifirmyodjej
analizyfundamentalnej.Natymetapienależyujawnićnajwiększewadyorazzalety
swojegoprzedsiębiorstwa.Dokonujemytegopoprzezopisanieswoichnajefektyw‑
niejszychobrazówdziałalnościpracownikóworazproduktówi umiejętności,które
przyczyniająsiędoosiągnięciasukcesu.Następnieformułujemystrategięi celeprzed‑
siębiorstwadotyczącesprzedaży,personelu,dystrybucjii rozwojuklientaorazokre‑
ślamydziałania,jakiebędziemypodejmowaćdlazrealizowaniatychcelów.

Autorproponujenieustannezadawanie sobiepytania: ,,Czygdybym jeszcze
razbudowałfirmęodnowa,to czyposiadającobecnąwiedzę,podjąłbymte same
decyzje?’’.Kolejnąmetodąpomocnąw wyznaczaniustrategiii etapówichosiągnię‑
ciajesttworzeniewizjiidealnegoprzedsiębiorstwazapięćlat,począwszyoddzisiaj.
Następnie,widzącidealnycel,cofamysię,tworząckolejneetapy,którepozwoląnam
uzyskaćpożądanewyniki.Nakażdymomawianymstopniurestrukturyzacjikluczowe
jestkierowaniesięwartościami,jakiezawieraw sobiemisjafirmy,z którąmusząsię
utożsamićwszyscypracownicy.

W dalszejczęściksiążkiTracyskupiasięrównieżna marketingu,którywedle
słówPeteraDruckerajestjednymz dwóchfilarówprzedsiębiorstw,„ponieważcelem
przedsiębiorstwajestpozyskiwanieklienta,maonodwie− i tylkodwie− podstawowe
funkcje:marketingi innowację.Marketingi innowacjadająwyniki”.Wszelkiedecy‑
zjemarketingowepowinnybyćpodejmowanew oparciuo konkurencję.Należy,,po‑
dziwiać”najlepszych,niebaćsięichnaśladowaćorazdążyćdoperfekcji.Oczywiście
trzebastalestaraćsięrównieżposzukiwaćsposobówzaspokajaniaklientów,które
dadząnamprzewagęna rynku.Pomocnena tymetapiesą prostepytaniatypu:Co
właściwiesprzedajesz?Jakiecenyustalasz?Czyjesteśatrakcyjnydlaklientów?Jakich
środkówpromocjiużywasz?Kolejnopojawiająsiępojęcia:markii wizerunkuoraz
wartości,jakieniosąonezasobą.Uważateż,żewewszystkichdecyzjach,procesach
i etapachpodstawowązasadąpowinnobyćupraszczanie.Tracyporuszarównież
problemanalizyproduktówpodwzględemzyskówi kosztów,jakiegenerujekażdy
oferowanyprodukt.
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Dużąuwagępisarzprzywiązujerównieżdowywodzącejsięz JaponiimetodyKa‑
izen,któraakcentujekoniecznośćzaangażowaniacałegozespołuw ulepszaniekon‑
dycjifirmyi poprawęjakości,którajestkluczemdosatysfakcjiklienta.

BrianTracypoświęcaswojąuwagęarcyważnejkwestii,jakąsą ludziew firmie.
Sugerujewielkąrozwagęw materiipersonalnejorazstałąocenęswoichpracowni‑
ków.W nawiązaniudorozdziałupt.Wybierz odpowiednich ludzi,autorzajmujesię
potencjałempracowników,którzy,jegozdaniem,są najważniejsidlaprowadzonej
działalności.Abyzmaksymalizowaćkorzyścipłynącez zatrudnionegopersonelu,na‑
leżyzastosowaćkilkakroków.Należyocenićkompetencjewszystkichpracowników
w skaliodjednegododziesięciu.Wszelkiedecyzjepersonalnetrzebapodejmować
bardzorozważnie i z wyprzedzeniem,przeprowadzającrozmowyz przynajmniej
trzemakandydatami.Z każdymz nichnależyrozmawiaćtrzykrotniew różnych
miejscachi z udziałemtrzechróżnychosób.Pozwolito na lepszepoznanieaplikanta
i obiektywnąocenę.Ważnesą referencje,a najlepszymikandydatamisą osobypozy‑
tywnienastawione,dającesięlubić.Jestto o tyleważne,żew obecnychczasachbar‑
dzoistotnajestgrazespołowa.W stworzeniuzespołunależyrównieżzwracaćuwagę
na pracownikówsilniezmotywowanychi kompetentnych.Wartorównieżstalez nimi
rozmawiać,określająccelei wyniki,jakichodnichoczekuje.

KsiążkaBrianaTraciegopt.Turbostrategia, 21 skutecznych sposobów na przekształ-
cenie firmy i szybkie zwiększenie zyskówto jednaz najlepszychpozycji,jakiew ciągu
swojejczterdziestoletniejkarieryzawodowejnapisałczołowyspecjalistaamerykań‑
skiw dziedziniezarządzaniazasobamiludzkimii organizacjiczasu.Przedstawione
strategiepozwalająuzdrowićprzedsiębiorstwoborykającesięz problemami,a firmie
dobrzeprosperującejzapewnićdalszy,dynamicznyrozwójw przyszłości.Tenporad‑
nikzarządzaniaprzedsiębiorstwempomożekażdemuznaleźćodpowiedźna nurtu‑
jącegopytaniaw odniesieniudodziałalnościjegowłasnejfirmyorazwskażetrafne
rozwiązaniaproblemów,na jakiemożeonnatrafić.Z całąpewnościąksiążkata jest
sprawdzonymsposobemuruchamianiawszystkich„cylindrówsilnikafirmy’’oraz
kompendiumwiedzydlawszystkichzainteresowanychnowocześnie i efektywnie
prosperującymprzedsiębiorstwem.

Książkaskierowana jestgłówniedogrupy ludzizwiązanychz własnądziałal‑
nościągospodarcząi jejdynamicznymrozwojem,menedżerówwyższegoszczebla,
możebyćteżpomocnawykładowcomwyższychszkółekonomicznychorazstuden‑
tomkierunkuzarządzanie.

Kamila Grzesiak
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Podstawywyborówstrategicznychw przedsiębiorstwach

redakcjanaukowaElżbietaUrbanowska-Sojkin
PWE,Warszawa2011

Książkapt.Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwachjestpoświę‑
conaproblematycewyborówstrategicznych,wyjaśnieniuichuwarunkowańi skut‑
ków.Jestto zagadnieniez pograniczateoriipodejmowaniadecyzjii zarządzaniastra‑
tegicznegoo dużymznaczeniunaukowymi praktycznym.Zespółkierowanyprzez
ElżbietęUrbanowską‑Sojkindokonałsolidnegoprzegląduświatoweji polskiejlite‑
raturyw tymzakresie.Stwierdzeniebrakuistotnychbadańnadproblematykąwy‑
borówstrategicznychw Polsceskłoniłobadaczydozrealizowaniabardzotrudnego,
wręczpionierskiegoprojektuzbadaniamyśleniai zarządzaniastrategicznegow pol‑
skichprzedsiębiorstwachprzedstawionych.Badaniaprzeprowadzonemetodąankiety
pocztowej(201ankiet)dotyczyłypięciuobszarówproblemowych:
1. Podejściadozarządzaniastrategicznegoprzezkadrękierownicząbadanychprzed‑

siębiorstwi wpływutypupodejściana wyborystrategicznew przedsiębiorstwie.
2. Postrzeganiaprzezkadrękierownicząwpływuotoczeniana ichprzedsiębiorstwo.
3. Wewnętrznychuwarunkowańwyborówstrategicznych.
4. Rodzajudokonywanychw przedsiębiorstwachwyborówstrategicznych.
5. Związkucelówi strategiiz wynikamiprzedsiębiorstwa.

Funkcjęwprowadzającądobadań,a zarazemfunkcjęintegratoraksiążkizłożo‑
nejz 10rozdziałówspełniajądwapierwszerozdziały.Rozdziałpierwszywprowadza
Czytelnikaw złożonąnaturęprocesówwyborówstrategicznych,ichuwarunkowań
i skutków,definiujegenezęproblemui wsparcieteoretyczneproblematykiwyborów
strategicznych.Autorzydostrzegająpodstawęteoretycznąproblematykiwyborów
strategicznychzarównow teoriachekonomicznych, jak i  teoriachz zakresunauk
o zarządzaniu.Definiująproceswyborówstrategicznychi jegouwarunkowaniaze‑
wnętrzneorazwewnętrzne.Integrującąrolęspełniateżrozdziałdrugiprezentujący
założeniametodycznebadańi modelbadawczy.Zostajątu szczegółowozaprezento‑
waneobszarybadawcze,opisanametodykabadańi sposóbanalizydanych.

Kolejnerozdziały(z wyjątkiemrozdziałudziesiątego)prezentująwynikibadań
empirycznychdotyczących jednegoz obszaróww ujednoliconymukładzie:ana‑
lizaliteraturyprzedmiotui określenielukipoznawczej,sformułowaniehipotezba‑
dawczych,analizadanych,weryfikacjahipotez,opisrezultatówbadawczych,wnio‑
skówpoznawczych i aplikacyjnych.Dzięki jednolitej strukturzeposzczególnych
rozdziałówstanowiąoneczęściowoautonomicznezadaniabadawcze,coułatwia
studiowanieksiążki tymCzytelnikom,którzysą zainteresowaniszczególnie jed‑
nymaspektemczyobszarembadań.Rozdziałdziesiątymainnyukładodpozosta‑
łychi zawierawynikiposzukiwańumożliwiającychprzygotowaniewewnętrznych
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i zewnętrznychdeskryptorówefektywnościprzedsiębiorstwaprzyzastosowaniu
modelowanialogitowego.

Szczególnieciekawesą wynikibadaniapodejściamenedżerówdozarządzania
strategicznegoi wpływutegopodejściana przebiegwyborówstrategicznych.Różne
podejściabyłytu rozumianejakoidentyfikowaniesięmenedżerówz jednąz czte‑
rechszkółzarządzaniastrategicznego:planistyczną,pozycyjną,ewolucyjnąi zaso‑
bową.Interesującesą teżbadaniapercepcjiotoczeniaprzezbadanychmenedżerów.
Ciekawesą nietylkowynikitychbadań(przytłaczającaprzewagapodejściaplani‑
stycznegoi pozycyjnego),aleteżsposób,w jakiprzełożonotenproblemna pytania
w kwestionariuszuankiety.

Ciekawe wyniki przyniosło też badanie otoczenia polskich przedsiębiorstw.
Wbrewtemu,cosądząniektórzyuczeni(powszechnyjestpogląduczonych,żeświat
jestna krawędzichaosu),tylko5%menedżerówtwierdzi,żedziaław otoczeniuo wy‑
sokiejburzliwości,72%uważa,żeotoczeniejestprzeciętnieburzliwe,a natomiast
23%sądzi,żeotoczeniemaniskąburzliwość.Stwierdzonoteżfaktróżnicowaniawy‑
borówstrategicznychw zależnościodobecneji spodziewanejburzliwościotoczenia.
Zbadano,w jakiejczęścibadanychprzedsiębiorstwdominująwyboryinspirowane
czynnikamiwewnętrznymi,a w jakiejzewnętrznymi.Większośćbadanychprzedsię‑
biorstwreprezentowaładeterminacjęwewnętrzną(55%),a to miałowpływna wybór
celówi rodzajustrategii,a takżewiększąskłonnośćdorozwojuwewnętrznegoi kon‑
kurowanianiskimkosztem.Zdiagnozowanoczęstotliwośćwyborówstrategicznych
w ujęciumodeluH.I. Ansoffa.Najwięcejprzedsiębiorstw(36%)wybierałobezpieczną
strategiępenetracji,prawietylesamostrategiędywersyfikacji(34%),17%− strategię
wybrałostrategięrozwojurynkui tylko13%−strategięrozwojuproduktu.

Przedmiotembadańbyłyteżwyborydotyczącestrategiikonkurencji.Wyniki
badańpotwierdziływynikianalizprowadzonychw innychkrajach,m.in.w Japonii,
z którychwynika,żeprzedsiębiorstwaunikajączystejstrategiikosztoweji czystej
strategiidyferencjacji,starającsięrealizowaćkombinacjęobydwuprzewagkonku‑
rencyjnych.Strategięhybrydowąkonkurencjistosowało55%badanychprzedsię‑
biorstw,21%stosowałoczystąstrategiękosztową,a 24%−czystąstrategiędyferen‑
cjacji.Zaprzeczato potocznejopinii,żepolskieprzedsiębiorstwakonkurująprzede
wszystkimniskimpoziomemkosztów.

Jakwynikaz tegokrótkiegoi niesystematycznegoprzegląduwynikówbadańza‑
prezentowanychw książcept.„Podstawywyborówstrategicznychw przedsiębior‑
stwach”,Czytelnikznajdziebardzodużoważnychproblemówzwiązanychz zarzą‑
dzaniemstrategicznymprzedsiębiorstwemrozwiązanychzarównona płaszczyźnie
teoretycznej,jakteżw oparciuo wynikiciekawychi dobrzeprzeprowadzonychba‑
dańempirycznych.

Podsumowując– recenzowanaksiążkaprezentujebardzowartościowe,w wielu
obszarachpionierskiewynikibadań.Prezentowanew książcebadaniaempiryczne
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znaczącorozszerzająwiedzęo polskichprzedsiębiorstwachi ichzachowaniachstra‑
tegicznych,pozwalają też,dziękiprzywoływaniubadańzagranicznych,pokazać,
na ilete zachowaniasą podobnedostwierdzonychw innychbadaniach.Książkama
przedewszystkimdużąwartośćnaukowąi jestważnymźródłemwiedzydlabadaczy
zajmującychsięproblematykązarządzania.Myślę,żezewzględuna ciekawewyniki
badańempirycznychmożeteżstanowićinspirującąlekturędlamenedżerówi stu‑
dentówkierunkuzarządzanie.

Maria Romanowska
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OFICYNAWYDAWNICZA
SGHPOLECA

Polskiepraktykiinnowacyjne�Aspektyteoretyczne
i badaniaempiryczne

MałgorzataGolińska-Pieczyńska

W książceprzedstawionorozważaniadotyczącetego,w jakimstopniuobecnie
pojmowanyprocesinnowacjistajesięcorazbardziejzłożony– analizęprzeprowa‑
dzonozarównopodkątemteoretycznym,jaki zebranychprzykładówpraktykinno‑
wacyjnychw funkcjonującychorganizacjach.W pracyzaproponowanosprzężone
podejściedoprocesuinnowacyjnego(niezaniedbującoczywistychpodstaweko‑
nomicznychtegoprocesu),uwzględniającew szczególnościpolitykęwiedzy,aleteż
uwypuklająceistotnywpływna innowacyjnośćprocesówzwiązanychz psychologią
społeczną,a idącdalej– z mentalnymizachowaniamijednostekw modernizujących
sięspołeczeństwach.Uwzględnienietychaspektówna pewnoprzyczynisiędozaist‑
nienianowychpodejśćw ekonomicznejrzeczywistości,comożewskazać,jakwiele
organizacjimaszanseodnieśćsukcesrynkowyw trudnychobecniewarunkachma‑
kroekonomicznych,stosującpodejście innowacyjne,uwzględniającewspomniany
wyżejzakresproblematyki.

Jedenz recenzentówniniejszejpracystwierdza,żerozważaniazawartew książce
byłyprowadzonew kontekściespołeczno‑psychologicznym,ponieważ„poznanie
podstawi mechanizmówfunkcjonowaniapraktykinnowacyjnychułatwiadziałanie,
sprzyjapostępowii rozwojowispołecznemu,a takżepoprawieefektywnościogólnej
gospodarkii społeczeństwa”.

Książkaprezentujebadaniawłasneautorki,wykonanew ramachprojektumię‑
dzynarodowegorealizowanegow 7.ProgramieRamowymUniiEuropejskiej(w skład
konsorcjumnaukowegoweszlipartnerzyz krajówczłonkowskichUE,w tymz Polski
– z FundacjiEuropejskiejWspółpracyNaukowej,Finlandii,WielkiejBrytanii,oraz
badaczez uniwersytetóww StanachZjednoczonychi Izraelu).

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   161 2011-05-10   11:38:55



OficynaWydawniczaSGHpoleca

ORGANIZACJAI KIEROWANIE•nr 1/2011(144)162

Zarządzaniestrategicznew praktycepolskich
przedsiębiorstw

podred� StanisławaŁobejkoi ZdzisławaPierścionka

RozwójgospodarczyPolskiw corazwiększymstopniustymulująprzedsiębior‑
stwawkraczającei skuteczniekonkurującena rynkuUniiEuropejskiej.Istniejewiele
czynnikówzdobywaniaprzewagikonkurencyjnejumożliwiającychstabilnyrozwój
przedsiębiorstwaw warunkachintensywnejkonkurencji.Dlategoteżbardzoważnym
zagadnieniemstajesiępoznanie,w jakisposóbwyłaniającasięnowaklasapolskich
przedsiębiorstwskuteczniekonkurującychna rynkacheuropejskichtworzyi rozwija
źródłaswojejprzewagikonkurencyjnej.Wiedzana tematprocesówi mechanizmów
tworzeniai rozwojukonkurencyjnychzasobówi umiejętnościstanowiącychźródło
przewagikonkurencyjnejmożepomócw procesiedalszegozwiększaniakonkuren‑
cyjnościpolskichprzedsiębiorstw.Jejposiadaniestajesięobecniewarunkiemko‑
niecznymdoprawidłowegostosowanianowoczesnychmetodi narzędziumożliwia‑
jącychtworzeniei rozwijaniekonkurencyjnychzasobówi umiejętności.

Ważnąrolęw tymprocesieodgrywapoziomzaawansowaniazarządzaniastra‑
tegicznegow przedsiębiorstwie. Jestonwypadkowąpoziomuwiedzyposiadanej
przezpolskichmenedżeróworazsystemowychrozwiązaństymulującychzarządy
przedsiębiorstwdopodjęciastosownychdziałań.Wiedzapłynącaz poznaniaźródeł
konkurencyjnościpolskichprzedsiębiorstwna rynkachUE,sposobówi metodich
kreowaniaorazmiejscai roliw procesiezarządzaniastrategicznegopowinnastano‑
wićpodstawęzarównodozwiększanialiczbyprzedsiębiorstwzdobywającychrynki
europejskie,jaki umacnianiajużzdobytejpozycjirynkowej.W tymdynamicznie
rozwijającymsięprocesieinternacjonalizacjidziałalnościgospodarczejistotnąrolę
odgrywaumiejętnewykorzystanieteoriizarządzaniastrategicznego.
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INFORMACJADLAAUTORÓW

RedakcjakwartalnikauprzejmiezawiadamiaAutorówiCzytelników,żeprzyj‑
mujedopublikacji:
� artykułynaukowei komunikatyz badań;objętośćtekstu(wrazz wymaganymi:

bibliografią,streszczeniemw językupolskimi językuangielskim,słowamiklu‑
czowymiw językupolskimi angielskimoraztytułemartykułuw językuangiel‑
skim)do15stronznormalizowanegomaszynopisu(30wierszynastroniepo60
znakóww każdymwierszu);

� recenzjeksiążek –objętośćtekstudo8stron;
� informacjeo ogólnokrajowychi międzynarodowychkonferencjach,sympozjach

i seminariachnaukowychz dziedzinyorganizacjii zarządzaniaorazo innychważ‑
nychwydarzeniachw życiunaukowym;objętośćtekstudo6stron;

� wspomnieniai informacje(z okazjijubileuszy)o dawnychi współczesnychwy‑
bitnychuczonych(autorach)z dziedzinyorganizacjii zarządzania;objętośćtek‑
studo6stron.
Prosimyo rozpoczynanieakapitóww tekścieodtrzeciegoznaku.
Redakcjaprzyjmujerównieżdopublikacjiogłoszenia(reklamy)szkółi kursów

dlamenedżerów,firmkonsultacyjnychi  innychw rozmiarzejednejstronydruku
formatuB5.Cenyzaogłoszeniawynoszą:naczwartejstronieokładki1600 zł,na
trzeciejstronieokładki800 zł,wewnątrznumeru400 zł.Projektreklamynaczwar‑
tejstronieokładkimożebyćkolorowy(CMYK).

Doartykułówi komunikatówz badańnależydołączyćstreszczenieorazsłowa
kluczowew językupolskimi angielskim(wrazz angielskimtytułemartykułu);
objętośćstreszczeń,wrazz tytułem,słowamikluczowymi –do200słów.

Redakcjaprosirównieżo profesjonalnewykonywaniebibliografiinakońcu
tekstu:nazwiskoautora,inicjałimienia(kropka,przecinek)i pierwszaliteradru-
giegoimienia(kropka),poczympoprzecinkutytułpozycjikursywą(przecinek),
wydawca(przecinek),miejscei rokwydania(kropka).W cudzysłowiepiszesię,
zgodniez normą,tylkotytułczasopisma,poczymbezinterpunkcjiroki poprze‑
cinkunumer.
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Przypisy bibliograficzne (źródłowe) w  tekście prosimy sporządzać poprzez
umieszczeniew klamrze:liczbywskazującejdojakiejpozycjiz bibliografiisięod‑
wołujemyorazstrony,szczególniewtedy,jeślizamieszczamycytat.

Prosimyautorówo podawanienaoddzielnejstronie:tytułu(stopnia)naukowego,
nazwymiejscapracy,numerówtelefonów,adresue‑mailorazdokładnegoadresu
domowego.

Materiały –przygotowanew standardzieWord,czcionkaTimesNewRoman11 p.,
1,5 odstępumiędzywierszami,marginesy 2,5 cm,plikiniepowinnyzawierać„linków”
–prosimyprzesyłaćdrogąelektronicznąnaadresredakcji,e‑mail:oik@sgh.waw.pl.

Redakcjazastrzegasobieprawoskracaniai adjustacjimateriałów,zmianytytułów.
Teksty,któreniezawierająstreszczeń,słówkluczowychjęzykupolskimi angiel‑

skimoraztytułuw językuangielskim,a takżete,któremająnieprawidłowoprzygo‑
towaneprzypisyi bibliografię,będąodsyłanedokorektyautorskiej!

Niezamówionychtekstówi nośnikówelektronicznychniezwracamy.

Nadesłaneartykułybędąprzekazywanedorecenzjipodwarunkiem,żezo-
stanąprzygotowanezgodniezpowyższymiwymogami.
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WARUNKISPRZEDAŻY
IPRENUMERATY

Głównydystrybutor:

OficynaWydawnicza
SzkołyGłównejHandlowejwWarszawie

Zamówieniaprzyjmujemy:
przezinternet:www.wydawnictwo.waw.pl
e-mailem:wydawnictwo@sgh.waw.pl
telefonicznie:(22)5649837,odponiedziałkudopiątku,wgodzinach9.00–15.00
faksem:(22)5648686
pocztąpodadresem:
OficynaWydawniczaSzkołyGłównejHandlowejwWarszawie
al.Niepodległości164,02‑554Warszawa

Wpłatynależydokonywaćnakonto
56124059181111001024477803

Zamawiającrocznąprenumeratę,otrzymująPaństwo20%rabatu�
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KOMITETNAUKORGANIZACJI
IZARZĄDZANIA

POLSKIEJAKADEMIINAUK

MisjaKomitetu

StymulowanierozwojunaukiorganizacjiizarządzaniawPolsceorazpromowa‑
niewśródinnychśrodowisknaukowychipraktykiosiągnięćpolskiejmyślizzakre‑
suzarządzaniaorazjejtwórców.

CeleKomitetu:

� Reprezentowanieśrodowiskanaukiorganizacji izarządzaniawobec innych
nauk,władzAkademiiiinnychKomitetówPAN,agendrządowychorazorganizacji
międzynarodowychzajmującychsięproblematykąorganizacjiizarządzania;

� Stymulowaniepodnoszeniapoziomunaukowegoinstytucjiiludzitworzących
środowiskonaukozarządzaniu;

� Aktywneoddziaływanienamłodychpracownikównauki,środowiskalokal‑
neipraktyków;

� Integrowanieśrodowiskanaukiorganizacjiizarządzania;
� InternacjonalizacjadziałalnościKomitetu.
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SZKOŁAGŁÓWNAHANDLOWA
WWARSZAWIE

SzkołaGłównaHandlowawWarszawie,założonaw1906rokujakoPrywatne
KursyHandloweMęskieAugustaZielińskiego,jestnajstarsząuczelniąekonomiczną
wPolsce,azarazemjednymzwiodącychuniwersytetówekonomicznychwEuropie.

CechąwyróżniającąSGHnatleinnychszkółwyższychjestswobodatworzenia
własnejścieżkistudiów,którąodpoczątkulat 90.umożliwiabezwydziałowastruk‑
turauczelni.Dziękitemukażdystudentsamdecydujenietylkookierunkustudiów,
ale takżeowyborzeprzedmiotówiwykładowców.Zgodniezzainteresowaniami
możeteżswobodniedobieraćzajęciazinnychkierunków.

SGHoferujenietylkokształcenienatrzechstopniachstudiów(licencjackie,ma‑
gisterskie,doktoranckie),aletakże:
� ponad90studiówpodyplomowych,
� 2programyMBA,
� UniwersytetTrzeciegoWieku,
� DziecięcyUniwersytetEkonomiczny

orazwielekursówiszkoleń,InkubatorPrzedsiębiorczości,około100kółnaukowych
ikilkanaścieorganizacjistudenckich.

WspółpracaSGHzzagranicądajestudentommożliwośćodbyciaczęścistudiów
wktórejśzprawie200partnerskichuczelninacałymświecie–oduniwersytetówekono‑
micznychwCzechachczynaWęgrzech,poprzezośrodkiwUSAiKanadzie,pokrajetak
egzotycznejakSingapurczyNowaZelandia.Zdrugiejstrony,dziękizacieśnieniutejwspół‑
pracycorazwięcejzagranicznychstudentówwybieraSGHjakomiejsceswoichstudiów.

SGHjest jedynąpolskąuczelniąnależącądoprestiżowegokonsorcjumCom‑
munityofEuropeanManagementSchoolsandInternationalCompanies(CEMS),
zrzeszającegowiodąceuczelnieekonomiczneorazkoncernydziałającenarynkach
europejskich.CzłonkostwowCEMSotwierastudentomSGHdostępdostypendiów
nanajlepszychuczelniachwEuropie,praktykwnajwiększychfirmach,awrezulta‑
ciedodyplomuCEMSMasterInInternationalManagement,uważanegozaeuro‑
pejskiodpowiednikamerykańskiegoMBA.

OiK-2011-01_DM-35-2011.indb   167 2011-05-10   11:38:56



ORGANIZATION AND MANAGEMENT

O
RG

A
N

IZA
C

JA
 I K

IERO
W

A
N

IE

ORGANIZACJA
I KIEROWANIE

NR 1 (144) ROK 2011
Indeks 367850               ISSN 0137-5466

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 
W WARSZAWIE

Siedziba:
Wydział I PAN
PKiN, Plac Defi lad 1
00-901 Warszawa
www.pan.pl

Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ofi cyna Wydawnicza 
al. Niepodległości 164
02-554 Warszawa
tel. 22 564 94 86, 22 564 95 34 
fax 22 564 86 86
e-mail: oik@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/oik/ 

ISSN 0137-5466

N
R 1 (144) RO

K
 2011


