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SZYMONCYfERT*

ODREDAKTORANACZELNEGO

Założenia niemalże każdej koncepcji w naukach o zarządzaniu, w sposób mniej lub 
bardziej bezpośredni, wskazują na celowość i zasadność zrównoważenia działań reali-
zowanych przez organizacje. Podejmowane przez zarządzających organizacjami próby 
wyjścia poza teoretyczne postulaty, nakierowane na przełożenie ogólnych ram koncepcji 
do praktyki zarządzania, skutkują najczęściej pojawieniem się szeregu barier, które albo 
szybko zniechęcają do kontynuowania procesu wdrożenia, albo przezwyciężenie któ-
rych wymaga wysokiego poziomu determinacji. Zjawisko równowagi organizacyjnej jest 
znacznie bardziej złożone niż przyjmuje się w teoretycznych założeniach. Równowaga 
organizacyjna jest swoistym „świętym Graalem” zarządzania – wszyscy wskazują na ce-
lowość dążenia do niej, jednakże niemalże nikt nie wie, jak można ją osiągnąć. Oczy-
wiście taki stan rzeczy wcale nie stanowi podstawy do odrzucenia słusznych skądinąd 
postulatów zbalansowania działań organizacji. Brak podejmowania przez zarządzają-
cych organizacją prób zrównoważania jej rozwoju, przekładający się na „rozchwianie” 
organizacji, może doprowadzić w długim okresie do jej unicestwienia. Dążąc do osiąg-
nięcia stanu równowagi, warto mieć na uwadze cztery zasadnicze kwestie.

Po pierwsze, zrównoważenie nie jest zagadnieniem jednowymiarowym, lecz od-
nosi się do różnych aspektów funkcjonowania organizacji, począwszy od relacji pra-
cownik – organizacja, aż po relacje łączące organizację z otoczeniem. Owa wielo-
wymiarowość zrównoważenia, przy ograniczonych zasobach będących w dyspozycji 
organizacji, zmusza zarządzających do określania gradacji istotności poszczególnych 
działań związanych ze zrównoważeniem.

Po drugie, jeżeli nawet zarządzający organizacją zdecydują się na zapewnienie 
równowagi w kilku wybranych, kluczowych dla funkcjonowania organizacji obsza-
rach, to powinni uwzględnić w swoich działaniach cechę złożoności i holistyczno-
ści organizacji. Nieuwzględnienie zależności zawiązujących się pomiędzy poszcze-

* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i kierowanie” – dr hab. Szymon cyfert, prof. Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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gólnymi wymiarami zrównoważenia może doprowadzić do pojawienia się zjawiska 
suboptymalizacji. 

Po trzecie, zrównoważenie osiągane jest w danym momencie – zjawisko stabi-
lizacji równowagi w długim okresie nie występuje. Owa „chwilowość” równowagi 
powoduje, że trudno jest stwierdzić w którym momencie równowaga została osią-
gnięta, co zmusza organizacje do podejmowania działań nakierowanych na ciągłe 
doskonalenie.

Po czwarte, dążąc do zapewnienia równowagi, zarządzający organizacjami muszą 
mieć na uwadze fakt, że każdej organizacji potrzebny jest pewien poziom kontro-
lowanej nierównowagi, stanowiący siłę napędową rozwoju organizacji. Równowagi 
należy poszukiwać, mając jednocześnie świadomość tego, że nie w każdej sytuacji 
jej osiągnięcie dla organizacji jest korzystne.

Każdy z artykułów w drugim numerze „Organizacji i Kierowania” w sposób po-
średni bądź bezpośredni nawiązuje do zjawiska równowagi organizacji.

Na problem rosnącej skali zakłóceń równowagi w układzie praca – życie osobiste 
zwraca uwagę Stanisława Borkowska w artykule „Programy praca – życie. Czy to się 
opłaca organizacjom?”. Zaburzenia, powstające w zdefiniowanym powyżej dychoto-
micznym układzie, skutkują negatywnymi konsekwencjami nie tylko dla pracowni-
ków, ale znajdują swoje przełożenie na szereg negatywnych zjawisk ekonomicznych 
i społecznych. Próba eliminacji negatywnych skutków zaburzeń, skłania do zbudo-
wania wzorców procesów i modeli ZZL, pozwalających na zbalansowanie wymiarów 
pracy i życia osobistego pracowników.

Przedmiotem rozważań w artykule Łukasza Sułkowskiego są metafory, arche-
typy i paradoksy organizacji. Rozwój alternatywnych paradygmatów, prowadzący 
do wzbogacenia instrumentarium metodologicznego nauk o zarządzaniu, skłania 
Autora do charakterystyki metod analizy hermeneutycznej, bazujących na założe-
niach antropologii kulturowej, socjologii humanistycznej oraz językoznawstwa i li-
teraturoznawstwa. 

Przyjęcie założenia, iż monopolistyczna pozycja firmy na rynku właściwym nie 
musi zapewniać swobody działania, jeżeli rynek zbliżony jest swym charakterem 
do rynku spornego, stanowi dla Anny Fornalczyk punkt wyjścia do omówienia no-
wego podejścia w stosowaniu praw konkurencji. Przeprowadzona analiza wskazuje, 
że ewolucja struktur rynkowych oraz płynące z niej przesłanki biznesowe w coraz 
większym stopniu uwzględniane są przez KE i UOKiK w stosowaniu prawa ochrony 
konkurencji. 

Mariola Ciszewska-Mlinarič oraz Krzysztof Obój analizują znaczenie kontekstu 
organizacyjnego dla budowania zdolności relacyjnej małych i średnich przedsię-
biorstw. Wskazując na możliwość i celowość integracji podejścia zasobowego i rela-
cyjnego, wyprowadzają, na podstawie przeprowadzonego postępowania badawczego, 
wniosek o istnieniu relacji pomiędzy poziomem zdolności relacyjnej firmy a dwoma 
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zmiennymi opisującymi kontekst organizacyjny – wewnętrznym kapitałem społecz-
nym oraz poziomem motywacji ekonomicznej.

Mirosław Pawełko, wykorzystując metody analizy modeli kooperacji między-
narodowej, podejmuje próbę przeniesienia doświadczeń z praktyki gospodarczej 
na wymiar działalności politycznej. Autor definiuje podstawowe warianty strategii 
współpracy, odnosi je do biznesowych odpowiedników, a następnie określa zmienne 
determinujące zjawisko internacjonalizacji działalności politycznej.

Ireneusz Janiuk opisuje rolę grup kapitałowych w procesie koncentracji przetwór-
stwa mięsnego w Polsce. Przeprowadzona analiza zmian i trendów w sektorze mię-
snym, wskazująca na wyraźną tendencję do integracji kapitałowej i organizacyjnej 
przedsiębiorstw, pozwoliła na wyprowadzenie wnioskowania, iż zachodzące procesy 
zmian są rezultatem funkcjonowania mechanizmów rynkowych i oczyszczania sek-
tora mięsnego z przedsiębiorstw niewydolnych ekonomicznie.

Anna i Jerzy Ząbkowicz podejmują tematykę zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich chińskich przedsiębiorstw. Wskazując, że obecny poziom inwestycji bez-
pośrednich nie pozwala ChRL na uzyskanie realnego wpływu na światowy rynek 
inwestycyjny, Autorka dowodzi, że duża część środków przeznaczanych na realiza-
cję projektów jest zarządzana w sposób scentralizowany i podporządkowany pań-
stwowej strategii, co w przypadku rynków surowcowych może pozwolić na przeję-
cie kontroli nad nimi.

Daria Idaszewska wskazuje na konieczność poszukiwania takich kierunków roz-
woju działalności gospodarczej, które są społecznie odpowiedzialne, ekologicznie 
przyjazne i ekonomicznie wartościowe. Przyjmując, iż koncepcja zrównoważonego 
rozwoju wyraźnie wskazuje współczesnym społeczeństwom, że powinny konsumo-
wać tylko tyle, aby żyć z odsetek, a nie z kapitału, Autorka dowodzi, iż kadra kierow-
nicza polskich przedsiębiorstw powinna zwrócić szczególną uwagę na budowę wydaj-
nych zespołów pracowniczych oraz ich kształcenie i motywowanie, gdyż to właśnie 
potencjał ludzki stanowi o kierunku i intensywności rozwoju przedsiębiorstwa.

Na korzyści synergiczne wynikające ze współdziałania sfery praktyki i teorii nauk 
o zarządzaniu zwraca uwagę Marian Turek, który charakteryzuje proces rozwoju Wy-
działu Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w kontekście restrukturyzacji 
przemysłu i regionu. Wydział, który powstał jako swoistego rodzaju odpowiedź na-
uki na potrzeby zgłaszane przez praktykę gospodarczą, w silny sposób zaangażował 
się w procesy transformacji Śląska.

Życzę ciekawej lektury!
Szymon Cyfert
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WSPOMNIENIE 
OPROf.DRHAb.bERHAUSIE

14 czerwca 2011 roku odszedł od nas na zawsze prof. dr hab. dr h.c. Ber Haus, po-
stać niezwykle znacząca dla całego środowiska nauk o zarządzaniu w Polsce, a także 
dla wielkiej rzeszy ludzi nauki i praktyki gospodarczej.

Profesor dr hab. Ber Haus, doktor honoris causa Akademii Ekonomicznej im. 
Karola Adamieckiego w Katowicach, urodził się 15 marca 1920 roku.

Był jednym z pierwszych absolwentów ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej we Wrocławiu (tytuł magistra otrzymał w 1953 roku), gdzie już w czasie studiów 
rozpoczął pracę naukową. Pracując naukowo, związał się na trwale z macierzystą 
uczelnią – Wyższą Szkołą Ekonomiczną, Akademią Ekonomiczną i wreszcie Uni-
wersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie pełnił szereg istotnych i ważnych 
funkcji. Aktywny na niwie naukowej był do końca swoich dni, czynnie uczestnicząc 
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w licznych seminariach i konferencjach naukowych, do końca był także czynnym 
dydaktykiem.

Profesor Ber Haus należy do grona wybitnych przedstawicieli nauk o zarządza-
niu, a zwłaszcza tego ich nurtu, który wiąże się z ekonomiką, organizacją i zarządza-
niem przedsiębiorstwami. Wyniki badań naukowych Profesora znalazły odzwier-
ciedlenie w ponad 350 opublikowanych pracach indywidualnych lub zbiorowych, 
a także w ponad 150 pracach niepublikowanych. Były one efektem zmieniających 
się w czasie zainteresowań badawczych w obszarach: organizacji produkcji i pracy, 
organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw wielozakładowych, zrzeszeń, holdin-
gów i firm zarządzających.

Przez cały okres działalności naukowej Profesor wyznawał zasadę, że nauki o za-
rządzaniu wyrastają z potrzeb praktyki gospodarczej i że ich warstwy teoretycznej 
nie można rozwijać bez gruntownych badań empirycznych. Był twórcą wrocławskiej 
empirycznej szkoły zarządzania, którą systematycznie rozwijał i umacniał wraz z gro-
nem swoich Wychowanków. W działalności Profesora aktywności naukowej towa-
rzyszył silny nurt praktyczny, od ekspertyz i doradztwa poczynając, na zarządzaniu 
i nadzorze nad działalnością przedsiębiorstw kończąc.

Na szczególne podkreślenie zasługuje dorobek Profesora w zakresie kształce-
nia zarówno studentów, jak i kadr naukowych. W czasie swej działalności dydak-
tycznej wypromował ponad 700 dyplomantów i magistrów, a także 68 doktorów. 
Spod Jego skrzydeł wyszło 22 doktorów habilitowanych i 13 profesorów, co uznać 
trzeba za ogromne, niespotykane nie tylko w Polsce, ale i w szerszej skali osiągnię-
cie. Jako konsultant i recenzent bardzo wielu prac doktorskich i habilitacyjnych 
oraz wniosków profesorskich miał także istotny wpływ na rozwój innych niż ma-
cierzysta uczelni. W Jego ostatnim pożegnaniu licznie wzięli udział reprezentanci 
wszystkich znaczących ośrodków naukowych w obszarze nauk o zarządzaniu i eko-
nomiki przedsiębiorstw w Polsce.

Na koniec, rzecz może najważniejsza, bez której to co powiedziano wyżej pewnie 
nie miałoby miejsca. Profesor Ber Haus był człowiekiem niezmiernie pracowitym, 
a przy tym niezwykle skromnym i przychylnym innym ludziom; zawsze gotowym do 
pomocy zarówno w życiu zawodowym, jak osobistym. Trawestując słowa W. Chur-
chilla, można powiedzieć: rzadko kiedy tak wielu zawdzięcza tak wiele Jednemu.

Zapamiętamy Go jako naszego Mistrza, Przyjaciela i Kolegę, Człowieka, który 
trwale zaznaczył swoje miejsce w historii polskich nauk o zarządzaniu i w życiory-
sach wielu, bardzo wielu ludzi.

W imieniu Wychowanków Profesora
Henryk Jagoda
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STANISŁAWAbORKOWSKA*

PROGRAMYPRACA–ŻYCIE.CZY
TOSIĘOPŁACAORGANIZACJOM?

Splot czynników sprawia, że rozszerza się skala występowania zakłóceń równowagi 
między pracą i życiem poza nią (work ‑life balance – WLB) oraz wzrasta ich natężenie. 
Należą do nich: wysoka dynamika zmian społeczno -gospodarczych, globalna konku-
rencja, wzrost nasycenia pracy wiedzą, informatyzacja, konieczność ciągłego uczenia się 
pracowników w związku z narastającą niepewnością pracy, zmianami profilu działalności 
firm oraz częstszymi ich fuzjami i przejęciami czy wręcz upadłością, wzrost zatrudnienia 
kobiet przy łączeniu przez nie pracy z obowiązkami rodzinnymi, niekorzystne zmiany 
demograficzne (starzenie się ludności powiązane ze spadkiem liczby urodzeń).

Najczęściej równowaga między pracą i życiem poza nią jest postrzegana jednowymia-
rowo, utożsamiana z czynnikiem czasu, a ściślej z proporcją między czasem pracy zawodo-
wej i czasem poza nią. Znajduje to odbicie w stanowiskach wielu specjalistów [por. 10 oraz 
1 i in.], a nawet w European Foundation for Improvement of Life and Work [5]. W istocie 
WLB jest problemem wielowymiarowym. Już nie tylko czas pracy zawłaszczający część 
czasu prywatnego, ale też czas dojazdów do pracy i powrotów z niej coraz częściej pochła-
niający nawet 2–3 godziny dziennie, niepewność pracy, charakter i intensywność pracy, 
konieczność ciągłego uczenia się, relacje społeczne w zakładzie pracy na linii kierownik – 
pracownik, czy między pracownikami, w tym zwłaszcza różne patologie (takie jak: praco-
holizm, presenteism, mobbing itd.) stanowią źródło stresu i licznych negatywnych konsek-
wencji, o których mowa w pkt 1. Praca zawodowa wkracza w życie prywatne także dzięki 
nowym technologiom, które z jednej strony umożliwiają wykonywanie jej na odległość, 
w domu, co ułatwia łączenie jej z obowiązkami domowymi, z drugiej – może się wiązać 
z przenoszeniem do domu części pracy zawodowej niemieszczącej się w obowiązującym 
czasie pracy. Tak więc kwestia WLB musi być postrzegana wielowymiarowo i komplek-
sowo. Rośnie przy tym jej złożoność nie tylko w zakresie przyczyn, lecz także jej przeja-
wów i sposobów zapobiegania czy ograniczania negatywnych skutków zakłóceń WLB. Co 
więcej, rozszerza się krąg osób dotkniętych brakiem WLB. Tradycyjnie problem zakłóceń 

* Prof. zw. dr hab. Stanisława Borkowska – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
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WLB był łączony głównie z kobietami pracującymi i opiekującymi się małymi dziećmi. 
Obecnie na brak WLB coraz częściej cierpią też młodzi ludzie, nastawieni na szybką ka-
rierę, mający w perspektywie krótki okres jej trwania. Już bowiem tracąc pracę w wieku 
ok. 45 lat, mają trudności z pozyskaniem pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom.

Rosnący katalog czynników wpływu na zaburzenia WLB, jak i ich negatywnych 
skutków, a także coraz szersza skala występowania tego zjawiska zdecydowanie zwięk-
szają znaczenie tego problemu i rodzą konieczność przeciwdziałania mu. Implikuje to 
potrzebę intensyfikacji badań nad WLB. Niniejszy artykuł prezentuje część szerszych 
badań nad tym problemem w zakładach pracy w Polsce. Dotyczy on ekonomicznej 
opłacalności przeciwdziałania pracodawców zakłóceniom WLB pracowników.

1.Negatywneskutkibrakurównowagi
międzypracąiżyciem

Zakłócenia równowagi między pracą i życiem poza nią przynoszą szereg negatyw-
nych konsekwencji dla pracowników i ich rodzin, dla zakładów pracy i dla kraju czy 
nawet regionu (tabela 1). Skutków np. takich jak: niższa efektywność pracy, wzrost 
zachorowalności i kosztów leczenia, rosnąca skala uzależnień, wzrost odsetka rodzin 
niepełnych i pogorszenie opieki nad dziećmi, a także wzrost agresji wśród dzieci itd.

Tabela1.Niektórenegatywnekonsekwencjebrakurównowagi 
międzypracąiżyciem

Dla społeczeństw w skali makro  
(krajowej, regionów itd.)

Dla organizacji gospodarczych
Dla pracowników  

(a także dla) bezrobotnych  
i wykluczonych oraz ich rodzin

malejąca liczba urodzeń  • 
dzieci,
odraczanie narodzin pierwszego • 
dziecka,
rosnąca liczba rozwodów,• 
rosnąca liczba rodzin  • 
niepełnych,
rosnące nierówności  • 
społeczne,
bezrobocie,• 
rosnąca zapadalność na  • 
choroby serca, raka  
i neurologiczne,
niedostateczna opieka nad • 
dziećmi i 
rosnąca sfera patologii wśród • 
nich

absencja, zwłaszcza  • 
chorobowa,
wzrost fluktuacji; utrata  • 
inwestycji w kapitał ludzki,
mniejsze zaangażowanie  • 
w pracy,
stres,• 
mniejsza koncentracja  • 
w pracy,
gorsza jakość pracy i mniejsza • 
produktywność,
niższy zwrot z inwestycji  • 
w kapitał ludzki,
gorsze relacje z klientami  • 
i częstsza ich utrata,
mniejsza kreatywność  • 
i innowacyjność

stres,• 
pogorszenie stanu zdrowia,  • 
w tym psychicznego,
konflikty w rodzinie,• 
gorsza opieka nad dziećmi,• 
rosnąca agresja wśród dzieci, • 
a nawet przestępczość,
rozwody,• 
popadanie w alkoholizm,• 
popadanie w narkomanię,• 
uzależnienie od papierosów • 
czy słodyczy,
spadek wartości człowieka • 
jako pracownika,
brak poczucia • 
bezpieczeństwa rodzinnego 
i pracy

Źródło: [2, s. 16].
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Skala występowania negatywnych skutków i siła ich natężenia jest zróżnico-
wana w przekroju grup społeczno -zawodowych i rodzaju zajmowanego stanowiska. 
Do grup szczególnie dotkniętych brakiem WLB należą menedżerowie zarówno za 
względu na podejmowanie decyzji obciążonych dużym ryzykiem, jak i pracę w wy-
dłużonym czasie. Przeciążenie pracą dotyczy także młodych ludzi nastawionych na 
szybką karierę oraz kobiet ze względu na godzenie pracy zawodowej i obowiązków 
rodzinnych. Na zakłócenia równowagi między pracą i życiem poza nią narażone są 
również, choć może w nieco mniejszej skali, osoby zagrożone marginalizacją, oba-
wiające się zwolnienia z pracy (pracownicy o niskich kwalifikacjach, zwłaszcza za-
trudnieni dorywczo, kontraktowi). Ze względu na wykonywany zawód do grupy tej 
zaliczani są też dziennikarze. Grupa osób dotkniętych brakiem WLB jest silnie zróż-
nicowana ze względu na wielkość uzyskiwanych dochodów z pracy i formę zatrud-
nienia. Menedżerowie, młodzi ludzie nastawieni na szybką karierę, a także dziennika-
rze przeciążeni pracą, dysponując małą ilością czasu wolnego, jednocześnie posiadają 
relatywnie duże dochody. Wyjątkiem w tej grupie są kobiety, które choć przeciążone 
pracą, przeciętnie mają niższe dochody, ale jest to też związane z zajmowanymi przez 
nie często niższymi stanowiskami. Z kolei osoby dysponujące relatywnie dużą ilością 
czasu wolnego (pracownicy peryferyjni o niskich kwalifikacjach, zatrudnieni w for-
mach elastycznych czy dorywczo) zazwyczaj dysponują mniejszymi dochodami. 
Można by mówić zatem o swoistej wymianie: więcej czasu wolnego za mniej pie-
niędzy i większe dochody za mniej pracy, co na ogół nie odpowiada rzeczywistości 
w odniesieniu do osób o niskich dochodach [7]. Nie zawsze jest to wymiana dobro-
wolna i uzasadniona różnicami kwalifikacyjnymi. Coraz częściej też występuje, jak 
na przykład w Polsce, zatrudnienie pracowników na czas określony. W mniejszym 
stopniu dotyczy ono talentów i średniej kadry kierowniczej, a także pracowników 
fizycznych należących do grupy zawodów deficytowych.

Wraz z postępującym stopniem zaawansowania rozwoju GOW zmianom podlega 
nie tylko struktura grup przeciążonych pracą (rosnący udział menedżerów i mło-
dych pracowników nastawionych na szybką karierę), ale też struktura negatywnych 
skutków zakłóceń WLB i ich nasilenie. Wydatnie rośnie zachorowalność pracowni-
ków. Szczególnie duża dynamika ma miejsce w odniesieniu do chorób psychicznych. 
Zaburzenia natury psychicznej nierzadko stanowią też podłoże chorób fizycznych. 
W ramach działań na rzecz WLB rośnie więc znaczenie troski o zdrowie pracowni-
ków. Daleko idące negatywne konsekwencje społeczno -gospodarcze (a w odległej 
perspektywie nie można wykluczyć nawet politycznych) w UE niosą za sobą pogłę-
biający się spadek stopy urodzeń (z wyjątkiem Francji).

Powaga negatywnych konsekwencji braku WLB i ich społeczno -gospodarczych 
zagrożeń rodzi – z jednej strony – potrzebę identyfikacji potencjalnych źródeł jej za-
kłóceń z uwzględnieniem ich wzajemnych sprzężeń oraz negatywnych ich następstw, 
z drugiej – skutecznych sposobów zapobiegania im czy ich eliminacji. Wiąże się to 
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z koniecznością identyfikacji podmiotów wpływu na kształtowanie WLB pracowni-
ków. Należą do nich pracodawcy, władze lokalne i centralne.

2.PodmiotywpływunaWLbpracowników

Negatywne skutki zaburzeń WLB – tyleż liczne, co poważne – implikują koniecz-
ność konsekwentnego i skoordynowanego przeciwdziałania im przez wszystkie pod-
mioty wpływu: państwo, władze lokalne, zakłady pracy oraz same rodziny poprzez 
lepszy podział ról w nich pełnionych (tabela 2). Wpływu dostosowanego do przyczyn 
zakłóceń WLB i specyfiki grup społeczno -zawodowych dotkniętych brakiem WLB. 
Działania tych podmiotów powinny się wzajemnie dopełniać i wzmacniać. Pewien 
wpływ na podmioty decyzyjne, wzmacniający działania na rzecz WLB, mogą też 
wywierać pozarządowe organizacje społeczno -zawodowe o charakterze konsulta-
cyjnym czy lobbingowym.

Państwo może wpływać na WLB przez: 
1) regulacje prawne dotyczące czasu pracy i wypoczynku, urlopów rodzicielskich, 

bhp;
2) dotyczące niedyskryminacji ze względu na czynniki niezwiązane z pracą, takie 

jak: płeć, wiek, stan cywilny, pochodzenie czy orientacja seksualna;
3) ochronę zdrowia;
4) politykę społeczną, w tym zapewnienie instytucjonalnej opieki osobom prze-

wlekle chorym i niepełnosprawnym, skuteczniejsze wspieranie zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych przez odpowiednie ich przygotowanie już w systemie 
edukacji oraz dofinansowywanie miejsc pracy dla osób o znacznym stopniu 
niesprawności czy środków transportu (np. wózków inwalidzkich itd.), wspar-
cie inicjatyw w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury opiekuńczej nad 
dziećmi (żłobki, przedszkola);

5) system podatkowy i ubezpieczeń społecznych.
Z kolei władze lokalne, samorządowe mają wpływ na budowę sieci transportowej, 

żłobków i przedszkoli, szkół, ośrodków kultury fizycznej i sportu, opiekę społeczną 
i medyczną itd. Szczególna rola w kształtowaniu WLB przypada zakładom pracy. 
Mają bowiem wpływ na organizację miejsca i czasu pracy, intensywność i jakość 
pracy, na kariery zawodowe pracowników, na kształtowanie stosunków międzyludz-
kich, w tym relacje na linii: kierownik – pracownik i na inne potencjalne źródła za-
kłóceń WLB. Co więcej, uwzględniając kontekst sytuacyjny w miejscu pracy, mogą 
też trafnie rozpoznawać przejawy braku WLB u swoich pracowników, jego zróżni-
cowane przyczyny i skutki. Umożliwia to z jednej strony eliminację czy ograniczanie 
roli czynników negatywnie wpływających na WLB, a zależnych od zakładu, z dru-
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giej zaś udzielanie pomocy pracownikom w odzyskaniu i utrzymaniu WLB, którego 
przyczyny zaburzeń tkwią poza nim.

Tabela2.GłównepodmiotywpływunaWLb;przykładyoddziaływania

Czynniki 
zakłóceń WLB

Państwo Władze lokalne Zakład pracy

Czas pracy 
Regulacje prawne 
co do długości czasu 
pracy i urlopów

Czas dojazdów
Budowa sieci 
komunikacyjnej

Współpraca z władzami 
lokalnymi w zakresie dojazdów 
do pracy

Obowiązki  
rodzinne 

System edukacji;
Regulacje prawne 
w zakresie polityki 
społecznej: dot. 
urlopów rodzicielskich, 
świadczenia socjalne 
związane z urodzeniem 
dziecka oraz opieki nad 
chorymi członkami  
rodziny 

Żłobki i przedszkola
szkoły, gimnazja, 
placówki kulturalno
oświatowe 

Dofinansowanie żłobków  
i przedszkoli w celu zapewnienia 
w nich miejsc dla dzieci 
pracowników; ew. budowa 
zakładowych żłobków czy 
przedszkoli; udzielanie 
mężczyznom urlopów 
opiekuńczych nad chorym 
członkiem rodziny i inne

Jakość pracy 
i zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi

Regulacje prawne 
dotyczące długości dnia 
roboczego i urlopów 
wypoczynkowych, 
warunków pracy, zasad 
zatrudniania  
i zwalniania oraz 
wynagradzania 

Charakter pracy, samorealizacja, 
satysfakcja  
z pracy, zaangażowanie, 
możliwości rozwoju poprzez 
pracę, szkolenia, e learning, 
klimat pracy

Zdrowie 
i kondycja 
fizyczna 
pracowników

Sprawny system ochrony 
zdrowia

Zapewnienie 
otwartego dostępu 
do publicznej opieki 
medycznej

Zapewnienie bezpłatnej lub 
częściowo płatnej opieki 
zdrowotnej dla pracowników 
i ich rodzin, jak też dostępu 
do ośrodków kultury fizycznej 
i sportu

Przeciążenie 
pracą 
z powodu 
nadmiernych 
ambicji  

Pomoc psychologa, urlop, ew. 
zmiana charakteru pracy

Źródło: opracowanie własne.
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Wprawdzie rola omawianych podmiotów wpływu na WLB jest zróżnicowana, ale 
wzajemnie się dopełniająca. Najogólniej rzecz ujmując, im więcej państwa w kształ-
towaniu WLB, tym mniej przedsiębiorstw.

Imperatyw wzrostu kompetencji pracowników w GOW oraz rosnąca zmienność 
i intensywność pracy w warunkach GOW nieuchronnie zwiększa rolę pracodaw-
ców w kształtowaniu WLB. Argumentem za podejmowaniem przez nich działań na 
rzecz WLB pracowników jest opłacalność ekonomiczna, a przynajmniej korzyści 
nie mniejsze od ponoszonych kosztów. Trudno bowiem oczekiwać od pracodaw-
ców, zwłaszcza od organizacji biznesowych, działań zwiększających koszty, a nie-
przynoszących żadnych korzyści ekonomicznych, jeśli nie doraźnie, to przynajmniej 
w średnim czy dłuższym okresie. Argumentem wzmacniającym wolę działań praco-
dawców na rzecz WLB jest opłacalność społeczna wpływająca na wizerunek organi-
zacji biznesowych jako dobrych pracodawców, jak też licznych innych instytucji, na 
przykład przez łączenie swoich środków na sfinansowanie instytucji opiekuńczych 
czy poprawę dróg dojazdowych do miejsc pracy itd. Ważna jest zatem odpowiedź na 
pytanie, czy opłaca się troska pracodawców o WLB pracowników. Odpowiedź pozy-
tywna – można się spodziewać – będzie poważnym argumentem dla pracodawców 
przekonującym ich do działań na rzecz WLB. Najpierw jednak trzeba mieć jasność, 
czy zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mają świadomość wagi WLB i negatyw-
nych konsekwencji jego braku.

3.Słowoometodycezadań

Próba odpowiedzi na te pytania w odniesieniu do firm w Polsce była jednym z ce-
lów badań kierowanego przeze mnie zespołu pracowników Instytutu Pracy i Poli-
tyki Społecznej (IPiSS)1. Celem ich była analiza stosowania programów praca – ży-
cie (PPŻ), a zatem działań na rzecz zapewnienia WLB w zakładach pracy w Polsce 
oraz ocena skutków ich realizacji dla wzrostu wydajności pracy, podniesienia kon-
kurencyjności firm oraz poprawy wizerunku tych zakładów, który – na zasadzie 
sprzężenia zwrotnego – wpływa na ich pozycję konkurencyjną, a także dla kształto-
wania społecznego środowiska pracy. Badaniami objęci byli zarówno pracodawcy, 
jak i pracownicy.

Oceny kluczowej kwestii, w kontekście niniejszego artykułu, tj. opłacalności 
ekonomicznej działań na rzecz kształtowania równowagi praca – życie, dokonywali 

1 Por. pełne opracowanie [4]. W badaniach uwzględniono następujące klasy wielkości organizacji przy-
jęte w badaniach statystycznych: mikro (do 9 pracowników), małe (10–49 zatrudnionych), średnie (50–249) 
i duże (250 i więcej), a także formy prawne i własnościowe, takie jak: państwowa/samorządowa, spółki z o.o. 
z kapitałem polskim, spółki z kapitałem zagranicznym. Ponadto uwzględnione zostały wszystkie branże, 
a zatem rodzaj działalności.
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pracodawcy (szef firmy lub członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie zasobami 
ludzkimi (Human Resource Mangement – HRM). Podstawowe wyniki tych badań są 
prezentowane w niniejszym artykule.

Za podstawę badań zrealizowanych w latach 2009–2010 przyjęto kilka kryte-
riów doboru firm. Po pierwsze, wyodrębniono dwie grupy organizacji, a miano-
wicie: te, które wedle deklaracji ich kierownictwa stosują programy praca – życie 
(grupa A; firmy z PPŻ) obejmujące działania dobrowolne, wykraczające poza takie, 
do których firmy są zobowiązane z mocy prawa, oraz te firmy, które zadeklarowały 
brak takich działań o charakterze dobrowolnym (grupa B; firmy bez PPŻ). Po dru-
gie, w każdej z tych grup należało zachować zbliżone proporcje ze względu na różne 
klasy ich wielkości, formę prawną firm i formę ich własności, a także rodzaj dzia-
łalności (przynależność branżową). Po trzecie, zbliżona struktura demograficzna 
i kwalifikacyjno -zawodowa pracowników. Niewątpliwie do takich czynników na-
leży też demograficzna i kwalifikacyjna struktura zatrudnienia w organizacjach ob-
jętych badaniem. Została ona ujęta w badaniach pracowników na temat WLB. Po 
czwarte, dzięki losowaniu warstwowemu zadbano o zbliżoną reprezentację prze-
strzenną (badaniami objęto firmy ze wszystkich województw). Po piąte, badanie 
grupie A i B oparto na tych samych kwestionariuszach, stanowiących podstawę wy-
wiadów z pracodawcami. Tym samym zostały stworzone względnie porównywalne 
warunki umożliwiające ocenę opłacalności działań wspierających zachowanie WLB 
w opinii pracodawców obu badanych grup organizacji. W założeniu obie te grupy 
miały być równoliczne (50 firm w każdej z grup). Jednakże wobec wielości uwzględ-
nianych kryteriów, a zwłaszcza często przejawianej niechęci pracodawców do badań 
w zakresie WLB, wystąpiły niewielkie odchylenia od zasady równoliczności grup. 
I tak grupa A liczyła 54, a grupa B 46 organizacji kwestionariuszowych2.

Uzupełnienie wywiadów kwestionariuszowych stanowiło 11 case studies. Za-
równo case’y, jak i audyt firm uczestniczących w konkursie Lider Zarządzania Zaso‑
bami Ludzkimi uwzględniały poziom i jakość HRM. Czynniki te nie były natomiast 
bezpośrednim celem ankietowych badań pracodawców.

Podstawę oceny związku między PPŻ i korzyściami ekonomicznymi oraz wize-
runkiem firm i z postawami pracowników wobec pracy3 stanowił pomiar za pomocą 
indeksów opartych na wagach punktowych przypisanych badanym czynnikom uję-
tych w kwestionariuszach, a następnie porównanie wyników pomiaru w obu bada-
nych grupach firm (A i B).

2 Odrębną, grupę badanych firm stanowiły organizacje uczestniczące w corocznym, ogólnokrajowym 
konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzonym w Polsce od 12 lat, a więc firmy o relatywnie 
wysokim poziomie HRM. Badania działań na rzecz WLB stanowią jeden z obszarów oceny poziomu HRM. 
Uwzględniają one formy identyfikacji braku WLB, źródła zakłóceń WLB, adresatów działań organizacyjnych 
na rzecz WLB, formy i odsetek pracowników nimi objętych WLB.

3 Część badań dotycząca opinii pracowników na temat związku PPŻ z postawami pracowników nie jest 
prezentowana w niniejszym artykule.
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4.KorzyścizwiązanezdziałaniaminarzeczWLb

Obydwie badane grupy organizacji funkcjonują na podobnych rynkach, z tą róż-
nicą, że w grupie A nieco wyższy jest udział firm operujących na rynku krajowym 
i lokalnym (76,8 %) niż w grupie B (72,2 %), a w grupie B nieco większy jest na ryn-
kach zewnętrznych (27,8 %) niż w grupie A (22,7 %). Tak więc różnice te nie wywie-
rają istotnego wpływu na postrzeganie przez pracodawców wpływu działań wspie-
rających WLB pracowników na korzyści ekonomiczne.

Z badań wynika, że zdecydowana większość pracodawców z grupy A jest prze-
konana o pozytywnym wpływie działań wspomagających WLB na efektywność eko-
nomiczną i pozycję konkurencyjną firm, jak też na postawy pracowników wobec 
pracy. W zakresie efektywności ekonomicznej wpływ ten znajduje odbicie zarówno 
w redukcji kosztów pracy, jak i lepszych wynikach finansowych oraz w poprawie 
wizerunku firm.

4.1.PPŻakosztypracy

Dbałość o równowagę pracy i życia przyczynia się do redukcji kosztów pracy. 
Głównym czynnikiem sprawczym tej redukcji są działania ukierunkowane na po‑
prawę zdrowia pracowników. Na jej pozytywny wpływ wskazuje 85,2 % pracodaw-
ców z grupy A i 60,9 % z grupy B, a zatem aż o 24,3 pkt proc. mniej (wykres 1). Po-
prawa zdrowia wpływa na redukcję absencji chorobowej, co w konsekwencji:

przekłada się na mniejsze wydatki na zasiłki chorobowe. Tego zdania jest bli- �

sko 70 % pracodawców z grupy A, czyli aż o 20,7 pkt. proc. więcej niż w firmach 
grupy B;
przyczynia się do mniejszych kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowni- �

ków na zastępstwa w firmach grupy A niż B (wyższy odsetek wskazań w grupie 
A o 7,6 pkt proc.);
istotnie wpływa na redukcję kosztów rekrutacji w związku z mniejszą płynno- �

ścią kadr w tych firmach (różnica w ocenie wpływu PPŻ na redukcję tego rodzaju 
kosztów w firmach grup A i B sięga ok. 15 pkt proc. na korzyść pierwszej z wy-
mienionych grup) oraz 
pociąga za sobą spadek kosztów szkoleń związanych z adaptacją zawodową no- �

wych pracowników wskutek mniej częstej ich rekrutacji;
wpływa też na  � lepszą organizację pracy, a w konsekwencji i lepsze wyniki eko‑
nomiczne.
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Wykres1.DziałanianarzeczWLbakosztypracy 
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Źródło: opracowanie własne.

W świetle tych opinii oczywisty jest brak zgody aż 77,8 % respondentów rekrutu-
jących się z firm z PPŻ na to, że programy te przynoszą korzyści tylko pracownikom. 
Dla porównania odsetek ten jest o 12,6 pkt proc. niższy w firmach bez PPŻ. Jeszcze 
wyższy odsetek pracowników firm grupy A (88,9 %) nie zgadza się z poglądem, że 
PPŻ nie przynoszą korzyści firmom. Odsetek ten w firmach grupy B jest mniejszy 
o 15,6 pkt proc. i stanowi blisko 3/4 firm tej grupy, niemniej jest wysoki. Powstaje 
zatem pytanie, dlaczego firmy grupy B, wyrażające taki pogląd, nie podejmują dzia-
łań na rzecz WLB swoich pracowników? 

4.2.PPŻakorzyściekonomicznefirm

Spośród korzyści ekonomicznych stosowania PPŻ w badaniach uwzględniono 
wpływ ich na punktualność i terminowość wykonania zadań, na wydajność pracy 
oraz na konkurencyjność i wizerunek firm. Ten ostatni, jeśli jest dobry, to ułatwia 
pozyskiwanie utalentowanych pracowników i przyciąga klientów, a zatem wpływa 
na efekty ekonomiczne firm. I generalnie pracodawcy z obu badanych grup organi-
zacji uznali, że PPŻ wywiera największy wpływ właśnie na wizerunek firm (wykres 

SGH_OiK_nr_2_2011.indd   19 19.10.2011   15:08:29



Stanisławaborkowska

ORGANIZACJAIKIEROWANIE• nr 2 / 2011 (145)20

2), z tym że odsetek wskazań w grupie A (92,6 %) okazał się wyższy niż w grupie B 
aż o 31,7 pkt proc.! 

Zdecydowana większość (81,5 %) pracodawców z grupy A uznaje, że działania 
wspierające równowagę między pracą i życiem przyczyniają się do wzrostu wydaj-
ności pracy, a także do większej punktualności i terminowości wykonywanych za-
dań. W grupie B odsetek pracodawców jest wyraźnie niższy i wynosi odpowiednio: 
dla wydajności 65,2 % (różnica in minus 16,3 pkt proc.), a dla punktualności 60,9 % 
(różnica 20,6 pkt proc.).

Wykres2.KorzyścipłynącezdziałańnarzeczWLb.Odsetek
wskazańpracodawcówzgrupyAib
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Źródło: opracowanie własne.

Czy działania firm wspomagające zachowanie równowagi między pracą i życiem 
poprawiają jej pozycję konkurencyjną, czy wręcz przeciwnie? Otóż prawie 3/4 pra-
codawców stosujących PPŻ potwierdza pozytywny wpływ tych działań na wzrost 
konkurencyjności firm. Takie stanowisko zajmuje tylko niespełna 1/3 pracodawców 
z grupy B. Na wyraźnie niższy odsetek wskazań na pozytywny wpływ PPŻ na kon-
kurencyjność firm niż na inne omawiane korzyści ekonomiczne wpływa – przynaj-
mniej częściowo – struktura branżowa badanych organizacji, a ściślej własnościowa. 
Mianowicie wśród badanych firm znajdują się zakłady należące do takich branż, ta-
kich jak: administracja publiczna, edukacja, ochrona zdrowia, które w zdecydowanej 
większości są instytucjami pożytku publicznego. A nie są one – jak dotąd – zorien-
towane na zysk i na konkurencyjność.

Wpływ rodzaju własności, niepowiązany ze struktura branżową4, widoczny jest 
też w przypadku spółek handlowych z kapitałem zagranicznym. Otóż aż 83,3 % [4] 
tych spółek z grupy A nie zgadzało się z tym, że wspieranie WLB przyczynia się do 

4 Liczba tych spółek uczestniczących w badaniach była niewielka i rozproszona branżowo.
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wzrostu ich konkurencyjności. Natomiast w grupie B w ogóle nie było spółek o takiej 
formie własności. W przypadku spółek z kapitałem zagranicznym argument o braku 
ich nastawienia na wzrost swej konkurencyjności traci wartość.

Przechodząc do oceny wpływu PPŻ na wizerunek organizacji, trzeba odnotować, 
że odsetek wskazań na pozytywny wpływ tych działań jest najwyższy w porówna-
niu z wcześniej omawianymi korzyściami ekonomicznymi. Odsetek firm z grupy 
A wskazujących na pozytywny wpływ działań na rzecz równowagi między pracą i ży-
ciem poza nią na wizerunek firm przekracza 90 %. Warto też odnotować, że w tym 
przypadku 2/3 spółek z kapitałem zagranicznym z grupy A potwierdziło pozytywny 
wpływ PPŻ na wizerunek firm. Jest to najwyższy odsetek wskazań firm z grupy A we-
dług rodzaju ich własności! W przypadku organizacji państwowych i samorządowych 
wynosił on 50 %, a w przypadku spółek z kapitałem polskim – 45,8 %5. Z kolei w gru-
pie B wyższy niż w A był odsetek firm potwierdzających pozytywny wpływ działań 
kształtujących WLB na wizerunek firm w organizacjach o własności państwowej 
i samorządowej (72,4 %) oraz w spółkach z kapitałem polskim (60,8 %), a naturalnie 
niższy spółek z udziałem kapitału zagranicznego (25 %).

4.3.WpływPPŻnapostawypracownikówwobecpracy

Wolno sądzić, że ów pozytywny wpływ PPŻ na ekonomiczne korzyści firm ma 
swe źródło w postawach pracowników, co oznacza, że ulegają one pozytywnym zmia-
nom, takim jak: większa satysfakcja, wzrost motywacji do pracy, a w konsekwencji 
większa identyfikacja z firmą, czyli ich zaangażowanie (involvement). Istotnie w obu 
badanych grupach firm najwyższy odsetek pracodawców (wykres 2), w porówna-
niu do omawianych wcześniej korzyści ekonomicznych, wskazuje na wpływ działań 
kształtujących WLB na motywację pracowników (96,3 % w grupie A i 78,3 % w grupie 
B). Nieco niższe odsetki wskazań dotyczą wzrostu satysfakcji z pracy w następstwie 
stosowania PPŻ (92,6 % w grupie A i 73,9 % w grupie B). Taki sam odsetek pracodaw-
ców z grupy B, jak w przypadku satysfakcji z pracy, potwierdza pozytywny wpływ 
harmonizacji pracy i życia na identyfikację pracowników z firmą. Taką też opinię wy-
raża 90,7 % pracodawców z grupy A, a więc o15,8 pkt proc. więcej niż w grupie B.

Podsumowując, zdecydowana większość pracodawców stosujących PPŻ uznaje 
działania na rzecz WLB za ekonomicznie opłacalne i korzystnie wpływające na po-
zycję konkurencyjną firm. Jednocześnie uznają, że te programy wzmacniają mo-
tywację pracowników do pracy, zwiększają ich satysfakcję z pracy i identyfikację 
z firmą6. Tę ostatnią opinię podzielał też wysoki odsetek firm z grupy B. Także wy-
soki ich odsetek (78,2 %) uznaje, że stosowanie PPŻ zmniejsza problemy związane 

5 Jw.
6 W tych trzech kwestiach wystąpiła największa zgodność opinii obu badanych grup firm (A i B).
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z organizacją pracy. Ponadto firmy wspierające zachowanie równowagi między pracą 
i życiem pozazawodowym uznają – jak wskazywano wyżej (wykres 1) – pozytywny 
wpływ PPŻ na zdrowie pracowników (ponad 85 % wskazań firm grupy A), a zatem 
i mniejszą absencję. Tego zdania jest większość (choć niższy odsetek) pracodawców 
niepodejmujących działań na rzecz WLB. Może to dawać nadzieję na rozszerzenie 
skali stosowania i intensyfikację działań wspomagających WLB. Niemniej nie spo-
sób pominąć faktu, że działania na rzecz zachowania WLB przez pracowników – po 
pierwsze – mają charakter wybiórczy, koncentrują się na pracownikach kluczowych 
dla firmy. Po drugie – są zuniformizowane, zatem niedopasowane do rzeczywistych 
przyczyn braku WLB. Po trzecie – wprawdzie pracodawcy uznają pozytywny wpływ 
PPŻ na poprawę organizacji pracy, ale jednocześnie nie jest doceniana rola czasu 
pracy jako ważnego czynnika zaburzeń WLB. W Polsce dość często praca jest wie-
lozmianowa, a praca w czasie wydłużonym (w godzinach nadliczbowych) nie jest 
czymś wyjątkowym. Bardzo rzadko w zakładach, nie tylko biznesowych – stosowana 
jest elastyczna organizacja czasu pracy ułatwiająca godzenie pracy i życia poza nią.

Zjawiska te są z jednej strony przejawem słabości organizacji i zarządzania, z dru-
giej – rynku pracodawcy, a wreszcie – niedostatecznej świadomości znaczenia nega-
tywnych skutków ekonomicznych i społecznych braku WLB zarówno wśród praco-
dawców, jak i pracowników. Nie zawsze też, jak wynikało to z badań pracodawców 
z grupy B, świadomość korzyści płynących z zapobiegania zachwianiom WLB znaj-
duje przełożenie na właściwe decyzje.

5.RolaZZLwkształtowaniurównowagi
międzypracąiżyciem

a)JakieZZL?

Dbałość o WLB pracowników przynosi firmom korzyści ekonomiczne i pozytyw-
nie wpływa na wizerunek firm. Z istoty swej stanowi ona integralny obszar zarządza-
nia zasobami ludzkimi. Zarządzania, które jednocześnie powinno być ukierunkowane 
zarówno na realizację celów firmy i osiąganie przez nią przewag konkurencyjnych, 
jak i na dobrostan pracowników. Jego rolą jest też zarządzanie narastającą różno-
rodnością zasobów ludzkich, w tym m.in. ze względu na WLB.

Wyzwaniom tym odpowiada model HRM oparty na budowie zaangażowania 
(involvement) pracowników, czyli high involvement work practices/system, określany 
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akronimem HIWP7 lub HIWS. Zaangażowania, które stanowi behawioralną dźwi-
gnię efektywności pracowników [3].

Ten bowiem wpływa na kształtowanie postaw i zachowań pracowników opartych 
na zintegrowanym zaangażowaniu (involvement). Łączy ono zaangażowanie organi-
zacyjne (organisational commitment) oraz zadaniowe (task commitment). To pierwsze 
jest oparte na współuczestnictwie i jest rozumiane jako identyfikowanie się z celami 
i wartościami firmy na różnych jej poziomach, co rodzi chęć przynależności do firmy 
oraz gotowość do dobrowolnego podejmowania działań na rzecz realizacji wartości 
celów firmy. U jego podstaw leży harmonizacja celów i wartości pracowników i firmy. 
Natomiast zaangażowanie zadaniowe oznacza identyfikowanie się pracowników z po-
wierzonymi im zadaniami połączone z nastawieniem na realizację własnych celów. 
Równoległa orientacja HIWP na realizację celów firmy i dobrostanu pracowników 
wpływa na postawy pracowników wobec pracy i ich zachowania, a konsekwencji na 
efekty pracy, które przekładają się na efekty finansowe [6].

Zaangażowanie przekłada się na lepsze efekty ekonomiczne, w tym: wydajność 
pracy, obniżkę kosztów, wzrost sprawności i jakości procesów pracy [8], poprawę 
pozycji konkurencyjnej firm i jej wizerunku. Stanowi też podstawę funkcjonowania 
organizacji innowacyjnych [9, s. 778]. A dobrostan pracowników bezpośrednio i po-
średnio wpływa na postawy i zachowania pracowników, na ich zaangażowanie (ry-
sunek 1), które z kolei przekłada się na efekty pracy i korzyści ekonomiczne firmy.

Rysunek1.Uproszczonyłańcuchkreowaniawartościfirmy
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Źródło: opracowanie własne.

Zważywszy na to, że WLB stanowi nader ważny element dobrostanu pracowni-
ków, powinno zatem stanowić przedmiot stałej troski HRM w firmach dążących do 
poprawy efektów pracy i wyników ekonomicznych.

7 Na kluczowy wpływ HIWP na WLB wskazują: N. Bloom, T. Kretschmer i J. van Reenen [1].
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b)Podmiotyirodzajichwpływu 
naWLbwobrębieorganizacji

Warunkiem sine qua non owocnego wprowadzenia i powodzenia działań na rzecz 
WLB pracowników i kierowników jest przekonanie naczelnego kierownictwa o ich 
celowości, przyzwolenie na nie i konsekwentne egzekwowanie.

Bezpośrednimi podmiotami wpływu ZZL na WLB pracowników są menedże‑
rowie, zwłaszcza liniowi, wspierani w realizacji funkcji personalnej przez departa-
ment HR. To przede wszystkim oni są odpowiedzialni za budowę klimatu zaufania 
między kierownictwem i pracownikami, bez którego pracownicy raczej zachowają 
wstrzemięźliwość w ujawnianiu swoich problemów związanych z WLB. Klimat za-
ufania jest wpisany w HIWP jako model HRM.

Kierownictwo odpowiada też za organizację pracy, w tym czasu pracy. Z natury 
rzeczy wywiera ona istotny wpływ na WLB pracowników. Wady organizacyjne, 
w tym nadmierna wstrzemięźliwość w stosowaniu elastycznych form organizacji 
czasu pracy, pociągają za sobą poważne zakłócenia WLB, co miało też miejsce w ba-
danych zakładach pracy.

W zakresie dbałości o WLB trudno przecenić rolę działów HR. To one są od-
powiedzialne za budowę i funkcjonowanie systemu informacji oraz komunikacji 
związanego z rolą WLB i oferowaną przez firmę pomocą pracownikom dotkniętych 
brakiem WLB. I one mają bezpośredni wpływ na zawartość tej oferty, coraz czę-
ściej uwzględniającą pomoc ze strony konsultanta – psychologa związanego z firmą 
kontraktem, ale funkcjonującego na zewnątrz jej8. Do działów HR należy też orga-
nizacja szkoleń, obejmujących kadrę kierowniczą i ogół pracowników, w zakresie 
przyczyn i negatywnych skutków braku WLB oraz sposobów zapobiegania jego za-
burzeniom. Wśród tych ostatnich mieszczą się m.in. szkolenia w zakresie zarządza-
nia czasem oraz szkolenia psychologiczne zwłaszcza związane z radzeniem sobie ze 
stresem. Ponadto działy HR w dużym stopniu odpowiadają za budowę odpowied-
nich systemów motywacyjnych. A wreszcie ich rolą jest prowadzenie badań ankie-
towych i wspieranie kierowników w działaniach o ich własne WLB, jak i podległych 
im pracowników.

Klimat współpracy związany z HIWP sprzyja rozwojowi samopomocy współpra-
cowników w kształtowaniu WLB poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami, na 
przykład w redukcji niektórych skutków zakłóceń tej równowagi.

8 Rolą takich konsultantów jest nie tylko udzielanie doraźnej pomocy w konkretnej potrzebie, ale okre-
sowe spotkania z załogą firm powiązane np. z poradnictwem dotyczącym utrzymywania relacji z ludźmi, 
z rodziną, czy też w trudnych sytuacji życiowych i ewentualnie z przekazywaniem im odpowiednich mate-
riałów pomocniczych w formie ulotek itp.
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c)ZasadydziałanianarzeczWLb

Skuteczność działań organizacji ukierunkowanych na przeciwdziałanie zakłóce-
niom równowagi między pracą i życiem – jak wykazywano – zależy od różnych czyn-
ników. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje przestrzeganie kilku zasad, na których 
te działania powinny być oparte. Należą do nich: 

systematyczne  � versus doraźne rozpoznawanie stanu równowagi między pracą 
i życiem pozazawodowym pracowników. Szczególnie ważna rola w rozpozna-
waniu zakłóceń WLB przypada bezpośrednim przełożonym, którzy mają z nimi 
bieżący kontakt. W monitoringu stanu WLB pomocne są systematyczne badania 
ankietowe. Warunkiem niezbędnym skuteczności tych działań jest jednak wspo-
mniane zaufanie do kierowników, że ujawnienie trudności nie będzie wykorzy-
stane przeciw pracownikom;
stałość � , nawet w sytuacji dużego bezrobocia i względnej łatwości wymiany pra-
cowników cierpiących na brak WLB na innych, procentuje budową zaufania 
pracowników i umacnia wizerunek dobrego pracodawcy. Korzyści te, postrze-
gane w dłuższej perspektywie, przemawiają przeciw zaniechaniu czy ogranicza-
niu działań na rzecz WLB w sytuacji słabszej kondycji firmy. Pracownicy znający 
tę sytuację potrafią docenić działania firmy i wykazać się większą efektywnością 
pracy;
ciągłość i konsekwencja  � w realizacji przyjętych programów równowaga praca 
– życie. Zaniechanie ich, mimo iż były skuteczne, podważa zaufanie pracowni-
ków; 
powszechność zamiast wybiórczości � , a zatem dostęp ogółu pracowników do 
działań na rzecz WLB w sytuacji jej zaburzenia;
zróżnicowanie �  kontekstualne zamiast jednolitości, związane z koniecznością 
trafnego doboru środków przeciwdziałania zaburzeniom równowagi praca – ży-
cie, dostosowanego do charakteru przyczyn jej zachwiania i ukierunkowanego 
na usuwanie przyczyn oraz skutków zakłóceń WLB;
kształtowanie  � dynamiczne versus statyczne, stosownie do zmian w strukturze 
zatrudnienia i zmiennych potrzeb pracowników;
oparcie działań na rzecz wLB na przejrzystym otwartym systemie informa‑ �

cji i komunikacji;
współdziałanie wszystkich podmiotów wewnętrznych �  w układzie poziomym 
w kształtowaniu WLB.
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Podsumowanie

Z jednej strony zmiany charakteru pracy, z drugiej zmiany technologiczne i or-
ganizacyjne w połączeniu z konkurencją globalną rokują nieuchronny wzrost skali 
i intensywności zakłóceń WLB. Te zaś w połączeniu ze zmianami demograficznymi 
będą osłabiać efektywność organizacji i rozwój społeczno -gospodarczy krajów nie-
przejawiających dostatecznej troski o zapobieganie zaburzeń równowagi między 
pracą i życiem poza nią. Świadomość tych zagrożeń zarówno na szczeblu krajo-
wym, lokalnym i poszczególnych zakładów pracy, jak i wśród decydentów oraz pod-
władnych stanowi warunek wstępny przeciwdziałania im. Jego wzmocnieniem jest 
przeświadczenie decydentów na różnych szczeblach organizacyjnych, a zwłaszcza 
w korporacjach, o opłacalności ekonomicznej i społecznej przedsięwzięć harmoni-
zujących pracę i życie poza nią. Implikuje to potrzebę podnoszenia poziomu HRM, 
a wraz z tym rozwoju systematycznych działań zapobiegających zakłóceniom WLB. 
Zachodzi też potrzeba intensyfikacji badań naukowych nad WLB umożliwiających 
dobre rozpoznawane skali i natężenia tego zjawiska, jak też jego źródeł i skutków dla 
wszystkich interesariuszy. Ich wyniki mogłyby stanowić pomoc w edukacji społe-
czeństwa dotyczącej znaczenia WLB oraz w niezbędnej promocji przeciwdziałania 
zakłóceniem owej równowagi.

W poszerzaniu i wzmacnianiu skali i skuteczności działań na rzecz WLB – jak 
podkreślano – jest nieodzowna też współpraca wszystkich podmiotów: organizacji 
oraz podmiotów zewnętrznych względem nich, w tym władz państwowych.
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Streszczenie

Rosnąca skala zakłóceń równowagi między pracą i życiem (work ‑life balance – WLB) przynosi 
szereg negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych pracownikom i ich rodzinom, 
organizacjom i państwu. Zachodzi zatem potrzeba przeciwdziałania im. Szczególnie dużą 
rolę mogą w tym odegrać organizacje, o ile będzie to dla nich opłacalne. Celem artykułu jest 
próba odpowiedzi na pytanie, czy przeciwdziałanie zaburzeniom WLB jest dla nich opłacalne. 
Odpowiedzi opartej na wynikach badań empirycznych. Troska o WLB stanowi integralny 
element zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Ważny jest więc dobór takiego modelu ZZL, 
który sprzyja działaniom na rzecz WLB. Artykuł przedstawia rekomendacje w tej materii.

Słowa kluczowe: równowaga praca – życie, negatywne konsekwencje, 
koszty pracy, wydajność, konkurencyjność, wizerunek firm, model zzl
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WORK‑LIfEPROGRAMMES.ARETHEY
PROfITAbLEfORORGANIZATIONS?

Abstract

Growing scale of disruptions in work -life balance (work -life balance; WLB) brings several 
negative social and economic results to employees, their families, organizations and the 
government. Hence the urgent need to counteract them. Organizations may play here an 
especially big part, if only they will find it profitable. The aim of this article is an attempt to 
answer the question whether such counteraction against disruptions in WLB is profitable for 
organizations. The answer, of course, based on results of empirical research. Such concerns 
associated with WLB constitute an integral element of Human Resource Management (HRM). 
Therefore the choice of proper HRM model, promoting actions in favor of WLB is of utmost 
importance. The article presents recommendations relating thereto.

Key words: work ‑life balance, negative consequences, labour costs, 
productivity, competitiveness, corporate image, hrm model
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ANNAfORNALCZYK*

NOWEPODEJśCIE
WSTOSOWANIUPRAWA

kONkuReNCJI

Ekonomizacjapostępowańantymonopolowych

Prawo ochrony konkurencji jest substytutem mechanizmu rynkowego wszędzie 
tam, gdzie mechanizm ten nie może skutecznie działać ze względów obiektywnych 
(monopole sieciowe jako wynik rachunku kosztów i pojemności rynku) lub na skutek 
stosowania praktyk antykonkurencyjnych przez przedsiębiorstwa działające na rynku 
właściwym1. Niezależnie od uzasadnionych przyczyn stosowania prawa ochrony kon-
kurencji dla pokonywania słabości rynku, warto pamiętać, że jest to administracyjna 
ingerencja w biznes, co może być źródłem pojawienia się słabości biurokracji i nad-
miernego naruszania interesów biznesowych [15, s. 5]. Stosowanie prawa ochrony 
konkurencji wymaga uwzględniania ekonomicznych kryteriów oceny skutków ryn-
kowych zachowań przedsiębiorstw.

Ekonomizacja prawa ochrony konkurencji została wprowadzona w latach 70. 
XX wieku w USA, zaś bezpośrednim bodźcem dla stosowania analiz korzystają-
cych z teorii ekonomii i nauk o zarządzaniu w orzecznictwie europejskim stało 
się uchylenie przez Sąd Pierwszej Instancji (dalej: SPI; izba niższa Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości – dalej: ETS) w ciągu jednego 2002 roku trzech decy-
zji Komisji Europejskiej (dalej: KE) w sprawach Airtours/First Choice2, Schneider/

* Dr hab. Anna Fronalczyk, prof. PŁ − Katedra Integracji Europejskiej, Wydział Organizacji i Zarzą-
dzania Politechniki Łódzkiej.

1 Rynek właściwy wyznaczany jest w ekonomii polityki konkurencji w wymiarze produktowym (to-
wary takie same lub ich bliskie substytuty), geograficznym (obszar, na którym sprzedawane są towary 
o podobnym poziomie konkurencji i poziomie cen) oraz czasowym (sprzedaż w określonym czasie).

2 Sprawa M1524,CFI T-342/99, 6 czerwca 2002 r.
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Legrand3 i Tetra Laval/Sidel4. Wyroki SPI zawierają wiele krytycznych stwierdzeń 
dotyczących sposobu przygotowania tych decyzji przez KE. Odnosi się to zarówno 
do metodologii oceny skutków rynkowych planowanych transakcji kapitałowych, 
jak i proceduralnych uchybień popełnionych przez urzędników KE.

Modernizacja stosowania kontroli koncentracji przez KE polega na zastąpieniu 
testu dominacji testem istotnego ograniczenia konkurencji. Test dominacji polega 
na posługiwaniu się przez KE głównie udziałami rynkowymi uczestników koncen-
tracji jako podstawowym kryterium dla oceny rynkowych skutków transakcji (ocena 
ilościowa)5, zaś test istotnego ograniczenia konkurencji odwołuje się do takich czyn-
ników, jak: kierunek i dynamika zmian udziałów rynkowych, bariery wejścia na ry-
nek, elastyczność cenowa popytu, skala sieci dystrybucyjnej firmy, siła przetargowa 
dostawców, siła przetargowa odbiorców, efekt sieci. Można powiedzieć, że przedsię-
biorstwo nie ma pozycji dominującej, jeżeli nawet jego udział w rynku przekracza 
40 %6, ale udział ten szybko spada, nie ma barier wejścia na rynek, wysoka jest ce-
nowa elastyczność popytu, firma nie ma sieci dystrybucyjnej lub jest ona niewielka 
i firma korzysta z usług niezależnych dystrybutorów, odbiorcy i dostawcy mają dużą 
siłę przetargową, przedsiębiorstwo nie korzysta z efektu sieci7.

Z wyroków SPI w wymienionych wyżej sprawach kontroli koncentracji wynika, że 
KE powinna stosować pogłębione analizy rynku właściwego, na którym realizowana 
jest koncentracja. Zgodnie z tą wytyczną sformułowaną przez SPI zostały wprowa-
dzone bardziej przejrzyste kryteria oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Udział 
w rynku przekraczający 50 % jest przesłanką dla uznania pozycji przedsiębiorstwa 
jako dominującej, podczas gdy udział w rynku niższy niż 25 % jest przesłanką zgod-
ności transakcji ze wspólnym rynkiem. Ponadto w 2003 roku w Dyrekcji Generalnej 

3 Sprawa M2283, CFI T-310/01 i T-77/02, 22 października 2002 r.
4 Sprawa M2416, CFI T-5/00 I T-80/02, 25 października 2002 r.
5 Najczęściej stosowaną ilościową miarą koncentracji rynku jest współczynnik koncentracji (WK), 

mierzony jako udział ilości lub wartości sprzedaży dwóch lub czterech największych przedsiębiorstw 
w wielkości danego rynku właściwego mierzonej ilością lub wartością łącznej sprzedaży na tym rynku. 
W praktyce przyjmuje się, że WK1 większy niż 90 % oznacza rynek zmonopolizowany. Określa się go 
także mianem efektywnego monopolu. Przyjmuje się także, że dla rynku konkurencyjnego WK4 wynosi 
mniej niż 40 %, zaś dla rynku oligopolistycznego (luźny oligopol) WK4 mieści się w przedziale 40−60 % 
lub przekracza 60 % (ścisły oligopol); por. [12, s. 501−504]. Dla dużej liczby przedsiębiorstw o zróżni-
cowanej wielkości lepszym ilościowym miernikiem koncentracji jest wskaźnik Herfindahla -Hirschmana 
(WHH), który jest sumą kwadratów udziałów rynkowych wszystkich przedsiębiorstw sprzedających na 
danym rynku. Przyjmuje się, że dla rynku wolnokonkurencyjnego WHH wynosi 0, dla rynku zmonopoli-
zowanego WHH wynosi 10 000, zaś dla rynku oligopolistycznego WHH mieści się w przedziale 0−10 000. 
W praktyce przy dużej liczbie przedsiębiorstw (powyżej kilkunastu) niezmiernie rzadko dostępne są in-
formacje o udziałach rynkowych wszystkich przedsiębiorstw. W takiej sytuacji dla potrzeb analiz rynko-
wych i stosowania prawa konkurencji przyjmuje się szacunkowe udziały rynkowe dla mniejszych graczy 
rynkowych w celu obliczenia WHH; por. [5, s. 154−162].

6 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, art. 4 pkt 10 (Dz.U. z 2007 r., 
nr 50, poz. 331).

7 Podobne stanowisko sformułowane jest w Sprawozdaniu z działalności w 2004 roku Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, s. 55.
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ds. Konkurencji utworzono stanowisko Głównego Ekonomisty, który wraz ze swoim 
biurem przeprowadza analizy ekonomiczne wykorzystywane w sprawach kontroli 
koncentracji, jak również w sprawach przeciwdziałania praktykom monopolistycz-
nym na wspólnym rynku oraz pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez 
rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Podejście ilościowe do oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa jest bardziej 
jednoznaczne i stosunkowo łatwo je stosować, ale jednocześnie upraszczane są wie-
loskładnikowe procesy gospodarcze. Analiza rynku właściwego z wykorzystaniem 
WK i WHH jest ujęciem statycznym, informuje ona bowiem o stanie konkurencji 
faktycznej na danym rynku w określonym czasie (diagnoza stanu). Analiza dyna-
miczna polega na ocenie zmian udziałów rynkowych przedsiębiorstwa w określo-
nym czasie przy uwzględnieniu działania barier wejścia na dany rynek właściwy 
(diagnoza procesu).

Kryteriaocenypozycjiisiły
rynkowejprzedsiębiorstwa

Z diagnozy procesu wynika, że pozycja dominująca przedsiębiorstwa polega na 
możliwości działania niezależnie od innych uczestników rynku (dostawców, klien-
tów i konsumentów), i przez to ograniczanie konkurencji na rynku właściwym oraz 
osiąganie korzyści. Ilościowy pomiar udziału w rynku traktowany jest w diagnozie 
procesu pomocniczo jako wskazanie dla przeprowadzenia analizy jakościowej. Moż-
liwość nadużycia pozycji dominującej na rynku ograniczana jest przez konkurencję 
potencjalną. W ekonomii wyjaśnia to teoria rynków spornych, która odnosi się do 
rynków zmonopolizowanych niedających jednak swobody działania monopoliście 
[16, s. 308−311], [3]. W teorii tej przyjmuje się następujące założenia, od spełnienia 
których zależy siła działania potencjalnej konkurencji:

zainwestowane aktywa są doskonale płynne, co oznacza, że nie ma barier wejścia  �

i wyjścia z rynku, a nakłady poniesione na wejście na dany rynek mogą być w ca-
łości wycofane i przeniesione na inny rynek właściwy;
nie jest możliwa długookresowa nadwyżka stopy zysku nad stopą procentową,  �

ponieważ wyższa stopa zysku od stopy procentowej spowoduje wejście nowych 
przedsiębiorstw na rynek, a w wyniku tego nastąpi wzrost podaży i spadek ceny 
podobnie, jak na rynku wolnokonkurencyjnym,
wejście na dany rynek właściwy jest możliwe w czasie krótszym, aniżeli wynosi  �

czas reakcji cenowej przedsiębiorstwa działającego na danym rynku;
potencjalni konkurenci mają pełną informację o cenach na danym rynku wła- �

ściwym i technologii stosowanej do wytwarzania produktów sprzedawanych na 
tym rynku;
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na rynku doskonale spornym nie jest możliwe działanie nieefektywnego przed- �

siębiorstwa, ponieważ będzie ono zastąpione przez sprzedawcę o niższych kosz-
tach i cenach.
Teoria rynków spornych jest odpowiedzią na argumentację o potrzebie regulowa-

nia rynków o naturalnym monopolu, tzn. takim, który wynika z relacji kosztów do 
pojemności rynku [12, s. 482−487]. Z teorii tej wynika, że w niektórych, ale bardzo 
nielicznych sektorach monopolista może być poddany silnie działającej potencjalnej 
konkurencji, skutecznie zapobiegającej nadużywaniu przez niego posiadanej pozycji 
bez potrzeby regulacji rynku. W praktyce udowodnienie takiego przypadku wymaga 
zbadania cenowej elastyczności popytu oraz barier wejścia na rynek konkurentów 
oferujących produkty takie same lub ich bliskie substytuty.

Teoria rynków spornych jest przedmiotem dość przekonującej krytyki, ponieważ 
jej założenia są mało realistyczne [16, s. 310−311], [8, s. 79−100]. Krytycy tej teorii 
podkreślają, że nie można szybciej podjąć decyzji o wejściu na rynek, aniżeli przed-
siębiorstwo działające na danym rynku właściwym podejmie decyzję o zmianie po-
ziomu cen. Poza tym wejście na rynek nie może odbywać się bez ponoszenia kosz-
tów. Niemniej jednak teoria ta wyjaśnia charakter ograniczeń, z którymi spotyka się 
monopolista na rynku o zbliżonych cechach do rynku spornego.

W sektorach sieciowych kluczowe znaczenie ma prowadzenie działalności pro-
dukcyjnej lub usługowej na dużą skalę, a regulator nie może ustanawiać cen na 
poziomie kosztów krańcowych. Regulacja nie oznacza więc naśladowania rynku 
wolnokonkurencyjnego przez regulatora. Wynika to z faktu, że cena na poziomie 
kosztów krańcowych nie gwarantuje rentowności przedsiębiorstwu, którego koszty 
stałe (amortyzacja i eksploatacja infrastruktury) mają kluczowe znaczenie w ra-
chunku jego kosztów8. Teoria rynków spornych, niezależnie od jej mało realistycz-
nych założeń, wzmocniła dyskusję o roli potencjalnej konkurencji i znaczeniu barier 
wejścia i wyjścia z rynku dla oceny siły rynkowej przedsiębiorstw.

Teoretyczna analiza działania przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynku 
wskazuje, że im bardziej zmonopolizowana struktura rynku, tym bardziej cena ryn-
kowa odchyla się od kosztów krańcowych (społeczna strata monopolu), chyba że 
ceny poddane są regulacji, jak ma to miejsce na rynkach monopoli sieciowych (od-
chylenie ceny od kosztów krańcowych jest wynikiem regulacji). Z obserwacji prak-
tyki wynika również, że firmy dominujące osiągają zysk monopolowy dzięki stoso-
waniu cen monopolowych, czyli wyższych aniżeli na rynku konkurencyjnym. Stąd 
w ekonomii polityki konkurencji dla pomiaru siły rynkowej przedsiębiorstwa stosuje 

8 Opisuje to zasada cenowa Ramsey’a, która mówi, że cena ustanawiana przez regulatora powinna 
być wyższa od kosztów krańcowych i w wieloproduktowych firmach różnica między cena i kosztami 
krańcowymi powinna być tym większa, im mniejsza jest cenowa elastyczność popytu na dany towar; 
por. [2, s. 676−698].
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się indeks Lernera, który porównuje ceny sprzedaży dominanta rynkowego z jego 
kosztami krańcowymi [5, s. 151−155], [16, s. 66, 219−220], [13, s. 70−73].

IL = p–MC
p  gdzie: p – cena towaru

     MC – koszty krańcowe

Zważywszy jednak, że w praktyce w przedsiębiorstwach nie liczy się kosztów krań-
cowych, do analizy siły rynkowej przedsiębiorstwa przyjmuje się koszty przeciętne. 
Wówczas indeks Lernera liczony jest według poniższej formuły:

IL = p–AC
p

  gdzie: p – cena towaru
     AC – koszty przeciętne

Siła rynkowa przedsiębiorstwa mierzona indeksem Lernera jest wprost propor-
cjonalna do poziomu koncentracji rynku mierzonego WHH oraz odwrotnie propor-
cjonalna do cenowej elastyczności popytu na dany towar [5, s. 155–164].

IL = H
ε

  gdzie: H – wskaźnik Herfindahla -Hirschmana
     ε – wskaźnik cenowej elastyczności popytu

Określenie pozycji rynkowej przez zastosowanie diagnozy stanu i procesu oraz 
siły rynkowej przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie dla budowania i realizacji sku-
tecznej strategii zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzenia postępowań antymo-
nopolowych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) 
i KE oraz kompetentnego przygotowywania argumentów przez strony takiego po-
stępowania.

Strukturyrynkówwpraktyce

Konkurencja niedoskonała i oligopol to struktury rynków najczęściej spotykane 
w praktyce. W teorii ekonomii zachowania przedsiębiorstw na rynku oligopoli-
stycznym są opisane modelami Bertranda i Cournota [5, rozdz. 7] o następujących 
założeniach: na rynku działają dwaj gracze (duopol), podejmują oni jednocześnie 
decyzje, ich koszty krańcowe są takie same i stałe, ich produkty są doskonale sub-
stytucyjne, popyt ma charakter liniowy. Wspólną cechą tych modeli jest także ich 
statyczny charakter, ponieważ opisują one jednorazowe, współzależne decyzje gra-
czy rynkowych.
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Celem graczy rynkowych jest przechwycenie klientów konkurenta. Różnica mię-
dzy tymi modelami polega na tym, że w modelu Bertranda zakłada się rywalizację 
cenową, a wielkość podaży każdego z graczy jest pochodną decyzji cenowych. W mo-
delu Cournota rywalizacja między graczami rynkowymi dotyczy decyzji o wielkości 
podaży. Różne są także konkluzje w każdym modelu dotyczące równowagi rynko-
wej w duopolu. Rywalizacja cenowa doprowadza do zrównania cen z kosztami krań-
cowymi, podobnie jak na rynku doskonale konkurencyjnym. Z modelu Cournota 
wynika, że wielkość podaży w duopolu jest wprawdzie mniejsza niż w doskonałej 
konkurencji, ale większa niż w warunkach monopolu.

Z obserwacji praktyki gospodarczej wynika jednak, że z reguły towary nie są 
doskonale substytucyjne, zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw rywalizujących 
o klientów są ograniczone ich zdolnościami produkcyjnymi, dostosowania cenowe 
dokonują się nie tylko w krótkim okresie, ale w długim okresie możliwe są wojny 
cenowe między rywalami.

Co więc wynika z tych modeli dla budowania strategii przedsiębiorstw w zależno-
ści od sytuacji istniejącej w danym sektorze? W sektorach, gdzie istnieją dostateczne 
rezerwy mocy produkcyjnych pozwalające na łatwe dostosowanie wielkości podaży 
do popytu, model rywalizacji cenowej jest bardziej zbliżony do opisu równowagi na 
rynku duopolu. Jeżeli natomiast brak rezerw mocy produkcyjnych nie pozwala na 
dostosowanie wielkości podaży do popytu, wówczas model rywalizacji ilościowej 
lepiej opisuje równowagę w duopolu.

W europejskim prawie konkurencji takie reakcje dostosowawcze określa się jako 
efekty działań równoległych (ang. unilateral effects) wynikające z nadmiernej kon-
centracji przedsiębiorstw. Stosowanie wyłącznie tego kryterium przy ocenie pozycji 
rynkowej przedsiębiorstwa budzi jednak wątpliwości, ponieważ o rynkowych zacho-
waniach przedsiębiorstw decyduje wiele różnych czynników wyznaczających ich po-
zycję rynkową, a nie tylko struktura samego rynku [6, s. 143−186].

W praktyce struktura rynku może mieć charakter oligopolu symetrycznego (ża-
den ze sprzedawców nie ma przewagi na rynku) lub niesymetrycznego (jeden sprze-
dawca jest liderem rynkowym). Oligopol symetryczny sprzyja zawieraniu poro-
zumień między konkurentami o ustalenie kwot sprzedaży i cen oraz dokonania 
podziału rynku. Takie porozumienia, czyli kartele, zakazane są prawem ochrony 
konkurencji, ponieważ ich ekonomiczne skutki są takie same, jak skutki monopo-
lizacji rynku.

W oligopolu niesymetrycznym mniejsi uczestnicy rynku naśladują największą 
firmę i z reguły dotyczy to polityki cen. Rola największej firmy polega na przywódz-
twie cenowym (ang. price leadership), chociaż może to także dotyczyć innych wa-
runków zawieranych kontraktów (np. terminy płatności, sposób dostawy towarów, 
usługi posprzedażne, warunki uznawania reklamacji zakupionych towarów). Rzadko 
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zdarza się, aby w oligopolu niesymetrycznym zawierane były porozumienia między 
konkurentami.

Cenarażąconiskajakopraktyka
antykonkurencyjna

Nową koncepcją dla oceny rynkowych zachowań przedsiębiorstw, ważną dla mo-
delowania strategii zarządzania, jest teoria rynków dwustronnych (ang. two sided 
markets) [11], [10]. Teoria ta powstała jako odpowiedź ekonomii polityki konkuren-
cji na zarzuty wobec przedsiębiorstw o stosowanie cen rażąco niskich, co uznane jest 
przez prawo ochrony konkurencji jako praktyka eliminująca konkurencję na rynku 
właściwym9. Dla oceny faktu rażącego zaniżenia cen w orzecznictwie antymonopo-
lowym może być stosowany test Areedy -Turnera [dalej: TAT], z którego wynika, że 
jeżeli cena jest ustalona poniżej krótkookresowych kosztów krańcowych, wówczas 
uznaje się ją za cenę drapieżną (rażąco niską) [1]. Zważywszy jednak fakt, że krót-
kookresowe koszty krańcowe są w praktyce trudne do wyliczenia, autorzy tego te-
stu przyjęli także możliwość stosowania w analizie cenowo -kosztowej przeciętnych 
kosztów zmiennych.

Metoda TAT doczekała się bogatej krytyki wynikającej z trudności w jej stoso-
waniu w praktyce orzeczniczej [4]. Ceny niższe od przeciętnych kosztów zmiennych 
mogą na przykład wynikać z nadmiernych mocy produkcyjnych lub stosowania 
promocji przez firmę. Poza tym metoda TAT nie bierze pod uwagę przyczyny stoso-
wania nadmiernie niskich cen przez dominanta rynkowego. Test ten ma znaczenie 
posiłkowe w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających i antymonopolowych 
w sprawach dotyczących cen rażąco niskich.

Organy orzecznicze przy wykorzystaniu metody TAT kierują się następującymi 
zasadami: 

cena wyższa od średniego jednostkowego kosztu całkowitego nie jest ceną dra- �

pieżną;
cena równa średniemu jednostkowemu kosztowi zmiennemu lub wyższa od tego  �

kosztu nie jest ceną drapieżną;
cena niższa od średniego jednostkowego kosztu zmiennego może zostać uznana  �

za cenę drapieżną, i przez to za naruszającą prawo ochrony konkurencji.
Nawet jeżeli cena okaże się niższa od średniego jednostkowego kosztu zmien-

nego, przedsiębiorca może obalić zarzut stosowania cen drapieżnych przez przedsta-
wienie innego, rzetelnego uzasadnienia dla jej niskiego poziomu. W praktyce stoso-
wania prawa konkurencji uznaje się jednak najczęściej, że cena niższa od średniego 

9 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, op.cit., art. 9 ust. 2 pkt 1.
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jednostkowego kosztu zmiennego jest w istocie przejawem nadużycia pozycji domi-
nującej. Ważne jest jednak udowodnienie przez organ antymonopolowy antykonku-
rencyjnego zamiaru stosowania takich cen przez przedsiębiorstwo.

Precedensowym przykładem zastosowania wspólnotowego prawa konkurencji 
przeciwko praktyce cen drapieżnych jest sprawa Tetra Pak10. W polskim orzecznic-
twie podobne znaczenie ma decyzja Prezesa UOKiK dotycząca praktyki stosowanej 
przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. wobec Katowickiego Towarzystwa Kapita-
łowego „Sport” Sp. z o.o.11.

Relacjecenowo‑kosztowenarynkuprasowym

Dla wyjaśnienia różnicy pomiędzy praktyką antykonkurencyjną w formie ceny 
rażąco niskiej, stosowanej w celu eliminacji konkurencji, a ceną niższą do kosztów 
krańcowych lub przeciętnych kosztów zmiennych posłużymy się przykładem rynku 
prasy. Rynek ten opisany jest w teorii rynków dwustronnych obok rynków, takich 
jak: rynek kart kredytowych obejmujący ich użytkowników i akceptujących je sprze-
dawców, rynek usług medycznych obejmujący lekarzy i pacjentów, rynek gier wideo 
obejmujący dostawców konsoli i dostawców gier, sieć internetowa obejmująca użyt-
kowników Internetu i jego operatorów (np. Google), rynek gazet i reklam drukowa-
nych w gazetach. Rynki dwustronne charakteryzują się tym, że popyt i podaż orga-
nizowana jest przez operatora rynku, a optymalna struktura cen polega na takim ich 
poziomie, aby obie strony rynku spotkały się i zrealizowały swoje interesy. Im więcej 
będzie uczestników rynku po obu stronach, tym większe będą ich korzyści oraz ope-
ratora rynku (osiąganie efektu sieci). Najlepszym przykładem rynku dwustronnego 
jest rynek gazet i reklam w nich drukowanych, jak również inne rynki sektorów me-
dialnych zajmujące się produkcją informacji.

Z testu Areedy -Turnera wynikałoby, że, tak jak w odniesieniu do innych produk-
tów, należałoby porównywać koszty wydania gazety z ceną jej sprzedaży (ceną jed-
nego egzemplarza). Takie podejście nie ma jednak uzasadnienia, ponieważ koszty 
krańcowe takiej produkcji, a także przeciętne koszty zmienne są bardzo niskie i ma-
leją wraz ze wzrostem produkcji, natomiast wysokie są koszty stałe i koszty utopione 
[14], [17]. Odwołując się do teorii mikroekonomii, można stwierdzić, że klasyczne 
podejście do analizy kosztów, gdzie krzywa kosztów krańcowych ma kształt litery 
U, nie sprawdza się w sektorach IT i medialnych, gdzie krzywa kosztów krańcowych 
ma kształt zbliżony do litery L.

10 Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie IV/31043 Tetra Pak II [celex -txt-31992D0163]. Inne decyzje 
Komisji Europejskiej w spawie cen drapieżnych to: ECS/AKZO OJ (1985) L 374/1 (1986) Eurofix -Bauco/
hilti, OJ (1988) L 65/19 (1989), Napier Bron/British Sugar 88/518 (1988).

11 Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie RKT – 35/2006.
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W wymienionych wyżej sektorach w miejsce stosowania kalkulacji ceny w oparciu 
o koszty zaleca się ustalanie ceny w oparciu o wartość przywiązywaną przez nabywcę 
do towaru (usługi): konsumenci przywiązujący większą wagę do zakupu określonego 
zasobu informacji powinni płacić wyższą cenę, aniżeli konsumenci przywiązujący 
mniejsze znaczenie do posiadania tych informacji (ang. value ‑based pricing). Z kon-
cepcji ceny opartej o wartość konsumencką wynika, że test Areedy -Turnera nie ma 
zastosowania do takiego produktu, jakim jest gazeta. Takie podejście zaprezentowane 
jest w raporcie KE dotyczącym rynku mediów [7].

Dalszą kwestią w ocenie zarzutów o antykonkurencyjnej lub nieuczciwej polityce 
cenowej wydawców prasy jest rozstrzygnięcie, czy pomimo uznanej w orzecznic-
twie i wyjaśnieniach organów antymonopolowych odrębności rynku czytelniczego 
i powierzchni reklamowej należy łączyć przychody osiągane na tych dwóch rynkach 
przez wydawcę gazety. Dopiero tak policzony przychód można porównywać z cał-
kowitymi kosztami wyprodukowania gazety, ponieważ koszty zmienne, jak wyżej 
zostało wyjaśnione, nie są wskaźnikiem właściwym dla produkcji informacji.

W raporcie KE stwierdza się, że pomimo rozróżniania rynków czytelniczego i re-
klamowego, gazeta jest „(…) jednym finalnym produktem” i lepsza jakość zawar-
tości gazety lub jej niższa cena przyczynia się do zwiększenia jej poczytności, a tym 
samym powoduje to zwiększenie popytu na powierzchnię reklamową nabywaną 
przez reklamodawców [7].

W przytaczanej decyzji Prezesa UOKiK w sprawie Marquard Media Polska 
Sp. z o.o. (patrz przypis nr 11) również zastosowano metodę, w której do kosztów 
wytworzenia gazety zaliczono „(…) koszty produkcji jednego egzemplarza dziennika 
wraz z kosztami ogólnymi ponoszonymi przez przedsiębiorcę, a także przychody 
uzyskiwane ze sprzedaży powierzchni reklamowej”. Tak policzone koszty porównane 
zostały z przychodami uzyskiwanymi ze sprzedaży jednego egzemplarza dziennika. 
Z porównania tego wynikało, że cena 1 PLN jednego egzemplarza gazety „(…) nie 
była ceną kształtującą się na poziomie niższym niż poziom kosztów wydania”. Rozu-
mienie gazety jako zintegrowanego produktu składającego się z zawartości czytelni-
czej i powierzchni reklamowej jest zgodne z koncepcją rynków dwustronnych.

Podsumowanie

Strategie rynkowe przedsiębiorstw powinny być dostosowane do zmieniających 
się struktur rynkowych. Monopolistyczna pozycja na rynku właściwym nie musi 
oznaczać swobody działania firmy, jeżeli rynek zbliżony jest swym charakterem do 
rynku spornego. W oligopolu możliwość obserwowania zachowań innych sprzedaw-
ców nie jest jedynym źródłem informacji strategicznej, ponieważ istotne znaczenie 
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mają także inne cechy rynku oraz potencjału produkcyjnego sprzedawców. Polityka 
kształtowania cen w relacji do kosztów powinna uwzględniać pojawienie się rynków 
dwustronnych. Ewolucja struktur rynkowych oraz płynące z niej przesłanki bizne-
sowe w coraz większym stopniu uwzględniane są przez KE i UOKiK w stosowaniu 
prawa ochrony konkurencji.
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Streszczenie

Strategie rynkowe przedsiębiorstw powinny być dostosowane do zmieniających się struktur 
rynkowych. Na rynku właściwym opisanym jako rynek sporny pozycja monopolistyczna 
nie musi być tożsama z niezależnością działania przedsiębiorstwa. W oligopolistycznym 
środowisku rynkowym źródłami informacji, poza obserwacją działań innych sprzedawców, 
są zdolności produkcyjne sprzedawców lub cechy charakterystyczne rynku. Polityka cen 
bazująca na kosztach powinna uwzględniać istnienie rynków dwustronnych. Ewolucja 
struktur rynkowych wraz z biznesowymi przesłankami są w coraz większym stopniu 
uwzględniane przez Komisję Europejską oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w stosowaniu prawa konkurencji.

Słowa kluczowe: pozycja dominująca, rynki sporne, rynki dwustronne, 
ekonomizacja stosowania prawa konkurencji

NEWAPPROACHTOCOMPETITION
LAWENfORCEMENT

Abstract

Market strategies of enterprises should be compatible with the changing market structures. 
On the relevant market that is described as contestable market, monopolistic position is not 
necessary equal to freedom of enterprises’ activities. In the oligopolistic environment, sources 
of strategic information are, except for observing other sellers, other features as production 
potential of the sellers or market characteristics. Price policy based on costs should include 
existence of two -sided markets. The evolution of market structures, together with its business 
circumstances are increasingly being taken under consideration by the European Commission 
and the Polish Office for Competition and Consumers Protection in enforcement of compe-
tition law.

Key words: dominant position, contestable markets, two ‑sided 
markets, economization of competition law enforcement
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ZNACZeNIe kONtekStu 
ORGANIZACYJNEGODLA
ZDOLNOśCIRELACYJNEJ

MAŁYCHIśREDNICH
PRZEDSIĘbIORSTW

Wprowadzenie

Kooperacyjne relacje firm z kluczowymi aktorami otoczenia biznesowego sta-
nowią ważny i interesujący obszar badań w dziedzinie zarządzania strategicznego. 
Tego rodzaju relacje są bowiem jednym z istotnych sposobów pozyskiwania zasobów 
(np. technologii, wiedzy, zasobów finansowych) i rozwoju kluczowych kompeten-
cji, a w konsekwencji osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i poprawy wyników. Jest 
to szczególnie ważne dla tych firm w gospodarkach w okresie transformacji, które 
rozpoczynają proces umiędzynarodowienia, ponieważ nie dysponują one ani do-
świadczeniem, ani zasobami firm z rozwiniętych gospodarek. Dlatego braki te muszą 
kompensować szybkim zdobywaniem wiedzy, której źródłem mogą być partnerzy 
z krajów wyżej rozwiniętych [12]. Dla zrozumienia istoty tego zjawiska przyjmowane 
są różnorodne perspektywy teoretyczne, m.in.: ekonomia kosztów transakcyjnych, 
teoria kapitału społecznego, teoria wymiany społecznej, podejście zasobowe i dyna-
micznych umiejętności oraz podejście relacyjne. To ostatnie wydaje nam się szcze-
gólnie interesujące, ponieważ zwraca uwagę na znaczenie kontekstu powiązań, tj. 
sieci, w którą uwikłana jest firma.

* Dr Mariola ciszewska ‑Mlinarič – adiunkt w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego.
** Prof. dr hab. Krzysztof Obłój – kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego, Wydział Zarządza-

nia Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Strategii Akademii Leona Koźmińskiego.
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Sieci kooperacyjnych powiązań są relacjami, w których firmy są osadzone i które 
wpływają na przepływ zasobów pomiędzy nimi [6]. Będzie on zależał od zdolności 
relacyjnych poszczególnych aktorów, czyli takiego wzajemnego oddziaływania na 
siebie firm, które buduje umiejętność współdziałania z innymi aktorami otoczenia, 
umożliwiając konkretnej firmie dostęp do zewnętrznej wiedzy i przyspieszając jej 
transfer [10]. W artykule łączymy podejście zasobowe i relacyjne, aby przyczynić się 
do głębszego zrozumienia kontekstu organizacyjnego, który wspiera rozwój zdolno-
ści relacyjnej firmy. Stawiane przez nas pytanie badawcze brzmi: jak kontekst orga-
nizacyjny sprzyja tworzeniu zdolności relacyjnej małych i średnich firm? 

Przeglądliteraturyihipotezy

Połączenie teorii zasobowej i podejścia relacyjnego wymaga komentarza, ponie-
waż ich założenia są czasami traktowane jako w pewnym stopniu przeciwstawne [5]. 
Według podejścia zasobowego źródłem przewagi konkurencyjnej są zasoby, które, 
po pierwsze, posiadają określone charakterystyki (są cenne, rzadkie, trudne w imi-
tacji i substytucji), a po drugie, należą do konkretnej firmy lub są przez nią kontro-
lowane [2]. Zasoby te stanowią podstawę powstawania dynamicznych umiejętności, 
które mają charakter rutyn pozwalających organizacji tworzyć, pozyskiwać i mody-
fikować bazę istotnych zasobów organizacyjnych, i dzięki temu uzyskiwać przewagę 
konkurencyjną. Natomiast podejście relacyjne podkreśla, że po pierwsze zarówno 
własność, jak i kontrola nad zasobami i procesami tworzącymi wartość/przewagę 
może być sprawowana przez grupę firm stanowiących pewną sieć [5], a po drugie, 
że zdolność wykorzystania tych zasobów przez różne firmy zależy od ich umiejęt-
ności. Dlatego oba podejścia można traktować podejścia jako komplementarne, bo-
wiem konkretne zasoby i umiejętności firmy, stanowiące źródło przewagi konku-
rencyjnej (podejście zasobowe), mogą powstawać jako efekt procesów współpracy 
z zewnętrznymi partnerami (podejście relacyjne). Zdolność firmy do wykorzystania 
tych procesów, jako generatora zasobów niematerialnych, zwłaszcza wiedzy, będzie 
jednak zależała od kontekstu organizacyjnego, który tworzy zdolność firmy do ab-
sorpcji i wykorzystywania wiedzy uzyskiwanej w relacjach zewnętrznych [21], [1]. 
Trzy aspekty tego kontekstu zasługują na szczególną uwagę: wewnętrzny kapitał spo-
łeczny firmy, motywacja pracowników oraz stopień centralizacji decyzji.

Zdolność firmy do absorpcji i wykorzystywania wiedzy zależy zdaniem wielu 
badaczy od poziomu wewnętrznego kapitału społecznego firmy. Yli -Renko, Au-
tio i Tontti definiują to pojęcie jako „zakres i jakość relacji pomiędzy jednostkami 
oraz działami w ramach danej firmy” [24, s. 283]. Uważają oni, iż kapitał społeczny 
wpływa na proces organizacyjnego uczenia się – pozyskiwania, tworzenia oraz stoso-
wania nowej wiedzy. Proces ten wspierany jest następnie przez rutyny organizacyjne, 
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dzięki którym firmy mogą właśnie kodyfikować, gromadzić i stosować nową wiedzę 
[16], [4]. Wewnętrzny kapitał społeczny ułatwia proces organizacyjnego uczenia się, 
ponieważ podnosi wydajność wewnętrznej komunikacji [24]. Ponadto „wspólne sys-
temy znaczeń wypracowane poprzez bogatą komunikację wewnętrzną umożliwiają 
firmie szybką ocenę pojawiającej się wiedzy oraz odrzucenie irrelewantnej, popra-
wiając w ten sposób wydajność heurystyk poznawczych” [24, s. 283], które firmy 
stosują, zanim wiedza podlega rutynizacji. W ten sposób kapitał społeczny umoż-
liwia firmie internalizację nauki od zewnętrznych partnerów i poprawia wydajność 
transferu wiedzy [15]. Podsumowując, uważamy, że wewnętrzny kapitał społeczny 
pozwala na lepsze wykorzystanie zewnętrznej wiedzy, podnosząc tym samym zdol-
ność relacyjną firmy: 

H1: Istnieje pozytywna zależność między wewnętrznym kapitałem społecznym 
a zdolnością relacyjną firmy (zarówno w sieci dostawców, jak i odbiorców).

Decydujący wpływ na wybór partnerów, z którymi firma współpracuje, mają me-
nedżerowie, ale kluczowym ogniwem w absorpcji i wykorzystaniu wiedzy, a przez 
to w tworzeniu zdolności relacyjnej firmy, są pracownicy. To oni mają na co dzień 
kontakty z przedstawicielami zewnętrznych partnerów i od nich zależy efektywność 
procesu pozyskiwania i gromadzenia od nich informacji, co jako jedni z pierwszych 
pokazali Johnson i Vahlne [9], badając procesy umiędzynarodowienia niewielkich 
firm szwedzkich. Biorąc pod uwagę, że jedną z barier transferu wiedzy jest brak 
motywacji po stronie odbiorcy wiedzy [21], zasadne jest uwzględnienie motywacji 
pracowników jako czynnika wpływającego na zdolność relacyjną firmy. Stanowi to 
przesłankę dla naszej drugiej hipotezy: 

H2: Istnieje pozytywna zależność między poziomem motywacji pracowników 
a zdolnością relacyjną firmy (zarówno w sieci dostawców, jak i odbiorców).

Rozwiązania organizacyjne będą także rzutowały na zdolności relacyjne firmy 
i kluczowe znaczenie ma umiejscowienie odpowiedzialności za podejmowanie de-
cyzji w strukturze organizacyjnej. Wysoki poziom scentralizowania podejmowania 
decyzji oznacza, że zasadniczo tylko główny menedżer/właściciel ma prawo podej-
mowania decyzji. Silna centralizacja zarówno utrudnia obiektywne możliwości pra-
cowników w zakresie wykorzystania nabywanej w relacjach wiedzy (nie mają prawa 
do podejmowania decyzji), jak i obniża ich motywację [20].

Z kolei styl podejmowania decyzji, który zachęca i angażuje pracowników do 
działania w sposób względnie samodzielny, może przynieść korzyści typowe dla de-
centralizacji. W takich firmach jest bardziej prawdopodobne, że pracownicy będą 
bardziej angażować się w pracę, chętniej podejmować nowe wyzwania oraz identyfi-
kować się z celami firmy. Decentralizacja może być zatem skutecznym mechanizmem 
pozwalającym organizacji na nawiązanie i utrzymanie bliskich relacji z klientami 
oraz ułatwiać pozyskiwanie wiedzy o ich potrzebach [23]. Jest często łączona z teo-
rią Y [11], teorią Z [17] lub niskim dystansem władzy [7]. W zdecentralizowanych 
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strukturach jest bardziej prawdopodobne, że pracownicy będą wspierać proces wy-
miany i asymilacji informacji, a zatem decentralizacja może mieć korzystny wpływ 
na jakość tego procesu. Podsumowując, zakładamy, że centralizacja będzie prowa-
dziła do zmniejszenia zdolności relacyjnej firmy: 

H3: Istnieje negatywna zależność między centralizacją podejmowania decyzji 
a zdolnością relacyjną (zarówno w sieci dostawców, jak i odbiorców).

Próbabadawczaigłównezmienne

Badania zostały przeprowadzone na próbie małych i średnich eksporterów, na-
leżących w latach 2003–2007 do pięciu sektorów o najwyższym udziale w ekspor-
cie Słowenii: produkcja maszyn i urządzeń, produkcja pojazdów mechanicznych 
i przyczep, produkcja chemikaliów i produktów chemicznych, produkcja metali 
podstawowych, produkcja mebli. Wybór firm skoncentrowanych na eksporcie był 
podyktowany dużym znaczeniem, jakie zasoby niematerialne, które można pozyskać 
w relacjach na rynkach międzynarodowych, mają w procesach umiędzynarodowie-
nia firm z gospodarek rozwijających się [12]. Wiadomo bowiem, iż firmy te mają 
ograniczone zasoby materialne i ograniczone wsparcie instytucjonalne, które mu-
szą rekompensować szybką absorbcją wiedzy od partnerów zagranicznych [13], [3]. 
Od końca 2008 do połowy 2009 roku przeprowadzono 67 wywiadów telefonicznych 
z głównym menedżerem/właścicielem firmy, co stanowi 27,8 % wszystkich umiędzy-
narodowionych MŚP1 w wymienionych sektorach.

wewnętrzny kapitał społeczny został zoperacjonalizowany w sposób propono-
wany przez Yli -Renko, Autio i Tontti [24]. Respondenci byli proszeni o odniesienie 
się do następujących obszarów dotyczących wewnętrznej współpracy firmy:
1) różne działy/jednostki organizacyjne ściśle i stale ze sobą współpracują;
2) zadania i obowiązki pracowników charakteryzuje wysoka różnorodność;
3) praca zespołowa jest bardzo ważna w firmie;
4) pracownicy są rotowani pomiędzy różnymi stanowiskami/działami.

W celu stworzenia jednej zmiennej (WKS) przeprowadzono analizę czynnikową 
oraz analizę rzetelności skali. W wyniku analizy okazało się, że poziom ładunków dla 
wszystkich stwierdzeń mieścił się pomiędzy 0,439 i 0,774, co pozwala na połączenie 
ich w jedną zmienną. Tak skonstruowana zmienna ma Alfę Cronbacha 0,503, co jest 
oceną niską, ale akceptowalną – jest wyższa od poziomu granicznego 0,50 i jako taka 
spełnia kryterium Nunnally’iego akceptowalnej rzetelności [22].

1 Według zapisów ustawowych obowiązujących w Słowenii małe lub średnie przedsiębiorstwo musi 
spełniać dwa z trzech następujących kryteriów: 1) liczba pracowników jest pomiędzy 11 i 250; 2) poziom 
przychodów netto ze sprzedaży jest pomiędzy 2 000 001 i 29 200 000 euro; 3) wartość aktywów jest w gra-
nicach 2 000 001–14 600 000 euro. Inne kategorie firm to mikro lub wielkie przedsiębiorstwa.
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Poziom motywacji ekonomicznej został zoperacjonalizowany poprzez średnie 
miesięczne wynagrodzenie w firmie. Chociaż miara ta jest daleka od idealnej, to jest 
często w badaniach traktowana jako wskaźnik motywacji [19] i pozwala na porów-
nanie firm, ponieważ próba badawcza zawiera tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, 
pomijając firmy mikro i duże, gdzie różnice w poziomie wynagrodzenia mogłyby 
być efektem wielkości i zasobności firmy. Poziom motywacji ekonomicznej (PME) 
był mierzony logarytmem średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Styl podejmowania decyzji. Respondenci zostali poproszeni o udzielenie od-
powiedzi na dwa pytania: a) kto podejmuje decyzje strategiczne (tylko właściciel/
główny menedżer lub zespół menedżerów) oraz b) jaka jest rola pracowników w po-
dejmowaniu kluczowych decyzji (są informowani, konsultowani lub biorą aktywny 
udział). Łącząc odpowiedzi na oba pytania, wyróżniliśmy sześć sytuacji stanowią-
cych kontinuum stylu podejmowania decyzji (SPD), od najbardziej do najmniej 
scentralizowanego: 
1) decyzje podejmowane są jednoosobowo przez właściciela/głównego menedżera, 

pracownicy są informowani;
2) decyzje podejmowane są jednoosobowo przez właściciela/głównego menedżera, 

pracownicy są konsultowani;
3) decyzje podejmowane są jednoosobowo przez właściciela/głównego menedżera, 

pracownicy aktywnie uczestniczą;
4) decyzje podejmowane są przez zespół menedżerów, pracownicy są informo-

wani;
5) decyzje podejmowane są przez zespół menedżerów, pracownicy są konsulto-

wani;
6) decyzje podejmowane są przez zespół menedżerów, pracownicy aktywnie uczest-

niczą.
Zdolność relacyjna firmy została uchwycona poprzez jej efekty, tj. kooperatywne 

relacje z dostawcami i odbiorcami. Zdecydowaliśmy się na pomiar zdolności relacyj-
nej firmy osobno w sieci dostawców i odbiorców, aby uniknąć błędu wynikającego 
z połączenia obu miar – są one silnie skorelowane (współczynnik korelacji wynosi 
0,72; por. tabela 1), co mogłoby znacząco zniekształcić wyniki, a ponadto zostałoby 
zamaskowane znaczenie czynników kontekstu organizacyjnego dla budowy zdolno-
ści relacyjnej w kontaktach z dostawcami i odbiorcami. Zdolność relacyjna została 
zoperacjonalizowana poprzez dwie odpowiedzi. Po pierwsze, respondenci byli pro-
szeni o wskazanie udziału bliskich, ściśle kooperujących dostawców (lub odbior-
ców) w całkowitej liczbie dostawców (lub odbiorców). Wykorzystaliśmy definicję 
Yli -Renko, Autio i Tontti, według której bliski dostawca (lub odbiorca) to partner, 
od którego firma regularnie zamawia (w przypadku dostawców) lub któremu re-
gularnie sprzedaje (w przypadku odbiorców) i z którym „relacja opiera się na wy-
sokim poziomie współdziałania oraz wymianie informacji i dyskusji o przeszłych, 
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obecnych i przyszłych potrzebach”[24, s. 293]. Po drugie, respondenci byli proszeni 
o wskazanie na pięciopunktowej skali postrzeganej wartości i znaczenia informacji 
otrzymywanych od partnerów (osobno oceniali informacje od dostawców i odbior-
ców). Ponieważ odpowiedzi miały różne skale, zostały najpierw wystandaryzowane, 
a następnie zsumowane, tworząc zmienną zdolności relacyjnej, osobno w kontekście 
sieci dostawców (ZRODB) i w sieci odbiorców (ZRODB).

Zmienne kontrolne. W artykule uwzględniono trzy zmienne kontrolne – wiek 
firmy (WIEK – mierzony liczbą lat funkcjonowania), wielkość firmy (WIELKOŚĆ 
– mierzona logarytmem całkowitej liczby zatrudnionych) oraz sektor (SEK – kon-
trolowany zmiennymi binarnymi). Korelacje wszystkich zmiennych (poza sektoro-
wymi zmiennymi binarnymi) przedstawiono w tabeli 1.

Tabela1.Korelacjezmiennychistatystykaopisowa

Zmienne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.  Wewnętrzny kapitał 
społeczny 

1

2.  Poziom motywacji 
ekonomicznej  

0,119 1

3.  Styl podejmowania decyzji 0,024 0,106 1

4.  Zdolność relacyjna_
dostawcy

0,379*** 0,262** 0,015 1

5.  Zdolność relacyjna_odbiorcy 0,334*** 0,065 0,072 0,720*** 1

6. Wielkość firmy 0,056 0,368*** 0,251** 0,047 0,175 1

7. Wiek firmy  0,113 0,122 0,070 0,113 0,022 0,352*** 1

 Średnia 15,57 3,04 3,13 0,00 0,00 1,79 15,91

  Odchylenie standardowe 2,32 0,12 1,58 1,35 1,46 0,32 7,09

 Minimum 9,00 2,75 1,00 3,28 3,47 1,11 2,00

 Maksimum 20,00 3,33 6,00 2,61 2,81 2,44 34,00

Uwaga: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1
Źródło: opracowanie własne.

Analizaiwyniki

W celu sprawdzenia czy wewnętrzny kapitał społeczny (WKS), poziom motywa-
cji ekonomicznej (PME) oraz styl podejmowania decyzji (SPD) wiążą się ze zdol-
nością relacyjną firmy (ZRDST oraz ZRODB) zostały oszacowane następujące równa-
nia regresji: 
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(Model 1)

ZRDST = α + β1WKS + β2PME + β3SPD + β4WIEK + β5 WIELKOŚĆ + ZRDST = α+β1WKS+β2PME+β3SPD+β4WIEK+β5WIELKOSC
4∑

n=1

(β6nSEKn)
ZRDST = α+β1WKS+β2PME+β3SPD+β4WIEK+β5WIELKOSC

4∑

n=1

(β6nSEKn)
 + µ

(Model 2)

ZRODB = α + β1WKS + β2PME + β3SPD + β4WIEK + β5 WIELKOŚĆ + ZRDST = α+β1WKS+β2PME+β3SPD+β4WIEK+β5WIELKOSC
4∑

n=1

(β6nSEKn)
ZRDST = α+β1WKS+β2PME+β3SPD+β4WIEK+β5WIELKOSC

4∑

n=1

(β6nSEKn)
 + µ

Postać modeli regresji liniowej, w których szacowano zależność pomiędzy kon-
tekstem organizacyjnym a zdolnością relacyjną firmy przedstawia tabela 2. Każdy 
z modeli ma co najmniej dwie wersje – kontrolną (uwzględniającą wyłącznie zmienne 
kontrolne) oraz podstawową (uwzględniającą właściwe zmienne niezależne).

Model 1 testuje hipotezy badawcze w kontekście sieci dostawców. Kontrolna wer-
sja modelu (Model 1.0) jest nieistotna statystycznie, co uniemożliwia wnioskowanie 
o istotności zmiennych kontrolnych. Model podstawowy (Model 1.1) jest istotny na 
poziomie 0,01 (F=3,397; p=0,002) i wyjaśnia 24,6 % zmienności zmiennej zależnej 
(ZRDOS). Dwa z trzech czynników kontekstu organizacyjnego okazały się istotne, 
a ich współczynniki są zgodnie z przewidywaniami dodatnie. Są to wewnętrzny ka-
pitał społeczny (p= 0,001) oraz poziom motywacji ekonomicznej (p=0,005). Trzeci 
czynnik – styl podejmowania decyzji okazał się nieistotny (p=0,914), chociaż jego 
współczynnik był zgodnie z oczekiwaniami ujemny. Zatem w odniesieniu do sieci 
dostawców H1 i H2 zostały potwierdzone, a H3 odrzucone.

Model 2 odnosi się do sieci odbiorców i ma trzy wersje. Model kontrolny (Mo-
del 2.0) oraz model podstawowy (Model 2.1) okazały się statystycznie nieistotne, 
przy czym wersja 2.1 była blisko dolnej granicy dopuszczalnej istotności (F=1,697; 
p=0,111). Wyłączając zmienne kontrolne dotyczące branży (model kontrolny 2.0 
nie tylko był nieistotny, ale miał także bardzo niskie skorygowane R2), uzyskujemy 
wzrost istotności Modelu 2.2 (F=2,512; p=0,039), który wyjaśnia 10,3 % zmienności 
zmiennej zależnej (ZRODB). Jednakże spośród trzech czynników, tylko wewnętrzny 
kapitał społeczny okazał się istotny (0,006). Natomiast nie zaobserwowano znacze-
nia poziomu motywacji ekonomicznej (p=0,126) oraz stylu podejmowania decyzji 
(p=0,705). W kontekście sieci odbiorców H1 została potwierdzona, a H2 i H3 od-
rzucone.
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Tabela2.Modeleregresjiliniowejzezdolnościąrelacyjnąwsiecidostawców 
iodbiorcówjakozmiennymizależnymi

Zmienne zależne
Model 1

Zdolność relacyjna_
dostawcy

Model 2
Zdolność relacyjna_odbiorcy

Zmienne niezależne Model 1.0 Model 1.1 Model 2.0 Model 2.1 Model 2.2

Wewnętrzny kapitał 
społeczny 

0,398*** 0,326** 0,341***

Poziom motywacji 
ekonomicznej 

0,374*** 0,203 0,203

Styl podejmowania decyzji 0,012 0,037 0,046

Wiek firmy 0,053 0,044 0.088 0,068 0,051

Wielkość firmy 0,041 0,152 0,210 0,249 0,237

SEK1 0,182 0,232* 0,129 0,142

SEK2 0,339** 0,287** 0,273* 0,233*

SEK3 0,022 0,053 0,049 0,099

SEK4 0,054 0,010 0,102 0,054

Skorygowane  R2 0,030 0,246 0,002 0,087 0,103

F 1,341 3,397*** 0,983 1,697 2,512**

Uwaga: Tabela ukazuje wystandaryzowane współczynniki regresji.
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1
Źródło: opracowanie własne.

Efekt zmiennych kontrolnych. Ani wiek firmy, ani wielkość firmy nie miały 
wpływu na poziom zdolności relacyjnej firmy w żadnym z modeli, niemniej pewne 
znaczenie ma sektor (przynależność firmy do jednego z dwóch sektorów wiązała się 
z istotnym statystycznie, niższym poziomem zdolności relacyjnej w sieci dostaw-
ców).

Wnioski

Łącząc teorię zasobową z podejściem relacyjnym, dążyliśmy do zweryfikowania 
znaczenia wybranych elementów kontekstu organizacyjnego dla zdolności relacyjnej 
firmy w kontaktach z dostawcami i odbiorcami. W badaniach uwzględniliśmy trzy 
takie elementy, które odzwierciedlają panujący w firmie klimat i są jednocześnie jej 
niematerialnymi aktywami: wewnętrzny kapitał społeczny, poziom motywacji (eko-
nomicznej) oraz styl podejmowania decyzji (por. rysunek 1).
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Rysunek1.Istotnepowiązaniapomiędzyzmiennymi

 

+
  

  

+
  

Wewnętrzny kapitał
społeczny (rutyny)

Poziom motywacji
ekonomicznej

Kontekst organizacyjny Zdolność relacyjna

Kooperatywne relacje
w sieci odbiorców

Kooperatywne relacje
w sieci dostawców

Źródło: opracowanie własne.

W stosunkach z dostawcami, wyniki badań potwierdziły związek pomiędzy dwoma 
czynnikami organizacyjnymi a zdolnością relacyjną firmy. Natomiast w odniesieniu 
do zdolności relacyjnej z odbiorcami zaobserwowaliśmy istotność tylko jednego 
z czynników. Badania wykazały, że kluczowe znaczenie dla tworzenia zdolności re-
lacyjnej firmy w kontaktach z obiema grupami partnerów ma wewnętrzny kapitał 
społeczny. Ten wynik ma jednoznaczne praktyczne implikacje – menedżerowie 
powinni przywiązywać dużą wagę do rozwoju wewnętrznego kapitału społecznego, 
np. poprzez opracowanie i wdrożenie rutyn wspierających wewnętrzną komunikację 
oraz pracę zespołową. Jest to zbieżne z arumentacją Yli -Renko, Autio i Tontti, którzy 
uważają, że „kapitał społeczny należy traktować jako zasób, który może i powin-
ien być aktywnie zarządzany i wykorzystywany, a nie jako pojawiający się z czasem 
produkt uboczny działalności firmy” [24, s. 301].

Poziom motywacji ekonomicznej okazał się związany z umiejętnością 
międzyorganizacyjnego współdziałania, ale tylko w przypadku jednej grupy part-
nerów. Wyniki badań potwierdziły naszą hipotezę, że wzrost intensywności bodźców 
ekonomicznych wiąże się z wyższym poziomem zdolności tworzenia sieci bliskich 
i znaczących kontaktów z dostawcami firmy. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego 
znaczenie bodźców ekonomicznych nie zostało zaobserwowane w przypadku relacji 
z odbiorcami? Może to być częściowo wynikiem doboru próby badawczej. Badane 
firmy są silnie zorientowane na eksport (tylko 1 firma ma niższy udział przychodów 
zagranicznych w przychodach ogółem niż 5 %, a średnia tego wskaźnika dla wszyst-
kich badanych firm to 57,8 % ), przy czym znaczna część zapewne korzysta z usług 
pośredników, nie mając bezpośrednich kontaktów z odbiorcami, co mogło wpłynąć 
na wyniki analizy.

Znaczenie trzeciego z czynników organizacyjnych dla zdolności relacyjnej firmy 
– centralizacji podejmowania decyzji – nie zostało zaobserwowane ani w kontekście 
sieci dostawców, ani odbiorców. Jest to interesujące, ponieważ zakładaliśmy, że 
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menedżerowie będą kształtować zdolność relacyjną poprzez styl podejmowania de-
cyzji, który jest przejawem klimatu organizacyjnego i łączony jest z teoriami moty-
wacji. Brak oczekiwanych rezultatów w badaniach jest albo pochodną sposobu po-
miaru, albo wskazuje na bardziej skomplikowane zależności pomiędzy procesami 
podejmowania decyzji a zdolnością relacyjną firmy niż te, które zakładał nasz model. 
W dalszych badaniach koncentracja na procesach decyzyjnych, a szerzej zmien-
nych opisujących menedżerów i proces zarządzania, i ich wpływie na kształtowanie 
zdolności relacyjnych firm z gospodarek w okresie transformacji jest w naszej opi-
nii zasadna. Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zachowania 
firm w kontaktach z partnerami, bo decydują o nawiązaniu relacji zewnętrznych 
(poszukiwanie, wybór i inicjacja współpracy z partnerami zewnętrznymi), i przez 
to determinują jakość sieci partnerów firmy [8]. Lorezoni i Lipparani [10] uważają, 
że sieci relacji międzyorganizacyjnych są celowo projektowane i kształtowane przez 
menedżerów. Jednakże, poszukując istotnych charakterystyk menedżerskich, ba-
dacze powinni wyjść poza proste charakterystyki stylu podejmowania decyzji lub 
demograficzne (takie jak: wiek menedżera, poziom wykształcenia, czy – w przy-
padku firm podążających ścieżką międzynarodowej ekspansji – znajomość języków 
obcych i wcześniejsze doświadczenia międzynarodowe)2. W przyszłości badania 
powinny uwzględniać poznawcze charakterystyki menedżerów, koncentrując się na 
relacji pomiędzy nastawieniem i percepcją menedżerów a zachowaniem firm w ob-
szarze międzyorganizacyjnej współpracy, co sugerują także wyniki wcześniejszych 
badań [14], [18].
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ZNACZeNIe kONtekStu ORGANIZACyJNeGO 
DLAZDOLNOśCIRELACYJNEJ 
MAŁYCHIśREDNICHPRZEDSIĘbIORSTW

Streszczenie

Kooperacyjne relacje firm z kluczowymi aktorami otoczenia biznesowego cieszą się dużym 
zainteresowaniem badaczy. W artykule łączymy podejście zasobowe i relacyjne, aby 
przyczynić się do głębszego zrozumienia kontekstu organizacyjnego, który wspiera rozwój 
zdolności relacyjnej firmy. Wyselekcjonowane do badań czynniki kontekstu organizacyjnego 
to: wewnętrzny kapitał społeczny, poziom motywacji ekonomicznej oraz styl podejmowania 
decyzji. Prezentowane wyniki opierają się na próbie małych i średnich firm, eksporterów 
działających w najbardziej umiędzynarodowionych sektorach słoweńskiej gospodarki. 
Hipotezy są weryfikowane przy wykorzystaniu modeli regresji liniowej. Wyniki pokazują, 
że dwa z trzech czynników kontekstu organizacyjnego wywierają wpływ na poziom zdolności 
relacyjnej firmy – wewnętrzny kapitał społeczny oraz poziom motywacji ekonomicznej.

Słowa kluczowe: zdolność relacyjna, kontekst organizacyjny, mśp
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ORGANIZATIONALCONTExTAND
RELATIONALCAPAbILITYOfSMES

Abstract

Cooperative relationships that firms develop with key actors in their task environment 
received in recent decades much attention. The paper draws on the resource -based view and 
the relational theory to examine the relationship between the organizational context and the 
firm relational capability. It is hypothesized that internal social capital, economic motivation 
policy and decision making style influence the firm relational capability. The theory is tested 
with cross sectional data concerning SMEs from most internationalized industries in Slovenia. 
Results of regression analysis partially support the hypotheses. Fostering internal social capital 
and using economic motivators lead to the higher level of relational capability in a supplier 
network, while in case of a customer network only internal social capital does. Decision- 
making style is not significant neither in a supplier nor in a customer network.

Key words: relational capability, organizational context, sme
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ŁUKASZSUŁKOWSKI*

METAfORY,ARCHETYPY
IPARADOKSYORGANIZACJI

Wprowadzenie

Filozofia dotykająca problemu metaforycznego odczytywania świata wiedzie od 
Poetyki Arystotelesa przez Wolę mocy Nitzschego, aż do Wittgensteina i Cassirera 
[42; 59; 5]. Przełom językowy w XX wieku, który dotknął nauki społeczne i humani-
styczne, sprzyjał docenieniu roli języka w rozumieniu świata, co oznaczało również 
rewitalizację znaczenia metod hermenutycznych.

Rozwój alternatywnych paradygmatów w naukach o zarządzaniu prowadzi do 
znaczącego wzbogacenia instrumentarium metodologicznego. Wśród zróżnicowa-
nych metod analizy organizacji warto również zwrócić uwagę na metody analizy her-
meneutycznej, czerpiące przede wszystkim z nurtu tekstualizmu, mającego znaczącą 
pozycję w humanistyce, a także z antropologii kulturowej, socjologii humanistycznej 
oraz językoznawstwa i literaturoznawstwa [46, s. 35–5]. Metody te mają charakter 
badawczy i pragmatyczny oraz sytuują się w paradygmatach alternatywnych, w tym 
przede wszystkim w interpretatywizmie, radykalnym stukturalizmie oraz postmo-
dernizmie. Przykładami zastosowań tego typu podejść mogą być metody wykorzy-
stujące: metafory, archetypy, paradoksy zarządzania oraz odwołujące się do „poetyki” 
organizacji [52; 10, s. 128–146].

Metaforywzarządzaniu

Wśród metod opartych zarówno na paradygmatach alternatywnych, jak również 
czasami na paradygmatcie neopozytywistyczno -funkcjonalistycznym w naukach 
o zarządzaniu najbardziej rozpowszechniło się zastosowanie metafor [1; 4]. Metafora 

* Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
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wywodzi się z poetyki i pochodzi od greckiego słowa oznaczającego transfer, prze-
niesienie (meta – zmiana, phora – ruch). Jest ona jedną z wielu figur retorycznych. 
R. Jacobson stwierdził, że metafora i metonimia są elementarnymi operacjami języ-
kowymi pojawiającymi się w każdej wypowiedzi [22, s. 244]. Metafora oznacza odej-
ście od dosłownego, pierwotnego znaczenia słowa do sensu przenośnego [3]. Za-
pożyczając metaforę z gruntu językoznawstwa, trzeba zaznaczyć, że ma ona szersze 
znaczenie obejmujące „myślenie metaforyczne” („proces quasi -metaforyczny” [32, 
s. 181]), a więc takie, w którym przenosimy znaczenie z jednego obiektu na inny lub 
przyrównujemy do siebie dwa obiekty, jeden z nich jest zazwyczaj ściśle związany 
z dyscypliną (np. organizacja, proces kierowania), zaś drugi zaczerpnięty z innego 
kontekstu [34; 35]. W tym rozumieniu metafora zbliża się do obrazu oraz analogii, 
a oddala od rozumienia literackiego (alegoria, parabola).

Metafora pełni nie tylko funkcje poznawcze, ale również pragmatyczne, emo-
tywne i perswazyjne [6; 50, s. 463–485]. Myślenie metaforyczne (analogiczne, ob-
razowe) o organizacji możemy dostrzec na długo przed podjęciem badań nad rolą 
metafory w zarządzaniu [17]. Perspektywa mechanistyczna i organiczna to mode-
lowe przeciwstawienie dwóch wizji struktury organizacyjnej [30]. Nurt metafor 
organizacyjnych został explicite zdefiniowany i rozwinięty przez G. Morgana i in-
nych autorów [39]. Organizacje są postrzegane i rozumiane w bardzo różny spo-
sób. G. Morgan uważa, że w procesie interpretacji „życia organizacyjnego” i samej 
organizacji posługujemy się obrazami lub metaforami [39, s. 11–14]. Metafora 
w ramach funkcji poznawczej jest używana wtedy gdy dążymy do zrozumienia 
fragmentu rzeczywistości poprzez inny fragment [34, s. 81]. Daje to możliwość po-
równania organizacji i zarządzania do innych przedmiotów czy procesów. Zatem 
metaforycznie rozumują zarówno badacze i teoretycy, jak również menedżerowie 
i praktycy zarządzania [54].

Metaforyczne podejście do organizacji może obejmować nie tylko metafory 
[9, s. 751–764]. J. Niemczyk zwraca uwagę, że przyjmując słownikową definicję me-
tafory jako „figury stylistycznej polegającej na takim łączeniu wyrazów, iż przynaj-
mniej jeden wyraz lub całe wyrażenie zyskuje nowe znaczenie” [53], trzeba uznać iż 
G. Morgan posługuje się częściej obrazami, skojarzeniami oraz analogiami niż me-
taforami sensu stricto [41, s. 17]. Używa on raczej określenia metafora w szerokim 
sensie. Metafora sensu largo może być określona jako rozumienie i doświadczanie 
pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy [34, s. 27]. Odwołując się do meta-
fory Morgana, mamy na myśli zatem myślenie metaforyczne lub inaczej mówiąc kuh-
nowski proces quasi -metaforyczny. G. Lakoff i M. Johnson, tworząc nurt gramatyki 
kognitywnej w językoznawstwie, wskazują na fundamentalną rolę metafory i analogii 
w rozumieniu i interpretowaniu świata. Metafory nie stanowią jedynie ozdobników 
retorycznych, ale tkwią w doświadczeniu, tworzą ramy naszego odczytywania świata 
oraz budują podstawowe kategorie poznawcze [34, s. 7]. W tym znaczeniu pojawiają 
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się często, w nieuświadamiany sposób, w interpretacjach uczestników życia organiza-
cyjnego oraz w analizach specjalistów czerpiących z różnych dyscyplin i dyskursów 
[36]. W literaturze współczesnego zarządzania znajdziemy wiele propozycji metafo-
rycznego rozumienia organizacji i procesu zarządzania. Począwszy od klasycznych 
porównań organizacji do maszyny albo organizmu, poprzez koncepcje nurtu kultu-
rowego (organizacja jako kultura) i kognitywnego (organizacja jako mózg), aż po naj-
bardziej kontrowersyjne metafory postmodernistyczne (organizacja jako tekst, orga-
nizacja jako narzędzie dominacji) [39]. Obok propozycji G. Morgana w zarządzaniu 
znajdziemy wiele innych metafor, które akcentują inne podejścia do rzeczywistości 
organizacyjnej, np. organizacja – teatr, organizacja – świątynia, organizacja – tekst 
[28, s. 41]. J.J. Clancy zidentyfikował sześć głównych metafor wykorzystywanych 
w biznesie: podróż, gra, wojna, maszyna, organizm i społeczeństwo [7]. Metafory wo-
jenne można aplikować do analizy działań strategicznych podmiotów gospodarczych 
na rynku [20; 56]. F.A. Muna zaproponował siedem metafor zarządzania mających 
trafnie odnosić się do opisu kultur arabskich (świeca, góra lodowa, trójnóg, poczekal-
nia, mozaika, helikopter i most) [40, s. XV–XIX]. W literaturze polskiej znajdziemy 
metafory organizacji zaproponowane przez: S. Kwiatkowskiego, M. Kosterę oraz  
Ł. Sułkowskiego [28; 33; 57]. Wielość odniesień metaforycznych sugeruje istnie-
nie niezliczonej wielości porównań i interpretacji, które mogą prowadzić do bardzo 
zróżnicowanych obrazów organizacji i zarządzania. Czy wobec tej wieloznaczności 
metafory mogą pomóc w poznawaniu organizacji?

Koncepcja G. Morgana częściowo wyjaśnia, dlaczego tak złożony i niejednolity 
byt jak organizacja jest postrzegany jako jedność. Może to być kwestia percepcji przez 
pryzmat jednej z metafor. Dostrzegając w organizacji kategorie maszyny, organi-
zmu czy mózgu, interpretujemy ją jako spójną i jednolitą. Organizacja odznacza się 
aspektem intencjonalnym, jest przecież interpretowana w umysłach jej uczestników 
i innych aktorów społecznych [19, s. 23–44].

Od sposobu postrzegania organizacji zależy również sposób działania jej człon-
ków. Postrzeganie organizacji np. w ramach metafory mechanistycznej może rodzić 
deterministyczne myślenie o strategii organizacji (cele istnienia maszyn są zdeter-
minowane), dążenie do pełnej stabilności struktury (struktura maszyn jest trwała) 
oraz może prowadzić do całkowitego ignorowania znaczenia kultury organizacyjnej 
i systemu władzy (maszyny ich nie posiadają).

Rodzajemetaforwzarządzaniu

Opisywanie organizacji i zarządzania przy pomocy metafor, obrazów i analogii 
wiąże się ze specyficznymi cechami tego sposobu poznania – niesie za sobą bagaż 
epistemologiczny.
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Zasadniczym problemem jest zróżnicowane podejście do skuteczności poznaw-
czej i pragmatycznej metafory. J. Lehner sugeruje przyjęcie stanowiska pluralizmu 
epistemologicznego pozwalającego wykorzystywać metafory i obrazy obok modeli 
formalnych dla zrozumienia procesów zarządzania [36]. Można zarysować pięć sta-
nowisk epistemologicznych, które w różny sposób określają znaczenie myślenia me-
taforycznego.

Neopozytywistyczne    �

Metafory nie spełniają istotnej roli poznawczej, ponieważ nie odzwierciedlają 
rzeczywistości organizacyjnej, ale mogą pełnić rolę kreatywną – pozwalają po-
budzać wyobraźnię oraz poszukiwać oryginalnych rozwiązań. Metafora ma-
szyny lub organizmu może być interpretowana w kategoriach neopozytywi-
stycznych.
Racjonalistyczne   �

Metafory organizacyjne mieszczą się w ramach wnioskowania przez analogię, 
które można, przyjmując stanowisko pluralizmu metodologicznego, zaliczyć do 
kanonu metod naukowych. W tym znaczeniu niewiele jest trafnych metafor or-
ganizacji i zarządzania, ponieważ muszą one odzwierciedlać kluczowe cechy i re-
lacje opisywanego przedmiotu [41, s. 17]. Interpretacja racjonalistyczna wyko-
rzystywana jest często w odniesieniu do organizacji „uczącej się”.
Kognitywne   �

Metafory stanowią podstawowe struktury interpretowania rzeczywistości orga-
nizacyjnej tkwiące w języku, a więc i w sposobach myślenia. Tworzenie metafor 
jest spontanicznym, językowym i kulturowym procesem organizującym pola dys-
kursu wokół pewnej podstawowej przenośni. Przykładem takich quasi -metafor 
może być formułowanie zdań wokół przenośni źródłowej np. „organizacja to ma-
szyna” lub „organizacja to pojemnik” [23, s. 229–235].
Pragmatyczne   �

Podejście pragmatyczne wskazuje na metaforę jako narzędzie działania. Prze-
niesienie wyobrażeń o organizacji na różne obiekty może służyć diagno-
zie oraz inicjowaniu działań. Takie ujęcie wydaje się przyjmować G. Morgan  
w Obrazach organizacji. Analiza metaforyczna ma w założeniu służyć doskona-
leniu organizacji.
Postmodernistyczne   �

Metafory organizacyjne stanowią wyłącznie „grę językową”, są niewspółmierne 
i otwarte na wszelkie zastosowania. Można sobie wyobrazić przenośnię porównu-
jącą organizację do dowolnego innego obiektu. Może być ona metaforycznie przy-
równana do: organizmu, tekstu, czasu, miłości, czarnej dziury, jak i pary butów 
czy psa. Związki metaforyczne nie respektują relacji przyczynowo -skutkowych 
ani nie muszą nieść żadnych treści poznawczych. Obiektu, do którego przyrów-
nujemy, nie musimy wcale znać, potrzebne nam są wyłącznie wyobrażenia o nim. 
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Wartość metafory nie zależy od niej samej, ale od interpretatora. Przykładami 
metafory wykorzystującej podejście postmodernistyczne może być organizacja 
„drgająca”.
Krytyczne   �

Metafory zostały również zaproponowane przez twórców paradygmatu CMS. 
Mają one na celu przede wszystkim krytykę dominującego nurtu teorii i praktyki 
zarządzania. Wśród metafor pojawiają się: zarządzanie jako zaburzona komuni-
kacja, mistyfikacja, kulturowy narkotyk, kolonizacja władzy [2; 12, s. 128].
Metafory można zatem przypisać określonemu sposobowi myślenia zwią-

zanemu z konkretnym paradygmatem. Oznacza to, że sposób interpretacji me-
tafory akcentuje założenia oaz przywodzi na myśl skojarzenia i obrazy osadzone  
w różnych perspektywach poznawczych (por. tabela 1).

Tabela1.Osadzeniemetaforwparadygmatach

Paragdygmat neopozytywistyczo
funkcjonalistyczno systemowy

Nurt krytyczny (radykalny strukturalizm)

Organizm
Maszyna
Mózg
Komputer i algorytm
Przepływ i transformacja
Strzelnica i labirynt
Nerwica natrętcw
Pycha

System polityczny
Ideologia i totalitaryzm
Wojna i bitwa
Więzienie
Panopticon
Zamek strachów
Paranoja
Lęk i obrzydzenie

Paradygmat interpretatywno symboliczny Postmodernizm (radykalny humanizm)

Kultura
Gra aktorska i teatr
Religia
Świątynia
Przepływ i transformacja
Mózg
Tekst i język
Kameleon
Bal maskowy
Schizofrenia
Zaskoczenie

Tekst i język
Świątynia
Performance i happening
Dzieło sztuki
Kłącze
Kolaż
Matrioszka
Matrix i symulakra
Salon krzywych luster
Autyzm
Zatracenie

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: [27, s. 41].

Zaproponowane metafory mieszczą się w czterech paradygmatach Burrella i Morgana, 
niemniej jednak warto zauważyć, że wiele z nich, w zależności od sposobu odczytania, 
może być osadzanych w różnych paradygmatach. Jest to jedna z cech metaforycznego 
myślenia wskazująca, że poznawcza i pragmatyczna funkcja metafory wynika ze sposobu 
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jej interpretacji. Przykładowo, metafora organizacji jako mózgu może mieć funkcjonali-
styczny charakter, jeśli przyjmujemy komputywną teorię umysłu. Organizowanie opiera 
się zatem na uczeniu się i przetwarzaniu informacji. Jeżeli jednak uznamy, że mózg jest 
organem percepcji, interpretacji i zrozumienia świata, wtedy kładziemy nacisk na aspekty 
refleksyjne i możemy metaforę osadzić w dyskursie interakcjonizmu symbolicznego. Po-
dobnie wieloznaczne i mieszczące się w różnych paradygmatach będą pojawiające się 
w dyskursie zarządzania metafory, np. świątyni, tekstu i języka.

Zaproponowane zestawienie metafor uwzględnia takie, które są: silnie zako-
rzenione w dyskursie zarządzania (maszyna, organizm, więzienie, kultura, teatr), 
pojawiające się, lecz niezbyt rozpowszechnione (dzieło sztuki, kolaż, kameleon, 
matrioszka), zaczerpnięte z dyskursu innych nauk humanistycznych i społecznych 
(panopticon, kłącze, symulakra i matrix) oraz zupełnie nowe (strzelnica i labirynt, 
nerwica natręctw, pycha itd.). Ostatnia grupa trzech przenośni stanowi nieco żar-
tobliwą ilustrację tezy o interpretatywnym charakterze metafory. Odpowiednio od-
czytując dany obiekt, możemy go przyrównywać do dowolnego innego obiektu, co 
wynika z natury języka i naszego aparatu kognitywnego. I tak na przykład organiza-
cję można przyrównywać do atrakcji w lunaparku, a nawet zaburzeń psychicznych 
czy emocji. Organizacja odczytana jako „strzelnica i labirynt” ma charakter celowy 
z jednym skutecznym rozwiązaniem, które stanowi sukces. Kojarzona z „zamkiem 
strachów” nawiązuje do ciemnej strony natury ludzkiej. Porównywana do „balu 
maskowego” przywodzi na myśl wielość ról i tożsamości organizacyjnych. Wi-
dziana jako „salon krzywych luster” może wywoływać obraz wielokrotnych, wypa-
czonych odbić. Co do metafor organizowania jako zaburzeń psychicznych równie 
łatwo można znaleźć dowolne punkty odniesienia. Organizacja w paradygmacie 
neopozytywistyczo -funkcjonalistyczno -systemowym może być ironicznie odczy-
tana jako „natrętna myśl” o dążeniu do pewności poznania i perfekcji zarządzania, 
które przejawia się „kompulsywnymi czynnościami” w rodzaju obsesyjnego po-
szukiwania doskonałości metodologicznej, owej „jednej, perfekcyjnej metody na-
ukowej” poznania i zarządzania. Organizacja w paradygmacie nurtu krytycznego 
(CMS) przypomina czasami wizję paranoidalną, która opiera się na urojeniach 
prześladowczych. Co więcej, bezkrytyczne traktowanie przez otoczenie owych 
urojeń prześladowczych może prowadzić do paranoi indukowanej wśród pozor-
nie zdrowych członków organizacji. Organizacja w paradygmacie interakcjonizmu 
symbolicznego można porównać do psychozy schizofrenicznej. Organizację jako 
„schizofrenia” przejawia się rozszczepieniem (gr. schisis) pomiędzy emocjami a my-
śleniem, które prowadzi do wzrostu refleksyjności, któremu niestety towarzyszy 
permanentna dysfunkcjonalność. Postmodernistyczny „autyzm” organizacji może 
być natomiast interpretowany jako zamknięcie się dyskursu zarządzania w świecie 
własnych przeżyć. Przy pomocy przenośni można również opisywać paradygmaty 
współczesnego zarządzania. Paradygmat neopozytywistyczo -funkcjonalistyczno-
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-systemowy „grzeszy pychą”, ponieważ dąży do poznania i kontrolowania organi-
zacji. Paradygmat CMS odnosi się do organizacji i menedżerów z „lękiem i obrzy-
dzeniem”, ponieważ widzi w nich odbicie nieetycznych struktur opresyjnej władzy. 
Interpretatywiści często spoglądają na świat z zaskoczeniem, ponieważ koncentru-
jąc się na jednostkowych studiach kulturowych, nic nie mogą uogólnić. Postmo-
derniści zaś zatracają się w samonapędzających się „grach językowych organizo-
wania”, gubiąc istotę historycznej „metanarracji” nauki bądź co bądź wyrastającej 
z przyrodoznawstwa.

Przeprowadzona analiza „nowych metafor” wskazuje na niebezpieczeństwa tego 
sposobu odczytywania rzeczywistości. Dowolność porównań może prowadzić do 
całkowitego zatracenia funkcji poznawczej na rzecz funkcji twórczej związanej z wy-
obraźnią i asocjacjami [43, s. 483–485].

Wartośćmetafory

Wydaje się, że nie wszystkie metafory są równie trafne i prowadzą do twórczych 
rozwiązań, choć nie można arbitralnie wskazać listy kryteriów, pod względem któ-
rych porównywane przedmioty powinny być podobne [32, s. 181]. Jednak odwołując 
się do nośności metafory, musimy respektować rolę interpretatora oraz posiłkować 
się kryteriami nieepistemologicznymi, np. estetycznymi. Choć możliwe jest metafo-
ryczne porównanie organizacji do dowolnego obiektu, to twórcze, nośne i głębokie 
będą jedynie te metafory, które będą niosły za sobą wiedzę dotychczas ukrytą przed 
interpretatorem (nieznaną lub nieuświadamianą – kontekst poznawczy) oraz będą 
przyczyniały się do zmiany działań organizacyjnych (kontekst pragmatyczny). Po-
nieważ metafora jest bytem językowym, więc możliwa jest jej nadinterpretacja, pro-
wadząca do mało sensownych porównań [13, s. 45–65]. Przyjmując argumentację, 
że nie ma podstaw przyrównywania organizacji do dowolnego obiektu, warto za-
stanowić się, jakie wymagania powinna spełniać właściwa metafora organizacyjna. 
Można zaproponować pięć kryteriów jej oceny w zarządzaniu, mając jednak świa-
domość zmienności funkcji i znaczenia samej metafory.

Adekwatność – powinna akcentować pewne istotne cechy lub relacje występujące  �

zarówno w organizacji, jak i w metaforycznym obiekcie.
Użyteczność – powinna prowadzić do lepszego zrozumienia organizacji i wska- �

zywać na możliwości działań.
Kreatywność – powinna pełnić funkcję heurystyczną, wskazując na nowe inter- �

pretacje organizacji i zarządzania.
Prostota porównania – powinna przyrównywać organizację i procesy kierowa- �

nia do lepiej rozumianych, mniej abstrakcyjnych i łatwiej dostępnych doświad-
czeniu obiektów.
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Tworzenie sieci znaczeń – powinna dawać możliwości przenoszenia na różne ele- �

menty dyskursu zarządzania (np. strategię, rynek, gospodarkę) [23, s. 43–44].
Otwartość – powinna dawać możliwości rozwijania kolejnych interpretacji. �

Myślenie metaforyczne stanowi użyteczny sposób odczytywania organizacji oraz 
jest trwale wplecione w proces poznawania w zarządzaniu. Przenośnie są częścią ję-
zyka i ich zmiana wiąże się z przekształcaniem się sposobów myślenia i mówienia, 
a co zatem idzie również działania organizacyjnego. Metafora, w zależności od przy-
jętego stanowiska, może być postrzegana jako przydatna technika albo fundament 
do zrozumienia organizacji. Trzeba jednak dostrzegać, że stosowanie metafor nie po-
winno być całkowicie dowolne. Myślenie metaforyczne naprowadza na pewne tropy, 
wskazuje ukryte cechy badanego obiektu, skłania do twórczego myślenia, jednak nie 
ma sensu całkowite utożsamianie opisywanego obiektu z metaforą. Stosowanie i od-
krywanie procesu quasi -metaforycznego w interpretacjach zarządzania powinno 
prowadzić do lepszego zrozumienia życia organizacyjnego [51].

Archetypyorganizacji

Przykładem innego narzędzia tekstualnego, które również znajduje zastosowa-
nie w naukach o zarządzaniu, jest archetyp. Koncepcja archetypów mieści się w pa-
radygmacie IS, ponieważ zakłada, że człowiek jest kreatorem i interpretatorem rze-
czywistości symbolicznej [24]. Idea archetypu pochodzi od Carla Gustawa Junga, 
który zakładał, że ludzkość dysponuje zbiorową nieświadomością rzutującą na całość 
percepcji i interpretacji rzeczywistości [14]. Zakorzenione w zbiorowej nieświado-
mości archetypy wiążą się z uniwersalnymi, egzystencjalnymi wyzwaniami i rolami. 
Archetypy wykorzystywane są w zarządzaniu przede wszystkim w odniesieniu do: 
tworzenia strategii organizacyjnej [38, s. 921–933], zarządzania kulturą, tożsamo-
ścią i marketingiem [26] oraz zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu [30; 31, 
s. 124–131].

M. Kostera opisuje możliwości zastosowania archetypów w świecie organiza-
cji i zarządzania, wiążąc je, nieco ezoterycznie, ze sferą duchowości, ale jedno-
cześnie wskazuje na możliwości epistemologicznego osadzenia koncepcji arche-
typów w teorii kultury [27, s. 16–17]. W literaturze przedmiotu termin archetyp 
używany jest w znaczeniu zbliżonym do weberowskiego „modelu idealnego” [30, 
s. 157–162; 49, s. 337–348] oraz w znaczeniu jungowskim jako „struktury i systemy 
odzwierciedlające i wzmacniane przez jeden schemat interpretacyjny” [28, s. 16–17]. 
Analiza szeregu jungowskich archetypów związanych z: transformacją (narodziny, 
śmierć, odrodzenie), osobowością (cień, Anima i Animus, jaźń), rodziną (matka, 
ojciec), opowieściami (poszukiwacz przygód, dziewica, mędrzec) oraz zwierzętami 
(lew, pies, kot), przeprowadzona przez M. Kosterę, opisuje szereg możliwości ich 
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stosowania w naukach o zarządzaniu [27, s. 34–35]. Przede wszystkim stanowią 
one kanwę dla refleksji nad kluczowymi problemami zarządzania, takimi jak: toż-
samość, władza, przywództwo, opresyjność organizacji, wiedza i mądrość, zmiana 
i wiele innych. Widziane przez pryzmat archetypów kwestie te interpretowane są 
w szerokim kontekście kulturowym, bez potrzeby sztucznej separacji na dyskursy 
izolowanych dyscyplin naukowych. Poza tym wydaje się, że metoda archetypów po-
sługuje się nie tylko wiedzą uświadamianą, ale uruchamia również wiedzę ukrytą, 
intuicję i wyobraźnię. Niewątpliwie również jest to metoda oryginalna i nowator-
ska, służąca pogłębieniu świadomości epistemologicznej i refleksyjności, która może 
znaleźć zastosowanie zarówno w nauce, jak i praktyce menedżerskiej. Wydaje się, 
że warto podejmować badania i interpretacje wykorzystujące archetypy, ponieważ 
jest to metoda na początkowym etapie rozwoju. Do oceny efektywności poznaw-
czej i pragmatycznej archetypu można zastosować podobne kryteria jak w przy-
padku metafory organizacyjnej. Nie wszystkie archetypy są w równym stopniu 
adekwatne, użyteczne, kreatywne, otwarte, proste oraz tworzące sieci znaczeń. In-
terpretacja M. Kostery w odniesieniu do większości archetypów niesie nowe treści 
ubrane w nową formę, jednakowoż sądzę, że np. archetypy kosmogoniczne, eko-
logiczne (Gaji) oraz transformacji (śmierci, przemiany) są stosunkowo dalekie od 
organizacji i zarządzania. Jest to zresztą moja subiektywna opinia, która wskazuje 
na potencjalną siłę, ale paradoksalnie również słabość metody archetypicznej. Jest 
ona twórczością w znaczeniu literackim, która bardzo trudno poddaje się kryteriom 
oceny użyteczności poznawczej.

Archetypy, podobnie jak metafory, mogą podążać w stronę interpretacji spiry-
tualistycznej, kulturalistycznej lub ewolucjonistycznej. M. Kostera opowiada się za 
interpretacją spirytualistyczną, wiążąc archetypy z duchowością organizacyjną. Kul-
turaliści będą poszukiwali archetypów w świadomości zbiorowej, na którą składają 
się wzorce kulturowe. Chciałbym jednak zaproponować trzecią interpretację, która 
mieści się w perspektywie neoewolucyjnej. Archetypy i metafory rdzeniowe mogłyby 
stanowić rodzaj struktur kognitywnych umysłu ludzkiego (modułów, programów), 
które wykształciły się i utrwaliły się w toku życia społecznego gatunku ludzkiego 
oraz są dziedziczone zarówno w sensie biologicznym, jak i kulturowym. Urucho-
mienie owego „oprogramowania umysłowego” jest oczywiście związane z wystąpie-
niem określonych warunków w otoczeniu społecznym lub kulturowym. Oczywiście 
trudno stwierdzić, które z archetypów zaproponowanych przez C.G. Junga odpo-
wiadałyby tym modułom umysłowym. Wymagałoby to badań wykorzystujących 
metody neuronauki i psychologii ewolucyjnej. Wydaje się jednak, że koncepcja me-
tafor i archetypów rozumianych jako wzorce percepcji i interpretacji, które są zako-
rzenione w aparacie kognitywnym człowieka, może łączyć podejścia zaczerpnięte 
z różnych paradygmatów.
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Inną metodą związaną z hermeneutyką organizacji są paradoksy [44, s. 9]. Pa-
radoks (gr. parádoxos ‘nieoczekiwany’, ‘niewiarygodny’) oznacza rozumowanie 
o pozornie oczywistej prawdziwości jego elementów, ale — wskutek zawartego 
w nim błędu lub nieostrości wyrażeń — prowadzące do wniosków jawnie sprzecz-
nych ze sobą [15]. Najbardziej znane w tradycji filozoficznej są paradoksy: kłamcy 
oraz żółwia i Achillesa (Zenona z Elei). Wraz z rozwojem nauki pojawił się rów-
nież szereg paradoksów matematycznych a później fizycznych, które eksploatują 
problemy językowe oraz rzucają wyzwanie zdrowemu rozsądkowi i intuicji. V.W. 
Quine i inni autorzy przeprowadzili analizę powodów oraz typów paradoksalno-
ści, wskazując, że najczęściej wiążą się one z problemami logicznymi i językowymi: 
autoreferencji, przeciwieństwa oraz błędnego koła [47, s. 5]. W naukach o zarzą-
dzaniu paradoksy są wykorzystywane zarówno w odniesieniu do sfery poznaw-
czej, jak i pragmatycznej [60]. Często przybierają formy oksymoronów, a więc fi-
gur retorycznych zawierających ciąg wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu [58]. 
Pionierem jeśli chodzi o stosowanie koncepcji paradoksów w naukach zarządza-
niu jest M. Kets de Vries [25]. Koncepcję paradoksów w zarządzaniu wykorzystują 
między innymi: S. Clegg, J. Fletcher, K. Olwyler [8], a w Polsce K. Perechuda [45]. 
Problemy, które są postrzegane jako paradoksy lub badane poprzez paradoksy, 
dotyczą przede wszystkim: kontroli, władzy, przywództwa, komunikacji, kultury 
i tożsamości organizacyjnej [55].

Podsumowanie

Współcześnie można obserwować rozpowszechnianie się nieortodoksyjnych kon-
cepcji w zarządzaniu, takich jak: metafory, archetypy i paradoksy, a także mniej zna-
nych metod tekstualnych i literackich (np. alegorie, paralele, katharsis). Porównując 
te idee, można wskazać na pewne podobieństwa: ich humanistyczną proweniencję, 
dążenie do ujawnienia głębokich struktur i schematów zakorzenionych w aparacie 
poznawczym człowieka oraz zastosowania przede wszystkim w odniesieniu do: teo-
rii organizacji, kultury i strategii organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, za-
rządzania strategicznego oraz przywództwa (por. tabela 2).

Podsumowując, wydaje się, że wykorzystanie metafor, archetypów, paradoksów 
i innych metod hermeneutycznych oraz tekstualnych wzbogaca nauki o zarządzaniu 
[11]. Opierają się one na paradygmatach alternatywnych, jednak na tej płaszczyźnie 
możliwe są również interpretacje łączące różne paradygmaty. Metoda metaforyczna, 
upowszechniona przez G. Morgana, należy już do kanonu metodologicznego nauk 
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o zarządzaniu, ale zarówno koncepcje archetypów, jak i paradoksów oraz innych me-
tod hermeneutycznych nie są rozpowszechnione.

Tabela2.Porównaniemetafor,archetypówiparadoksówwzarządzaniu

Metafory Archetypy Paradoksy

Źródła
G. Morgan, 
G. Lakoff,
M. Johnson

C.G. Jung W.V.O. Quine

Znaczenie 
epistemologiczne

Fundamentalny sposób 
rozumowania, podstawa 
aparatu poznawczego 
człowieka

Głęboka struktura 
jaźni zbiorowej, 
schemat poznawczy 
zakorzeniony 
w umysłach ludzi

Rozumowanie pozornie 
prawdziwe, które 
zawiera immanenty 
element sprzeczności

Znaczenie 
pragmatyczne  
w zarządzaniu

Metoda zarządzania 
oraz interpretacji 
organizacji

Metoda zarządzania 
i wydobywania ukrytych 
sensów

Metoda zarządzania 
i ujawniania 
sprzeczności

Rola  
w zarządzaniu

Bardzo znacząca Mała, lecz rosnąca Mała, lecz rosnąca

Główne obszary 
wykorzystania

Teoria organizacji,
zarządzanie 
strategiczne,
kultura organizacyjna, 
przywództwo, ZZL

Kultura i tożsamość 
organizacyjna, 
zachowania 
organizacyjne, 
przywództwo

Komunikacja 
organizacyjna, 
kultura, zarządzanie 
strategiczne, 
przywództwo, ZZL, 
teoria organizacji

Wybrani twórcy

G. Morgan, M.J. Hatch, 
J.J. Clancy, G. Burrell, 
F.A. Muna, M. Kostera, 
Ł. Sułkowski

D. Miller, D., 
P.H. Friesen, R. Krupski, 
M. Kostera, K. Konecki

M. Kets de Vries, 
S. Clegg, J. Fletcher, 
K. Olwyler, 
K. Perechuda

Źródło: opracowanie własne.
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METAfORY,ARCHETYPY
IPARADOKSYORGANIZACJI

Streszczenie

Rozwój alternatywnych paradygmatów w naukach o zarządzaniu prowadzi do znaczącego 
wzbogacenia instrumentarium metodologicznego. Wśród zróżnicowanych metod analizy 
organizacji warto również zwrócić uwagę na metody analizy hermeneutycznej, czerpiące 
przede wszystkim z nurtu tekstualizmu, mającego znaczącą pozycję w humanistyce, a także  
antropologii kulturowej, socjologii humanistycznej oraz językoznawstwa i literaturoznawstwa. 
Metody te mają charakter badawczy i pragmatyczny oraz sytuują się w paradygmatach alter-
natywnych, w tym przede wszystkim w interpretatywizmie, radykalnym stukturalizmie 
oraz postmodernizmie. Przykładami zastosowań tego typu podejść mogą być metody 
wykorzystujące metafory, archetypy, paradoksy zarządzania oraz odwołujące się do „poetyki” 
organizacji.

Słowa kluczowe: metafora organizacji, archetyp zarządzania, 
paradoksy organizacji

METAPHORS,ARCHETYPESAND
PARADOxESOfTHEORGANIZATION

Abstract

The development of alternative paradigms in the sciences of management leads to  
a significant enrichment of methodological instruments. Among the different methods of 
analysis, organizations should also pay attention to the hermeneutic method of analysis, 
drawing primarily from humanities, and most of all: cultural anthropology, sociology, 
humanities, and linguistics. These methods are research and pragmatic and are situated in 
alternative paradigms, including primarily interpretative approach, radical structuralism 
and postmodernism. Examples of applications of this type of approach may be the method 
of using metaphors, archetypes, and manage the paradoxes that relate to the “poetics” of the 
organization.

Key words: metaphor of organization, archetype of management, 
paradox of organization
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MIROSŁAWPAWEŁKO*

StRAteGIe kOOPeRACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ

PARtII POLItyCZNeJ NA 
TLEMODELIWSPÓŁPRACY

PRZEDSIĘbIORSTW

Wprowadzenie

Literatura z zakresu zarządzania w przeważającej mierze skupia się na podmio-
tach działalności gospodarczej. Opisy strategii działania, struktur organizacyjnych, 
ról liderów czy modeli kooperacji dotyczą głównie przedsiębiorstw i grup kapitało-
wych. Jednak coraz częściej nauka o organizacjach wskazuje, że proponowane reguły 
postępowania oraz wyjaśnienia określonych zjawisk mogą mieć odniesienie także 
do innych niebiznesowych podmiotów. Niniejszy artykuł pokazuje, że metodę opisu 
modeli kooperacji międzynarodowej spółek można zastosować także w przypadku 
wariantów współpracy partii politycznych.

Artykuł w pierwszej kolejności przedstawia stosowane w literaturze podejście do 
współpracy przedsiębiorstw. Omówione zostaną warianty kooperacji oraz ich klu-
czowe cele. Następnie zostaną opisane warianty współpracy międzynarodowej partii 
politycznej, a ponadto będą wskazane analogie między poszczególnymi wariantami 
biznesowymi i politycznymi.

* Mgr Mirosław Pawełko – doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie.
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1.Współpracamiędzynarodowaprzedsiębiorstw

Do podstawowych czynników przyczyniających się do szukania przez firmy form 
współpracy międzynarodowej zalicza się: obniżanie barier międzynarodowych (głównie 
celnych), swobodny przepływ kapitału, porozumienia polityczne między państwami, 
postęp technologiczny umożliwiający szybką komunikację i idącą za tym konwergen-
cję gustów. Czynniki kształtujące procesy globalizacyjne są tematem wielu opracowań, 
dlatego ich szczegółowe omówienie zostanie w niniejszej pracy pominięte.

Aleksander Sulejewicz opisał siedemnaście podstawowych form kooperacji przed-
siębiorstw, które przedstawiono na rysunku 1. Przedstawił je w porządku rosnącej 
liczby powiązań, zmniejszającej się samodzielności uczestniczących podmiotów, 
wzrostu ponoszonego ryzyka oraz wzrostu poziomu wymaganych zmian u uczest-
ników kooperacji. Poszczególne etapy współpracy mogą być urzeczywistniane jed-
nostkowo przez dwóch lub więcej partnerów, mogą również być elementem strategii 
korporacji transnarodowej.

Rysunek1.Etapywspółpracymiędzynarodowej
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LICZBA POWIĄZAŃ

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7, s. 30].

Na przeciwległych biegunach opisanych etapów znajdują się transakcje rynkowe 
oraz pełna fuzja. Ten pierwszy oznacza brak stałych powiązań, a jedynie jedno- lub 
wielokrotną wymianę dóbr i usług dokonaną na podstawie kontraktu. Ta druga to 
pełne połączenie zasobów dotychczasowych partnerów, wprowadzenie jednolitej 
struktury i strategii, w efekcie czego dotychczasowe podmioty przestają istnieć.

Pomiędzy biegunami znajdują się etapy rozwoju poziomu współpracy – od trwałych 
porozumień umownych po powiązania kapitałowe. Nie ma konieczności ani możliwo-
ści stopniowego przechodzenia przez każdy szczebel. Ponadto przedsiębiorstwo będące 
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korporacją transnarodową (TKN) o określonej strategii globalnej może jednocześnie 
wykorzystywać różne formy kooperacji w kontakcie ze swoim otoczeniem bliskim.

Opracowania naukowe wskazują także na podstawowe cele i motywy podejmo-
wania zagranicznej działalności. Jak każda aktywność przedsiębiorstwa, tak i ta wiąże 
się przecież z oczekiwanym osiągnięciem konkretnych korzyści. I to wykorzystaniu 
potencjalnych szans podporządkowane są decyzje w zakresie kooperacji. Do podej-
mowania lub rozszerzania zaangażowania międzynarodowego skłania przede wszyst-
kim możliwość realizacji następujących celów:

podniesienie efektywności – poprzez lokowanie produkcji w miejscach o prze- �

wagach komparatywnych, wykorzystanie mocy produkcyjnych i korzyści skali, 
specjalizację jednostek organizacyjnych;
redukcja ryzyka – poprzez rozłożenie ryzyka na większą liczbę podmiotów, szyb- �

sze wykonanie projektu wykorzystując połączone moce, rozszerzenie portfela re-
alizowanych projektów, „cost subadolitivity (koszty związku są mniejsze niż koszty 
inwestycji podjętej przez każdą ze stron osobno)” [1, s. 84];
pokonanie barier administracyjnych – poprzez wykorzystanie istniejących na  �

danym rynku podmiotów narodowych, omijając w ten sposób politykę państwa 
dyskryminującą zagraniczne przedsiębiorstwa, zakupienie know ‑how w zakresie 
załatwiania spraw w kontaktach z urzędami;
zdobycie nowych umiejętności – poprzez wymianę wiedzy ( � best practices), paten-
tów, redukcję podwójnych badań, dzielenie się doświadczeniami;
zdobycie dodatkowych zasobów – poprzez ułatwienie dostępu do surowców  �

i zasobów fizycznych, siły roboczej, kapitału ludzkiego, które z punktu widze-
nia działalności przedsiębiorstwa znacząco mogą przyczynić się do podniesie-
nia zysków;
obrona swojej pozycji konkurencyjnej – poprzez utrzymanie lub poszerzanie do- �

stępu do rynków, współpracę z konkurentami w celu ograniczenia ich nieobli-
czalności, skorzystanie z bycia pierwszym na niedojrzałym rynku.

2.Współpracamiędzynarodowa
partiipolitycznych

Opisane powyżej podejście do aliansów przedsiębiorstw zostanie wykorzystane 
do prezentacji form współdziałania partii politycznych. Istnieje wyraźna analogia 
między relacjami przedsiębiorstw a relacjami partii politycznych. Partia polityczna 
to organizacja, o dobrowolnym charakterze, zrzeszająca ludzi o podobnych celach 
politycznych, dążąca do zdobycia lub utrzymania władzy w państwie z zamiarem 
realizacji owych celów [9]. Partie działają na rynku wyborczym, na którym istnieje 
możliwość wyodrębnienia strony popytowej (potrzeby obywateli), jak i podażowej 
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(oferty przedstawiane przez ugrupowania polityczne). Istnieje ściśle określony spo-
sób zawierania transakcji, a działalność partii podlega różnorakim uwarunkowaniom 
(m.in.: prawnym, ekonomicznym, społecznym). Ze względu na podział administra-
cyjny w każdym kraju występują różne pod względem zasięgu terytorialnego rynki 
polityczne. W krajach Unii Europejskiej można wyróżnić: 

rynek lokalny (wybory do władz gminy, miasta, powiatu); �

rynek regionalny (wybory do władz kantonalnych, stanowych, państw związko- �

wych, województw);
rynek krajowy (centralny, wybory do władz państwowych, głównie parlamen- �

tów);
ponadgraniczny rynek europejski (wybory do Parlamentu Europejskiego). �

Współpraca partii z różnych krajów rozpoczęła się przed powołaniem Parlamentu 
Europejskiego, jednak to on stworzył wymierną płaszczyznę bliższej kooperacji. 
Do czynników wpływających na podejmowanie przez partie polityczne kolaboracji 
międzynarodowej przyczyniły się te same zjawiska, które wpłynęły na porozumie-
nia biznesowe. Ponadto można jednak wskazać specyficzne determinanty transna-
cjonalizacji życia partii politycznej. Należą do nich m.in.: wymiana koncepcji poli-
tycznych w kręgach intelektualistów, upowszechnienie się ustroju demokratycznego 
w Europie, rozwiązania prawne przyjmowane w traktatach europejskich wzmacnia-
jące rolę europarlamentu, zbieżność problemów politycznych i społecznych między 
krajami oraz istnienie wyzwań globalnych, którym pojedyncze kraje nie są w stanie 
stawić czoła.

Międzynarodówki odpowiadające trzem głównym rodzinom politycznym, tj. 
chrześcijańskim demokratom, liberałom i socjalistom, powołano pod koniec lat 
50. XX wieku. W 1953 roku powstały pierwsze grupy w Parlamencie Europejskim. 
Stopień współpracy przyjmowany przez poszczególne partie zmieniał się wraz ze 
zmianami otoczenia.

Na rysunku 2 przedstawiono dwanaście wariantów kooperacji, ułożonych na ma-
cierzy wskazującej na rosnący stopień zaangażowania oraz malejący poziom nieza-
leżności.

Poniżej zostaną omówione wszystkie strategie kooperacji pokazane na rysunku 2.
Sekretarz ds. zagranicznych (international officer). Uznanie w rozdziale zadań 

liderów partii działu spraw kontaktów z innymi partnerami zagranicznymi jest wstę-
pem do rozwoju kooperacji zagranicznej danej partii. Może wiązać się z dopisaniem 
nowych obowiązków, np. osobie kierującej zespołem programowym ds. zagranicz-
nych bądź sekretarzowi generalnemu, albo utworzeniem nowego stanowiska i po-
wołaniem na nie osoby odpowiadającej wyłącznie za sprawy zagraniczne. Zgodnie 
z wyznaczonymi zadaniami osoba taka może odpowiadać za tworzenie bazy kontak-
tów zagranicznych, obsługę korespondencji, przygotowanie materiałów obcojęzycz-
nych nt. partii oraz uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach.
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Rysunek2.Mapastrategiikooperacjimiędzynarodowejpartiipolitycznej
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Uczestnictwo 
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w akcjach federacji
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w federacji

Członek oczekujący
w federacji

Pełny członek
federacji, wspólny

klub w PE

Wspólny program
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Wspólna lista
wyborcz

Pełna europartia

niezależność współzależność

Poziom utraty niezależności

zależność

Stopień zaangażow
ania

Źródło: [4, s. 47].

Odnosząc tę formę współpracy do działań przedsiębiorstw, można uznać, że jest ona 
tożsama z powołaniem komórki w przedsiębiorstwie ds. zagranicznych, bądź przyzna-
niem danemu pracownikowi obowiązków związanych z kontaktami zagranicznymi.

Uczestnictwo w zewnętrznym przedsięwzięciu partnera. Najprostszą formą 
współpracy jest uczestnictwo przedstawiciela danej partii w wydarzeniach zorganizo-
wanych przez inną partię. Są to najczęściej różne seminaria czy konferencje dotyczące 
postępowania w danej sferze publicznej. I tak, rozpatrując sprawy reform w ustawo-
dawstwie danego kraju czy przygotowując program polityczny, można skorzystać 
z doświadczeń innych partii i zaprosić reprezentantów do ich przedstawienia.

Rozważając strategie biznesowe, powyższy sposób współpracy można uznać za 
swego rodzaju transakcje rynkowe. Bowiem, jeśli ważnym elementem produktu poli-
tycznego są propozycje rozwiązań określonych problemów publicznych, to wymiana 
tych rozwiązań umożliwia ich „zakup”. Nie dochodzi tu co prawda do zapłaty, choć 
partia zapraszająca może ponieść koszty związane z przybyciem przedstawiciela par-
tii partnerskiej. Nawet najprostszą wymianę, polegającą na poproszeniu e -mailowo 
bądź listownie o doświadczenia partnera w danej kwestii, zaliczymy do tej podsta-
wowej formy kooperacji. Także samo uczestnictwo w kongresach partnerów ozna-
cza uznanie drugiej strony za podmiot dalszej współpracy.
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Pozyskiwanie know ‑how. Wymiana wiedzy i doświadczenia może przyjmować 
bardziej złożone formy. Zarówno w przypadku prezentacji rozwiązań dla spraw pu-
blicznych, jak i w zakresie technik zdobywania poparcia politycznego może dość do 
mocniejszego zaangażowania się partnera we wsparcie dla danej partii. Dłuższe niż 
jednorazowe kontakty mogą mieć formę wspólnego zespołu roboczego w ramach da-
nej problematyki bądź też cyklu szkoleń z określonego zakresu. Z kolei dla struktur 
partii dużo cenniejsze są możliwości pozyskania wiedzy i umiejętności dotyczących 
kampanii wyborczej niż formułowania postulatów programowych.

Określony przypadek można porównać do eksportu czy pomocy technicznej. 
Choć podmiot eksportujący czy udzielający pomocy nie może uzyskać bezpośrednio 
prywatnych korzyści z danej współpracy – skuteczne wdrożenie rozwiązań progra-
mowych czy działań marketingowych da pożytek wyłącznie obdarowanemu. Korzy-
ści eksportera mogą dotyczyć prestiżu, odwdzięczenia się przez partnera przekaza-
niem wiedzy z innego zakresu bądź – gdy dotyczy federacji partyjnej – wzmocnienia 
danego ogniwa tejże federacji, a w konsekwencji całej rodziny partii.

Uczestnictwo w akcjach organizowanych przez federację. Partia polityczna 
w Europie może uczestniczyć w różnego rodzaju sieciach współpracy. Dotyczy to 
także zinstytucjonalizowanych programów organizowanych przez federację par-
tii bądź fundacje polityczne. Dla samej partii uczestnictwo w wydarzeniach zorga-
nizowanych przez podmioty transnarodowe może być pierwszym krokiem ku po-
głębionej współpracy w ramach tych organizacji. Pozwala na wymianę poglądów, 
poszerzanie wiedzy oraz nawiązanie osobistych więzi przez liderów partii. Owe wy-
darzenia mogą mieć formę szkoleń czy seminariów związanych z daną problematyką 
publiczną, a dzięki obecności uczestników z różnych krajów umożliwiają spojrzenie 
na wyzwania stojące przed partią z bardzo szerokiej perspektywy.

wspólne przedsięwzięcie. Partia polityczna może przyjmować postawę aktywną 
i kreować wspólne przedsięwzięcia z innymi partnerami. Połączenie wysiłków i przy-
gotowanie jednego kolegialnego wydarzenia wymaga już zwiększonego zaangażowa-
nia własnych zasobów partii. Zorganizowanie takiego projektu świadczy o uznaniu 
w pełni przez partię wagi potencjalnych korzyści ze współpracy.

Stała współpraca bilateralna. Nawiązanie długotrwałej współpracy dotyczy naj-
częściej ugrupowań działających w bardzo zbliżonych warunkach i o podobnej sile. 
Te podobieństwa w funkcjonowaniu umożliwiają głęboką wymianę doświadczeń 
i tworzenie stałych zespołów tematycznych. Korzyści są obustronne.

Obserwator w federacji. Ta i kolejne formy współdziałania dotyczą podmiotów 
politycznych z krajów europejskich, w szczególności tych mogących w określonej 
perspektywie czasowej być członkami Unii Europejskiej. Funkcjonowanie partii eu-
ropejskiej związane jest bowiem z udziałem w eurowyborach i możliwością zasiada-
nia w Parlamencie Europejskim.
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Pierwszym krokiem na drodze ku pełnemu członkostwu w federacji jest często 
status obserwatora. Umożliwia on uzyskiwanie zaproszeń i uczestnictwo w wydarze-
niach organizowanych przez federację. Nie daje prawa głosu ani możliwości zasiada-
nia we władzach federacji. Nie wymaga wnoszenia opłaty członkowskiej, ale też nie 
daje prawa np. do refundacji kosztów podróży. Wybierany jest przez partię, która się 
waha z powodów ideowych lub finansowych albo w wyniku wewnętrznego sporu nie 
może przystąpić do federacji jako członek. Pozwala to jej jednocześnie istnieć w ra-
mach sieci, otrzymywać informacje, poznać zasady funkcjonowania takiej federacji 
oraz zdobyć zaufanie innych członków federacji.

członek oczekujący w federacji. Drugim krokiem funkcjonowania w federacji 
(bądź pierwszym, gdyż można uzyskać status członka oczekującego, nie przechodząc 
przez etap obserwatora) jest status członka oczekującego. Jeśli partia zgadza się ze 
statutem, podstawowymi wartościami federacji oraz programem może wnosić o uzy-
skanie statusu członka. Ma prawo prezentowania swojego stanowiska na forum fe-
deracji, jednak nie może głosować. Musi opłacać składki członkowskie, choć są one 
mniejsze niż w przypadku pełnego członkostwa.

Pełny członek federacji, wspólny klub w PE. Największy statutowo stopień za-
angażowania osiąga się, uzyskując status pełnego członka. Po określonym czasie uda-
nej współpracy jako członek oczekujący i wypełnienia wymogów statutowych partia 
może zostać pełnym członkiem. Uzyskuje wówczas prawo do głosowania i zgłaszania 
kandydatów do władz federacji. Zwiększa się wówczas składka członkowska. Wraz 
z pełnym prawem głosu partia może wywierać wpływ na kształtowanie się federacji 
oraz na podejmowane przez federację stanowiska.

Członkostwo w federacji oznacza zasadniczo wejście w kolejny etap współpracy 
– udział we wspólnym klubie w Parlamencie Europejskim. Co prawda, nie trzeba 
być przedstawicielem partii członkowskiej w federacji, aby być członkiem klubu da-
nej federacji w Parlamencie Europejskim, ale rzadko jest to rozdzielne. To znaczy 
oczywiście, że nie każda partia obecna w federacji ma swoich eurodeputowanych, 
ale te, które ich mają i decydują się na członkostwo w klubie parlamentarnym (frak-
cji), podejmują taką decyzję w związku z byciem w europartii. Uczestnictwo w klu-
bie parlamentarnym jest równoznaczne ze zgodą na poszukiwanie kompromisów 
w sprawach będących przedmiotem obrad PE. Można tu mówić o przekazaniu przez 
członków danej partii narodowej pewnego zakresu suwerenności na rzecz transna-
rodowego podmiotu, jakim jest klub.

Zarówno klub w PE, jak i sama federacja ma cechy zbliżone do joint venture bądź 
GEIE. Można tu mówić o powiązaniu kooperacyjnym zasobów dwóch lub więcej part-
nerów w sposób względnie trwały. Tworzony jest nowy podmiot – w PE jest to klub, 
a poza parlamentem jest to partia europejska. Partie łączą w nim swoje zasoby ludzkie, 
jak i finansowe (składki). Proces decyzyjny jest długotrwały (w przypadku wstąpienia 
do europartii), co nie sprzyja częstym zmianom afiliacji. Taka charakterystyka pozwala 
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więc mówić o partii europejskiej jako o aliansie strategicznym. Podmioty wchodzące 
w jego skład zachowują samodzielność, porozumienie obowiązuje w ograniczonym 
zasięgu (w sprawach europejskich) i układ jest względnie trwały.

wspólny program wyborczy. Od czasów bezpośrednich wyborów w ramach fe-
deracji tworzy się wspólne platformy wyborcze na wybory posłów do Parlamentu 
Europejskiego. Uczestnictwo w pisaniu wspólnego, europejskiego programu ozna-
cza zgodę na przekazanie prerogatyw władz partii na rzecz ponadnarodowej formy 
współpracy. To, co było dotychczas własną domeną jako partii, zaczyna być ustalane 
w porozumieniu z innymi podmiotami od nas niezależnymi. Tak więc zakres obo-
wiązywania porozumienia ulega dalszemu rozszerzeniu.

wspólna lista wyborcza. Ostatnim, jak się dziś wydaje, etapem kooperacji by-
łyby wspólne listy wyborcze i jednolite kampanie w wyborach do europarlamentu. 
Obecnie kandydaci startują z narodowych list swoich partii – matek, wedle krajo-
wego systemu wyborczego. Ujednolicenie systemu wyborczego i przyjęcie jednej na-
zwy podmiotów startujących w wyborach w całej Unii Europejskiej byłoby przeja-
wem pełniejszego zaistnienia partii europejskich. Byłyby one wówczas podmiotem 
w oczach obywateli europejskich, ale przyniosłyby pewne uszczuplenie roli partii 
narodowej. Nastąpiłoby zwiększenie stopnia powiązań oraz zaangażowania zasobów 
partii narodowej. Choć projekty uregulowań umożliwiających taką współpracę są 
gotowe (jedna nazwa dla partii w całej Unii byłaby nawet dziś możliwa), to można 
przyjąć, że musi minąć jeszcze sporo czasu, aby ją urzeczywistnić.

Pełna europartia. Wreszcie etap kooperacji trudny dziś do wyobrażenia, ale 
w gruncie rzeczy możliwy. Gdyby regulacje prawne to umożliwiały, a mentalność 
obywateli została zmieniona, to można sobie wyobrazić partię ogólnoeuropejską, 
która za członków nie ma partii narodowych, ale bezpośrednio obywateli. Należy 
bowiem pamiętać, że w powyższych rozważaniach uwzględnialiśmy partie krajowe 
jako elementy składowe partii europejskiej. Jednak mogłaby nastąpić pełna fuzja 
zasobów partii (członków, struktur, całości budżetu) wraz z utratą przez nie samo-
dzielności. Narodowa struktura takiego tworu byłaby po prostu oddziałem korpo-
racji transnarodowej.

Nawet w czasach przedglobalizacyjnych partia narodowa mogła czerpać korzyści 
z kontaktów z partiami z innych krajów. Zbieżność systemów politycznych oraz za-
chowań wyborców dawały pole do wymiany doświadczeń. Wraz z integracją euro-
pejską nastąpiło zintensyfikowanie potencjalnych pożytków ze współpracy. Poniżej 
nakreślono zyski, jakich spodziewa się partia podejmująca kooperację zagraniczną. 
Wraz ze wzrostem intensywności poziomu współpracy w ramach federacji europej-
skich następuje zwiększenie pożytków.

Przede wszystkim współpraca pozwala partii na wymianę poglądów, przepływ idei 
i innowacji politycznych. Umożliwia też czerpanie wiedzy i doświadczenia od jej partne-
rów. Jeśli głównym zadaniem partii jest dostarczanie programu funkcjonowania struktur 
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państwowych, regionalnych czy lokalnych, to warto zwrócić uwagę na rozwiązania przy-
jęte w innych krajach o podobnych do naszych warunkach. Wdrażając zmiany, warto po-
równać sposoby wprowadzania reform w innych miejscach. Dzięki temu można uniknąć 
pomyłek popełnionych przez inne ugrupowania, a tym samym działać efektywniej.

Po drugie, kontakty z innymi partiami umożliwiają wymianę doświadczeń wybor-
czych. Chodzi tu głównie o szeroko rozumiany marketing wyborczy. Poprzez nawią-
zanie współpracy z partią działającą w zbliżonych warunkach i zajmującą podobną 
pozycję na scenie politycznej możemy pozyskać pożyteczne know ‑how czy najlepsze 
praktyki (best practices). Zapoznanie się ze stosowanymi metodami i narzędziami 
oraz ich skutecznością pozwala na lepsze zaplanowanie działań w ramach kampanii 
wyborczych, a także w okresie między nimi. To w efekcie powinno się przełożyć na 
wynik wyborczy, a więc udział danej partii w rynku politycznym.

Po trzecie, udział w europejskich sieciach może działać pobudzająco i jednocząco 
na struktury danej partii. Współpraca i wymiana doświadczeń są często bodźcem do 
wdrożenia pewnych innowacji czy sposobów organizacji struktur narodowych. Tym 
samym sprzyja to wzmocnieniu jednolitego wizerunku, zarówno jeśli chodzi o to, jak 
działamy, jak i kim jesteśmy. Przykładowo, jeśli partia chce się przedstawić wyborcom 
jako partia liberalna, to afiliacja przy europejskiej rodzinie liberalnej w tym pomaga.

Po czwarte, dzięki współpracy następuje socjalizacja elit partyjnych – liderzy zdo-
bywają nową wiedzę, poszerzają swoje horyzonty i uczą się spoglądania na różnora-
kie sprawy w sposób bardziej otwarty. Jak wskazuje praktyka, w przedsięwzięciach 
międzynarodowych nie uczestniczą zwykli członkowie, ale przede wszystkim notable. 
Wiąże się to zarówno z koniecznością znajomości języka obcego, jak i potencjałem 
intelektualnym. Nie mniej jednak to oni, będąc kreatorami opinii w swoich środowi-
skach, mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie całej partii. Ich uczestnictwo w róż-
norakich spotkaniach czy zasiadanie w gremiach sprawia więc, że zarówno oni sami, 
jak i ich partie w bardziej świadomy sposób biorą udział w dyskusjach ponadnarodo-
wych. Nawiązane w ich ramach przyjaźnie czy znajomości wpływają na wzmożenie 
realizacji innych celów współpracy międzynarodowej. Szczególnie jest to widoczne 
w przypadku wymiany doświadczeń wśród młodych działaczy partyjnych.

Po piąte, i tu zaczynają się korzyści ściśle związane z federacjami europejskimi, dzięki 
kooperacji partie mogą zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej. 
Dotyczy to w szczególności partii z krajów aspirujących do członkostwa we Wspólno-
tach. Poza prawnym czy podręcznikowym opisem zasad działania Unii istotna jest też 
wiedza praktyczna, czyli umiejętności obracania się w ramach tych zasad. Współpraca 
z przedstawicielami innej partii ułatwia zrozumienie systemu wspólnotowego, co z kolei 
powinno być bodźcem dla samodzielnego zagłębiania się w problematykę europejską.

Po szóste, szczególnie w ramach struktur UE partie łączą się z podobnymi ideowo 
partiami, aby maksymalizować wpływ na bieg wydarzeń. Wspólnie silniej i skutecz-
niej można artykułować swoje poglądy czy interesy, co sprawia, że można wywrzeć 

SGH_OiK_nr_2_2011.indd   79 19.10.2011   15:08:35



MirosławPawełko

ORGANIZACJAIKIEROWANIE• nr 2 / 2011 (145)80

większy wpływ na proces decyzyjny. To był główny czynnik sprzyjający powstaniu 
i rozwijaniu klubów w Parlamencie Europejskim oraz partii europejskich. Tworząc 
rozwiązania na szczeblu europejskim, także partie odnoszą się do swoich podstawo-
wych wartości, nie trzymając się kurczowo narodowej perspektywy. Jest to szczegól-
nie ważne, gdy zdamy sobie sprawę, że polityka UE ma wpływ na sprawy krajowe. 
Ponadto to, co się dzieje na scenach politycznych innych krajów, może się odnosić 
do naszej pozycji krajowej, a udział w rodzinie europartii daje szansę na bieżące spo-
tkania z innymi partiami, które mają wpływ na politykę swoich krajów.

Wreszcie po siódme, federacje europejskie starają się zachować jedność swoich 
członków co do wspólnych zasad i wartości. Celem partii europejskiej jest utrzyma-
nie spójności i zwartości działań jej członków, co w szczególności dotyczy głosowań 
w Parlamencie Europejskim oraz wspólnych wystąpień pozaparlamentarnych. Taka 
koherencja wzmacnia poczucie jedności i buduje podwaliny pod zwiększenie siły 
całej federacji.

Wnioski

Przy kooperacji partii trudno mówić o chęci rozszerzenia portfela działań czy 
pokonania barier administracyjnych. Partia polityczna, działając z partnerami za-
granicznymi, nie chce i nie mogłaby wejść na inny rynek wyborczy. Dąży jedynie 
do zdobycia nowych umiejętności, pozyskania dodatkowych zasobów, aby podnieść 
efektywność swoich działań i obronić swoją pozycję konkurencyjną. Taki stan po-
zwala nam porównać kooperację partii do aliansu technologicznego, zgodnie z defi-
nicją Marii Romanowskiej. Taki alians „może być podstawą do intensywnego rozwoju 
przedsiębiorstwa na jego dotychczasowym rynku” [6, s. 172], będąc formą rozwoju 
i transferu wiedzy. Można też mówić o federowaniu się partii jako zawiązywaniu jo‑
int venture na nowym poziomie rynku politycznego.

Rozważając wszelkie formy współpracy, nie trudno zauważyć, że podczas współ-
pracy międzynarodowej nie istnieje ryzyko kooperacji z konkurentem. Nasz partner 
nie może wejść na nasz rynek i nas wyprzeć, dlatego przepływ wiedzy i umiejętno-
ści nie stwarza ryzyka typowego dla działalności gospodarczej. Partnerzy nie mają 
również możliwości wykupu drugiej strony, ani w żaden sposób podporządkowania 
sobie innej partii.

Prezentacja wariantów współpracy partii politycznej w sposób analogiczny do 
modeli kooperacji przedsiębiorstw potwierdza adekwatność wniosków literatury 
z zakresu zarządzania do funkcjonowania takiej organizacji jak partia polityczna. 
Liderzy partyjni powinni spróbować przekładać rekomendacje dla przedsiębiorstw 
na wskazówki dla swoich organizacji. Zapewne też inne organizacje o różnym cha-
rakterze mogą korzystać z analiz działalności gospodarczych.
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STRATEGIEKOOPERACJIMIĘDZYNARODOWEJ
PARTIIPOLITYCZNEJNATLEMODELI
WSPÓŁPRACYPRZEDSIĘbIORSTW

Streszczenie

W oparciu o metodę analizy modeli kooperacji międzynarodowej przedsiębiorstw przedsta-
wiono warianty współpracy transgranicznej partii politycznych. Dwanaście podstawowych 
wariantów strategii współpracy ukazano w porządku rosnącym stopnia zaawansowania 
współpracy oraz odniesiono do biznesowych odpowiedników. Wskazano czynniki specy-
ficzne wpływające na zjawisko internacjonalizacji działalności politycznej oraz opisano 
siedem korzyści dla partii ze współpracy. Tym samym pokazano, że liderzy partyjni mogą 
czerpać z dorobku literatury biznesowej.

Słowa kluczowe: kooperacja międzynarodowa, partie polityczne
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CROSS‑bORDERCOLLAbORATION
STRATEGIESOfPOLITICALPARTIESAGAINST
AbACKGROUNDOfINTERNATIONAL
COOPERATIONMODELOfENTERPRISES

Abstract

Options of cross -border collaboration of political party have been presented based on method-
ology of international business cooperation model analysis. Twelve options of cooperation 
have been described in ascending order of level of advancement of cooperation and referred 
to business peers. Specific factors supporting internationalization of political activities as 
well as seven key profits from collaboration have been mentioned. Thus it has been proved 
political leader may derive from business literature.

Key words: international cooperation, political parties
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IReNeuSZ JANIuk*

GRUPYKAPITAŁOWEWPROCESIE
KONCENTRACJIPRZETWÓRSTWA

MIĘSNEGOWPOLSCE

1.Wstęp

Procesy koncentracji przedsiębiorstw, a także tworzenie struktur kapitałowych 
dotyczą na ogół wszystkich działów gospodarki. Ich rozwój widoczny jest również 
w branży mięsnej. Celem tego opracowania jest próba przedstawienia roli grup ka-
pitałowych w procesie koncentracji w przetwórstwie mięsnym. Na podstawie lite-
ratury omówiono najpierw istotę koncentracji przedsiębiorstw. Wskazano na grupę 
kapitałową jako występującą formę kapitałowych zgrupowań gospodarczych. Wy-
korzystując dostępne wyniki badań oraz dane statystyczne, przeprowadzono analizę 
funkcjonowania sektora mięsnego. Przedstawiono też główne spostrzeżenia doty-
czące przebiegu koncentracji w przetwórstwie mięsnym.

Na podstawie danych statystycznych, a także rankingu największych firm w Polsce 
(Lista 2000. Polskie Przedsiębiorstwa) przeprowadzono dalej badania sondażowe do-
tyczące strategii największych przedsiębiorstw mięsnych. Pozwoliło to na zidentyfi-
kowanie firm funkcjonujących w formie grup kapitałowych. Zaprezentowano zmiany 
w udziałach rynkowych grup, takich jak: Animex, Sokołów, PKN Duda, a także ZRP 
Farmutil. Następnie podjęto próbę przedstawienia roli tych przedsiębiorstw w proce-
sie koncentracji przetwórstwa mięsnego. W zbiorowy sposób zaprezentowano rów-
nież koncepcje działania oraz specyfikę rozwoju wybranych przypadków. Umożliwiło 
to także przedstawienie wniosków generalnych dotyczących ich zachowań strategicz-
nych. W końcowej części zaprezentowany został ogólny zarys perspektyw rozwoju 
w branży mięsnej i dokonujących się tam procesów koncentracji.

* Dr Ireneusz janiuk – adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
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2.Koncentracjaprzedsiębiorstwarozwójstruktur
kapitałowych(wybraneaspektyteoretyczne)

Wraz z rozwojem działalności gospodarczej menedżerowie coraz częściej docho-
dzą do wniosku, że nie mogą samodzielnie sprostać narastającej konkurencji i innym 
wymaganiom rynku. Wzmaga to potrzebę oddziaływania na otoczenie. Pozwala na 
łączenie rozwoju organicznego i zewnętrznego. Odpowiednio dobrane podmioty, po-
wiązane właściwymi relacjami podporządkowania i oddziaływania, tworzą strukturę 
działalności gospodarczej. Tym samym określają nową architekturę biznesu. Oznacza 
to sposób kształtowania składu podmiotów współdziałających przy realizacji zało-
żonych celów gospodarczych. Nie bez znaczenia jest także dobór łączących je relacji 
stanowiących podstawę współdziałania gospodarczego. Projektowanie architektury 
biznesu stanowi punkt wyjścia dla szczegółowych rozwiązań z zakresu zarządzania 
działalnością gospodarczą w nowych warunkach jej prowadzenia1.

Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw to wszelkiego rodzaju powtarzalne 
i względnie trwałe powiązania między podmiotami. W tradycyjny sposób realizo-
wane formy współdziałania można podzielić na dwie grupy: formy kooperacyjne 
i koncentracyjne. Formy kooperacyjne cechują się utrzymaniem podmiotowości praw-
nej współdziałających jednostek oraz niezmiennością stosunków własnościowych. 
Związki kooperacyjne charakteryzują się dobrowolnością i odwracalnością. Współ-
działające jednostki nie tracą samodzielności gospodarczej w kreowaniu strategii 
rozwojowych. Formy koncentracyjne charakteryzują się zmianą stosunków własno-
ściowych. Główną ich cechą jest podporządkowanie działalności połączonych pod-
miotów jednolitemu kierownictwu. Wyłonienie centralnego kierownictwa powo-
duje, że powstaje jednolicie zarządzane przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw. 
Związki koncentracyjne charakteryzują się stopniowalnym ograniczeniem samo-
dzielności gospodarczej współdziałających podmiotów. W określonych przypad-
kach (fuzja prowadząca do powstania przedsiębiorstwa wielozakładowego) cechują 
się one utratą podmiotowości prawnej wszystkich lub części współdziałających pod-
miotów [por. 7, s. 230−231].

Procesy koncentracji w gospodarce mogą być analizowane z dwóch perspektyw: 
rynku, a także przedsiębiorstwa. Istotą pierwszej z nich są zmiany udziału danego 
przedsiębiorstwa lub ich grupy w rynku. Dążeniem firm w tej sytuacji jest powiększa-
nie udziału w rynku. Natomiast istotą koncentracji przedsiębiorstw jest zwiększanie 
zakresu działania lub siły ekonomicznej i podniesienie zdolności konkurencyjnych 

1 Optymalna konfiguracja podstawowych struktur działalności gospodarczej powinna zapewniać mak-
symalizację skuteczności i poprawę efektywności działania. W zależności od zakresu podporządkowania 
i siły oddziaływania działalność może być realizowana przy pomocy struktur: organizacyjnych, kapitało‑
wych i kontraktowych. Wady i zalety podstawowych struktur działalności gospodarczej, a także przegląd 
poszczególnych form szerzej omówiono w: [16, s. 45−50].
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przedsiębiorstwa [por. 19, s. 29]. Jest to koncentracja zewnętrzna. Ma ona zawsze wy-
miar integracji podmiotu gospodarczego z innym niezależnym od siebie podmiotem 
(podmiotami). Prowadzi do podwyższania poziomu koncentracji produkcji, własno-
ści, a także kapitału. Może polegać na: łączeniu samodzielnych firm i powstaniu no-
wego podmiotu (fuzja); utworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa przez uczestników 
koncentracji (joint venture); nabywaniu akcji, udziałów lub papierów wartościowych 
innego podmiotu (przejęcia kapitałowe); łączeniu stanowisk w organach zarządzają-
cych lub kontrolnych innego przedsiębiorstwa (koncentracja zarządzania). Proces ten 
może być realizowany wzdłuż łańcucha wartości (koncentracja pionowa) lub w ra-
mach tego samego ogniwa łańcucha wartości (koncentracja pozioma). Może też łą-
czyć kolejne ogniwa z różnych łańcuchów wartości (koncentracja konglomeratowa). 
Wiąże się to z koniecznością zarządzania coraz większymi organizacjami oraz kon-
centracją władzy. Wzajemne powiązania podmiotów przyczyniają się do optymali-
zacji działań. Prowadzą też do redukcji zbędnych czynników produkcji, specjalizacji 
oraz koncentracji firm na kluczowych kompetencjach. W wielu przypadkach moż-
liwa jest minimalizacja kosztów, zwiększanie zakresu działania i siły ekonomicznej, 
a także osiąganie efektów synergii [9, s. 213−214].

Koncentracja przedsiębiorstw może zatem polegać na skupianiu akcji lub nabywa-
niu udziałów samodzielnych podmiotów stwarzających możliwość dalszego rozwoju. 
Na ogół prowadzi do włączenia niezależnego podmiotu do struktur przejmującego 
podmiotu, a także powstania układu wielopodmiotowego. Tego typu proces oznacza 
koncentrację kapitałową. Należy przy tym podkreślić, że jedynie fuzje, rozumiane 
jako połączenia lub łączenie się przedsiębiorstw, powodują zmiany struktury sektora. 
W przypadku przejęć uczestniczące już w transakcjach jednostki nie tracą swojej oso-
bowości prawnej i funkcjonują jako odrębne podmioty [por. 5, s. 24−28].

W „The Economist” prezentowany jest pogląd, że przesłanką procesu koncen-
tracji, a także rozwoju dużych firm jest rosnąca świadomość ryzyka związanego 
z poddostawcami. Niesolidni dostawcy mogą bowiem dość często zakłócać cykl 
produkcyjny wielkich koncernów. Duże firmy, aby nie tracić wyrobionych marek 
i reputacji, muszą koncentrować się na kluczowych kompetencjach. Zamiast prze-
kazywać poszczególne obszary działania na zewnątrz, przedsiębiorstwa opanowują 
kolejne ogniwa łańcucha wartości. Jako przedsięwzięcia restrukturyzacyjne wyko-
rzystują m.in. fuzje i przejęcia. Włączają do własnych struktur podmioty uznawane 
za niezbędne w koncepcji rozwoju. Działania w ramach nabywania całej organiza-
cji lub jej części stają się alternatywą dla rozwoju wewnętrznego. Kolejną przesłanką 
jest konieczność stawania się innowacyjnym. Mogą one także lepiej radzić sobie, 
minimalizując koszty związane ze złożoną strukturą zarządzania. Ich atuty wyni-
kają również z obecności na wielu rynkach. Daje się tym samym zauważyć pewien 
trend: „(…) w Europie, jak i na świecie występuje wyraźna tendencja do tworzenia 
struktur kapitałowych” [1, s. 9].
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Główną przyczyną koncentracji kapitałowej jest niemożliwość zrealizowania wy-
magań otoczenia w ramach struktur organizacyjnych pojedynczego podmiotu. Funk-
cjonowanie powiązanych podmiotów prowadzi do rozwoju struktur kapitałowych. 
Takie struktury tworzone są przez prawnie samodzielne podmioty gospodarcze (na 
ogół spółki: komandytowe, z o.o. i akcyjne), połączone relacjami podporządkowa-
nia kapitałowego i oddziaływania właścicielskiego. Podporządkowanie kapitałowe 
wynika z posiadania przez podmiot nadrzędny udziałów lub akcji w podmiotach 
podporządkowanych. Możliwości oddziaływania właścicielskiego polegają na wyko-
rzystaniu przez podmiot nadrzędny uprawnień właścicielskich z udziałów lub akcji 
zgodnie z prawem handlowym [16, s. 48−50]. Bez względu na stopień powiązania 
gospodarczego między poszczególnymi jednostkami koncentracja powoduje ograni-
czenie swobody działania jednostek. Wszystkie integrowane jednostki gospodarcze 
wchodzą w skład większego zgrupowania. Zostają też podporządkowane jednolitemu 
kierownictwu. Obserwowane zazwyczaj formy struktur kapitałowych to: grupa ka‑
pitałowa, holding, a także koncern.

Pojęcia dotyczące struktur kapitałowych powstawały w różnych okresach. Wyni-
kają też z różnych doświadczeń praktycznych i tradycji językowych. Z punktu widze-
nia poprawności terminologicznej ich definiowanie jest zadaniem trudnym. Często 
nawet dalekim od satysfakcjonującego rozwiązania. Punktem wyjścia do określe-
nia pojęć dotyczących struktur kapitałowych jest jednak analiza istoty zgrupowa-
nia gospodarczego. „Jest to zespół samodzielnych prawnie podmiotów gospodar-
czych, utworzony dla realizacji wspólnych celów gospodarczych i realizujący te cele 
w oparciu o łączące te podmioty powiązania. (…) W zależności od rodzaju powią-
zań łączących podmioty tworzące te zgrupowania, wyróżnić można: zgrupowania 
kapitałowe (oparte głównie na powiązaniach kapitałowych), a także zgrupowania 
kontraktowe (oparte głównie na powiązaniach kontraktowych). Powiązania kapi-
tałowe i kontraktowe mogą być także uzupełniane powiązaniami wzmacniającymi 
integrację zgrupowań gospodarczych, np. operacyjnymi, majątkowymi, personal-
nymi itd.” [17, s. 40−41].

M. Trocki w związku z tym wyróżnia sześć „perspektyw postrzegania” struktur 
kapitałowych. Są to: kodeksowa, rachunkowości, fiskalna, antymonopolowa, inwesty-
cyjna, zarządcza2. Warto przy tym zauważyć, że określając grupę kapitałową, niektóre 

2 Z perspektywy kodeksowej struktury kapitałowe postrzegane są jako ograniczenie autonomiczności 
samodzielnych prawnie podmiotów, jakimi są spółki handlowe. W kodeksie handlowym definiowane są 
jedynie zależności dominacji i podporządkowania pomiędzy spółkami. W aspekcie rachunkowości per-
spektywę postrzegania struktur kapitałowych wyznacza ustawa o rachunkowości. Grupa kapitałowa defi-
niowana jest z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej powiązanych jednostek i konsolidacji spra-
wozdań finansowych. Z perspektywy fiskalnej pojęcie podatkowej grupy kapitałowej wprowadza ustawa 
o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegółowo też wyjaśnia zasady opodatkowania podmio-
tów pozostających w określonych przez ustawę związkach kapitałowych. W perspektywie antymonopolo‑
wej zagadnienia związane z działalnością struktur kapitałowych reguluje ustawa o ochronie konkurencji 
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regulacje prawne (oprócz spółek kapitałowych) dopuszczają szerszy krąg uczestników 
tej formy struktury kapitałowej. Definicje w regulacjach prawnych dopuszczają też 
(oprócz powiązań kapitałowych) inne powiązania jako konstytuujące grupę kapita-
łową. Dlatego też w zależności od perspektywy postrzegania struktur kapitałowych 
widoczne będą różnice w rozumowaniu pojęcia grupy kapitałowej.

Z perspektywy zarządczej (za M. Trockim) przez grupę kapitałową należy rozu-
mieć „(…) zgrupowanie gospodarcze przedsiębiorstw oparte głównie na powiąza-
niach kapitałowych. Takie zgrupowanie tworzone jest dla realizacji wspólnych ce-
lów gospodarczych. Składa się z samodzielnych prawnie podmiotów gospodarczych 
funkcjonujących w formie spółek kapitałowych (spółek z o.o. lub akcyjnych). Po-
szczególne spółki powiązane są w sposób trwały więziami kapitałowymi i ewentual-
nie dodatkowo innymi (zgrupowania kapitałowe). Zgrupowane podmioty posiadają 
możliwość realizacji wspólnych celów, wynikającą z rodzaju i intensywności tworzą-
cych je powiązań” [17, s. 40−41]. Tak interpretowane grupy kapitałowe mają decydu-
jący udział wśród kapitałowych zgrupowań gospodarczych. Są też na tyle jednorodne, 
że możliwe jest opracowanie dla nich wspólnych wniosków. W niniejszym artykule  
pojęcie grupy kapitałowej będzie używane zgodnie z wyżej przyjętą definicją.

Odpowiednikiem grup kapitałowych jest pojęcie faktycznych koncernów (fakti‑
sche Konzerne) stosowanych w niemieckim obszarze językowym. Jest to zgrupowanie 
przedsiębiorstw, w którym jedna ze spółek (dominująca) jest nadrzędna w stosunku 
do pozostałych i zarządza nimi, a także prowadzi własną działalność gospodarczą 
(produkcja, sprzedaż, usługi itd.). Z punktu widzenia zarządzania koncern trakto-
wany jest jako gospodarcza jednostka decyzyjna, a także jednostka działania. Po-
szczególne spółki koncernu zachowują samodzielność prawną. Przedsiębiorstwa 
i zakłady koncernu cechuje jednak faktyczne i/lub kontraktowe podporządkowanie 
jednolitemu kierownictwu. Charakterystyczne jest też ograniczenie przedsiębiorczej 
swobody decyzyjnej na najwyższym poziomie kierowniczym poszczególnych przed-
siębiorstw koncernu [por. 17, s. 40].

Do określenia grup kapitałowych, zarówno w praktyce, jak i w teorii, używa się też 
pojęcia „holding”. Termin ten pochodzi od angielskiego holding company. Rozumiany 
jako struktura podmiotów gospodarczych „(…) oznacza grupę przedsiębiorstw (naj-
częściej spółek), w której jedna, opierając się na dominacji kapitałowej (uzupełnionej 

i konsumentów. Z perspektywy inwestycyjnej struktury kapitałowe postrzegane są jako instrumenty in-
westycji kapitałowych. Przedmiotem zainteresowania ustawodawstwa jest ustalenie przejrzystych zasad 
funkcjonowania rynku kontroli przedsiębiorstw. Odpowiednie regulacje zawarte są przede wszystkim 
w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, a także w prawie o publicznym obrocie papie-
rami wartościowymi. Z perspektywy zarządczej mamy do czynienia z dwoma podejściami do grup kapi-
tałowych (wycinkowym i kompleksowym). W podejściu wycinkowym struktury kapitałowe postrzegane 
są jako instrument realizacji celów rozwojowych podmiotu dominującego. Natomiast w podejściu kom-
pleksowym struktury kapitałowe postrzegane są jako odrębny samodzielny podmiot gospodarczy. Szerzej 
na ten temat w: [17, s. 24−38].
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niekiedy różnorakimi więzami personalnymi czy też umownymi), sprawuje jednolite 
kierownictwo nad pozostałymi” [17, s. 45]. Działanie spółki dominującej skierowane 
jest na posiadanie akcji lub udziałów innych spółek. Głównym celem działania jest 
trwałe zarządzanie aktywami i udziałami innych spółek. Z. Kreft trafnie podkreśla, 
że holding jest określeniem więzi łączących podmiot kontrolujący i podmiot kon-
trolowany. Jest też grupą kapitałową spółek (lub innych podmiotów gospodarczych), 
z których jedna ma możliwość sprawowania kontroli nad pozostałymi [8, s. 30]. Tra-
dycyjne jego rozumienie wiąże się ze specyficznym przypadkiem, kiedy podstawowa 
działalność spółki dominującej polega na utrzymywaniu kontrolnego pakietu akcji 
lub udziałów w innych firmach, a także narzucaniu im swojej woli. Spółka dominu-
jąca zarządza przyłączonymi przedsiębiorstwami bez realizowania własnych funkcji 
produkcyjnych czy handlowych [por. 6, s. 13−19].

W kwestii struktur kapitałowych warto podkreślić, że związana z nimi termi-
nologia kształtowała się spontanicznie. Tym samym jednoznaczne i wyczerpujące 
określenie istniejących form struktur kapitałowych zazwyczaj jest skomplikowane. 
Rozpowszechnienie we współczesnej gospodarce form, takich jak: grupa kapita-
łowa, holding, a także koncern powoduje, że są one w obszarze zainteresowań spe-
cjalistów z różnych dziedzin wiedzy (m.in. z: prawa, ekonomii, organizacji i zarzą-
dzania). W praktyce gospodarczej prowadzi to często do odmiennej interpretacji 
struktur kapitałowych. Odnosi się to również do zjawisk towarzyszących ich two-
rzeniu i funkcjonowaniu. Precyzyjne określenie struktur kapitałowych powoduje 
konieczność uwzględnienia terminologii występującej w różnych dziedzinach wie-
dzy. W polskiej rzeczywistości opisane formy struktur kapitałowych dość często uży-
wane są zamiennie.

3.Uwagiokoncentracjiwsektorze
mięsnym(dostępnewynikibadań)

Procesy koncentracji przedsiębiorstw odbywają się w różnym tempie. Na ogół jed-
nak dotyczą one wszystkich działów. Nieco opóźnione zachodzą także w przetwór-
stwie mięsnym. W latach 80. XX w. dominującą formą własności w polskiej gospo-
darce była własność państwowa. W przetwórstwie mięsnym jej udział przekraczał 
70 %. Marginalną rolę odgrywała własność prywatna. Reprezentowały ją niewielkie 
zakłady przetwórcze. Największym przedsiębiorstwem była Centrala Importowo-
-Eksportowa Artykułów i Przetworów Pochodzenia Zwierzęcego Animex. Silną po-
zycję zajmowały też średnie zakłady przemysłowe. Organizacje te funkcjonowały 
jako Okręgowe Zakłady Przemysłu Mięsnego, np.: Pekpol, Sokołów, Łuków. Skutko-
wało to znaczną koncentracją przetwórstwa. Przekształcenia przedsiębiorstw i two-
rzenie ich związków wynikały wówczas z decyzji administracyjnych. Na ogół były to 
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także decyzje polityczne. Rzadko uwzględniały one kwestie efektywnościowe i rachu-
nek ekonomiczny. Cechą charakterystyczną funkcjonujących zrzeszeń branżowych 
i kombinatów była ograniczona samodzielność ekonomiczna. Organizacja takich 
struktur zakładała zarządzanie metodami administracyjnymi. Powiązania koncen-
tracyjne pomiędzy jednostkami miały charakter wymuszony. Tego typu struktury 
podmiotowe podatne były na przepływy finansowe między zakładami. Jednocześnie 
ukrywały ich ekonomiczną efektywność. Wraz z przemianami dotyczącymi wpro-
wadzania zasad gospodarki rynkowej stosowane w ramach gospodarki centralnie 
planowanej mechanizmy ulegały postępującej destrukcji. Struktury zarządzane me-
todami administracyjnymi traciły swoje dotychczasowe pozycje na rynku.

Demonopolizacja przyczyniała się do restrukturyzacji przemysłu mięsnego. Na 
bazie majątku przedsiębiorstw państwowych stworzono samodzielne podmioty go-
spodarcze. Przekształcenia dotyczyły centrali Animex, zrzeszenia branżowego Pek‑
pol, a także zakładów przemysłu mięsnego. W latach 90. zaczęły się upowszechniać 
formy gospodarcze oparte na związkach wynikających z prawa handlowego. W wy-
niku nasilania się procesów prywatyzacji i demonopolizacji przemysłu obserwowano 
też szybki rozwój lokalnego przetwórstwa. W sektorze mięsnym powstawały liczne 
firmy prywatne. Opierały one swoją działalność na prostych technologiach. Wraz 
z rozwojem przetwórstwa na rynkach lokalnych powstało wiele rzeźni, masarni oraz 
ubojni, z reguły o niskim poziomie technicznym.

Badania nt. Koncentracji produkcji i zachowań rynkowych przedsiębiorstw po-
twierdzają powyższe spostrzeżenia. W latach 1992−1996 przetwórstwo mięsne za-
liczane było do sektorów o najniższym stopniu koncentracji [15, s. 119−135]. W ta-
kim sektorze wg M. Portera udziały rynkowe czterech największych przedsiębiorstw 
nie przekraczają 40 %. Sektor rozproszony zazwyczaj skupia dużą liczbę małych lub 
średnich podmiotów. Żadna z firm nie ma znaczącego udziału w rynku. Przy tym nie 
może też w istotny sposób oddziaływać na wyniki całego sektora [12, s. 239 i nast.]. 
W latach 1993−1996 udział w rynku mięsnym sześciu największych firm stanowił 
zaledwie 15 % sprzedaży [2, s. 15]. Zatem przetwórstwo mięsne w tym okresie można 
określić jako sektor rozproszony.

Zachodzące zmiany w preferencjach konsumentów, a także konieczność do-
stosowania do nowych standardów działania wymuszają modernizację i stosowa-
nie nowych technologii. Powoduje to sytuację, w której przetwórstwo staje się co-
raz bardziej kapitałochłonne. Większość firm mięsnych często balansuje na granicy 
rentowności. Według danych GUS na koniec 1998 roku w PKD 15.13 sklasyfikowa-

3 W Polskiej Klasyfikacji Działalności przetwórstwo mięsne i produkcja wyrobów z mięsa posiada 
oznaczenie PKD 15.1. Firmy mięsne oferują podobne wyroby lub świadczą usługi skierowane na ten sam 
rynek. W tym kontekście przetwórstwo mięsne i produkcję wyrobów można odnosić do sektora rynko-
wego. Jest to część branży skupiająca podmioty wytwarzające wyroby lub realizujące usługi o podobnym 
przeznaczeniu. Są one sprzedawane na tym samym geograficznie rynku. Kryterium wydzielenia sektora 
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nych było 6737 firm. Z kolei w 2000 roku odnotowano 6536 podmiotów. W struk-
turze sektora dominują małe jednostki. Nieliczną tylko grupę stanowią duże i śred-
nie przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa mięsne, przechodząc restrukturyzację, potrzebowały jednak 
dalszego dokapitalizowania. Na potrzeby modernizacji branży mięsnej krajowy ka-
pitał był już niewystarczający. Wymusiło to potrzebę przyciągnięcia kapitału zagra-
nicznego. Niska rentowność przetwórstwa mięsnego powoduje, że zainteresowanie 
inwestorów było jednak stosunkowo niewielkie. Głównym motywem wchodzenia 
nielicznych korporacji międzynarodowych było dążenie do opanowania nowego, 
chłonnego i perspektywicznego rynku. Globalne firmy wykorzystywały również 
możliwość stosunkowo taniego zakupu dużych przedsiębiorstw państwowych. Były 
one nabywane wraz z udziałem w rynku lub zorganizowanym zapleczem surowco-
wym. Dopiero od 1999 roku na rynku mięsnym obecna jest amerykańska korpora-
cja Smithfield Foods (Animex). Inne koncerny międzynarodowe to: fiński HK Ru-
okatalo, a także duński Danish Crown (Sokołów). Od 2000 roku obecny jest również 
producent mięsa i przetworów drobiowych − francuska korporacja LDC (Drosed). 
Pozostałe przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego to m.in.: Drobimex, 
Superdrob, Prime Food, a także Balcerzak i spółka.

W przetwórstwie mięsnym, wykorzystując przekształcenia przedsiębiorstw pry-
watnych, rozwijają się też firmy krajowe. Zasadniczo dotyczy to małych ubojni, lo-
kalnych zakładów mięsnych, a także firm działających na rynku rolno -mięsnym. 
Nieobarczone balastem przeszłości często okazywały się one bardziej elastyczne od 
państwowych. Przedsiębiorstwa państwowe pozostawiały wiele dziedzin, które przej-
mowane były przez nowo powstałe firmy. Niektóre z nich, dostrzegając możliwości 
rozwoju, stopniowo umacniają swoje pozycje. Operując w branży rolno -mięsnej lo-
kują nadwyżki finansowe w nowych obszarach związanych z przetwórstwem mię-
snym. Oznacza to dywersyfikację branżową. Pozwala sprostać wymaganiom stawia-
nym na rynku, a także skutecznie wypełniać istniejące luki.

W odniesieniu do realizowanych inwestycji zagranicznych należy także zauwa-
żyć, że po 2000 roku zmianie ulega już ich charakter. Dominujące stają się inwe-
stycje polegające na przejmowaniu od krajowych inwestorów kontrolnych pakie-
tów akcji. Przejęcia dotyczą największych prywatnych firm lub grup kapitałowych 
(dawnych holdingów), a także polskich grup przemysłu mięsnego. Dotychczasowi 
inwestorzy przejmują kontrolne pakiety akcji spółek, głównie będących poza obro-
tem publicznym. W formie spółek zależnych stopniowo rozbudowują zagraniczne 
sieci zbytu. Sukcesywnie rozwijają również zaplecze surowcowe. Przykładem takich 

jest korzystanie z tej samej technologii, źródeł zaopatrzenia, a także zaspokajanie tych samych potrzeb 
przez określoną grupę przedsiębiorstw. Wielkość sektora wyznacza suma przychodów ze sprzedaży okre-
ślonej grupy wyrobów na danym obszarze; szerzej w: [9, s. 508].
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inwestycji są transakcje firmy Smithfield. Amerykańska korporacja, zakupując Za-
kład Mięsny Morliny w Ostródzie, włączyła go do swojej filii Animex. W ten sposób 
firma jest właścicielem najsilniejszych polskich marek mięsnych Morliny i Krakus. 
Tego typu transakcje charakterystyczne były również w przypadku pozostałych in-
westorów funkcjonujących już na polskim rynku. Kolejne zakupy dotychczasowych 
inwestorów dotyczą również kontrolnych pakietów akcji w Sokołowie S.A. Docenia-
jąc wyrobioną markę, od 2004 roku zwiększają oni swoje udziały. Poczynione inwe-
stycje pozwalają globalnym koncernom mięsnym (HK Ruokatalo i Danish Crown) 
kontrolować 100 % akcji Grupy Sokołów. Do tego typu inwestycji należy też zaliczyć 
transakcje korporacji LDC (przejęcie Zakładów Drosed). Cechą charakterystyczną 
transakcji po 2000 roku jest to, że firmy zagraniczne wolały inwestować w podmioty 
z dużym udziałem rynkowym oraz wyrobioną marką [3, s. 89−90].

Analizując koncentrację przetwórstwa mięsnego, należy zauważyć, że sektor ten 
nadal skupia dużą liczbę mikro i małych podmiotów. Zmiany w liczbie firm mię-
snych w latach 2006−2009 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela1.firmyprzetwórstwamięsnegoorazgrupyzatrudnieniawPolsce 
wlatach2006−2009

Firmy 
przetwórstwa 

mięsnego
Lata

Zatrudniające
do 9 osób

Zatrudniające
od 10 do 49 

osób

Zatrudniające
od 50 do 249 

osób

Zatrudniające
powyżej 250 

osób

Razem liczba 
podmiotów

w przetwórstwie 
mięsnym

(PKD 15.1)

2006 4182 1388 437 92 6099

2007 4118 1406 434 97 6055

2008 4004 1386 446 88 5924

2009 3983 1351 440 89 5863

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane źródłowe GUS.

W 2006 roku w sektorze mięsnym działało 6099 firm. W porównaniu z 2000 ro-
kiem było ich mniej o 400 podmiotów. Ze względu na liczbę zatrudnionych w 2006 
roku można wyróżnić cztery grupy przedsiębiorstw. Największą grupą (4182 pod-
mioty) były firmy zatrudniające do 9 pracowników. Zatrudnienie od 10 do 49 osób 
odnotowano w 1388 podmiotach. Od 50 do 249 osób zatrudnionych było w 437 
jednostkach. Zatrudnienie powyżej 250 osób odnotowano w 92 firmach (por. ta-
bela 1).

Kolejne zmiany związane są z koniecznością dostosowywania standardów działa-
nia w ramach rynku UE. Wymuszają one dalszą modernizację zakładów i stosowanie 
nowych technologii. Niedostosowanie się do unijnych wymagań jest związane z ko-
niecznością przekwalifikowania i prowadzenia działalności o zasięgu lokalnym. Wiele 
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przedsiębiorstw, nie nadążając za zmianami, jakie wymusza rynek, ulega likwidacji. 
Pogarszająca się sytuacja powoduje zwiększoną falę upadłości. W sposób szczególny 
pogarsza się sytuacja małych firm. Nie mają one na tyle mocnej pozycji konkuren-
cyjnej, aby skutecznie rywalizować o udziały w rynku. W pierwszej kolejności elimi-
nowane są najsłabsze podmioty. Trudne warunki funkcjonowania powodują szybsze 
oczyszczanie struktur podmiotowych ze słabszych jednostek. Pozostałe przechodzą 
modernizację potencjału przetwórczego. Redukując zbędne czynniki produkcji, po-
głębiają specjalizację i dostosowują się do nowych potrzeb rynkowych.

Dotychczasowe rozważania pozwalają zauważyć, że w wyniku zmniejszania się 
liczby podmiotów następują zmiany w strukturze podmiotowej sektora mięsnego. 
Zasadniczy wpływ mają na to bankructwa nierentownych firm. Nie wytrzymując 
konkurencji, zaprzestają one działalności. Nasilenie likwidacji nierentownych pod-
miotów uwidacznia się także pod wpływem kryzysu ekonomicznego. Na koniec 
2009 roku przetwórstwem mięsa zajmowały się 5863 firmy. W porównaniu z 2000 
rokiem jest ich mniej o 673 podmioty. W branży nadal dominują małe jednostki. 
Dostarczają one swoje wyroby na rynki lokalne. Duże i średnie podmioty stanowią 
nieliczną grupę. W 2009 roku zarejestrowano 440 średnich i 89 dużych firm. Ob-
serwowane zmiany w liczbach tych podmiotów są już znacznie mniejsze. Na ogół 
spowodowane są redukcją zatrudnienia i kwalifikowaniem podmiotu do innej grupy 
firm pod względem zatrudnienia (por. tabela 1).

Analiza danych dotyczących przedsiębiorstw mięsnych pozwala przypuszczać, że 
zwiększanie skali działania stwarza dodatkowe możliwości rozwoju. Są one związane 
z opanowywaniem obszarów pokrewnych technologicznie, rynkowo lub organizacyj-
nie. Wiąże się to z koncentracją kapitałową, a także rozwojem struktur kapitałowych. 
Największe z nich powstały z restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych. Przez 
łączenie lub przez wydzielanie wyspecjalizowanych podmiotów tworzono powią-
zane kapitałowo struktury wielopodmiotowe. Przykładem jest Animex, który z daw-
nej centrali handlu zagranicznego w branży rolno -spożywczej został przekształcony 
w zdywersyfikowany branżowo holding. W formie grupy kapitałowej funkcjonuje 
też Sokołów S.A. Rozwój tych przedsiębiorstw związany jest z napływem kapitału 
zagranicznego i konsolidacją branży w latach 1999−2006. Aktualnie oddziały tych 
przedsiębiorstw są ogniwami ponadnarodowych struktur.

Niektóre prywatne firmy z kapitałem krajowym wykazują także zainteresowa-
nie dywersyfikacją branżową. Łącząc rozwój organiczny z zewnętrznym, wykorzy-
stują przekształcenia przedsiębiorstw prywatnych. Dostrzegając możliwości roz-
woju, wchodzą w nowe dziedziny związane z przetwórstwem mięsnym. Wiąże się 
to z konsolidacją branży w latach 2006−2009, a także z tworzeniem nowych struktur 
kapitałowych. Zgrupowania gospodarcze dotyczą podmiotów operujących w branży 
rolno -mięsnej. Dysponują one komplementarnymi zasobami, a także umożliwiają 
dywersyfikację branżową. W formie grup kapitałowych rozwijają się: PKM Duda, 
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a także ZRP Farmutil. W konsolidację branży angażowały się też inne przedsiębior-
stwa funkcjonujące na rynkach lokalnych. Przykładowo: w 2008 roku znaczącą trans-
akcją w tym zakresie było przejęcie majątku Sadrobu w Płocku przez Exdrob w Kut-
nie. Połączony potencjał obydwu firm pozwala na utworzenie liczącej się grupy na 
rynku drobiarskim.

Struktur kapitałowych w branży mięsnej jest jednak stosunkowo niewiele. Funk-
cjonujące grupy kapitałowe są też zbyt słabe, aby w istotny sposób zdynamizować 
proces koncentracji przetwórstwa mięsnego. Można zatem dostrzec, że proces ten 
znajduje się co najwyżej w fazie początkowej. Istotnym wydarzeniem w tym kon-
tekście powinno być pojawienie się nowego znaczącego inwestora zagranicznego. 
Dotyczy to inwestycji dużego przedsiębiorstwa z kapitałem włoskim, tj. firmy Pini 
Polonia. W 2010 roku uruchomiła ona największą ubojnię trzody chlewnej zlokali-
zowaną w okolicach Kutna. Uruchomienie ubojni oznacza większą rywalizację na 
rynku. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych ubojni i zakładów przetwórczych. Niektóre 
z nich, nie wytrzymując konkurencji, mogą zaprzestać działalności, powodując tym 
samym zmiany w strukturze sektora. Pozwala to przypuszczać, że niewątpliwie roz-
poczęte już procesy koncentracji w przyszłości mogą być kontynuowane. Z fazy 
wstępnej koncentracja może przechodzić w fazy bardziej zaawansowane.

4.Dalszaanaliza(sondażowebadania
własne)strategiiwybranychgrup
kapitałowychwsektorzemięsnym

Badania dotyczące koncentracji przedstawiają na ogół różne aspekty relacji pro-
cesów koncentracji i zachowań przedsiębiorstw na rynku. Dotyczą one często także 
zachowań rynkowych przedsiębiorstw w sektorach o różnym stopniu koncentracji 
[por. 15, s. 119−135]. Z kolei w kontekście rozwoju struktur kapitałowych w Pol-
sce ciekawych informacji na temat strategii grup kapitałowych dostarczają badania 
M. Romanowskiej. Wskazuje ona na tworzenie struktur kapitałowych jako reakcję 
firm na zmiany w otoczeniu. Dominującym kierunkiem rozwoju grup kapitałowych 
jest dywersyfikacja branżowa o różnym charakterze4.

Przytaczane badania wnoszą oczywisty wkład w poznawanie ogólnych zagadnień 
związanych z koncentracją przedsiębiorstw, a także rozwojem struktur kapitałowych. 
Nie przedstawiają one jednak zbyt wnikliwie roli grup kapitałowych w procesie kon-
centracji. Niedosyt literatury i badań w szczególności dotyczy zwłaszcza sektorów o ni-

4 Szerzej na ten temat w: [14, s. 205−232], [13, s. 35−36]. Polskie grupy kapitałowe były też przed-
miotem badań M. Trockiego. Przedstawia on drogi tworzenia, a także fazy rozwoju grup kapitałowych; 
szerzej w: [18].
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skim stopniu koncentracji. Wykorzystując wyniki dostępnych badań, podjęto więc dalej 
badania sondażowe dotyczące problematyki koncentracji i rozwoju grup kapitałowych 
w sektorze mięsnym. Analiza polegała tu na obserwacji wybranych przedsiębiorstw. Na 
Liście 2000. Polskie Przedsiębiorstwa zidentyfikowano 48 podmiotów działających w ana-
lizowanym sektorze. Ich roczna sprzedaż w 2009 roku wynosiła od 111,3 mln do 3,4 mld 
zł. W formie grup kapitałowych funkcjonowało 9 przedsiębiorstw. Dalsza analiza po-
zwoliła na zaprezentowanie liderów branży i poddaniu ich szczegółowej obserwacji. 
Przedstawienie udziałów rynkowych umożliwiło dokonanie wstępnej próby oceny roli 
grup kapitałowych w procesie koncentracji sektora mięsnego. Zbiorowo opisane wyniki 
przeprowadzonych badań pozwoliły również na określone wnioski generalne.

Rozpatrując rozwój przetwórstwa mięsnego, można stwierdzić, że największe 
przedsiębiorstwa w tym sektorze to: GK Animex, GK Sokołów S.A., Polski Koncern 
Mięsny Duda S.A. GK, a także GK Zakład Rolniczo ‑Przemysłowy Farmutil HS S.A. 
Pozostałe firmy mięsne notowane na Liście 2000 to m.in.: Indykpol, ZPM JBB Import‑
‑Eksport, Drosed, Fermy Drobiu Woźniak, Drobimex, Pamapol. Ich przychody były 
znacznie mniejsze od przychodów liderów rynkowych. Pozwalały zajmować tym 
samym dalsze miejsca w rankingu. Największe grupy kapitałowe przetwórstwa mię-
snego, a także ich udziały w rynku przedstawiono w tabeli 2.

Tabela2.Największegrupykapitałoweprzetwórstwamięsnego 
wlatach2008−2009

Nazwa przedsiębiorstwa
Forma

własności

Przychody ze sprzedaży (w mln zł)
oraz udział w rynku

2008 Udział (%) 2009 Udział (%)

Animex Sp. z o.o. GK, 
Warszawa

Zagraniczna 3 100,0 8,27 3 452,0 9,43

Sokołów S.A. GK, Sokołów 
Podlaski

Zagraniczna 1 904,7 5,08 2 179,0 5,95

PKM Duda S.A. GK, 
Warszawa*

Prywatna
(krajowa)

1 463,1 3,90 1 576,5 4,31

ZRP Farmutil HS S.A. GK, 
Śmiłowo

Prywatna
(krajowa)

1 406,4 3,75 1 514,4 4,12

Łączne przychody czterech największych firm
oraz udział w rynku

7 874,2 21,0 8 721,9 23,81

Przychody pozostałych firm mięsnych oraz 
udział
w sektorze przetwórstwa mięsnego

29 588,8 79,0 27 865,1 76,19

Razem przychody ze sprzedaży
w przetwórstwie mięsnym PKD (15.1)

37 463,0 100,0 36 587,0 100,0

*Spółka notowana na GPW.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lista 2000. Polskie Przedsiębiorstwa, Dodatek Specjalny „Rzeczpospolita”, lata: 2009, 
2010 oraz Materiały źródłowe GUS, Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2008−2009.
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Dalsze obserwacje i badania sondażowe autora pokazują, że wartość produkcji 
sprzedanej przetwórstwa mięsnego w 2009 roku (według danych GUS) wyniosła 
36 587 mln zł. Pod względem uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży w ścisłej czo-
łówce od kilku lat znajdują się: Animex, Sokołów, PKM Duda, a także ZRP Farmutil. 
Są to grupy produkcyjno -handlowe. W 2009 roku przychody ze sprzedaży w Anime‑
xie i Sokołowie wynosiły odpowiednio 3 452,0 mln oraz 2 179,0 mln zł. Grupy te są 
ogniwami ponadnarodowych struktur korporacji mięsnych. Kolejne firmy to PKM 
Duda oraz Farmutil. Reprezentują one prywatną własność krajową. Osiągane przy-
chody w tych grupach wynosiły 1 576,5 mln oraz 1 514,4 mln zł (por. tabela 2).

W kontekście zachowań strategicznych grup kapitałowych działających w prze-
twórstwie mięsnym należy podkreślić specyficzne warunki ich powstawania. Wi-
doczne są także podobieństwa w działaniach umacniających pozycję konkurencyjną. 
W związku z tym dalej uzasadniona jest bardziej szczegółowa analiza, dotycząca tych 
czterech przypadków w kolejności od największego udziału. Obszary dywersyfikacji 
największych przedsiębiorstw mięsnych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela3.Obszarydywersyfikacjidziałalnościnajwiększych
przedsiębiorstwmięsnych

Grupa 
kapitałowa

Profil działalności powiązanych podmiotów

Animex

Obsługa rynku mięsa (wieprzowina i wołowina)
Oddziały w: Ełku, Starachowicach, Szczecinie, Ostródzie.
Obsługa rynku drobiowego (indyk, kurczak, gęś)
Oddziały w: Iławie, Suwałkach, Dębicy, Opolu, Grodkowie, Zamościu, Białymstoku.
Produkcja i sprzedaż puchu oraz pierza
Zakłady Pierzarskie w Krakowie.

Sokołów S.A.

Produkcja surowca
Fermy rolno hodowlane spółki Agro ‑Sokołów.
Przetwórstwo i produkcja mięsa wieprzowego
Zakłady Mięsne w: Sokołowie Podlaskim, Czyżewie, Kole, Jarosławiu, Tarnowie, Dębicy, 
Robakowie.
Dystrybucja i sprzedaż
Centra Dystrybucji mięsa i wędlin, hurtownie, sklepy i stoiska patronackie w dużych 
sieciach handlowych.
Obsługa rynków zagranicznych (spółka Sokołów ‑Eksport).
Obsługa techniczna (Sokołów ‑Service). Transport i logistyka (Sokołów ‑Logistyka).
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PKM Duda

Segment rolny
Działalność rolna, produkcja pasz, przetwórstwo i magazynowanie zbóż: PZZ Dystrybucja 
w Pleszewie, Rokpol i Agroprof w Makoszycach, Agro ‑Duda i Agrohop w Grąbkowie.
Działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, obrót zwierzętami 
hodowlanymi: Agro ‑Duda, Wizental i Agrofirm, spółki zależne na Ukrainie (fermy zarodowe: 
Świniokompleks Zoria i Rosan Agro; produkcja rolna i produkcja żywca, spółki: Pieprzyk 
Rogatyń i Pan Produkt Plus).
Działalność w zakresie zakupu i przygotowywania gruntów pod budowę ferm: spółka Agro 
Net.
Segment produkcyjny
Skup żywca wołowego i wieprzowego, ubój, rozbiór i dystrybucja mięsa, spółki zależne w: 
Grąbkowie, Hucie, Rosana na Ukrainie.
Skup i przerób żywca łownego: spółka Hunter Wild w Wałbrzychu.
Produkcja wyrobów mięsnych: Centrum Mięsne Makton.
Segment handlowo usługowy
Dystrybucja wyrobów mięsnych, usługi rozbioru, składowanie produktów mrożonych: 
Zakłady Mięsne Duda w Warszawie, Centrum Mięsne Makton, spółki z Niemiec (Euro‑
‑Duda) oraz spółki z Ukrainy.
Kupno i eksport towarów handlowych na rynki trzecie: spółka Meat Sernice.
Internetowa giełda towarowa na rynku artykułów rolno spożywczym: spółka NetBrokers.
Sprzedaż dziczyzny na rynkach zagranicznych: spółka Hunter Wild w Wałbrzychu.

ZRP Farmutil

Produkcja surowca
Działalność rolna, przerób pasz: fermy hodowli trzody chlewnej, drobiu oraz bydła, 
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbóż Eko ‑Młyn w Wałczu; Przedsiębiorstwo Produkcji 
Rolnej Agrifarm Sp. z o.o.
Działalność wspierająca: (Laboratorium Usługowo Badawcze Biochemik Sp. z o.o.; Stacja 
Unasieniania Insefarm w Śmiłowie; Zakład Transportu i Ochrony Środowiska, Zakłady 
Produkcji Mączek, Tłuszczy, Koncentratów i Utylizacji w Śmiłowie.
Przetwórstwo mięsa
Skup, ubój, przetwórstwo, produkcja wędlin, konserw oraz tłuszczów.
Obsługa rynku mięsa wieprzowego i wołowego: Zakłady Mięsne w Śmiłowie i Łukowie.
Obsługa rynku mięsa drobiowego: Zakłady Drobiarskie w Koziegłowach.
Dystrybucja i sprzedaż
Centra dystrybucji, sklepy firmowe, krajowe sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań sondażowych.

Przeprowadzone badania wybranych firm pokazują wykorzystywane możliwości 
rozwoju i przezwyciężania pojawiających się barier. Związane są one z działaniem 
w rozproszonym sektorze mięsnym. Liderzy rynkowi funkcjonują w formie grup 
kapitałowych. Tworzą powiązane kapitałowo zgrupowania gospodarcze podmiotów 
operujących w branży rolno -mięsnej. Umożliwia to im opanowywanie kolejnych 
ogniw łańcucha wartości dodanej w przetwórstwie mięsnym. Tym samym pozwala 
na stopniowe zwiększanie przychodów, a także umacnianie pozycji na rynku.
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Dokonane obserwacje zachowań strategicznych potwierdzają wyniki przytacza-
nych wcześniej badań dotyczących strategii grup kapitałowych w Polsce5. Pomimo 
różnego rodowodu w swoich koncepcjach działania firmy wykazują zainteresowa-
nie dywersyfikacją branżową zarówno wstecz, jak i w przód. Wchodzą w dziedziny 
pokrewne technologicznie, rynkowo lub organizacyjnie. Wspólne dla analizowa-
nych przypadków są zatem działania w ramach strategii dywersyfikacji branżowej 
(por. tabela 3).

Analiza zachowań strategicznych badanych grup kapitałowych pokazuje, że zgru-
powania powstałe z restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych różnią się stop-
niem dywersyfikacji branżowej, a także sposobem tworzenia grup (przez łączenie lub 
przez wydzielanie). Najsilniejsze z nich to Animex i Sokołów. Powstały one w wyniku 
przekształceń przedsiębiorstw państwowych, a także restrukturyzacji dużych przed-
siębiorstw mięsnych. Dywersyfikacja ich rozwoju podyktowana była głównie niepew-
nością otoczenia ekonomicznego i politycznego. Specyficzne kierunki ich rozwoju 
wynikają ze zróżnicowanego potencjału gospodarczego. Związane są również z na-
pływem kapitału zagranicznego. Dlatego też obecnie GK Animex i GK Sokołów S.A. 
są ogniwami ponadnarodowych struktur wielkich korporacji.

PKM Duda, a także Farmutil są to firmy z kapitałem krajowym. Budują swoje po-
zycje w branży, wykorzystując głównie przekształcenia przedsiębiorstw prywatnych. 
Bazując na podstawowym obszarze działalności, wchodzą w dziedziny pokrewne 
technologicznie, rynkowo lub organizacyjnie. W drodze naturalnego inwestowa-
nia nadwyżki finansowej stopniowo poszerzają branżowy i rynkowy zakres swojego 
działania. Realizując inwestycje dotyczące rozwoju technologicznego, dywersyfikują 
swoją działalność również poprzez rozwój zewnętrzny. Dostrzegając możliwości wy-
nikające z konsolidacji, dokonują zakupów udziałów lub akcji w podmiotach szeroko 
rozumianej branży rolno -mięsnej. Dokonując częściowego lub całkowitego wykupu, 
włączają niezależne podmioty do swoich struktur działalności gospodarczej. Prze-
prowadzając restrukturyzację, funkcjonują w formie grup kapitałowych. W skład tak 
zgrupowanych podmiotów wchodzą spółki uznawane za niezbędne w koncepcji dal-
szego rozwoju. Pozwala to na wykorzystanie komplementarnych zasobów poszcze-
gólnych jednostek. Umożliwia rozbudowę zaplecza surowcowego, przetwórczego, 
a także dystrybucyjnego. Rozszerzając zakres działania, analizowane firmy wzboga-
cają swoją ofertę lub zabezpieczają dalszy rozwój.

W kontekście analizy procesu koncentracji sektora mięsnego obserwuje się niskie 
udziały rynkowe największych firm. W 2009 roku największe przychody ze sprzedaży 
wykazywał Animex. Pozwalało to generować grupie 9,43 % udziału w rynku. Na dru-
giej pozycji była GK Sokołów S.A., która uzyskiwała 5,95 % udziału. Kolejne pozycje 
zajmowały PKM Duda i ZRP Farmutil. Grupy te osiągały odpowiednio 4,31 % oraz 

5 Szerzej na ten temat w: [14, s. 209−232].
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4,12 %. Udziały czterech głównych firm nie przekraczały 40 %. Zatem przetwórstwo 
mięsne to nadal sektor rozproszony. Pomimo tego, że na rynku działa kilka grup ka-
pitałowych, nie są one na tyle silne, aby kształtować istotne wydarzenia w sektorze. 
Nawet największe przedsiębiorstwa osiągają zaledwie jednocyfrowe udziały w rynku. 
Nie widać też wyraźnej tendencji do ich zwiększania. Żaden z rywali nie wypracował 
przewag konkurencyjnych umożliwiających istotny wzrost sprzedaży.

5.Zakończenie

Procesy koncentracji stają się naturalnym elementem rozwoju gospodarki. 
W branży mięsnej zdecydowana większość podmiotów to mikro i małe jednostki. 
Wiele funkcjonujących tam firm często balansuje na granicy rentowności. Pogar-
sza się systematycznie sytuacja małych podmiotów. Dostępne dane statystyczne po-
kazują, że w kolejnych latach liczba podmiotów w sektorze stale malała. Znacznie 
mniejsze zmiany obserwowane są w liczbie średnich i dużych przedsiębiorstw. Nie-
które z nich to stosunkowo dynamicznie rozwijające się zakłady. Poczynione obser-
wacje pozwalają zauważyć, że na obecnym etapie rozwoju sektora mięsnego proces 
koncentracji dokonuje się głównie za sprawą tzw. oczyszczania struktur podmioto‑
wych z jednostek niewydolnych ekonomicznie.

Zjawiskiem charakterystycznym w branży mięsnej jest także napływ kapitału za-
granicznego. Inwestycje zagraniczne zaostrzają konkurencję oraz wzmagają wyma-
gania rynkowe. W konsekwencji kolejne firmy mogą ulegać likwidacji, kształtując 
zmiany w liczbie i strukturze podmiotów. Niska rentowność branży mięsnej powo-
duje, że funkcjonuje tu stosunkowo niewiele korporacji międzynarodowych. Firmy 
z kapitałem zagranicznym, wykazując skłonność w kierunku zachowań konsolida-
cyjnych, angażują się w przejęcia przedsiębiorstw z dużym udziałem rynkowym oraz 
wyrobioną marką. Obserwacje pokazują, że rozproszony rynek mięsny może nadal 
przyciągać kapitał zagraniczny. Istotnym wydarzeniem w tym względzie jest poja-
wienie się nowego znaczącego inwestora na rynku. Dotyczy to uruchomienia naj-
większej ubojni przez firmę Pini Polonia. Oznacza zaostrzenie konkurencji w szcze-
gólności wśród małych ubojni i zakładów przetwórczych. Chcąc pozostać na ścieżce 
rozwoju, podmioty te mogą specjalizować się w wybranych obszarach działalności. 
Mogą także koncentrować się na niszach rynkowych. Inwestycje zagraniczne mogą 
też skłaniać do zachowań konsolidacyjnych pozostałe firmy w sektorze.

Kolejnym zaobserwowanym zjawiskiem jest tworzenie i rozwój grup kapitało-
wych. Zidentyfikowano 9 przedsiębiorstw funkcjonujących w tej formie. Najsilniejsze 
z nich to firmy powstałe z restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych. Rozwijają 
się one w rezultacie napływu kapitału zagranicznego. Poszukując nowych możliwo-
ści rozwojowych (w formie głównie grup kapitałowych), funkcjonują też niektóre 
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krajowe przedsiębiorstwa. Dokonują restrukturyzacji, wykorzystując przekształce-
nia firm prywatnych. Łącząc rozwój organiczny z zewnętrznym, tworzą powiązane 
kapitałowo zgrupowania podmiotów operujących na rynku rolno -mięsnym. Analiza 
strategii rozwoju największych przedsiębiorstw mięsnych pokazuje, że skłonność do 
zachowań konsolidacyjnych związana jest z opanowywaniem kolejnych ogniw łańcu-
cha wartości. Prowadzi to do dywersyfikacji branżowej zarówno wstecz, jak i w przód. 
Tego typu działania mogą jednak być alternatywą dla pozostałych przedsiębiorstw. 
Można przypuszczać, że również inne firmy, chcąc wykorzystać tę ścieżkę rozwoju, 
będą dywersyfikować swoją działalność. Naśladując już działające grupy kapitałowe, 
będą rozwijać kolejne kapitałowe zgrupowania przedsiębiorstw.

Analizując wartość produkcji sprzedanej w przetwórstwie mięsnym, należy zwró-
cić uwagę na zmiany w udziałach rynkowych około 6 tys. funkcjonujących tam pod-
miotów. Najważniejszy jest jednak fakt, że największe udziały (ponad 76 %) gene-
rują rozdrobnione firmy przetwórstwa mięsnego. Dominują tu liczne małe i średnie 
jednostki operujące głównie na rynkach lokalnych. W pozostałej grupie były tylko 
cztery przedsiębiorstwa. Są to: Animex, Sokołów, PKM Duda, a także ZRP Farmutil. 
Generują one zaledwie 23 % sprzedaży na rynku mięsnym. Nie widać też wyraźnej 
tendencji do skutecznego zwiększania udziału w rynku. Uwzględniając malejącą 
liczbę jednostek w całym sektorze, minimalne wzrosty udziałów liderów rynkowych 
można tłumaczyć przejmowaniem rynków po likwidowanych podmiotach. Nasila 
się bowiem fala upadków najsłabszych firm.

Funkcjonujące w formie grup kapitałowych przedsiębiorstwa dysponują już du-
żym potencjałem. Są one jednak zbyt słabe, aby kształtować istotne wydarzenia 
w sektorze. Żaden z rywali wciąż jeszcze nie wypracował przewag konkurencyjnych 
umożliwiających znaczny wzrost sprzedaży. Na ewentualny wzrost udziałów rynko-
wych w przyszłości może mieć wpływ optymalizacja wewnętrznych procesów i od-
najdowanie kolejnych rezerw rozwojowych. W ramach zgrupowanych spółek grupy 
kapitałowe dokonują restrukturyzacji. Przeprowadzają wewnętrzne konsolidacje, 
a także przegrupowują dostępne zasoby. Pozwala to na uruchamianie nowych po-
tencjałów wzrostu. Często powoduje rewizję długoterminowych strategii. Wprowa-
dza też konieczność ponownej oceny miejsca na rynku.

Dotychczasowe rozważania potwierdzają przypuszczenie o potrzebie kontynuacji 
jeszcze bardziej uszczegółowionych badań tej problematyki. Tym bardziej, że w pro-
cesie koncentracji sektora zaobserwowano jego przebieg w trzech płaszczyznach. 
Pozwoliło to zdiagnozować równolegle przebiegające zjawiska: bankructwa przed-
siębiorstw, inwestycje zagraniczne, a także rozwój grup kapitałowych. Dało to tym 
samym możliwość przynajmniej wstępnej próby oceny przebiegu procesu koncen-
tracji. Zjawiska te nie bardzo dają się od siebie oddzielić. Nasilają one jednak tu ana-
lizowany proces koncentracji przedsiębiorstw, a także kształtują strukturę sektora.
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GRUPYKAPITAŁOWEWPROCESIE
KONCENTRACJIPRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGOWPOLSCE

Streszczenie

Przemiany struktury gospodarki rynkowej wskazują wyraźną tendencję do integracji kapita-
łowej i organizacyjnej przedsiębiorstw. Jest to spowodowane rozwojem poszczególnych branż 
oraz szybkimi zmianami w otoczeniu firm. Przeprowadzona analiza przetwórstwa mięsnego 
pokazuje, że procesy koncentracji przedsiębiorstw zachodzą też w tym sektorze. Na obecnym 
etapie tego ewolucji sektora jego stopień koncentracji nie jest jednak wyłącznie konsekwencją 
rozwoju grup kapitałowych. Proces koncentracji dokonuje się głównie za sprawą oczyszczania 
struktur rynkowych z przedsiębiorstw niewydolnych ekonomicznie. W związku z tym malejąca 
liczba przedsiębiorstw w sposób zasadniczy kształtuje strukturę sektora mięsnego.

Słowa kluczowe: koncentracja przedsiębiorstw, grupa kapitałowa, 
przetwórstwo mięsne

HOLDINGCOMPANIESINTHEPROCESS  
OfCONCENTRATIONMEATPROCESSING  
INPOLAND

Abstract

Transformation of the market economy structures show a clear trend towards the integration 
of capital and organizational of companies. This is due to the growth of individual industries 
and rapid changes in the environment business. The analysis of meat processing shows 
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that the processes concentration of enterprises also occur in this sector. At this stage in the 
evolution sector, its degree of concentration is not only a consequence of the development 
holding companies. Concentration process is made mainly due to the cleansing of market 
structures of the enterprises economically inefficient. Therefore, decreasing number enter-
prises fundamentally shapes the structure of the meat sector.

Key words: concentration of enterprises, holding companies, meat 
processing
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CHIńSKIKAPITALIZM
IDZIEWśWIAT

Wprowadzenie

Polityka reform otwierających gospodarkę Państwa Środka na świat (gaige kaifang, 
ang. open door policy – polityka otwartych drzwi) została zainicjowana przez władze 
chińskie w 1978 roku. Od tamtej pory rośnie zafascynowanie świata gospodarki i fi-
nansów potencjałem Kraju Środka i przepływami kapitału na tym obszarze. Tyle że 
prawie zawsze chodzi o zagraniczne inwestycje bezpośrednie lokowane na terenie 
Chin. W roku przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu osiągnęły one 
skumulowaną kwotę 393,6 mld USD, co postawiło ten kraj na drugim po Stanach 
Zjednoczonych miejscu wśród krajów „goszczących”, z 10 % udziałem. W tym sa-
mym 2001 roku dość dobrze zakorzenionym, choć wartościowo nadal marginalnym 
elementem gospodarki ChRL były zagraniczne inwestycje bezpośrednie chińskich 
przedsiębiorstw. Wielkość tych inwestycji – typu outward, wychodzących (Outward 
Foreign Direct Investment – OFDI), a nie inward, przychodzących (Inward Foreign 
Direct Investment – IFDI) – w kwocie kilkanaście razy mniejszej była raczej ignoro-
wana przez światowe potęgi inwestycyjne i prasę fachową.

Tematem artykułu są zagraniczne inwestycje bezpośrednie chińskich przedsię-
biorstw1. Ten wycinek ogromnej gospodarki, rosnącej w tempie 8–10 % rocznie, 

* Dr hab. Anna Ząbkowicz – Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

** Dr jerzy Ząbkowicz – Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie.
1 Zakres opracowania został ograniczony do przepływów kapitału inwestycyjnego o charakterze niefi-

nansowym (non ‑financial). Wynika to z faktu nieuwzględniania w chińskich statystykach do 2006 roku prze-
pływów OFDI typu financial jako oddzielnej kategorii. W praktyce oznacza to, że wcześniejsze dane chińskie 
były zaniżone nie tylko z powodu nie uwzględniania finansowych OFDI, ale też ignorowania przez statystyki 
wszystkich transferów kapitału z Chin trafiających do już funkcjonujących projektów (pożyczek ze strony 
firm – matek, dofinansowań, podniesienia kapitału itd.), jak również reinwestowanych przez nie zagranicz-
nych zysków (odnotowywano tylko kwoty dewizowe zapisane w pierwotnych projektach).
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wydaje się interesujący nie tylko z uwagi na potencjał, jaki w sobie kryje. Analiza te-
matu odkrywa szczególne cechy chińskiego kapitalizmu, które mogą zainteresować 
zaintrygowanych pytaniem, jak łączy on bezprecedensową aktywność gospodarczą 
z dużą centralizacją władzy politycznej.

Łączna wartość kapitału zaangażowanego dotąd przez Chiny w projekty OFDI po-
zostaje daleko w tyle za amerykańskimi, brytyjskimi czy niemieckimi zagranicznymi 
inwestycjami bezpośrednimi – i w tym sensie ich wpływ na światowy rynek jako ca-
łość, mimo szeregu spektakularnych transakcji (np. zakupu działu komputerów oso-
bistych IBM przez Lenovo), jest raczej marginalny. Jednak, abstrahując od wysokiej 
dynamiki zjawiska, wiąże się ono z pewnymi kwestiami strategicznymi. Inwesty-
cje bezpośrednie za granicą są jednym z przykładów, jak rezerwy dewizowe ChRL 
pozwalają temu krajowi iść wbrew światowym trendom. Na przykład w 2008 roku 
Chiny niemal podwoiły wartość swoich OFDI, podczas gdy w skali globalnej spadły 
one o 20 %. Co więcej, ChRL zmniejsza w ten sposób stopień swojego uzależnienia od 
coraz bardziej ryzykownych i nieefektywnych lokat w amerykańskie papiery dłużne – 
przy okazji zaś ogranicza permanentną nadwyżkę w swoim bilansie płatniczym, ofe-
rując to rozwiązanie jako substytut gwałtownej rewaluacji juana, przed którą uparcie 
się broni mimo narastających nacisków głównych partnerów handlowych.

Jednym z motywów „wyjścia na zewnątrz” było przejęcie kontroli nad zagranicz-
nymi złożami surowców i długofalowe ustabilizowanie ich dostaw do Chin. Tym ar-
tykułem chcemy zwrócić uwagę szczególnie na rolę, jaką chińskie OFDI odgrywają 
na międzynarodowych rynkach surowcowych. Wywód wychodzi z przesłanki, że 
sugerowanie się samą wysokością nakładów inwestycyjnych – bez odniesienia do 
mechanizmów sterujących ich alokacją – daje obraz powierzchowny i mylący.

Problematyczneszacunkiskali

Z liczb i porównań wynika, że wykupienie świata przez Chiny nam nie grozi2. 
Znacznie opóźnione włączenie się Państwa Środka w proces eksportu kapitału inwe-
stycyjnego powoduje, że obecny udział tego kraju w skumulowanej wartości OFDI 
na świecie nie przekracza, według statystyk OECD i UNCTAD, 0,6 % całości zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich. [4, s. 65 i nast.]. W 2006 roku, zgodnie z danymi 
porównawczymi zebranymi przez pierwszą z wymienionych organizacji, lokowało to 
ChRL tuż za Austrią (również 0,6 %) i Finlandią (0,7 %), ale bardzo daleko za świa-
tową czołówką, czyli za Niemcami (8,1 %), Francją (8,7 %), Wielką Brytanią (11,9 %) 
i USA (19,1 %).[4, s. 132] Pojawia się jednak parę „ale”.

2 Z powodów omówionych w tej sekcji, aby wyrobić sobie zdanie o wartościach liczbowych, trzeba kon-
frontować statystyki pochodzące z różnych źródeł. Odnośnie do lat ostatnich, a zwłaszcza do 2010 roku, taki 
przegląd nie jest jeszcze możliwy.
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Niemal wszyscy eksperci gospodarczy przyznają, że publikowane dane doty-
czące chińskich OFDI obarczone są, delikatnie mówiąc, dużym marginesem błędu. 
Problem w tym, że nikt nie jest w stanie określić, jaka jest jego skala, a konkretnie 
– niedoszacowanie wyników. Po porównaniu danych OECD dotyczących 20 państw 
członkowskich tej organizacji, będących beneficjentami chińskich projektów OFDI 
ze statystykami chińskiego ministerstwa handlu, okazuje się, że kwota skumulowana 
do 2005 roku, podana przez OECD jest wyższa o blisko 64 % od oficjalnych danych 
ChRL [1]. Nie ulega przy tym żadnej wątpliwości fakt, że również analitykom tej or-
ganizacji nie udało się wychwycić wszystkich ruchów kapitału inwestycyjnego z Pań-
stwa Środka, a więc ich dane są również zaniżone, chociaż w mniejszym stopniu. 
Należy przy tym zauważyć, że rozbieżności istnieją w obu kierunkach. Na przykład, 
biorąc za punkt odniesienia dane OECD z 2005 roku Chińczycy przeszacowali war-
tość kapitału ulokowanego w USA o ponad 341 mln USD, zaś np. w Japonii o blisko 
49 mln USD; nie doszacowali zaś w przypadku Francji o ponad 178 mln USD, Korei 
Pd. – o 220 mln USD, Wielkiej Brytanii – o ponad 95 mln USD itd. W przypadku 
Polski OECD oceniło wartość chińskich OFDI na 65 mln USD, chińskie minister-
stwo handlu zaś – zaledwie na 12,39 mln USD.

Częściowe wyjaśnienie powyższych problemów statystycznych kryje się w kierun-
kach przepływu chińskich OFDI – przy okazji zaciemniając obraz możliwego od-
działywania inwestycji pochodzących z tego kraju na światową gospodarkę. Z danych 
publikowanych w oficjalnym biuletynie statystycznym Chin wynika, że beneficjen-
tem 63 % wszystkich OFDI – od momentu otwarcia gospodarki na świat aż do końca 
2008 roku – był Hong Kong, 11 % – Wyspy Kajmana, zaś 5,7 % – Wyspy Dziewicze 
[1]. W tym czasie (według oficjalnych danych ChRL) do Europy trafiło ogółem zale-
dwie 2,8 % chińskiego kapitału inwestycyjnego, do Ameryki Północnej – 2 %, Afryki 
– 4,2 %, Ameryki Łacińskiej (wyłączywszy oba wymienione archipelagi) – 0,8 %, Azji 
(bez Hong Kongu) – 8,4 %. W przypadku Europy oznaczałoby to niewiele ponad 
5 mld USD na przestrzeni 30 lat, a zatem wielkość marginalną z punktu widzenia 
potencjalnego wpływu na gospodarki zlokalizowane na naszym kontynencie.

Problem w tym, że powyższe dane, statystycznie poprawne, w rzeczywistości są 
fikcją, gdyż zarówno Hong Kong, jak i oba wymienione raje podatkowe nigdy nie 
były (bo być nie mogły) punktami docelowymi chińskich inwestycji, a jedynie zagra-
nicznymi platformami (offshore platforms) służącymi do akumulacji i przemieszcza-
nia kapitału. Środki dewizowe tam wysłane wędrują dalej – przy czym znaczna ich 
część wraca do Chin, aby formalnie udając IFDI, korzystać z przywilejów przysługu-
jących napływającemu z zagranicy obcemu kapitałowi3. Zjawisko to, określane jako 

3 Uzyskując status Foreign ‑Owned Enterprise (FOE), właściciele mogli korzystać z przywilejów podat-
kowych. Począwszy od 2007 roku skale podatkowe FOE i przedsiębiorstw krajowych zostały zrównane; 
patrz [3, s. 5; 4, s. 73; 2, s. 3].
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round ‑tripping, nie ma bynajmniej charakteru marginalnego, zapewniając Państwu 
Środka (według różnych ocen) 20–40 % ogólnej wartości zagranicznych inwestycji. 
Z istnienia tego mechanizmu władze chińskie w pełni zdają sobie sprawę, uwzględ-
niając go pośrednio w publikowanych statystykach. Tym „odejmowaniem” można 
częściowo wytłumaczyć, dlaczego chińskie źródła generalnie podają niższe kwoty 
OFDI niż statystyki zachodnie.

Znaczenieinwestycjisurowcowych

Sektor surowcowy nie dominuje wartościowo wśród chińskich OFDI, choć w nie-
których latach (co wynika z wielkości poszczególnych projektów) potrafi odgrywać 
pierwszoplanową rolę w procesie alokacji kapitału inwestycyjnego. Przykładowo 
w 2006 roku projekty OFDI w branży wydobywczej stanowiły wartościowo 48,4 % 
wszystkich zagranicznych inwestycji bezpośrednich (niefinansowych), podczas gdy 
rok wcześniej tylko 13,7 %, zaś rok później 16,4 %. Niemniej jednak w długim okresie 
czasu jego udział w strukturze chińskich inwestycji za granicą nie jest duży. Według 
oficjalnych chińskich statystyk ponad 70 % łącznej wartości projektów OFDI o cha-
rakterze niefinansowym uruchomionych w latach 1978–2008 trafiło do sektora usług, 
przy czym dominująca okazała się zagraniczna obsługa krajowych podmiotów go-
spodarczych (leasing & business service) – 37,1 %, przed działalnością transportową 
i logistyką (transport, warehousing & postal service) – 9,9 %. Do sektora przemysło-
wego trafiła mniejszość inwestycji, przy tym w branżę wydobywczą zaangażowane 
zostało w sumie 15,5 % kapitału [1]4.

Powstaje w związku z tym pytanie o znaczenie tego typu inwestycji. Nie tylko 
skala zjawiska eksportu inwestycji bezpośrednich z Chin wydaje się niewielka, lecz 
również udział w tej niewielkiej puli branży surowcowej nie jest bynajmniej domi-
nujący, jeśli zignorujemy krótkookresowe anomalie. Warte uwagi wydaje się jednak 
to, że obraz ten może ulec istotnym zmianom, jeśli dołączyć do niego aspekty o cha-
rakterze jakościowym. Chcemy położyć nacisk na inne, nie tylko ilościowe atrybuty 
chińskich inwestycji w pozyskiwanie surowców na świecie.

Przede wszystkim inwestycje surowcowe za granicą mają dla Chin znaczenie 
polityczno -strategiczne. Długofalowe ustabilizowanie dostaw surowców dla rekor-
dowo rosnącej gospodarki wydaje się jedną z przesłanek polityki wyjścia na zewnątrz. 
Potrzeby importowe przemysłu ChRL zaczęły osiągać rozmiary mające przełożenie 
na poziomy notowań cen surowców na światowych giełdach. Rynek stawał się nie-
przewidywalny, co utrudniało funkcjonowanie tak wielkiej gospodarki i zarządzanie 

4 W przemysł przetwórczy zainwestowano jeszcze mniej – zaledwie 6,6 % – i jest to udział stopniowo 
malejący.
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nią w warunkach wzrostu PKB rzędu 8–10 % rocznie. Rozwiązaniem mogły być wie-
loletnie kontrakty zaopatrzeniowe i przejęcie kontroli nad zagranicznymi złożami 
surowców drogą wykupu koncesji na wydobycie. Przy tym, ze względu na rangę, za-
danie to powierzono głównie wielkim koncernom państwowym.

Siłachińskichinwestorów

Instytucjonalne usytuowanie wiodących chińskich inwestorów wydaje się klu-
czowe w rozwiązaniu postawionej kwestii. Największe kontrakty zagraniczne, ma-
jące na celu uzyskanie dostępu do surowców naturalnych, prowadzone są przez wą-
ską grupę wielkich państwowych przedsiębiorstw (State ‑Owned Enterprises – SOE). 
Uprawnienia właścicielskie w tych korporacjach (w sumie jest ich blisko 170) spra-
wuje centralny urząd State Asset Supervision and Administration Commission (SA-
SAC), powołany do życia przez Radę Państwa w 2003 roku. Tworzy on swoisty „pas 
transmisyjny” między rządem i zarządami SOE. Oprócz tych formalnych powiązań 
z państwem sieć więzi osobistych łączy tych szczególnych inwestorów z władzą. Naj-
wyżsi rangą członkowie zarządów SOE są często zarazem obecnymi lub byłymi wy-
sokimi funkcjonariuszami partyjnymi i rządowymi, desygnowanymi na zajmowane 
stanowiska przez Departament Organizacyjny Komitetu Centralnego KPCh.

Specjalne stosunki z władzą przekładają się na uprzywilejowanie w wielu aspek-
tach decydujących o pozycji konkurencyjnej. Po pierwsze, odnośne SOE wyposażone 
są w potężny kapitał własny i dysponują praktycznie nieograniczonym dostępem do 
taniego kredytu. Dla zobrazowania skali prowadzonych przez nie operacji można 
nadmienić, że zysk netto jednego z państwowych koncernów – China National Petro‑
leum Corporation za 2006 rok wyniósł 13,3 mld USD. Po drugie, funkcja koordyna-
cyjna sprawowana centralnie przez SASAC pozwala unikać przypadków szkodliwej 
konkurencji między chińskimi korporacjami, do jakiej dochodziło niejednokrotnie 
w latach wcześniejszych, gdy podlegały one szeregu ministerstwom branżowym. 
Powiązanie z władzami państwowymi ma też trzeci, zdecydowanie kontrowersyjny 
aspekt. Mianowicie zdarza się, że silna pozycja i partyjne koneksje osób z zarządów 
SOE powodują samowolne (i czasem bezkarne) podejmowanie lub wymuszanie na 
władzach zgody na ryzykowne lub nieuzasadnione ekonomicznie decyzje inwesty-
cyjne poszczególnych koncernów. Wymienione aspekty zwiększają siłę przebicia tej 
grupy inwestorów w operacjach przejmowania przedsiębiorstw zagranicznych i zdo-
bywania koncesji, przynajmniej teoretycznie5. Wniosek ten zdają się potwierdzać nie-

5 W rzeczywistości nie ma gwarancji sukcesu, jeśli za drugą stroną kontraktu stoją stosunkowo silne 
państwa. Oferta chińskiego koncernu CNOOC Ltd., opiewająca na 18,5 mld USD, za koncern wydo-
bywczy Unocal w 2005 roku została pod naciskiem władz amerykańskich odrzucona na korzyść niższej 
oferty firmy Chevron. Podobną porażką zakończył się udział CNPC w 2002 w przetargu na 75 % akcji 
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które liczby. O ile na początku lat 90-tych XX w. dominowały inwestycje typu green‑
field, a fuzje i przejęcia składały się przeciętnie na niespełna 17 % chińskich OFDI, 
o tyle w 2006 roku fuzje i akwizycje (M & A) stanowiły już 84,5 % całości.

Ukierunkowaniesiły

Znamienne jest, że działania chińskich korporacji surowcowych w coraz więk-
szym stopniu ukierunkowane są, przy pełnym wsparciu rządu, na kraje słabo roz-
winięte, poszukujące kapitału zagranicznego niezbędnego do uruchomienia wy-
dobycia posiadanych bogactw mineralnych. Przykładowo skumulowana wartość 
chińskich OFDI (zarówno niefinansowych, jak finansowych) w Afryce, która na ko-
niec 2003 roku wynosiła niespełna 0,5 mld USD, pięć lat później urosła do 7,8 mld 
USD. W krajach cierpiących na niedobór kapitału Chińczycy znakomicie nauczyli 
się wykorzystywać potęgę swoich rezerw dewizowych. Pozwalają one na wielomiliar-
dowe przedpłaty a conto przyszłych dostaw surowców. Dzięki nim Chiny kredytują 
rozwój infrastruktury w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej – w zamian za otwarcie 
dostępu dla swoich firm i powierzenie im kontraktów wykonawczych. Inwestycje 
w tak bardzo potrzebną krajom „goszczącym” infrastrukturę są często wstępem do 
starań o koncesje na wydobycie miejscowych surowców, które dzięki temu są łatwiej 
uzyskiwane. Podejmując próby fuzji i akwizycji w strefie gospodarek transformują-
cych się i rozwiniętych, przedsiębiorstwa z Chin potrafią spokojnie przyjąć do wia-
domości fakt poniesionej porażki, zmodyfikować swoją strategię i cierpliwie czekać 
na korzystny dla siebie moment do sfinalizowania transakcji, np. na kryzys finansowy 
powodujący, że oferowany przez nich kapitał, wcześniej traktowany z nieufnością, 
zyskuje akceptację jako jedyny ratunek przed grożącym bankructwem.

Mimo państwowego rodowodu inwestorzy z Chin dla większości krajów roz-
wijających się są partnerem geopolitycznie neutralnym (w przeciwieństwie np. do 
prywatnych korporacji z USA). Co więcej, SOE bez żadnych zahamowań wkraczają 
w pustą przestrzeń pozostawioną przez koncerny z państw wysoko rozwiniętych, wy-
cofujące się z inwestycji na obszarach politycznie niestabilnych, nękanych wojnami 
domowymi lub objętych amerykańskim lub unijnym embargiem. Przykładem są in-
westycje chińskich koncernów CNOOC i CNPC w irańskie pola naftowe Yadavaran, 
nigeryjskie Akpo czy też złoża sudańskie. W przypadku bowiem inwestycji w okre-
ślonych krajach, chińscy inwestorzy mają przyzwolenie władz na uruchamianie pro-
jektów o dość wysokim stopniu ryzyka. Badania przeprowadzone w 2009 roku przez 
Chińską Radę ds. Promocji Handlu Zagranicznego wykazały, że tylko jedna trzecia 

rosyjskiego Slavneftu. Chińskie 3 mld USD okazały się nie dość atrakcyjne, aby przebić 1,85 mld USD 
oferowane przez firmy krajowe.
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sfinalizowanych przez chińskie spółki fuzji i akwizycji (M & A) została uznana za 
udane transakcje. Mimo licznych porażek stosunkowo niska awersja do ryzyka może 
być traktowana jako element przewagi chińskich inwestorów.

W przypadku chińskich OFDI w sektorze wydobywczym szczególnie widoczna 
jest asymetria siły zagranicznych inwestorów i słabości krajów przyjmujących. Z jed-
nej strony graczami są firmy wielkości China National Petroleum Corporation, któ-
rych możliwości są daleko większe niż własny kapitał ze względu na silne powiąza-
nia z państwem. Z drugiej strony ich celem są złoża w krajach słabych gospodarczo, 
często niestabilnych politycznie.

Państwowakoordynacja

Zaangażowanie inwestycyjne ChRL w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej ma przy 
tym coraz bardziej skoordynowany charakter i jest energicznie wspierane przez naj-
wyższe władze państwowe, oferujące poszczególnym krajom tych regionów kredy-
towanie infrastrukturalnych projektów rozwojowych i dostęp do wielomiliardowych 
pożyczek – często „pod zastaw” posiadanych złóż surowców. Jest to element polityki 
otwartych drzwi(gaige kaifang, ang. open door policy) i strategii wyjścia na zewnątrz 
(go global), którą kierownictwo polityczne sygnalizowało w przeszłości na najwyż-
szych forach6. W czerwcu 2007 roku rząd ChRL oficjalnie ogłosił uruchomienie 
Chińsko -Afrykańskiego Funduszu Rozwoju (tzw. CADFund) z docelowym kapitałem 
5 mld USD przeznaczonym na wsparcie krajowych przedsiębiorstw inwestujących na 
tym kontynencie. W listopadzie 2009 roku, podczas konferencji państw afrykańskich 
w Egipcie premier Chin Wen Jiabao zapowiedział przeznaczenie kolejnych 10 mld 
USD na preferencyjne kredyty dla tych krajów, podwajając ofertę prezydenta Hu Jin-
tao z 2006 roku. Kontrakty wykonawcze mają, rzecz jasna, trafić do chińskich firm. 
Równie hojne propozycje skierowane zostały do państw Ameryki Łacińskiej.

Pomoc rządu ChRL wobec krajowych inwestorów angażujących się w projekty 
OFDI ma, jak widać, konkretny, znaczący wymiar. Zarazem, mimo programowo 
deklarowanego prawa do swobodnego wyboru branż i kierunków inwestowania, 
organy państwa starają się – także w odniesieniu do podmiotów niepaństwowych – 
zachować maksymalną kontrolę nad całym procesem i nadal nim sterować w skali 
makro (pozostawiając decyzje mikroekonomiczne w gestii przedsiębiorstw). Wydany 

6 Między innymi w sierpniu 1979 roku Rada Państwa wydała dokument uznający OFDI za jeden z 13 
filarów programu otwarcia gospodarki. W marcu 2001 r. na Czwartej Sesji IX Ogólnochińskiego Zgro-
madzenia Przedstawicieli Ludowych premier Rady Państwa Zhu Rongji, zachęcając krajowych przedsię-
biorców do inwestowania poza granicami Chin, użył w obecności członków Biura Politycznego KPCh 
terminu go global.
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po raz pierwszy w lipcu 2004 roku przez Ministerstwo Handlu i Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych (i później kilkakrotnie aktualizowany) przewodnik Guidance for In‑
vestments in Overseas Countries’ Industries z listą rekomendowanych branż prze-
mysłowych w 68 państwach (I edycja) jest niczym innym, jak jedną z podstaw do 
zatwierdzania poszczególnych projektów OFDI. Oczywiście, jak twierdzi chińskie 
ministerstwo handlu, lista ta ma jedynie pomóc firmom zidentyfikować „obiecujące” 
branże, a nie narzucać kierunki alokacji kapitału.

Wspomniany wcześniej rządowy biuletyn statystyczny ocenia łączną kwotę chiń-
skich OFDI zrealizowanych do końca 2008 roku na 183,97 mld USD (w tym inwe-
stycje finansowe na 36,69 mld USD) [1, s. 65]. Nawet zakładając znaczne niedosza-
cowanie tej sumy, w powszechnej opinii pozostaje ona jeszcze daleko od poziomu 
pozwalającego Państwu Środka na uzyskanie realnego wpływu na światowy rynek 
inwestycyjny. Powyższe stanowisko wydaje się jednak błędne, gdyż sugerowanie się 
samą wysokością nakładów inwestycyjnych – bez odniesienia do mechanizmów ste-
rujących ich alokacją – jest w pewnym sensie wyrwane z kontekstu. Aby móc ocenić 
rzeczywistą „siłę rażenia” OFDI, należy pamiętać, że duża część środków przezna-
czanych na kolejne projekty zarządzana jest (i zapewne jeszcze długo będzie) w spo-
sób scentralizowany, przy czym coraz potężniejszym instrumentem stają się, obok 
klasycznych SOE, funkcjonujące od niedawna chińskie Państwowe Fundusze Mająt-
kowe (Sovereign Wealth Funds – SWF), na czele z dysponującą kilkuset miliardami 
dolarów China Investment Corporation.

Na międzynarodowych rynkach surowcowych skoordynowanie działań chiń-
skich SOE zaangażowanych w eksploatację zagranicznych złóż może wywrzeć efekt 
na ceny większy niż można by się spodziewać na podstawie niepokaźnych jak dotąd 
rozmiarów inwestycji z Chin. Możliwe, że z czasem OFDI, wspierane przez chińskie 
państwo jako forma obrony przed nieprzewidywalnością tych rynków, będą wyko-
rzystane ofensywnie. Istnieje ryzyko, że to narzędzie, będące unikalnym tworem 
kapitalizmu i centralistycznej władzy państwowej, posłuży Chinom do wywierania 
wpływu na ceny i dostawy niektórych przynajmniej surowców.
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Streszczenie

Tematem artykułu są zagraniczne inwestycje bezpośrednie chińskich przedsiębiorstw 
(outward), które są znacznie mniej opracowane niż zagraniczne inwestycje w Chinach 
(inward). Fenomen jest prezentowany na podstawie chińskich i międzynarodowych statystyk. 
Wywód wychodzi z przesłanki, że sugerowanie się samą wysokością nakładów inwestycyjnych 
– bez odniesienia do czynników instytucjonalnych i jakościowych – daje obraz powierz-
chowny i mylący. Wielkość nakładów w powszechnej opinii pozostaje jeszcze daleko od 
poziomu pozwalającego Chinom na uzyskanie realnego wpływu na światowy rynek inwesty-
cyjny, niemniej duża część środków przeznaczanych na kolejne projekty jest zarządzana 
w sposób scentralizowany i podporządkowany państwowej strategii. Na międzynarodowych 
rynkach surowcowych skoordynowanie działań chińskich przedsiębiorstw państwowych, 
zaangażowanych w eksploatację zagranicznych złóż, może wywrzeć efekt na ceny większy 
niż można by się spodziewać na podstawie niepokaźnych jak dotąd rozmiarów inwestycji 
z Chin.

Słowa kluczowe: chiny, inwestycje zagraniczne typu outward, rynki 
surowców

CHINA’SCAPITALISMGOESGLObAL

Abstract

The article aims at Outward Foreign Direct Investment (OFDI) of China which seems to 
be a far less investigated phenomenon than Inward Foreign Direct Investment to China. 
The phenomenon is presented according to both the Chinese and international statistics. 
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The size of the Chinese OFDI, however hard to estimate, constitues no risk of buy -out of 
a substantial world stock by Chinese investors. However, OFDI of China in Asia, Africa 
and Latin America seem to be strongly coordinated and supported by the Chinese state. In 
international commodity markets the very fact of coordinated activities of Chinese investors 
may result in price effects much stronger than the size of investment in extracting industries 
would have suggested.

Key words: china, outward foreign direct investment, commodity 
markets
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DARIAIDASZEWSKA*

KAPITAŁLUDZKIJAKOCZYNNIK
ROZWOJUZRÓWNOWAŻONEGO

Historiaicharakterystyka
zrównoważonegorozwoju

Filozofia zrównoważonego rozwoju po raz pierwszy została zdefiniowana w ra-
porcie Nasza wspólna przyszłość (1987), opracowanym przez Światową Komisję Śro-
dowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a następnie przyjęta na 
Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku przez niemal cały świat (179 państw) 
w postaci tzw. Agendy 211 [por. 9, s. 75]. Zrównoważony rozwój został określony 
jako „rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez 
umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. (ang. Sustainable deve‑
lopment is development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs) [7, s. 43]. Raport został uznany 
przez społeczność międzynarodową za wzorzec rozwoju społeczno -gospodarczego 
i postępowania w sprawach dotyczących środowiska naturalnego.

Z raportu płynie jasny wniosek, iż cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu, który 
może się utrzymywać na stałym poziomie pod warunkiem umiejętnego gospodarowa-
nia. Model takiej gospodarki sugeruje utrzymywanie zrównoważonych relacji pomię-
dzy: wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka.

W 1997 r. odpowiedzią na raport Nasza wspólna przyszłość była publikacja pt. Eko‑
rozwój w Polsce2, w której podano definicję ekorozwoju. „Ekorozwój jest tam, gdzie 

* Mgr Daria Idaszewska – absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

1 Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania pro-
gramów zrównoważonego rozwoju w życiu lokalnych społeczności.

2 Raport polskich ruchów ekologicznych pt. Ekorozwój w Polsce został przygotowany na międzynaro-
dową konferencję „Środowisko i rozwój”, która odbyła się w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. Wydany przez 
Instytut na rzecz Ekorozwoju.
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ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym 
od człowieka rytmem przyrody. Jest to strategia osiągania godnego życia w ramach 
tego, co jest fizycznie i biologicznie możliwe. Gwarantuje ona zaspokajanie podsta-
wowych potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń, zachowując jednocześnie trwałość 
funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz naturalną różnorodność, zarówno 
gatunków, jak i ekosystemów” [6].

Zasada zrównoważonego rozwoju została wprowadzona do prawodawstwa pol-
skiego w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w 1997 r. w art. 5: „Rzeczpospolita Pol-
ska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolności 
i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa na-
rodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju” [4]. Natomiast stricte definicja zrównoważonego rozwoju podana została 
się w ustawie Prawo Ochrony Środowiska: jest to „taki rozwój społeczno -gospodarczy, 
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i spo-
łecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania pod-
stawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współcze-
snego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” [10].

Kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju oznacza także konieczność 
uwzględniania celów gospodarczych oraz społecznych w działaniach państwa, i to we 
wszystkich, a nie tylko tych, które koncentrują się na ochronie środowiska. Tak więc 
z konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju będzie wynikał obowiązek równo-
ważenia wszelkich działań (gospodarczych, społecznych i zmierzających do ochrony 
środowiska) na wszystkich etapach działalności władz publicznych [1, s. 171].

W 2000 r. podczas szczytu europejskiego w Lizbonie Rada Europejska przedsta-
wiła plan społeczno -gospodarczy, zwany Strategią Lizbońską, którego celem stało 
się uczynienie z Unii Europejskiej dynamicznej gospodarki wspólnotowej opartej na 
zrównoważonym rozwoju, z wieloma miejscami pracy oraz jednością społeczną.

Kontynuacją Strategii Lizbońskiej stał się dokument pt. Green Paper on Corporate 
Social Responsibility przedstawiony przez Komisję Europejską w 2001 r., który dał 
początek dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rok 2002 to okres upowszechniania się praktyk Green Paper on Corporate Social 
Responsibility, ruszyły programy legislacyjne w państwach Unii Europejskiej, uru-
chomiono szereg programów badawczych (naukowych).

Konsekwencją wdrażania Green Paper on Corporate Social Responsibility stała 
się bardzo popularna wśród przedsiębiorstw i organizacji konsumenckich Biała 
Księga.

Dla zrozumienia doktryny zrównoważonego rozwoju kluczowe są dwa pojęcia [7]:
potrzeb �  − przede wszystkim podstawowych potrzeb najbiedniejszych na świe-
cie, które powinny być stawiane na pierwszym miejscu. Wprowadzenie w życie 
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zasad zrównoważonego rozwoju daje szansę na zmniejszenie dysproporcji mię-
dzy tymi państwami a krajami wysoko rozwiniętymi. Dlatego wszystkie państwa 
powinny współpracować w zasadniczym wykorzenieniu ubóstwa, w zmniejsze-
niu różnic w poziomie życia oraz dążyć do zaspokojenia potrzeb większości lu-
dzi na świecie;
ograniczeń �  − zdolności środowiska do zaspokojenia potrzeb obecnych i przy-
szłych pokoleń przez stan techniki i organizacji społecznej. Przy zaspokajaniu 
aktualnych i przyszłych potrzeb trzeba uwzględnić również ograniczone moż-
liwości, nie ignorować granic wyznaczanych postępowi techniki i społecznemu 
porządkowi przez środowisko naturalne.
„Zrównoważony rozwój jest rozumiany jako świadomie kształtowany proces dy-

namiczny, który wymaga daleko idących zmian w strukturach instytucjonalnych, 
w rodzaju postępu technicznego oraz w ludzkich wzorcach konsumpcji i zachowań” 
[9, s. 74]. Zmiany myślenia o rozwoju rozpoczęły się dzięki powstaniu nowych teorii 
wzrostu gospodarczego, w których zagadnienia związane z kapitałem ludzkim zyskały 
odpowiednio wysoką rangę. „Ekologiczne zasoby zaczęły być postrzegane nie tylko 
jako czynniki produkcji, lecz także jako potencjalne bariery wzrostu gospodarczego 
oraz elementy decydujące o jakości życia człowieka” [3, s. 157]. W świetle filozofii 
ekorozwoju dochód narodowy przestał być jedynym miernikiem dobrobytu społecz-
nego. Stwierdzono, że również czynniki rozwoju zrównoważonego decydują o po-
ziomie życia społeczeństw. W praktyce gospodarczej rozwój zrównoważony oznacza 
taki proces zarządzania i sterowania produkcją oraz usługami, aby zapobiegać i ogra-
niczać marnowanie zasobów pracy ludzkiej, surowców, materiałów i energii.

Kapitałludzkiarozwójzrównoważony

Jedną z wiodących sfer rozwoju zrównoważonego, obok gospodarowania zaso-
bami ekonomicznymi, przyrodniczymi, gospodarowania przestrzenią, kształcenia 
świadomości społecznej w relacji do skali wartości i wyboru modelu życia, jest go-
spodarowanie zasobami ludzkimi, tj. kapitałem ludzkim.

Kapitał ludzki określany jest mianem ekonomicznego zasobu wiedzy, kwalifika-
cji, zdrowia fizycznego i psychicznego zawartego w każdym człowieku i społeczeń-
stwie jako całości, określającego zdolności przystosowawcze do pracy, do adaptacji 
do zmian w otoczeniu, a także sprzyjającego powstawaniu nowych innowacyjnych 
i kreatywnych rozwiązań. Kapitał ludzki stanowi podstawowy czynnik gospodarczy 
w rozwoju zrównoważonym, gdyż jest beneficjentem zmian i postępu. Zasób kapi-
tału ludzkiego nie jest zależny od potencjału demograficznego, gdyż kraje odznacza-
jące się małą liczbą ludności mogą posiadać duże jego zasoby. Może także zdarzyć 
się sytuacja, gdy wzrost gospodarczy w danym kraju jest wyższy niż wynikałoby to 
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z analizy zmian zachodzących w czynnikach produkcji: kapitału, ziemi i pracy. Róż-
nicę tę wyjaśnia rola, jaką we wzroście gospodarczym odgrywa kapitał ludzki, czyli 
lepszy kapitał ludzki to lepszy wzrost przedsiębiorstwa lub państwa.

Ważnym krokiem świadczącym o zaangażowaniu się w filozofię zrównoważo-
nego rozwoju było wydanie przez Komisję Europejską 28 września 2007 r. decyzji 
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Przyjęcie 
tego programu stanowi potwierdzenie kierunków rozwoju i prowadzenia przez rząd 
prozatrudnieniowej polityki w Polsce oraz daje możliwość korzystania ze środków 
EFS w latach 2007−2013” [5, s. 88]. Program Operacyjny Kapitał Ludzki finanso‑
wany jest w 85 % ze środków UE − EFS (ponad 9,7 mld euro) oraz 15 % ze środków 
krajowych.

W sumie na realizację koncepcji programu przeznaczono około 11,5 mld euro. 
Program ten ma za zadanie wesprzeć politykę społeczną oraz finansować rozwój za-
sobów ludzkich. Fundusze europejskie na lata 2007–2013 są instrumentami polityki 
strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i mo-
dernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności 
ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych gałęzi gospodarki, 
które bez dodatkowej pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego po-
ziomu ekonomicznego w Unii Europejskiej. Cel główny Programu wychodzi naprze-
ciw celom stawianym przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny 
UE – odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską. Główne założenia Strategii Li-
zbońskiej to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności 
z celami zrównoważonego rozwoju i strategicznymi wytycznymi Wspólnoty.

Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie efek-
tywnego wykorzystania zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia oraz poprawę 
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników.

Do jego realizacji potrzebne są następujące działania:
„podniesienie poziomu aktywności zawodowej; �

zdolność przedsiębiorców do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawo- �

dowo;
zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; �

poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian za- �

chodzących w gospodarce;
upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy rów- �

noczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu 
z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 
zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania poli- �

tyk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów part-
nerstwa;
wzrost spójności terytorialnej” [14]. �
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Powyższe działania miałyby przysłużyć się rozwojowi społeczno -gospodarczemu 
Polski oraz zwiększeniu spójności społecznej i gospodarczej kraju.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest odpowiedzią na wyzwania, jakie przed 
państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strate-
gia Lizbońska. „Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego 
miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i inno-
wacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami 
Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy 
oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki” [14].

Aby kraj osiągnął zrównoważony rozwój gospodarczy, konieczne są inwestycje 
w kapitał ludzki. Kraje o wysokiej stopie wzrostu są w stanie wygenerować wystar-
czające dochody, aby pielęgnować i rozwijać kapitał ludzki poprzez:

ponoszenie nakładów finansowych na edukację i szkolenia pracowników; �

usługi związane z ochroną zdrowia; �

ponoszenie nakładów finansowych na badania i rozwój (ma to wpływ na kondy- �

cję kapitału ludzkiego);
prowadzenie polityki antykorupcyjnej; �

określanie polityki na rzecz niepełnosprawnych. �

„Kapitał ludzki to efekt inwestycji w edukację i szkolenie zawodowe (formalne 
i nieformalne), które wpływają na wydajność pracowników poprzez polepszanie 
wiedzy, umiejętności, postaw i motywacji potrzebnych do ekonomicznego rozwoju” 
[17]. Rozwój zrównoważony to nie tylko określona działalność gospodarcza oraz 
praktyczna ochrona środowiska przyrodniczego, ale przede wszystkim jakość zor-
ganizowania kapitału ludzkiego. Pracownicy odgrywają ważną rolę w dopełnianiu 
polityki zrównoważonego rozwoju, dlatego to właśnie od nich przedsiębiorstwa po-
winny zaczynać swoje społecznie odpowiedzialne działania. To pracownicy są czę-
sto najlepszymi i najefektywniejszymi kanałami informacji. Dlatego tak ważne jest, 
aby posiadali wszelką wiedzę na temat działań proekologicznych i prospołecznych 
firmy, w której funkcjonują, ponieważ tylko wtedy mogą wnieść istotny wkład w ich 
efektywność.

W wielu firmach wypracowano sposoby angażowania pracowników w projekty 
poprzez wspólne akcje i zachowania przyjazne środowisku:

„używanie energooszczędnego oświetlenia i osprzętu, np. czujników wypełnienia  �

pomieszczenia, instalowanie automatycznych wyłączników sprzętu;
zakup i leasing odnowionych materiałów, np. tonerów, fotokopiarek, drukarek,  �

faksów;
promocja spacerów, jazdy na rowerze i korzystania z publicznych środków trans- �

portu, 
współpraca z dostawcami i firmami przyjaznymi środowisku,  �
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minimalizowanie zanieczyszczeń podczas produkcji, np. emisji zanieczyszczeń  �

do powietrza i wody; 
udział lub finansowanie lokalnych projektów i inicjatyw, takich jak: dzień sadze- �

nia drzew i zbiórka pieniędzy na ochronę przyrody;
obustronne kopiowanie i drukowanie, używanie energooszczędnych żarówek  �

w lampach biurkowych, opuszczanie żaluzji latem w celu zaoszczędzenia energii, 
a także wyłączanie nieużywanych komputerów” [12].
„Prawidłowe ukształtowanie postaw etycznych wobec środowiska naturalnego 

jest zdeterminowane 
m.in. ogólnym poziomem etyki w przedsiębiorstwie oraz poziomem świadomości 

ekologicznej pracowników. Jedno i drugie w dużym stopniu zależy od osobistej hie-
rarchii wartości menedżerów odnośnie tego, co jest, a co nie jest istotne oraz od ich 
świadomości ekologicznej będącej wypadkową poziomu i charakteru wykształcenia, 
dostępności informacji na temat szkodliwego oddziaływania firmy i jej wyrobów na 
środowisko naturalne, poczucia społecznej odpowiedzialności za działalność firmy. 
To postawy menedżerów kształtują wewnętrzną kulturę przedsiębiorstwa, sposoby 
zachowania i postępowania oraz determinują charakter więzi międzyludzkich. Jeżeli 
ze strony kadry kierowniczej będzie kładziony większy nacisk na przestrzeganie norm 
właściwego postępowania względem środowiska, tym prędzej będą się upowszech-
niały właściwe postawy względem środowiska wśród pracowników” [11].

Przedsiębiorstwa, które kierują się filozofią zrównoważonego rozwoju, wpływają 
pozytywnie na opinię publiczną i stosunki z klientami, a także przyciągają do swo-
jego grona wykwalifikowaną kadrę.

Programetyczny−narzędzierealizacji
odpowiedzialnegobiznesu

Przy omawianiu zagadnień związanych z zrównoważonym rozwojem nale‑
żałoby wspomnieć o koncepcji zwanej społeczną odpowiedzialnością biznesu, 
dzięki której firmy już na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne, 
ochronę środowiska, a także relacje z kontrahentami. Corporate Social Responsibi‑
lity (CSR) to odpowiedzialność społeczna biznesu. „Jest to dobrowolna strategia 
uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodar-
czej w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjona-
riuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację poli-
tyki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, 
w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością 
i dochodowością a interesem społecznym” [15]. „Koncepcja odpowiedzialnego biz-
nesu nie jest tylko nową modą w zarządzaniu, lecz tendencją światową, której także 
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w Polsce zlekceważyć nie można” [16]. Przedsiębiorstwo, które może poszczycić 
się mianem firmy odpowiedzialnej społecznie, nie tylko spełnia wszystkie wymogi 
prawne, ale dodatkowo inwestuje w kapitał ludzki, w ochronę środowiska i relacje 
z otoczeniem firmy.

Popularną praktyką wśród firm kierujących się filozofią zrównoważonego roz-
woju jest tworzenie tzw. programów etycznych. Przedsięwzięcie to ma na celu inte-
growanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości.

Przykładowe deklaracje pojawiające się w kodeksach etycznych to: 
minimalizowanie zużycia zasobów naturalnych oraz wytwarzanie odpadów po- �

wstających w wyniku bieżącej działalności;
przestrzeganie zasady dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, po- �

chodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, 
związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny;
gwarantowanie wolności poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań  �

i wypowiedzi.
Korzyści wynikające z faktu bycia firmą społecznie odpowiedzialną:
„wzrost zaufania wśród banków – kredytodawcy są bardziej zainteresowani współ- �

pracą z przedsiębiorstwami zarządzanymi w sposób przejrzysty. Dla wielu ban-
ków wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności spo-
łecznej;
zwiększenie lojalności klientów − wzrost świadomości społecznej konsumentów  �

powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy 
i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę na ekologiczność 
produktu lub usługi;
poprawa relacji z władzami samorządowymi − udział firmy w życiu społeczności  �

lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych;
wzrost konkurencyjności − wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to je- �

den z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną, zarazem 
budując swoją pozycję na rynkach światowych;
kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników − społeczna  �

odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywo-
wania pracowników.
Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko 

wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym 
uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy, widząc, że część jej aktywności 
skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów spo-
łecznych” [15].

„Jednakże wszelkie próby wpływania na ludzi, ich sposób postrzegania otoczenia 
i kształtowania ich zachowań są procesem bardzo czasochłonnym i trudnym, stąd 
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potrzeba przyjęcia długofalowego planu w postaci odpowiedniej strategii zarządza-
nia kapitałem ludzkim.

Aby strategia ta była efektywna, musi spełniać poniższe kryteria:
utrwalać określone postawy oraz zachowania; �

koncentrować się na kluczowych priorytetach firmy; �

koncentrować się na wynikach organizacji; �

tworzyć i utrzymywać przewagę strategiczną”[8, s. 251]. �

Zakończenie

Skuteczna strategia rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstwa musi obejmować 
w równym stopniu wymiar ekonomiczny, ekologiczny i społeczny, tak aby nie do-
puścić do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Efektem powinno być 
poszukiwanie takich kierunków rozwoju działalności gospodarczej, które są społecz-
nie odpowiedzialne, ekologicznie przyjazne i ekonomicznie wartościowe.„Koncep-
cja zrównoważonego rozwoju wyraźnie wskazuje współczesnym społeczeństwom, 
że powinny konsumować tylko tyle, aby żyć z odsetek, a nie z kapitału. Jeżeli nadal 
będziemy zużywać kapitał, to nasz rozwój z pewnością nie będzie zrównoważony, 
a przyszłym pokoleniom nie pozostawimy wystarczających dla ich funkcjonowania 
zasobów” [5, s. 91]. Aby sprostać zagranicznej konkurencji, kadra kierownicza pol-
skich przedsiębiorstw powinna zwrócić szczególną uwagę na budowę wydajnych ze-
społów pracowniczych, permanentne ich kształcenie i motywowanie, gdyż to wła-
śnie potencjał ludzki stanowi o kierunku i intensywności rozwoju przedsiębiorstwa. 
Dobrze wykształcony i wykwalifikowany kapitał ludzki jest podstawą zrównoważo-
nego rozwoju i najpewniejszą drogą do wyeliminowania ubóstwa, stanowi również 
strategiczny zasób firmy.
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KAPITAŁLUDZKIJAKOCZYNNIK
ROZWOJUZRÓWNOWAŻONEGO

Streszczenie

Artykuł prezentuje przegląd literatury światowej na temat: Kapitał ludzki jako czynnik 
rozwoju zrównoważonego. Koncepcja zrównoważonego rozwoju oparta jest na filozofii, 
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Ponadto rozwój zrównoważony w przedsiębior-
stwie wiąże się z filozofią opartą na społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, kapitał ludzki, społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw (csr)

HUMANCAPITALSUSTAINAbLE
DEvELOPMENTfACTOR

Abstract

The article presents a brief review of the world literature on the subject: Human capital 
sustainable development factor. The concept of sustainable development is based on the 
philosophy of the social and economic development which is harmonized with the actions 
promoting the respect of the natural environment. More over, sustainable development of 
the company is associated with the philosophy based on social responsibility of companies 
(CSR).

Key words: sustainable development, human capital, social 
responsibility of companies (csr)
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ROZWÓJWYDZIAŁU
ORGANIZACJIIZARZĄDZANIA

POLITECHNIKIśLĄSKIEJ
A PROCeS ReStRuktuRyZACJI 

PRZEMYSŁUIREGIONU1

1.Wprowadzenie

Tradycje Wydziału Organizacji i Zarządzania (WOIZ) Politechniki Śląskiej sięgają 
lat 70., kiedy to w strukturze Uczelni wyodrębniono Wydział Organizacji Produk-
cji. W kolejnych latach, wraz ze wzrostem rangi zarządzania, nie tylko w teorii, ale 
i praktyce gospodarczej, następował stopniowy rozwój struktury WOIZ. Wdrożenie 
w Polsce zasad gospodarki rynkowej wyznaczyło początek drogi Wydziału do auto-
nomii. Od 1 października 1992 roku z połączenia Katedry Zarządzania i Ośrodka 
Nauk Społecznych powstał Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. 
Trzy lata później Rektor Politechniki Śląskiej, działając w oparciu o uchwałę Senatu, 
powołał do życia Wydział Organizacji i Zarządzania. Początkowo siedziba Wydziału 
mieściła się w Gliwicach. W 1998 roku przeniesiono ją do Zabrza.

Kolejne lata funkcjonowania Wydziału, jako podstawowej jednostki organiza-
cyjnej Politechniki Śląskiej, charakteryzowało szybkie tempo rozwoju infrastruk-
tury i bazy dydaktycznej. Zasoby organizacyjne oraz dydaktyczne Wydziału nadal 

* Prof. dr hab. inż. Marian Turek – Instytut Ekonomii i Informatyki, Wydział Organizacji i Zarządza-
nia Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

1  ����� ����������� �������� ������� ����� ����������� ����������� ������ ��� ��������� ��������������� ����������� �������� ������� ����� ����������� ����������� ������ ��� ��������� ����������
����c�� ��b����ch ����d��ęb������ � ������� b�d�ń �����d����ch �� W�d����� O�������c�� � Z����d���
��� ������ch���� Ś�������”, � ����c�� �����d����� K�m����� N��� O�������c�� � Z����d����� �AN, ����� 
�db��� ��ę � Z�b���, � d���ch 21–22 c����c� 2011 ��
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są sukcesywnie rozwijane. Dzięki temu w niedługim okresie Wydział Organizacji 
i Zarządzania będzie stanowić nowoczesny kompleks tworzący rozległy kampus 
akademicki. Warto dodać, że Wydział kształci studentów także w Katowicach, By-
tomiu i Rybniku.

Przedstawiając genezę i rozwój Wydziału, nie sposób pominąć obecnej struktury 
organizacyjnej, która odzwierciedla jego potencjał dydaktyczny i naukowo -badawczy. 
Aktualnie (od 1 września 2009 roku) w strukturze Wydziału działa pięć wewnętrz-
nych jednostek organizacyjnych – 2 katedry i 3 instytuty o dość zróżnicowanym ob-
szarze naukowych zainteresowań. Wcześniej Wydział posiadał w swojej strukturze 
organizacyjnej 9 katedr. Fundamentalne zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu 
podejmowane są w Katedrze Podstaw Zarządzania i Marketingu. Zorientowanie na 
problemy zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji produkcji to nurt badawczy 
realizowany w Instytucie Zarządzania i Administracji. Jego kontynuacją i rozwinię-
ciem zajmuje się Instytut Inżynierii Produkcji, zgłębiający tajniki inżynierii syste-
mów technicznych, jakości procesów i produkcji oraz zarządzania środowiskiem 
i bezpieczeństwem. We wszystkich wymienionych zagadnieniach niezbędne jest 
uwzględnienie zjawisk i procesów ekonomicznych oraz informatycznych, które są 
przedmiotem badań w Instytucie Ekonomii i Informatyki. Z kolei miękkie elementy 
zarządzania to obiekt naukowych dociekań Katedry Stosowanych Nauk Społecznych. 
Przestawiona struktura organizacyjna Wydziału odzwierciedla mozaikę problemów 
wyznaczających kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Jest ona złożona z elementów 
odmiennych, ale tworzących spójną i logiczną kompozycję.

Scharakteryzowane ewolucja i stan aktualny Wydziału Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej odciskają piętno na działalności naukowo -badawczej. Badania 
prowadzone na Wydziale są głęboko osadzone w problematyce nauk o zarządzaniu. 
Cechuje je jednak także interdyscyplinarność i umocowanie w praktyce gospodarczej 
przedsiębiorstw. Wyróżniki te przysparzają podejmowanym badaniom aplikacyjno-
ści i oryginalności. To z kolei stanowi o szczególnie istotnym wkładzie pracowników 
naukowych Wydziału w procesy przeobrażeń gospodarczych w regionie.

2.Genezabadańprowadzonych
naWydzialeOrganizacjiiZarządzania

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej powstał w odpowiedzi na 
problemy praktyki zarządzania kluczowymi sektorami przemysłu ciężkiego w wa-
runkach transformacji gospodarczej. Transformacja sektora przemysłu ciężkiego po-
stawiła zarówno przedsiębiorstwa, jak i struktury administracyjne regionu w obliczu 
nowych problemów, wynikających z konieczności dokonania radykalnych zmian. 
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Sprawne wdrożenie nowych rozwiązań do praktyki zarządzania mogło nastąpić je-
dynie przy wsparciu odpowiedniego zaplecza naukowego.

Dla środowiska naukowców śląskich oraz przedstawicieli kręgów akademickich 
dokonujące się przeobrażenia systemowe stały się przyczynkiem do urzeczywistnie-
nia idei powołania do życia jednostki naukowej, która miałaby wspomagać meryto-
rycznie procesy zmian zachodzących w obszarze zarządzania w nowych uwarunko-
waniach gospodarczych. Jednostką tą miał się stać Wydział Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej. Wydział ten miał się specjalizować w problematyce zarządzania 
przedsiębiorstwami, sektorami i regionami przemysłowymi. Jego misją było, i jest, 
wspomaganie, ukierunkowywanie procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, sek-
torów przemysłowych i regionów oraz przygotowanie kadr menadżerskich dla tych 
zmian organizacyjnych.

W dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno -społecznych 
oraz gospodarczych Wydział Organizacji i Zarządzania wypracował swoje miejsce 
w procesach racjonalizacji zarządzania „wielką zmianą organizacyjną”. Zmianą tą była 
restrukturyzacja przemysłu i regionu realizowana w województwie śląskim, zatem 
na obszarze ukształtowanym i rozwiniętym przez sektory i branże przedsiębiorstw 
przemysłów tradycyjnych.

Obecnie bogaty w tradycję o długoletnim doświadczeniu Wydział Organizacji 
i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz wiele innych ośrodków naukowo -badawczych 
zlokalizowanych w regionie śląskim stanowią bazę naukową i dydaktyczną dla ra-
cjonalizacji i strategicznego ukierunkowywania przekształceń gospodarczych w re-
gionie.

Zachodzące w ostatnich kilkunastu latach przeobrażenia w ustroju oraz gospo-
darce naszego państwa, implikowały radykalne zmiany w funkcjonowaniu przemy-
słu. W głównej mierze zmiany te polegały na pogłębiającym się podziale pracy oraz 
wzroście produkcji i wymiany towarowej. Procesy, których jesteśmy także obecnie 
świadkami, są wielką nadzieją dla mieszkańców zarówno całego kraju, jak i śląskiej 
oraz zagłębiowskiej społeczności. Trzeba pamiętać, że na Śląsku oraz w Zagłębiu sku-
pia się gros wszystkich problemów związanych z restrukturyzacją wielkiego przemy-
słu, w tym przede wszystkim górnictwa węgla kamiennego. Warto zwrócić przy tym 
uwagę, że procesy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w regionie śląskim 
to nieporównywalne w historii gospodarczej świata przedsięwzięcia, nie tylko orga-
nizacyjne, ale także finansowe, społeczne i menadżerskie. Podobnych zmian o tak 
dużym zakresie, stopniu złożoności oraz dynamice nie odnotowano w żadnej innej 
gospodarce. Mamy więc do czynienia niewątpliwie z kompleksową restrukturyzacją 
przemysłu na niespotykaną dotąd skalę, realizowaną w sposób racjonalny i z sukce-
sem. Nie oznacza to jednak, że zmiany o których mowa, to proces zakończony. Pro-
ces ten dalej musi trwać, zmieniają się bowiem uwarunkowania gospodarcze, spo-
łeczne i technologiczne.
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Kadra naukowa Wydziału Organizacji i Zarządzania, prowadząc różnego rodzaju 
prace o charakterze naukowo -badawczym, zwłaszcza badania w obszarze restruktu-
ryzacji przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych, służy swoją wiedzą, doświadcze-
niem oraz gotowością opracowywania instrumentów, które poprzez odpowiednie 
zastosowanie mają na celu poprawę sytuacji, w której znajdują się restrukturyzowane 
przedsiębiorstwa. Ich rozwój jest procesem niezwykle złożonym. Prowadzi do zmian 
w poziomie i strukturze elementów składowych przedsiębiorstwa, zapewniając tym 
samym maksymalizację korzyści ekonomicznych.

Zmiany w zakresie czynników oraz uwarunkowań procesów funkcjonowania 
i rozwoju przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych stanowią z jednej strony wy-
zwanie dla kadry naukowej WOIZ, a z drugiej strony – przyczynek do podejmo-
wania projektów naukowo -badawczych w tym obszarze. Kluczowe czynniki zmian 
można skategoryzować jako czynniki ekonomiczno -finansowe, czyli podwyższenie 
efektywności oraz możliwość redukcji kosztów ogólnych, czynniki rynkowe, czyli 
pozycja przedsiębiorstwa na rynku, zagrożenia ze strony konkurencji oraz potrzeba 
rozwoju, wreszcie ostatnia grupa, czynniki społeczno -kulturowe, czyli zmiany po-
staw pracowników, zmiany postaw kadry zarządzającej, a także etyczne problemy 
zarządzania.

Kadra Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej posiada wielolet-
nie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie 
wymienionych powyżej obszarów. Doświadczenie to ugruntowane zostało poprzez 
umiejętne łączenie dyscyplin i obszarów wiedzy, takich jak m.in.: teoria organizacji 
i zarządzania, ekonomia, nauki techniczne oraz nauki społeczne. Dzięki temu Wy-
dział Organizacji i Zarządzania dostarcza praktyce przemysłowej ogromnego poten-
cjału w postaci zaplecza naukowego, w pełni potrafiącego zaspokajać potrzeby, m.in. 
takich gałęzi przemysłu, jak górnictwo, hutnictwo, przetwórstwo żelaza i stali oraz 
metali nieżelaznych, przemysł energetyczny czy też maszynowy. Pracownicy naukowi 
Wydziału realizują prace o charakterze naukowo -badawczym i eksperckim, mające 
wspomóc funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej.

3.Obszarybadawcze

Każda z wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału realizuje prace ba-
dawcze i projektowe, ukierunkowane na racjonalizację procesów restrukturyzacyj-
nych w sektorze górnictwa węgla kamiennego i regionu. Projekty realizowane przez 
jednostki wewnętrzne lokują się w obszarze dyscypliny nauki o zarządzaniu. W szcze-
gólności należy wyróżnić w tym zakresie inspirującą i koordynującą rolę Instytutu 
Zarządzania i Administracji, skupiającego w swych szeregach największą liczbę 
specjalistów z obszaru zarządzania, w tym ekspertów w zakresie restrukturyzacji 
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przedsiębiorstw i regionów. Wiedza i doświadczenie wymienionych tu specjalistów 
zostały wykorzystane m.in. przez Ministra Przemysłu i Handlu, który w 1992 roku 
powołał zespół opracowujący propozycje zmian organizacyjnych w sektorze gór-
nictwa węgla kamiennego. W skład tego zespołu weszli m.in. pracownicy naszego 
Wydziału. Wyrazem uznania dla wiedzy oraz osiągnięć w obszarze zarządzania było 
powołanie w latach 1997–2000 pracownika naukowego Wydziału Organizacji i Za-
rządzania na stanowisko prezesa Państwowej Agencji Restrukturyzacji Węgla Ka-
miennego, a w rządzie Jerzego Buzka powierzono mu funkcję wiceministra gospo-
darki, odpowiedzialnego m.in. za restrukturyzację przemysłu. Są to tylko nieliczne 
przykłady funkcji pełnionych przez pracowników naukowych Wydziału Organiza-
cji i Zarządzania w kluczowych strukturach gospodarki w okresie przeobrażeń sys-
temowych.

Warto podkreślić, że Wydział Organizacji i Zarządzania realizuje również prace 
badawcze przy współpracy z wieloma instytucjami zewnętrznymi, w tym z instytu-
cjami rządowymi (np. Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Wojewódzkim), samo-
rządowymi (np. Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miejskim), jednostkami służby 
zdrowia oraz innymi instytutami badawczymi. Szczególna uwaga przywiązywana jest 
do współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, zarówno prywat-
nymi, jak i tymi, które są własnością Skarbu Państwa. Aby te zadania realizować na 
wysokim poziomie, konieczne jest przede wszystkim zapewnienie właściwej kadry, 
w tym odpowiedniej liczby samodzielnych i pomocniczych pracowników nauko-
wych. Wymóg ten niewątpliwie spełnia Wydział Organizacji i Zarządzania.

Pracownicy Wydziału brali i biorą udział w szeregu projektów finansowanych 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i środków międzynarodowych. W pro-
jektach pełnią zarówno role kierowników, jak również członków zespołów badaw-
czych. Do najważniejszych zaliczyć należy:

2009–2011 – projekt systemowy „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regio- �

nalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”. Liderem Projektu jest Urząd 
Marszałkowski woj. śląskiego, Politechnika Śląska jako partner obok Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach, Głównego Instytutu Górnictwa i Akademii 
Sztuk Pięknych;
2010–2012 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Diagnoza potencjału gospo- �

darki województwa śląskiego pod kątem rozwoju kompetencji informacyjno-
-komunikacyjnych pracowników i pracodawców”;
2009–2011 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „System zarządza- �

nia likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych”;
2008–2010 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nowe kompetencje dla na- �

uczycieli i pracowników administracji oświaty”, FSD-25/ROZ4/2008;
2006–2008 – projekt badawczy zamawiany „Priorytetowe technologie dla zrów- �

noważonego rozwoju województwa śląskiego”;
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2008–2011 – program 1.1.1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Fo- �

resight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Ob-
szarze Metropolitalnym”;
2006–2008 – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przed- �

siębiorstw „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego wę-
gla kamiennego”, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego UE w ramach Działania 1.4. SPO -WKP, Poddziałanie 1.4.5;
2005–2007 – 2.6 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Przedsiębiorstw,  �

„Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie 
Śląskim”.
Na uwagę zasługuje udział pracowników Wydziału w realizacji na przestrzeni lat 

2008–2010, kilkudziesięciu projektów badawczych, rozwojowych oraz badań statu-
towych i własnych, a w szczególności w:

projektach badawczych własnych, habilitacyjnych i promotorskich; �

innych pracach badawczych i rozwojowych; �

pracach wykonywanych w ramach rektorskich grantów profesorskich i habilita- �

cyjnych.

4.Kształtowaniesięszkółnaukowych

Waga problemów praktyki zarządzania okresu transformacji systemowej oraz 
skala i tempo przekształceń struktury przemysłowej regionu zainspirowały kadrę na-
ukową Wydziału Organizacji i Zarządzania do podjęcia wielu działań, które w istot-
nym stopniu wpłynęły na rozwój nauk o zarządzaniu. Należy to odnieść zwłaszcza 
do opracowania podstaw merytorycznych i metodologicznych procesów restruktu-
ryzacji i rozwoju przemysłów ciężkich. Prace w tym zakresie zostały skupione głów-
nie wokół badań społeczno -kulturowych oraz etycznych aspektów zarządzania orga-
nizacjami przemysłowymi, a przede wszystkim opracowania metodyki zarządzania 
projektami w przemyśle i przedsiębiorstwie.

Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw przemysłowych im-
plikowała szeroką dywersyfikację zainteresowań badawczych i naukowych pracowni-
ków Wydziału. To z kolei przyczyniło się do stworzenia teoretycznych i praktycznych 
podstaw zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie i regionie. Dotyczy to m.in. 
takich obszarów problemowych, jak: tworzenie i rozwój nowych struktur przemysłu, 
w tym klastrów technologicznych i innowacyjnych oraz sieci współpracy, a także bu-
dowanie regionalnych strategii innowacji wraz z systemem innowacji.

Pozytywnym odzwierciedleniem procesu specjalizacji naukowej i badawczej pra-
cowników Wydziału jest wzrost uznawalności w środowisku praktyki przemysłowej 
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nowych szkół naukowych, stworzonych i rozwijanych w oparciu o szerokie badania 
i projekty rozwojowe. Szkoły, o których mowa, to:

racjonalizacja procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłów ciężkich:  �

górnictwa, hutnictwa i energetyki, z ukierunkowaniem na metodykę zarządza-
nia projektami;
badania zmian i projektowanie kultury organizacyjnej w przekształcanych przed- �

siębiorstwach przemysłów ciężkich;
metodyka diagnozowania i projektowania klastrów innowacyjnych w strukturach  �

przemysłowych i regionalnych;
badania etycznych i korupcyjnych zachowań organizacji. �

Każda ze wskazanych szkół jest rozwijana w toku badań realizowanych przez od-
powiednie zespoły badawcze, kierowane przez doświadczonych profesorów. Efek-
tem prac tych zespołów są liczne publikacje, granty badawcze i rozwojowe. Wielu 
pracowników Wydziału otrzymało wyróżnienia naukowe, jak również uczestniczy 
w pracach rad i komisjach naukowych.

Nie bez znaczenia pozostaje bogaty dorobek publikacyjny pracowników Wydziału 
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W ramach swej wieloletniej aktywno-
ści naukowej opublikowano bowiem około 150 monografii i prac zbiorowych, które 
rozwijając dyscyplinę nauk o zarządzaniu, wpisują się w założenia wymienionych 
wcześniej szkół stworzonych przez Wydział.

5.Perspektywyrozwoju

Przed kadrą zarządzająca przedsiębiorstw oraz instytucji regionu, a także przed 
pracownikami naukowymi Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 
nowe wyzwania związane z kolejną fazą restrukturyzacji przemysłów śląskich i re-
gionu. Już dziś można stwierdzić, że Wydział, poprzez aktywność naukowo -badawczą 
zajął w procesach restrukturyzacyjnych regionu znaczące miejsce. Efektem ścisłej 
współpracy z praktyką przemysłową są liczne projekty badawcze z zakresu zarzą-
dzania, realizowane przez znamienitych naukowców z Politechniki Śląskiej, w tym 
zwłaszcza z Wydziału Organizacji i Zarządzania. Na przestrzeni ostatnich lat czte-
rech pracowników Wydziału uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, a jedna osoba – stopień dok-
tora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Na ukończeniu 
natomiast jest jedna monografia profesorska i pięć prac habilitacyjnych z dyscyplin 
w dziedzinie nauk ekonomicznych, takich jak: nauki o zarządzaniu, ekonomia oraz 
towaroznawstwo.

Na Wydziale przygotowano kadrę oraz stosowną infrastrukturę do podejmo-
wania wyzwań, jakie niosą przeobrażenia w gospodarce. W przyszłości w dalszym 
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ciągu będzie kładziony nacisk na badania dotyczące konkretnych sytuacji, które two-
rzą szansę rozwoju przedsiębiorstw i regionu. Wykorzystując metody indukcyjne 
oraz metody badań operacyjnych, a jednocześnie posługując się instrumentami 
matematyczno -statystycznymi i logicznymi, opracowane zostaną modele mające 
na celu stworzenie podstaw podejmowania w organizacjach racjonalnych decyzji, 
bowiem sprawne funkcjonowanie organizacji przyczynia się niewątpliwie do osiąg-
nięcia przez nią wytyczonej misji.

Wciąż jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia w zakresie poprawy sprawności 
działań wielu organizacji funkcjonujących w regionie. Szczególny nacisk powinien 
zostać położony na takie obszary działalności, jak: innowacyjne zarządzanie pro-
dukcją, zarządzanie logistyką, zarządzanie technologiczne i zarządzanie jakością. 
Powinno to wpłynąć na rozwój kształtujących się w ramach Wydziału szkół nauko-
wych i ich doskonalenie w odniesieniu do zarządzania strategicznego, taktycznego 
i operacyjnego.

Ważnym elementem rozwoju działalności naukowej Wydziału Organizacji i Za-
rządzania jest szeroko zakrojona współpraca z zagranicą. Na uwagę zasługuje zorga-
nizowanie międzynarodowych zespołów badawczych oraz przygotowanie monografii 
naukowej pt. Organization Immunity to Corruption. Building Theoretical and Research 
Foundations pod kierownictwem przedstawiciela Wydziału. Ponadto Wydział współ-
pracuje z TU Freiberg, Uniwersytetem Paryż 8 oraz firmami CITYTAK i ESIUM, 
z Uniwersytetem Horsens (Dania), z Instytutem Politechnicznym z St. Petersburga, 
z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym na Ukrainie.

Dalszy rozwój i rozbudowa Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki 
Śląskiej są możliwe również dzięki współpracy z miastem Zabrze, co pozwala na 
przygotowanie lepszych warunków pracy i kształcenia studentów. Należy dodać, że 
w roku akademickim 2005/2006 władze Zabrze zakupiły budynek (tzw. „B”) przy ul. 
Roosevelta 32 w celu przeprowadzenia w nim kapitalnego remontu budowlanego 
i przeznaczenia go na potrzeby działalności dydaktycznej realizowanej przez Wydział 
Organizacji i Zarządzania. Powstaną tam dostępne dla studentów pomieszczenia se-
minaryjne, laboratoria komputerowe i zaplecze sanitarne budynku, jak również zo-
stanie zlokalizowana biblioteka. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy zaanga-
żowaniu środków z budżetu miasta Zabrze oraz funduszy unijnych.

6.Podsumowanie

Funkcjonowanie Wydziału Organizacji i Zarządzania jest ściśle powiązane z roz-
wojem przedsiębiorczości w regionie. Badania naukowe prowadzone na Wydziale 
przez pracowników naukowych wykazały, że pożądane są tylko te działania przed-
siębiorstw, które zmierzają do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji 
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zasobów gospodarczych. Wydział Organizacji i Zarządzania poprzez różnorakie 
inwestycje w dalszym ciągu będzie realizował swoje cele, mając na względzie wspie-
ranie lokalnych procesów restrukturyzacyjnych, a także nowych wyzwań stawianych 
przedsiębiorstwom. Funkcjonujące w dynamicznym i złożonym otoczeniu przed-
siębiorstwa regionu wymagają coraz to nowszych technik oraz metod zarządzania, 
mających na celu realizację zamierzonych kierunków działalności. Pracownicy Wy-
działu wychodzą naprzeciw tym potrzebom.

Mający od 1995 roku swą siedzibę w Zabrzu Wydział Organizacji i Zarządzania 
stał się bez wątpienia ważnym ośrodkiem edukacyjnym i naukowo -badawczym, nie 
tylko w województwie śląskim, ale także w całym regionie. Dysponując odpowied-
nią bazą dydaktyczną, Wydział wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, dostarcza-
jąc absolwenta posiadającego szeroką i fundamentalną wiedzę o przedsiębiorstwie 
i mechanizmach w nim zachodzących. Z drugiej zaś strony kadra naukowa Wydziału 
poprzez różnego rodzaju prace naukowo -badawcze i projektowe, przy współpracy 
z instytucjami rządowymi i samorządowymi, dostarcza wszechstronnej wiedzy do-
tyczącej różnorakich aspektów zarządzania organizacjami przemysłowymi. Wydział 
na trwałe wpisał się w architekturę procesów zmian zachodzących w przemyśle, za-
równo w skali regionu, jak też całego kraju, nie tylko realizując stawiane przed nim 
wyzwania, ale także konstruując nowe szkoły zarządzania, wdrażane do praktyki 
działań związanych z restrukturyzacją przemysłu i regionu.

ROZWÓJWYDZIAŁUORGANIZACJI
IZARZĄDZANIAPOLITECHNIKIśLĄSKIEJ
A PROCeS ReStRuktuRyZACJI 
PRZEMYSŁUIREGIONU

Streszczenie

Wydział Organizacji i Zarządzania, jako podstawowa jednostka organizacyjna Politechniki 
Śląskiej, legitymuje się kilkunastoletnią historią. Został powołany do życia w odpowiedzi 
na dynamiczne przeobrażenia związane z wprowadzeniem w Polsce gospodarki rynkowej, 
rodzącej konieczność uruchomienia procesów restrukturyzacji przemysłu oraz regionu. Kadra 
zarządzająca przedsiębiorstw przemysłowych została postawiona przed trudnymi zadaniami, 
których rozwiązanie wymagało podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie nowych 
kierunków rozwoju. Brakowało doświadczenia wynikającego z funkcjonowania w strukturach 
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gospodarki wolnorynkowej. Powstałą lukę wypełnił Wydział Organizacji i Zarządzania, 
skupiający w swych szeregach wielu specjalistów z obszaru zarządzania zmianami w przemyśle, 
dysponujących bogatą wiedzą teoretyczną oraz ugruntowanym doświadczeniem naukowo-
-badawczym, zdobytym w ścisłej współpracy z praktyką przemysłową. Siła Wydziału tkwiła 
w jego zapleczu naukowym, skupiającym znakomitych teoretyków zarządzania oraz doświad-
czonych ekspertów dysponujących wiedzą inżynierską. To zaowocowało odegraniem istotnej 
roli przez Wydział w procesach restrukturyzacji przemysłu i regionu.

Słowa kluczowe: zarządzanie zmianami w przemyśle, restrukturyzacja 
przemysłu i regionu, rozwój 

THEDEvELOPMENTOfTHEfACULTY
OfORGANISATIONANDMANAGEMENt 
OfTHESILESIANUNIvERSITYOf
TECHNOLOGYINvIEWOfRESTRUCTURING
OfTHEINDUSTRYANDTHEREGION

Abstract

The Faculty of Organisation and Management is a basic organisational unit of the Silesian 
University of Technology and already has a dozen years’ history. It was set up in response 
to dynamic changes connected with implementing market economy in Poland, which fact 
created a necessity of initiating restructuring processes of the industry and the region. The 
management staff of industrial companies faced difficult tasks which, in order to be solved, 
required making autonomous decisions in the scope of new directions of development. The 
missing component was experience stemming from functioning in the structures of the free 
market economy. The gap was filled by the Faculty Of Organisation And Management, whose 
ranks included numerous specialists in the scope of industrial change management. The 
experts possessed wide theoretical knowledge and well -established experience in science and 
research, gained in the course of close cooperation with the industry. The Faculty’s strength 
was its scientific base that gathered outstanding management theoreticians and experienced 
experts possessing engineering knowledge. As a result, the Faculty played an important part 
in the restructuring processes of the industry and the region.

Keywords: industrial change management, restructuring processes 
of the industry and the region, development
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Przedsiębiorstwo.Region.Rozwój

redakcjanaukowaMarianStrużycki 
Difin,Warszawa2011

Na rynku nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pt. Przedsiębiorstwo. 
Region. Rozwój pod redakcją naukową Mariana Strużyckiego. Punktem odniesienia 
do rozważań nad rozwojem i sukcesem konkurencyjnym przedsiębiorstw jest właśnie 
region. Gospodarka regionalna, polityka regionalna, programy integracyjne rozwoju 
regionalnego, współpraca między władzami regionalnymi a podmiotami gospodar-
czymi to hasła przewijające się przez całą tę książkę. W założeniu Autorów regional-
ność staje się bowiem swoistym paradygmatem działania dla przedsiębiorstw, tym 
bardziej, że jest ona wyznacznikiem rozwoju w Unii Europejskiej.

Istotnym atutem książki jest jej wymiar praktyczny, badawczy. Zawarta w niej 
teza mówi o istnieniu związków między regionalizmem funkcjonowania a efektami 
działalności organizacji. Podstawą formułowanych wniosków i ich ilustracją są wy-
niki badań przeprowadzonych przez zespół Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem 
SGH na 300 celowo dobranych przedsiębiorstwach. Książka ma logiczną strukturę 
podporządkowaną głównym wątkom merytorycznym: regionalności, ewolucji przed-
siębiorstwa, konkurencyjności w jej różnych przejawach oraz wspieraniu harmonij-
nego rozwoju podmiotów gospodarczych, zwłaszcza wobec rozmywających się gra-
nic rynków terytorialnych.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy traktuje o istocie regionalno-
ści z wyraźnym odniesieniem do zasobów niematerialnych, w tym do roli tożsamo-
ści regionalnej w budowaniu wartości w przedsiębiorstwach. Duży nacisk położono 
na relacje między sposobem budowania tożsamości regionalnej i jej siłą a wizerun-
kiem przedsiębiorstwa kojarzonego z konkretnym regionem. Wszystko to zostało 
osadzone w teorii konwergencji, jako strategii wyrównywania poziomów rozwoju, 
oraz praktyce unijnej koordynowania działań w skali regionów.

W drugim rozdziale przedstawiono ewolucję przedsiębiorstw w kontekście re-
gionalnych aspektów ich funkcjonowania. Jest to równocześnie próba odpowiedzi 
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na pytanie, na ile regionalna perspektywa działalności wpływa na efekty funkcjono-
wania przedsiębiorstwa oraz czy istnieje sprzężenie zwrotne między wyznacznikami 
regionalizmu i atrybutami przedsiębiorstwa. Za najważniejszy wniosek z tej części 
badań uważam brak potwierdzenia hipotezy o owym sprzężeniu zwrotnym. Wydaje 
się zatem, że przedsiębiorstwo nie wpływa na wyznaczniki regionalizmu.

W rozdziale trzecim przedstawiono konkurencję jako mechanizm sprawczy roz-
woju regionalnego. Wobec licznie pojawiających się w literaturze przedmiotu prób 
odpowiedzi na pytanie o źródła trwałości przewag konkurencyjnych szczególnie 
istotna staje się część badań empirycznych, dotycząca przekonań menedżerów od-
nośnie możliwości kształtowania skutecznych działań konkurencyjnych i najważniej-
szych czynników kształtujących procesy konkurencji. Znacząca większość respon-
dentów deklaruje, że jednym z najważniejszych działań zapewniających skuteczność 
konkurowania jest prowadzenie analiz konkurencji.

Obserwowanie konkurentów, robienie analiz nie jest jednak równoznaczne z for-
mułowaniem na ich podstawie planu strategicznego czy wykorzystywaniem ich jako 
fundamentu w procesie odpowiadania na potrzeby rynku. Gromadzenie danych 
o konkurentach może być działaniem typu: „tak należy”, „tak wypada”, bez umiejęt-
ności spożytkowania posiadanej wiedzy. Przedstawione w rozdziale trzecim badania 
pokazują zatem pewien potencjał, ale nie dają diagnozy stanu faktycznego.

O tym, jak wygląda konkurencyjność i rzeczywiste zachowania konkurencyjne 
badanych podmiotów, dowiadujemy się z rozdziału czwartego. Przedstawiono w nim 
kluczowe czynniki sukcesu za lata 2005–2008 w podziale na grupy małych, średnich 
i dużych przedsiębiorstw. Nie zaskakuje fakt, że w największym stopniu (niezależnie 
od grupy) koncentrowały się one na osiągnięciu i utrzymaniu pozycji konkurencyjnej 
oraz kosztach, a w najmniejszym – na utrzymaniu poziomu organizacji i zarządzania 
oraz umiejętności technicznych i poziomu technologii. Widać, że polskie przedsię-
biorstwa ciągle jeszcze mają problem z łączeniem kwestii strategicznych z wewnętrz-
nymi procesami organizacji. I tak na przykład myślenie strategiczne wielu respon-
dentów nie obejmuje poparcia pracowników dla strategii.

Ważnym elementem rozwoju przedsiębiorstw w regionie jest wsparcie finansowe: 
z funduszy unijnych, budżetu państwa i samorządu terytorialnego (rozdział piąty). 
Autorzy uznają wynik 40 % respondentów korzystających z jakiejkolwiek formy 
wsparcia publicznego za optymistyczny. W mojej ocenie fakt, iż 60 % przedsiębiorstw 
w ogóle nie korzysta z tego typu pomocy oraz informacja, że im mniejsze przedsię-
biorstwo, tym mniejszy udział podmiotów z niej korzystających, świadczą o pew-
nej bierności polskich organizacji. Otwarte pozostaje pytanie, czy i na ile wynika to 
z braku pomysłów na rozwój lub strachu przed korzystaniem z pomocy publicznej, 
a na ile ze złej struktury całego systemu wsparcia finansowego.

Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałam rozdział szósty, gdzie wiele miej-
sca poświęcono społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowej płaszczyźnie 

SGH_OiK_nr_2_2011.indd   134 19.10.2011   15:08:40



ORGANIZACJAIKIEROWANIE• nr 2 / 2011 (145) 135

Recenzjeiomówienia

konkurowania. W Polsce pojęcie społecznej odpowiedzialności podmiotów gospo-
darczych jest stosunkowo nowe. Lata funkcjonowania gospodarki centralnie planowa-
nej nie sprzyjały wykreowaniu sposobu myślenia łączącego kwestie biznesowe i spo-
łeczne – ani po stronie konsumentów, ani po stronie biznesu. Nawet teraz w sytuacji 
naruszania przez przedsiębiorstwa norm etycznych, zasad ochrony środowiska czy 
praw pracowniczych opinia publiczna na ogół nie reaguje masowym bojkotem, a brak 
zainteresowania ofertą firmy jest krótkotrwały. Dlatego też trudno się spodziewać, aby 
polskie przedsiębiorstwa masowo traktowały CSR jako element swojej strategii i war-
tości kultury organizacyjnej. Potwierdzają to zaprezentowane wyniki badań. Prawie 
połowa polskich przedsiębiorstw nie prowadzi żadnych działań z zakresu CSR.

Do najciekawszych wniosków dochodzą jednak Autorzy, analizując działania 
społecznie odpowiedzialne badanych podmiotów w zależności od regionu funkcjo-
nowania. Okazuje się, że firmy z województwa mazowieckiego i łódzkiego w więk-
szości zupełnie nie angażują się w inicjatywy CSR. Tak więc zamożność regionu nie 
przekłada się na świadomość społeczną.

Natomiast opinie nt. znaczenia CSR dla rozwoju podstawowej działalności firmy 
pokazują, jak różne jest podejście do kwestii społecznych w polskim biznesie. W gru-
pie respondentów powyżej 55 roku życia ok. 11 % uważa, że CSR nie pomaga w dzia-
łaniach rynkowych, a blisko 89 % nie umie go oszacować. W grupie wiekowej 33–55 
lat ok. 9,5 % ocenia CSR jako bardzo istotną dla prowadzenia działalności podsta-
wowej. Generalnie jednak dominują odpowiedzi neutralne, wyważone lub unikanie 
zajmowania stanowiska („nie wiem, nie mam zdania, trudno powiedzieć”). Poka-
zuje to, że badane podmioty nie traktują społecznej odpowiedzialności biznesu jako 
znaczącego trendu, któremu trzeba się poddać, aby skutecznie konkurować. Wydaje 
się raczej, że konieczność uwzględniania kwestii społecznych w strategii i kulturze 
organizacyjnej jest postrzegana jako abstrakcyjna.

Przedmiotem zainteresowania w ostatnim rozdziale są wybrane zagadnienia doty-
czące uwarunkowań terytorialnego zasięgu działania przedsiębiorstw. Autorzy wska-
zują w nim m.in. na problemy rozwoju regionalnego. Omawiają przy tym czynniki 
ekonomiczne, społeczne, techniczne i ekologiczne, jakie determinują zmiany ryn-
kowe i rozwój lokalny.

Do najważniejszych wniosków zaprezentowanych badań można zaliczyć te 
o związku między regionalnością a działalnością przedsiębiorstw, o większym wpły-
wie rozwoju społeczno -ekonomicznego regionów na przedsiębiorstwo, niż relacji od-
wrotnej. Ponadto zaprezentowane techniki badań i mierniki ocen mają duży walor 
metodyczny. Stanowią gotowy wzorzec dla przyszłych badaczy, chcących weryfiko-
wać podobne tezy lub prowadzić podobne badania na innej próbie podmiotów.

Reasumując, książka pt. Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój pod redakcją Mariana 
Strużyckiego stanowi kompendium wiedzy dla zainteresowanych konkurowaniem 
przedsiębiorstw w jego aspekcie regionalnym. Dostarcza bardzo dużo interesujących 
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informacji nt. zachowań polskich przedsiębiorstw, inspirując do dalszych badań. 
Książka ta została napisana z dużą dbałością o kwestie poznawcze i metodologiczne. 
Sądzę, że jako monografia z założenia jest kierowana przede wszystkim do przedsta-
wicieli środowiska naukowego. Jednak i praktycy znajdą w niej wnikliwą diagnozę 
własnych działań oraz wskazówki, jak skutecznie rozwijać przedsiębiorstwo.

Grażyna Aniszewska

PaulinaRoszkowska

Rewolucjawraportowaniubiznesowym. 
Interesariusze,konkurencyjność, 
społecznaodpowiedzialność

Difin,Warszawa2011

W tym roku na rynku wydawniczym ukazała się interesująca książka Pauliny 
Roszkowskiej pt. Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkuren‑
cyjność, społeczna odpowiedzialność wydana przez Wydawnictwo Difin.

We współczesnym świecie przedsiębiorstwa, które chcą odnieść sukces ryn-
kowy, muszą być społecznie odpowiedzialne. W swojej działalnością muszą 
uwzględniać nie tylko cele swoich właścicieli lecz także pozostałych interesa-
riuszy, którzy oczekują, że będą przynosić zyski, chronić środowisko naturalne, 
przestrzegać prawa, postępować etycznie oraz wspierać społeczeństwo. Zatem 
można stwierdzić, że muszą brać pod uwagę cele interesariuszy w czterech wy-
miarach: ekonomii, prawa, etyki, filantropii.

Każde przedsiębiorstwo jest zmuszone wdrażać koncepcje zrównoważonego roz-
woju, która zakłada takie wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, aby mogło mieć 
przewagę konkurencyjną obecnie oraz w przyszłości. Jest to rozwój przedsiębiorstwa, 
który umożliwia realizację jego dzisiejszych celów, bez naruszania możliwości reali-
zacji celów w przyszłości. Rozwój ten musi odbywać się w taki sposób, aby nie nisz-
czyć szans na jego przyszłe sukcesy, nie kreować dzisiejszych przewag konkurencyj-
nych kosztem przewag, które może uzyskać w przyszłości.

Nowe wymagania klientów zmuszają przedsiębiorstwa do zaspokajania ich 
potrzeb wykraczających dalece poza sam produkt i typowe elementy klasycznego 
marketingu mix. Klienci coraz częściej chcą znać całą historię powstania produktu 
oraz jego wpływu na środowisko naturalne. Nie jest im obojętny społeczny wizerunek 
producenta. Muszą działać z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz na rzecz 
środowiska, w którym funkcjonują. Ważny staje się sposób traktowania przez nich 
pracowników, dostawców czy nawet konkurentów.
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Koncepcja społecznej odpowiedzialności jest odpowiedzią na oczekiwania spo-
łeczeństwa wobec działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa muszą kłaść 
większy nacisk na aspekty etyczne oraz społeczne, działać zgodnie z oczekiwa-
niami swoich interesariuszy, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz po-
winny zauważać i zaspakajać potrzeby środowiska, w którym funkcjonują. Spo-
łeczna odpowiedzialność powinna wynikać z czystych intencji przedsiębiorstwa 
oraz chęci poprawy jakości życia wszystkich grup interesariuszy oraz przyszłych 
pokoleń. Prowadzenie działalności gospodarczej w taki sposób, aby minimalizo-
wać negatywne skutki oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne 
i społeczne staje się jednym z jego kluczowych celów.

Wartość przedsiębiorstw nie zależy tylko od ich wyników finansowych, ale między 
innymi od kontaktów z interesariuszami. Występuje potrzeba stałego dialogu spo-
łecznego. Istotne staje się, w jaki sposób przedsiębiorstwa komunikują się ze swoimi 
interesariuszami. Jest to jeden z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw. 
Sposób komunikowania w znaczącym stopniu wpływa na to, jak interesariusze po-
strzegają przedsiębiorstwo.

Recenzowana książka jest pierwszym w Polsce całościowym kompendium wiedzy 
na temat komunikowania działań przedsiębiorstwa z obszaru społecznej odpowie-
dzialności. Autorka udziela odpowiedzi na cztery podstawowe pytania: Co raporto-
wać?, Komu raportować?, Po co raportować? Jak raportować? 

Odpowiadając na pierwsze pytanie, Autorka stwierdza, że należy raportować „wy-
niki działań przedsiębiorstw uwzględniające interes społeczny i ochronę środowi-
ska naturalnego w strategii i operacjach biznesowych podmiotów gospodarczych”1. 
Słuszne jest podejście prezentowane w książce, że społeczna odpowiedzialność biz-
nesu musi być wpisana nie tylko w strategie przedsiębiorstwa, lecz także w działania 
operacyjne. Autorka zauważa, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 
i koncepcja zrównoważonego rozwoju to dwie osobne koncepcje. Natomiast należy 
zaznaczyć, że są one ze sobą powiązane. Koncepcja społecznej odpowiedzialności 
biznesu uwzględnia założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Bez zrównowa-
żonego rozwoju nie można mówić o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 
W książce tej w sposób syntetyczny przedstawiono dwa najbardziej praktyczne mo-
dele społecznej odpowiedzialności biznesu, jakimi są model Davisa i model Carrolla. 
Autorka przestawiła rzeczowe argumenty przemawiające za społeczną odpowiedzial-
nością biznesu i przeciw niej. W tej części książki niestety zabrakło szczegółowej od-
powiedzi na postawione pytanie: Co raportować? 

Udzielając odpowiedzi na drugie pytanie: Komu raportować?, Autorka zwró-
ciła słusznie uwagę, że nie wystarczy już przekazywać informacji tylko właścicielom 

1 P. Roszkowska, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna od‑
powiedzialność, Difin, Warszawa 2011, s. 7.
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przedsiębiorstw, ale należy również je przekazywać innym interesariuszom. W spo-
sób kompetentny została przedstawiona teoria interesariuszy. Ważnym omówio-
nym zagadnieniem są luki informacyjne występujące pomiędzy interesariuszami 
a menedżerami sporządzającymi raporty. Interesujące są wyniki zaprezentowanych 
światowych badań dotyczących korzyści płynących z dobrego ujawniania informa-
cji. Lektura tej części książki pozostawia pewien niedosyt dotyczący istoty raportów 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zagadnienie to zostało zaprezento-
wane bardzo ogólnie. Należy jednak nadmienić, że jest rozwinięte w dalszej części 
książki. Bardzo przekonywująca jest analiza zestawienia publikacji raportów spo-
łecznych w Polsce i na świecie. Moim zdaniem nie uprawniony jest pogląd zawarty 
w książce, że „ raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw weszło 
na ścieżkę dynamicznego rozwoju w Polsce i na świecie”2. Moim zdaniem w Polsce 
raportowanie społeczne jest w początkowej fazie. Dopiero w najbliższych latach po-
winien nastąpić rozwój raportowania społecznego po uświadomieniu przez przed-
siębiorstwa korzyści wynikających ze sporządzania tego typów raportów. Zgadzam 
się z poglądem Autorki, że „ raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstwa staje się niezbędne, by sprawozdawczość dotycząca operacji biznesowych 
przedsiębiorstwa i ich wpływu na otoczenie była kompleksowa”3.

Odpowiadając na trzecie pytanie: Po co raportować?, przedstawiono różne po-
wody raportowania. Autorka poświęca najwięcej uwagi jednemu z nich, którym jest 
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Również uważam, że jest to jeden 
z głównych powodów. Nie mniej jednak nie można zapominać o innych, również 
bardzo istotnych. W sposób bardzo przekonywujący w oparciu o własne badania 
Autorka udowadnia, że raportowanie społeczne poprawia konkurencyjność przed-
siębiorstwa.

Odpowiadając na pytanie czwarte: Jak raportować?, Autorka przedstawia sposób 
tworzenia raportów społecznej odpowiedzialności. Opisuje m.in. regulacje narodowe 
dotyczące tworzenia raportów społecznych oraz przedstawia uniwersalny model ra-
portowania społecznej odpowiedzialności społecznej. Szkoda, że w książce nie zo-
stały przedstawione wytyczne do sporządzania raportów społecznych oraz w jaki 
sposób dokonuje się ich oceny.

Mocną stroną recenzowanej monografii jest zaprezentowanie wyników rożnych 
badań, zarówno światowych, jak i krajowych, dotyczących omawianej problematyki 
oraz własnych badań przeprowadzonych przez Autorkę. Dzięki nim lepiej zobrazo-
wano problemy i trendy dotyczące raportowania społecznego.

Zaletą książki jest jej wymiar praktyczny. Autorka na przykładach przedstawia 
wybrane elementy raportowania społecznego dotyczące: treści i jakości raportów, 

2 Ibidem, s. 84.
3 Ibidem, s. 85.
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integracji społecznej odpowiedzialności ze strategią biznesową, zakresu raporto-
wania, dialogu z interesariuszami oraz zewnętrznej weryfikacji raportów. Również 
w każdej części książki w swoich rozważaniach odwołuje się do licznych przykładów 
z praktyki gospodarczej. Rozdział piąty książki pt: Cechy modelowego raportu społecz‑
nej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na przykładach jest szczególnie przydatny dla 
osób wywodzących się z praktyki gospodarczej. Po lekturze tego rozdziału dowiedzą 
się, na co należy zwracać uwagę, opracowując taki rodzaj raportu.

Na uwagę zasługuje fakt, że do napisania recenzowanej książki Autorka wyko-
rzystała bogatą i aktualną literaturę przedmiotu, zarówno polską, jak i zagraniczną. 
Dzięki czemu zawarte są w niej bogate treści poznawcze.

Z uwagi na monograficzny charakter publikacji, wagę zagadnień w niej porusza-
nych oraz kompleksowe ujęcie tematu może być ona z powodzeniem wykorzystywana 
przez pracowników naukowych zajmujących się problematyką społecznej odpowie-
dzialności biznesu oraz studentów przede wszystkim kierunku zarządzania. Przejrzy-
sty sposób przedstawienia omawianych kwestii oraz wymiar praktyczny recenzowanej 
książki pozwalają również ją zarekomendować praktykom gospodarczym.

Piotr Wachowiak

Współczesnewyzwaniadlaprzedsiębiorstw. 
Komunikacjazrynkiem,zarządzanieproduktami,
motywowaniepracowników

podredakcjąMariiAluchny 
OficynaWydawniczaSGH,Warszawa2010

Z zaciekawieniem sięgnęłam po lekturę książki pt. Współczesne wyzwania dla 
przedsiębiorstw. Komunikacja z rynkiem, zarządzanie produktami, motywowanie pra‑
cowników napisanej pod redakcją naukową Marii Aluchny. Sam tytuł wydaje się być 
bardzo atrakcyjny, przede wszystkim dlatego, że należy spodziewać się prezentacji 
szerokiego spektrum problemów zaprezentowanych przez autorów oraz ich aktual-
ności i nowości. Takie były moje oczekiwania. Miałam jednak świadomość, że tak 
pojemny temat książki zawsze będzie budził większe oczekiwania niż zawartość po-
zycji literaturowej. Również należy wziąć pod uwagę fakt, że Autorzy tekstów mają 
prawo do wyboru tych problemów, które uznają za istotne i nie zawsze Ich wybór 
musi całkowicie się pokrywać z listą Czytelnika. Zawsze zatem będzie niedosyt. To 
dobrze, gdyż zawsze będzie okazja do napisania kolejnej publikacji, która podejmie 
aspekty dotychczas pominięte. 
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Książka składa się z ośmiu autonomicznych rozdziałów, dość luźno ze sobą zwią-
zanych merytorycznie. Zróżnicowana jest również adekwatność treści poszczegól-
nych części do tytułu ogólnego pozycji. Postrzegając ten problem, Autorka redagu-
jąca salwowała się zamieszczeniem podtytułu książki oraz dzieląc pozycje na dwie 
części: Wyzwania dla przedsiębiorstw – wpływ otoczenia oraz Wyzwania dla przed‑
siębiorstw – zarządzanie organizacją. 

Pierwsza część zawiera artykuły o charakterze ogólnym, niektóre wręcz przekro-
jowym. W moim subiektywnym przekonaniu ta część książki merytorycznie jest 
znacznie lepsza. 

Do rozdziałów ogólnych i jednocześnie najbliższych tematowi książki należy za-
liczyć teksty M. Aluchny i B. Mierzejewskiej. 

M. Aluchna w tekście pt. Wyzwania dla przedsiębiorstw we współczesnym świe‑
cie nakreśliła ogólny obraz zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa, wykorzystując 
w tym celu podejście PESTEL. Autorka zaprezentowała zjawiska i procesy zacho-
dzące w związku z szeroko rozumianą globalizacją. Podkreśliła, że globalizacja odci-
ska swoje piętno we wszystkich obszarach makrootoczenia przedsiębiorstwa. Przed-
stawiła zmiany w otoczeniu ekonomicznym, demograficznym, społecznym oraz 
międzynarodowym. Następnie dokonała wyboru głównych kierunków zachowań 
przedsiębiorstw wobec zmian zachodzących w ich otoczeniu globalnym. Za najważ-
niejsze M. Aluchna uznała: outsourcing i lean management, większą koncentrację 
na klienta, szukanie wyzwań strategicznych poprzez koncepcję błękitnego oceanu, 
ład korporacyjny, wzrost znaczenia społecznej odpowiedzialności i transparentno-
ści przedsiębiorstw. 

Trudno nie zgodzić się z Autorką, że przedstawione przez Nią koncepcje należą 
w ostatnich latach do obszarów bardziej dyskutowanych zarówno przez kadrę za-
rządczą korporacji, jak i naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu. Myślę, że lista 
tych wyzwań i reakcji na niezwykle turbulentne otoczenie (bliższe i dalsze) nie jest 
wyczerpana. Nawet nie może być. Jednak w tym rozdziale zabrakło podjęcia pro-
blemu zmiany nastawienia przedsiębiorstw do sposobu ich rozwoju, a w szczegól-
ności do współpracy. Globalizacja wymusiła na przedsiębiorstwach podjęcie szerszej 
współpracy z dostawcami, odbiorcami i konkurentami. W ostatnich latach można 
zaobserwować wręcz skokowy wzrost liczby związków kooperacyjnych: pojedyn-
czych i mnogich, tworzenie sieci (w tym klastrów). Również w ostatnich latach firmy 
gremialnie decydują się na tworzenie relacji kooperencyjnych. Powyższej uwagi nie 
należy traktować jako zarzutu, a jedynie jako drobne dopełnienie do przedstawionej 
przez M. Aluchnę listy głównych problemów, z jakimi muszą się zmagać przedsię-
biorstwa we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. 

Ciekawym głosem w dyskusji jest rozdział B. Mierzejewskiej pt. Innowacje – 
trendy, wyzwania strategie. Na początku Autorka postawiła pytanie: czy kryzys jest 
wyzwaniem, czy też szansą rozwoju? Pewnie zasadnym byłoby rozważyć kwestie 
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zagrożenia i szans rozwojowych dla przedsiębiorstw, gdyż sytuacja kryzysowa jest 
niewątpliwie wyzwaniem dla organizacji, a dla wielu z nich również i okazją na szyb-
szy rozwój. 

Zdaniem Autorki sposobem rozwoju przedsiębiorstwa mogą stać się innowacje. 
Dla B. Mierzejewskiej siłami napędowymi innowacji są przede wszystkim: otwar-
tość, partycypacja, nass customization, crowdsourcing i wiedza partnerów oraz klient 
2.0. Autorka ze swadą referuje każdy z tych trendów, który staje się dobrym punk-
tem wyjścia do rozważań nad pojęciem innowacji, wskazując na znacznie szersze 
współczesne pole semantyczne pojęcia. Posiłkując się koncepcją otwartych inno-
wacji, B. Mierzejewska słusznie podkreśliła możliwości różnorodności źródeł in-
nowacji, mnogość i złożoność etapów procesu innowacyjnego oraz jego znaczenie 
w strategii przedsiębiorstwa. 

Również kwestie innowacji podejmuje M. Pindelski w rozdziale pt. Wycenia pro‑
duktów innowacyjnych. Autor zastanawia się, ile trzeba zapłacić za innowację w pro-
dukcie i jakie powinny być brane wyznaczniki ceny. 

Została dokonana prezentacja różnych sposobów wyceny (na podstawie cen pro-
duktów konkurencyjnych, wartości dla nabywcy, poziomu koszów, celów strategicz-
nych, zastosowania teorii opcji. Autor nie daje jednej odpowiedzi, gdyż ma świado-
mość mnogości i różnorodności czynników wpływających na cenę. Sam przegląd 
metod wyceny pobudza Czytelnika do zastanowienia się i pogłębionej analizy pro-
blemu. 

M. Pindelski jest autorem kolejnego rozdziału (Zastosowanie analizy con‑joint 
w wycenie nowych produktów), który bada kwestie wyceny produktów nowych. Tym 
razem akcent jest położony na zastosowanie analizy con‑joint, uwzględniającej wiele 
zmiennych w podejmowaniu decyzji przy wycenie. Oprócz prezentacji idei metody 
analizy zaprezentowano przykład zastosowania analizy con‑joint przy wycenie telefo-
nów komórkowych trzech marek (Nokia, Samsung i Sony-Erisson). Egzemplifikacja 
zaprezentowanej metody uzmysławia Czytelnikowi jej istotność w polityce cenowej 
i produktowej przedsiębiorstwa, co ma istotne znaczenie dla sukcesu sprzedawanych 
produktów oraz całej organizacji. 

Druga część książki poświęcona jest zagadnieniom wewnętrznym przedsiębior-
stwa. Zostały zaprezentowane problemy związane głównie z pozycją pracownika oraz 
działaniami natury organizacyjnej. Autorzy poszczególnych rozdziałów nie skupiają 
się na aspektach związanych z głównym tematem książki, a raczej ograniczyli się 
do bardzo wąskiego zakresu problemów, prezentując je narzędziowo i podręczni-
kowo. Mocną stroną tych tekstów jest niewątpliwie strona empiryczna. Ze względu 
na bardzo wąskie traktowanie wyzwań organizacyjnych współczesnych przedsię-
biorstw Czytelnik, oddając się lekturze rozdziałów tej części, odczuwa chyba naj-
większy niedosyt. 
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Z części poświęconej wyzwaniom związanym z zarządzaniem organizacją na 
uwagę zasługują trzy rozdziały. Dwa pierwsze są autorstwa R. Mrówki: Systemy mo‑
tywacji, oceny i świadomego rozwoju pracowników jako narzędzie komunikacji we‑
wnątrz organizacji na przykładzie firmy produkcyjnej z branży budowlanej oraz Wy‑
korzystanie badań satysfakcji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autor, 
wychodząc od prezentacji modelu J.R. Hackmana i G.R. Oldhama, wskazał, że sku-
teczne motywowanie jest jednym z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa. 
Na tym tle zaprezentował wyniki badań empirycznych na próbie 579 pracowników 
z firmy X dotyczące poziomu satysfakcji pracowników. Wyniki tych badań stały się 
podstawą do opracowania postulatów działań dla kadry menedżerskiej analizowanej 
organizacji. Obejmowały głównie poprawę jakości przepływu informacji, indywidu-
alizację podejścia do pracowników szeregowych, organizację dodatkowych szkoleń 
i opracowanie nowych ścieżek kariery. 

Doceniając wysiłek Autora w przeprowadzeniu badań ilościowych, należy rozwa-
żyć możliwość prowadzenia na tej próbie badań powtarzalnych. Wtedy można byłoby 
określić zasadność postulatów Autora oraz skuteczność działań kadry kierowniczej 
w kierunku właściwego motywowania pracowników. 

Drugi rozdział autorstwa R. Mrówki również dotyczy badań satysfakcji. W nim 
Autor zaprezentował proces przeprowadzenia badań satysfakcji pracowników z wy-
odrębnieniem poszczególnych etapów analiz oraz konkretnych działań. Ze względu 
na techniczny i propedeutyczny charakter tego rozdziału wydaje się zasadna zmiana 
sekwencji omawianych tekstów R. Mrówki. Jednocześnie mam duże wątpliwości, czy 
tak techniczny tekst (wręcz poradnikowy) powinien być umieszczony w książce po-
święconej współczesnym wyzwaniom i kierunkom działań przedsiębiorstw. 

Ostatnim rozdziałem książki jest tekst J. Żukowskiej i M. Pindelskiego pt. Przegląd 
ocen pracowniczych. Autorzy zaprezentowali wachlarz narzędzi oceny pracowniczej, 
wśród których znalazły się: ocena 180 stopni, ocena 270 stopni, ocena 360 stopni, 
metoda Assesment Center, metoda Development Center oraz skale kwalifikacyjne. 
Również i ten tekst ma charakter podręcznikowy. Budzi on jednak niedosyt u Czytel-
nika, biorąc pod uwagę główny nurt tematyczny książki. Szukałam odpowiedzi m.in. 
na takie pytania, jak: na ile opisane narzędzia są wyzwaniem dla przedsiębiorstwa 
i na ile są one istotne w praktycznym zastosowaniu. Ponadto, biorąc pod uwagę tre-
ści z rozdziału pierwszego książki (autorstwa M. Aluchny), należałoby się zastanowić 
czy przeobrażenia strategiczne przedsiębiorstw powodują również zmiany istotności 
i w sposobie zastosowania poszczególnych narzędzi analitycznych. Należy przypusz-
czać, że te problemy będą przedmiotem analiz Autorów w kolejnych publikacjach. 

Lektura książki pod redakcją M. Aluchny jest niewątpliwie ciekawa, choć z pew-
nością będzie budziła zróżnicowane opinie. Na pewno można poszerzyć swoją ogólną 
wiedzę o wybrane aspekty zarządzania. Pozycja ma swoje niedociągnięcia, ale i mocne 
strony. Słabszą stroną pozycji jest przypadkowy dobór i sekwencja artykułów luźno 
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związanych z głównym tytułem książki i o zróżnicowanym poziomie merytorycz-
nym. Dodatkowo zauważalna jest duża autonomia rozdziałów i niedostatek nawią-
zań do innych tekstów zawartych w książce o podobnej tematyce. 

Pozycja ma również silne atuty. Autorzy poszczególnych tekstów zdecydowali 
się zmierzyć z trudną i turbulentną rzeczywistością gospodarczą, w której procesy 
i zjawiska pojawiają się nagle i charakteryzują znaczną dynamiką rozwoju. Podjęli 
się opracowania bardzo złożonej i ambitnej problematyki. Książkę pod reakcją M. 
Aluchny należy traktować jako pierwszą z serii, która będzie miała wspólny tytuł: 
Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, natomiast podtytuły będą określać za-
kres omawianej w każdej pozycji problematyki. Oznacza to, że omawianej książki 
nie należy traktować jako dzieło skończone, ale otwierające szerszą dyskusję na te-
mat współczesnych problemów w naukach o zarządzaniu. 

Joanna Cygler
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OfICYNAWYDAWNICZA 
SGHPOLECA

Zarządzaniewartościąklienta 
wprzedsiębiorstwachwPolsce

redakcjanaukowabarbaraDobiegała‑Korona  
i TymoteuszDoligalski

Współczesne przedsiębiorstwa konkurują na wielu rynkach, najważniejszy z nich 
to rynek klientów. Dostarczają oni bowiem przedsiębiorstwu różnych wartości, wśród 
których najważniejsze są wpływy. Wpływy przyciągają uczestników innych rynków, 
takich jak: akcjonariusze, dostawcy oraz potencjalni pracownicy. Obszar tworzący 
wartość w przedsiębiorstwie migruje ze sfery technologiczno-produkcyjnej, opartej 
na majątku trwałym, w stronę relacji z klientami. W konsekwencji klienci na więk-
szości rynków stają się zasobem niezwykle cennym. Umiejętne zarządzanie warto-
ścią klienta poprzez rozwój trwałych i rentownych relacji z klientami stanowi deter-
minantę wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz poziomu jej zysku.

Opracowanie to, składające się z dwóch integralnych i dopełniających się części, 
dowodzi, że problem wartości dla klienta można przedstawić w różnych zakresach 
tematycznych, które się wzajemnie przenikają. Przedstawione wyniki badań mogą 
być pożyteczne dla szerokiego grona Czytelników, zarówno dla praktyków gospodar-
czych, jak i osób chcących rozszerzyć wiedzę na temat zachowań przedsiębiorców, 
szczególnie w czasach kryzysu. Jest to materiał, który może służyć także studentom 
w czasie pisania prac dyplomowych.

(z recenzji dr hab. Anny Dąbrowskiej, prof. SGH)
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Kryzysgospodarczy2008–2009wEuropieWschodniej
ipaństwachbałtyckich

podredakcjąKrzysztofafalkowskiego

Autorzy monografii podejmują ważną problematykę, której zgłębienie i analiza 
naukowa mają znaczenie nie tylko dla teorii nauk ekonomicznych, ale także dla po-
lityki i praktyki gospodarczej oraz współpracy międzynarodowej w regionie bałtyc-
kim i krajów Europy Wschodniej.

Monografia składa się z sześciu autorskich opracowań tworzących całościową analizę 
problematyki kryzysu gospodarczego, jaki miał miejsce w latach 2008–2009 w Europie 
Wschodniej i państwach bałtyckich. Rozważania odniesiono do gospodarki badanych 
krajów, a także do wybranych sektorów gospodarki czy problemów, takich jak: sektor 
energetyczny, transportowy, handel zagraniczny, współpraca inwestycyjna czy stosunki 
gospodarcze z Polską. Wskazano też na instytucjonalne uwarunkowania kryzysu gospo-
darczego 2008 –2009 w państwach bałtyckich i Europy Wschodniej. Przedstawiono spe-
cyfikę zjawisk kryzysowych w badanych krajach, ich przebieg i skutki, a także sposoby 
wychodzenia z kryzysu i dostosowania do nowych warunków funkcjonowania.

(na podstawie recenzji prof. dr hab. Elżbiety Marciszewskiej)

JanKomorowski

Celeiwartościwspółczesnegoprzedsiębiorstwa

Autor książki wychodzi z założenia, że dla menedżerów głównym problemem 
zarządzania przedsiębiorstwem jest właściwy wybór celów. Stwierdza, że cele finan-
sowe będące pochodną „maksymalizacji zysku na rzecz właścicieli kapitału”, jako 
idee pochodzące z okresu XIX-wiecznego kapitalizmu, nie odpowiadają współcze-
snym przedsiębiorstwom. Dyskusja na temat celów sprowadza się w istocie do kon-
struowania mechanizmu rozwoju przedsiębiorstwa. Autor uważa, że w określeniu 
celów punktem wyjścia jest analiza podmiotowości przedsiębiorstwa i wartości, ja-
kimi się ono kieruje. Wśród uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa traktowanego 
podmiotowo dostrzega się: jego osobowość, wolność gospodarowania, autonomię 
decyzji i ich racjonalność, kulturę wewnętrzną przedsiębiorstwa, zawieranie kom-
promisów, dążenie do równowagi, współpracę ze środowiskiem działania itd. Wy-
korzystanie wiedzy psychologicznej i socjologicznej umożliwia rozwiązywanie za-
gadnień zarządzania oraz finansów przedsiębiorstwa i prowadzi do rozwoju nowego 
kierunku ekonomii behawioralnej, opartej na filozofii personalizmu.
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OficynaWydawniczaSGHpoleca

MarcinWojtysiak‑Kotlarski

Ometodologiinaukekonomicznych
Ze względu na wagę podjętego zagadnienia, jego w dalszym ciągu niewielką po-

pularność i rangę w środowisku ekonomistów akademickich, a także z uwagi na in-
teresujące wywiady z kilkoma z nich, książka jest warta opublikowania.

(z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Bartkowiaka,  
prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Koncepcja pracy jest interesująca i niekonwencjonalna. Temat ważny, aktualny 
i inspirujący. Metodologia nauk ekonomicznych stanowi bowiem podstawowy ele-
ment wyznaczający paradygmat ekonomii, stąd potrzeba i uzasadnienie podejmowa-
nia badań i publikacji na ten temat. Opracowanie może być przydatne dla studentów 
i doktorantów przygotowujących prace z zakresu nauk ekonomicznych.

(z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej,
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)

MarcinWojtysiak‑Kotlarski

Teoriaprzedsiębiorstwaakoncepcjezarządzania
ipraktykabiznesu

Autor z ogromnym rozmachem podjął się bardzo wielkiego przedsięwzięcia, które 
zazwyczaj podejmują już bardzo dojrzali badacze, pragnący podsumować swój do-
robek życiowy. (...)

Potencjał w materiale zgromadzonym w książce (...) jest ogromny. (...) Praca Mar-
cina Wojtysiak-Kotlarskiego (...) wnosi do dyskusji naukowej w Polsce wiele nowa-
torstwa. Jest dobrym materiałem dla różnego typu studiów, w szczególności dru-
giego i trzeciego stopnia.

(z recenzji prof. dr. hab. Adama Nogi,
prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie)
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INfORMACJADLAAUTORÓW

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyj-
muje do publikacji:

artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi:  �

bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami klu-
czowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angiel-
skim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po 60 
znaków w każdym wierszu);
recenzje książek – objętość tekstu do 8 stron; �

informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach  �

i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych waż-
nych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron;
wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wy- �

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

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

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

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

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

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

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

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

Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.

Nadesłane artykuły będą przekazywane do recenzji pod warunkiem, że zo‑
staną przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
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WARUNKISPRZEDAŻY
I PReNuMeRAty

Głównydystrybutor:

OficynaWydawnicza 
SzkołyGłównejHandlowejwWarszawie

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

Wpłatynależydokonywaćnakonto 
56 1240 5918 1111 0010 2447 7803

Zamawiającrocznąprenumeratę,otrzymująPaństwo20%rabatu.
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kOMItet NAuk ORGANIZACJI 
IZARZĄDZANIA

POLSKIEJAKADEMIINAUK

MisjaKomitetu

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

CeleKomitetu

Reprezentowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania wobec innych nauk,  �

władz Akademii i innych Komitetów PAN, agend rządowych oraz organizacji 
międzynarodowych zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania;
Stymulowanie podnoszenia poziomu naukowego instytucji i ludzi tworzących  �

środowisko nauk o zarządzaniu;
Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokalne  �

i praktyków;
Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania; �

Internacjonalizacja działalności Komitetu. �
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SZKOŁAGŁÓWNAHANDLOWA
WWARSZAWIE

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

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

SGH oferuje nie tylko kształcenie na trzech stopniach studiów (licencjackie, ma-
gisterskie, doktoranckie), ale także:

ponad 90 studiów podyplomowych, �

2 programy MBA, �

Uniwersytet Trzeciego Wieku, �

Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny �

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

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

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