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SZyMON CyfERT*

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Jedną z kluczowych umiejętności współczesnych menedżerów jest zdolność do 
kreowania i wdrażania innowacji. Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w prak-
tyce zarządzania można wskazać na studia przypadków, których analiza pozwala na 
wyprowadzenie jednoznacznego wniosku, że w obecnych uwarunkowaniach mene-
dżerowie powinni koncentrować się na identyfikacji okazji w otoczeniu i kreowaniu 
innowacyjnych rozwiązań. Jednakże ,,innowacja” pozostanie wyłącznie zamiarem 
dopóty, dopóki nie zostanie w odpowiedni sposób urzeczywistniona. Menedżerowie, 
wskazując na zasoby, które ich zdaniem są krytyczne dla skutecznego i efektywnego 
wdrażania innowacji, najczęściej definiują katalog zmiennych, wśród których bra-
kuje istotnego elementu zapewniającego spójność działań podejmowanych w orga-
nizacji – zaufania. Bez zaufania, odnoszącego się zarówno do wymiaru działań re-
alizowanych w zewnętrznej sieci powiązań, jak i działań wewnątrzorganizacyjnych, 
menedżerowie nie będą w stanie pozyskać odpowiednich zasobów, ani też zapewnić 
wymaganego poziomu efektywności działań.

Znaczenie zaufania jako istotnego czynnika sukcesu organizacji bywa często ne-
gowane, ponieważ zaufanie należy do kategorii pojęć, których zdefiniowanie, pomiar 
i interpretacja jest przedsięwzięciem złożonym i czasochłonnym. Nie odnosząc się 
w tym miejscu do zagadnień natury metodycznej i operacyjnej, należy podkreślić, że 
kształtowanie opartych na zaufaniu relacji zarówno z kontrahentami, jak i współpra-
cownikami jest niezwykle ważne dla długofalowego powodzenia organizacji. Koope-
rujące podmioty obdarzone wysokim poziomem zaufania będą skłonne do podej-
mowania przedsięwzięć o relatywnie wyższym poziomie ryzyka, co przełoży się na 
ponadprzeciętny poziom marży, natomiast pracownicy i współpracownicy będą nie 
tylko akceptowali pomysły strategiczne, lecz także będą wierzyli w skuteczność ich 
realizacji, zaufają decyzjom menedżerów i uwierzą w sens podejmowanych działań.

Zagadnienie zaufania, jeżeli jest uwzględniane w procesach decyzyjnych, naj-
częściej jest analizowanie w kategoriach współpracy z kooperantami, pomija się 

* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – dr hab. Szymon Cyfert, prof. Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

SGH_275_2012_10_114 OiK3.indb   7 11/12/12   11:28 AM



Od Redaktora Naczelnego

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 3 / 2012 (152)8

natomiast, jako coś oczywistego, zaufanie pracowników do kierowników i współ-
pracowników. Ta ostania kategoria jest o tyle ważna, że determinuje zarówno kształt 
kultury organizacyjnej, jak również stanowi istotny komponent organizacji uczącej 
się. Zaufanie powinno stać się fundamentem kultury organizacyjnej, w której pra-
cownicy będą współdziałać, będą zainteresowani tym, co myślą ich współpracownicy, 
będą gotowi słuchać i będą otwarci na oddziaływanie kierownicze i wpływ współ-
pracowników. Także z perspektywy menedżera istotne jest dysponowanie wysokim 
poziomem zaufania, tak aby członkowie zespołu odczuwali swoją podmiotowość 
niezależnie od podjętej decyzji. W harmonijnie działających zespołach, w których 
poziom zaufania do przywódcy jest relatywnie wysoki, menedżer posiada dużą swo-
bodę w procesie decyzyjnym i nie musi każdorazowo uzasadniać swoich wyborów. 
Natomiast w zespołach, w których poziom zaufania jest niski, pracownicy często 
podważają zasadność dokonywanych wyborów.

Dagmara Lewicka analizuje relacje zawiązujące się pomiędzy współpracą, zaufa-
niem i innowacyjnością w organizacji. Przyjęcie założenia, że zaufanie, traktowane 
w kategoriach fundamentu społecznych interakcji, wpływa na efektywność wprowa-
dzania innowacji, stanowi dla Autorki podstawę do przeprowadzenia postępowania 
badawczego, którego wyniki potwierdzają celowość budowania zespołów opartych 
na zaufaniu. 

Katarzyna Czop oraz Agnieszka Leszczyńska podejmują próbę udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie o to, czy wykorzystanie mechanizmów zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa wpływa na wzrost poziomu organizacyjnego zaangażowania i lo-
jalność pracowników. Rezultaty przeprowadzonego postępowania pozwalają im na 
wyprowadzenie wniosku o braku przełożenia podejmowanych przez przedsiębior-
stwo inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, na wzrost poziomu zaangażo-
wania pracowników. 

U podstaw artykułu Pawła Szwieca leży założenie o wpływie twórczości pracow-
ników na efektywność procesów kreowania przewagi konkurencyjnej. Autor włą-
czając się w dyskusję nad grupowymi uwarunkowaniami twórczości pracowników, 
definiuje zjawiska sprzyjające twórczości pracowniczej. 

Przedmiotem rozważań w artykule Agaty Lulewicz-Sas jest ocena przydatności 
badań ewaluacyjnych w procesie podejmowania decyzji. Autorka definiując korzyści 
wynikające z zastosowania badań ewaluacyjnych, znajdujące przełożenie na efektyw-
ność procesów decyzyjnych, wskazuje na zasadność rozszerzenia ewaluacji na pro-
cesy oceny przedsięwzięć realizowanych poza sektorem publicznym. 

Wskazując na znaczenie przewag konkurencyjnych obszarów recepcji turystycz-
nej, Maciej Dębski dokonuje weryfikacji hipotezy o deficycie współpracy pomię-
dzy interesariuszami destynacji. Przeprowadzone postępowanie badawcze stanowi 
dla Autora podstawę do wyprowadzenia wniosku o konieczności promowania idei 
współpracy wśród interesariuszy destynacji.
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Od Redaktora Naczelnego

Artykuł autorstwa Ewy Sońty-Drączkowskiej stanowi próbę włączenia się w dys-
kusję nad przyczynami obniżenia poziomu efektywności wdrażania projektów in-
formatycznych realizowanych z udziałem zewnętrznych dostawców. Autorka ana-
lizując potencjalne korzyści partnerów w projektach informatycznych, wskazuje na 
konieczność ustrukturyzowania postępowania przetargowego oraz doskonalenia 
kompetencji zarządzania projektami. 

Punktem wyjścia w artykule Marleny Dzikowskiej jest przyjęcie założenia o po-
wszechności procesów delokalizacji modułów łańcucha wartości, przekładających 
się na wzrost liczby przedsięwzięć określanych mianem zarządzania globalnym łań-
cuchem dostaw. Definiując możliwe do zdyskontowania korzyści, wynikające z re-
alizacji tego typu działań, Autorka postuluje konieczność optymalizacji łańcuchów 
wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia poziomu ich konkurencyjności.

Milena Ratajczak-Mrozek analizuje zagadnienie barier współpracy przedsię-
biorstw z podmiotami ich otoczenia biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
podmiotów zagranicznych. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło Au-
torce na wyprowadzenie wniosku, że główny czynnik ograniczający kooperację sta-
nowi trudność znalezienia właściwych partnerów biznesowych.

Życzę ciekawej lektury!
Szymon Cyfert
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DAGMARA LEWICKA*

RELACJE MIęDZy ZAUfANIEM 
HORyZONTALNyM, WSPÓŁPRACĄ 

I KULTURĄ PROINNOWACyJNĄ

Wprowadzenie

Zarządzanie kapitałem ludzkim ulega istotnym zmianom wynikającym z globa-
lizacji, rozwoju technologii teleinformacyjnych oraz gospodarki opartej na wiedzy. 
Przed organizacjami stoi wymóg elastyczności mający na celu zapewnienia jej kon-
kurencyjności. Przejawia się on w różnych wymiarach funkcjonowania organizacji, 
zdolności do wprowadzania zmian, podejmowania działań optymalnych pod wzglę-
dem czasu, wysiłku, kosztów i produktywności. Podyktowane jest to warunkami 
otoczenia kreowanymi w głównej mierze przez procesy globalizacyjne, integrację 
i szereg innych czynników dynamicznie zmieniających środowisko funkcjonowania 
przedsiębiorstw [41, s. 339–348]. 

Pracownicy stają się głównym źródłem kreowania wartości, zaczyna się ich trak-
tować jak kapitał, dźwignię zysków. W związku z tym znaczenia nabiera dbałość 
o rozwój kompetencji pracowników, tworzenie sprzyjających rozwojowi i uczeniu 
się warunków pracy jako działań integrujących kluczowych pracowników z przed-
siębiorstwem. Zmienne otoczenie zmusza do zrewidowania oczekiwań wobec pra-
cowników, którzy, aby sprostać wymogom otoczenia, powinni wykazywać inicjatywę, 
zachowania proaktywne, zaangażowanie w pełnione role i gotowość do jak najwyż-
szego spełniania oczekiwanych standardów. Elastyczne organizacje potrzebują pra-
cowników prezentujących wysoką energię działania, pewność siebie, entuzjazm, 
pasję i oddanie dla swojej pracy. Oczekuje się od nich osiągania ponadprzeciętnych 
wyników, tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz kreowania wiedzy w organizacji. 
W dzisiejszych czasach, kiedy innowacja jest raczej efektem interdyscyplinarnej pracy 

* Dr hab. Dagmara Lewicka – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
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całego zespołu ludzi niż olśnieniem pojedynczej osoby, a zasoby niematerialne stają 
się najważniejszym czynnikiem sukcesu rynkowego [5, s. 393–404], warto skoncen-
trować się na identyfikacji i analizie społecznych czynników wpływających na gene-
rowanie innowacji w przedsiębiorstwie [6, s. 349–359]. 

Jako jeden ze społecznych czynników sprzyjających innowacyjności wskazuje się 
zaufanie [27, s. 30–39; 37, s. 193–207; 26, s. 149–156; 8; 14, s. 45–67]. 

Zaufanie i współpraca a innowacyjność

Znaczenie zaufania dla sukcesu organizacji jest bardzo istotne, zarówno perspek-
tywie wewnątrz-, jak i zewnątrzorganizacyjnej. W dzisiejszych czasach „organiza-
cje nie są budowane na sile, lecz na zaufaniu” [15, s. 65]. Na wartość firm w prze-
ważającej mierze składają się czynniki niematerialne oparte na zaufaniu (reputacja, 
goodwill), tzw. kapitał wiarygodności, ufności [34; 20]. Zaufanie dzięki swoim wła-
snościom może kreować stałą przewagę konkurencyjną w organizacjach opartych 
na wiedzy. Silne i średnie przejawy zaufania mogą być źródłem przewagi konkuren-
cyjnej [12]. Jak wskazuje Aburdene [1], zaufanie i uczciwość przekładają się bezpo-
średnio na dochód, zysk i dobrą koniunkturę.

Zaufanie wydaje się być krytycznym czynnikiem sukcesu w większości relacji 
wewnątrzorganizacyjnych. Autorzy zajmujący się tą problematyką podkreślają, że 
zaufanie jest esencjonalnym elementem kreowania relacji [30], podstawą rozwoju 
otwartej komunikacji i dialogu, sprzyja współpracy, a w konsekwencji realizacji 
wspólnych celów [4, s. 607–617].

Jako jedną z przyczyn wzrostu znaczenia zaufania wymienia się coraz większe zna-
czenie pracy zespołowej. Nie wystarczą już wiedza, umiejętności i doświadczenie wy-
jątkowej jednostki, następuje odejście od pracy wykonywanej samodzielnie na rzecz 
pracy zespołowej, łączącej kompetencje kilku osób. Współpraca przy niejednokrotnie 
bardzo złożonych projektach jest także związana z koniecznością polegania na rezulta-
tach pracy innych i pociąga za sobą większe zapotrzebowanie na zaufanie w zespołach. 
Jak wskazuje Sztompka [34, s. 138], „Ludzie najczęściej działają w obecności innych 
i w połączeniu z działaniami wielu innych osób. Do współpracy dochodzi wtedy, gdy 
działając wspólnie, zmierzają razem ku jakiemuś celowi, którego nie da się osiągnąć 
samodzielnie. W takich sytuacjach sukces jednostki zależy od działań podejmowanych 
przez innych (...) zwiększa to niepewność i ryzyko. Dlatego zaufanie staje się w takiej 
sytuacji tak istotne. Jest warunkiem koniecznym, a jednocześnie produktem udanej 
współpracy”. Analizując bariery i zagrożenia efektywnej współpracy, często wskazuje 
się między innymi na niski poziom zaufania [23]. Prowadzone badania potwierdzają, że 
zaufanie jest niezbędnym warunkiem dla efektywnego funkcjonowania zespołów [13, 
s. 605–622]. Zaufanie wpływa na sposób funkcjonowania zespołu i osiągane wyniki. 
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Współpraca może się oczywiście pojawić w warunkach przymusu. Jednak istnieje za-
sadnicza różnica pomiędzy współpracą dowolną a wymuszoną, szczególnie w perspek-
tywie długofalowej. Fukujama [17] wskazuje, że zaufanie stanowi mechanizm opiera-
jący się na założeniu, że innych członków organizacji cechuje uczciwe i kooperatywne 
zachowanie opierające się na wyznawanych normach. Autor ten podkreśla, że ludzie, 
którzy nie ufają sobie wzajemnie, będą pracować ze sobą jedynie w ramach formal-
nych zasad. Tymczasem wydaje się, że tylko dobrowolna współpraca może prowadzić 
do ponadprzeciętnych wyników. 

Atmosfera zaufania jest dodatkową wartością oraz kluczowym czynnikiem umoż-
liwiającym przepływ informacji i zarządzanie wiedzą [27, s. 30–39], umożliwia kon-
trolę wiedzy ukrytej, niemożliwej do kontrolowania poprzez mechanizmy formalne 
ze względu na jej unikalność i mały stopień skodyfikowania. Stymuluje także pro-
cesy dzielenia się wiedzą [40, s. 116–130] oraz procesy uczenia poprzez generowanie 
więzi społecznych stanowiących nieformalne kanały komunikacji. Badania Hertinga 
[21, s. 291–306] potwierdzają istotną statystycznie korelację między zaufaniem a in-
nowacjami organizacyjnymi, zaufanie wzmacnia jeden z podstawowych warunków 
innowacyjności – proces tworzenia i rozprzestrzeniania wiedzy [26, s. 149–156], 
dzięki współpracy opartej na zaufaniu możliwe jest pobudzanie kreatywności, ge-
nerowanie innowacyjnych rozwiązań, ale również skuteczne wdrażanie innowacji 
[31]. W związku z tym można stwierdzić, że współpraca oparta na zaufaniu jest jed-
nym z istotnych czynników, które decydują o osiąganych przez zespół rezultatach. 

W praktyce okazuje się, że najgorsze wyniki w zakresie realizacji celów zespołowych 
uzyskują zespoły wirtualne, z których jedynie 30% realizuje zamierzone cele [11, s. 40]. 
Może to świadczyć właśnie o braku zaufania w tego typu zespołach, w których właśnie 
zaufanie, zaraz po przywództwie, stanowi jeden z najważniejszych czynników sukcesu 
[20, s. 235]. Kreowanie zaufania w takim zespole jest obowiązkiem kierownika, jed-
nak ma on ograniczone możliwości oddziaływania na zespół ze względu na całkowity 
lub prawie całkowity brak bezpośredniego kontaktu. Wielu badaczy zwraca uwagę na 
relacyjny charakter zaufania, wskazując na trzy jego główne czynniki: kompetencje 
partnera, jego życzliwość oraz rzetelność i uczciwość. Każdy z tych czynników, poje-
dynczo i wspólnie, kształtuje zaufanie, a ich znaczenie zależy od sytuacji [35, s. 45–66].

Zaufanie w relacjach interpersonalnych rozpatrywane jest w dwóch podstawo-
wych kontekstach. Pierwszy z nich to kontekst sytuacyjny. Wynika on z oszacowa-
nia, czy partner jest godny zaufania. W drugim – zaufanie jest traktowane jako re-
latywnie stała cecha osobowości, którą można określić jako skłonność do zaufania. 
Skłonność do zaufania niekoniecznie sugeruje, że dana osoba uważa wszystkich bez 
wyjątku za godnych zaufania, ale sprawia, że generalnie osoba wykazuje tendencję 
do ufania innym w różnych sytuacjach [28, s. 35–59]. 

Podsumowując, można stwierdzić, że współpraca zespołu dążącego do realizacji 
celu, oparta na efekcie synergii związanej z wykorzystaniem kompetencji, wiedzy, 
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doświadczenia jej członków, wymaga wzajemnego zaufania. Wydaje się jednak, że 
relacje pomiędzy zaufaniem a współpracą mają charakter dwustronny, tzn. zaufanie 
jest warunkiem decydującym o jakości współpracy, z kolei współpraca i związane 
z nią przeszłe doświadczenia mogą być czynnikiem wzrostu zaufania. Badacze nazy-
wają zaufanie „smarem”, „lubrykatem” współpracy, wskazując na jego niezbędność 
w procesie dobrowolnej współpracy [33, s. 73]. Zaufanie i współpraca według tej au-
torki to nie są te same konstrukty, jednak w dylemacie więźnia utożsamia się koope-
rację z zaufaniem, co wskazuje na ich bliskość. Wiele badań wskazuje na pozytywny 
związek między współpracą a innowacyjnością zarówno w perspektywie wewnątrz-
organizacyjnej [24, s. 685–703], jak i działań daleko wykraczających poza ramy or-
ganizacji, np. tworzenie sieci, klastrów, aliansów strategicznych [38, s. 637–670; 22, 
s. 318–341; 42]. Proces innowacyjny ma charakter interaktywny i oparty o współ-
pracę [39], polega na powiązaniach kooperacyjnych różnego typu. 

Cel badań i metoda badawcza

Głównym celem badania było ustalenie, czy i jak zaufanie horyzontalne wpływa 
na kształtowanie kultury sprzyjającej innowacji. Interesujące jest także, które skład-
niki (aspekty) zaufania horyzontalnego w największym stopniu wpływają na kształ-
towanie kultury proinnowacyjnej w organizacji, a także jakie jest znaczenie i wpływ 
czynnika „zespołowości” określającego warunki do współpracy w przedsiebiorstwie 
dla kształtowania zaufania i kultury proinnowacyjnej.

Dotychczasowe badania dotyczące zaufania dokumentowały głównie znaczenie 
zaufania w relacjach przełożony – podwładny [10, s. 242–258]. Istnieje więc potrzeba 
prowadzenia badań obejmujących analizę innych rodzajów zaufania, a w szczegól-
ności zaufania horyzontalnego. Wydaje się bowiem, że związek zaufania horyzon-
talnego z proinnowacyjną kulturą ze względu na ciągły wzrost znaczenia pracy ze-
społowej staje się coraz bardziej istotny. 

Realizacja założonego celu wymagała przeprowadzenia badania pierwotnego w po-
staci ankiety wśród pracowników podmiotów gospodarczych. Skonstruowany dla celów 
badania kwestionariusz ankiety został stworzony w oparciu o Trust Assessment Scale, 
skalę opracowaną przez zespół z Wichita State University, oraz Tzafrir and Dolan’s Trust 
Scale [36, s. 1–20]. Skonstruowane skale zostały dostosowane do polskich warunków. 
Do pomiaru wykorzystano skalę Likerta z pozytywnymi i negatywnymi twierdzeniami. 

W obrębie skali do badania zaufania horyzontalnego wyodrębniono nastepujące 
czynniki: życzliwość, czyli przekonanie o życzliwości współpracowników, pomoc – 
czyli przekonanie o możliwości liczenia na pomoc ze strony współpracowników w róż-
nych sytuacjach, przekonanie o kompetencjach współpracowników, ich rzetelności, 
lubienie ich, dzielenie się wiedzą w zespole i podzielanie wspólnych celów. 
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Skala do badania kultury innowacyjności obejmowała nastepujące czynniki: 
dostęp do wiedzy, organizację pracy sprzyjającą innowacyjności (elastyczność), 
skłonność do akceptacji ryzyka, orientację na klienta, np. wykorzystywanie suge-
stii klientów w celu doskonalenia produktu, myślenie w kategoriach strategicznych, 
zespołowość, motywowanie do innowacyjności, osoba lidera wspierająca innowa-
cyjność, klimat dla innowacyjności, np. przekonanie o wzroście uznania otoczenia 
w związku z aktywnością innowacyjną, przekonanie, że innowacje są kluczową war-
tością w firmie.

W badaniu wzięło udział 259 osób, z czego 63% stanowiły kobiety, a 37% – męż-
czyźni. Największa grupa badanych (41%) były to osoby w wieku 25–35 lat, 31% 
stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 36–45 lat, a 18% – powyżej 45 lat. Jeśli 
chodzi o wykształcenie, to większość osób (55%) legitymowało się wykształceniem 
wyższym, 39% – średnim, a tylko 5% – poniżej średniego. Większość badanych pra-
cuje w województwie dolnośląskim (49%), a w małopolskim 32% badanych. 61% ba-
danych mieszka w miastach do 50 tys. mieszkańców, w od 50 tys. do 500 tys. miesz-
kańców – 25% badanych, a pozostali w aglomeracjach powyżej 500 tys. mieszkańców. 
Większość badanych posiada umowę na czas nieokreślony, 35% – na czas określony. 
Pozostałe osoby posiadają umowy innego typu: praca tymczasowa, w niepełnym wy-
miarze godzin, na okres próbny. Większość badanych zatrudnionych jest w sektorze 
usługowym – 54% i przemysłowym – 45%. Większość badanych posiada staż pracy 
do 3 lat (42%), od 4–8 lat – 30%, 9–13 lat – 18%, a reszta badanych powyżej 14 lat. 
Firmy, z których rekrutują się badani, reprezentują w zdecydowanej większości sektor 
prywatny (87%), pozostałe to firmy państwowe sfery budżetowej lub administracji 
samorządowej .Większość badanych przedsiębiorstw, bo aż 50%, może poszczycić się 
powyżej 15-letnim okresem funkcjonowania na rynku. Spośród badanych przedsię-
biorstw 19% to podmioty małe, 20% to podmioty zatrudniające 50–200 osób, 28% 
zatrudniające od 201 do 500 osób i 33% zatrudniające powyżej 500 osób. 

Wyniki badań zostały poddane analizie za pomocą nieparametrycznych metod 
statystycznych: współczynnika korelacji rang Spearmana, testów U Manna-Whit-
ney’a i Krusskala Walisa oraz testu niezależności Chi-kwadrat. 

Poziom zaufania horyzontalnego w badanej grupie

Poziom zaufania w horyzontalnego był badany w dwojaki sposób. Najpierw re-
spondenci zostali poddani badaniu za pomocą skali złożonej z 23 twierdzeń. Następ-
nie po raz kolejny określali swoją ogólną postawę w obszarze zaufania horyzontal-
nego, tym razem za pomocą jednego pytania. 

W skali całego badania okazało się, że zaufanie horyzontalne uzyskuje stosun-
kowo wysokie oceny respondentów (średnia 3,76). Zaufanie instytucjonalne zostało 
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ocenione najniżej (średnia 3,46), a najwyżej oceniono zaufanie w relacjach przeło-
żony – podwładny, tzw. wertykalne (średnia 3,78). 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy korelacji rang Spearmana (R) sprawdza-
jącej, które z ocenianych twierdzeń są najbardziej związane ze średnią ogólną w po-
szczególnych obszarach. Im większy współczynnik korelacji, tym większy wpływ 
pytania jednostkowego na wskaźnik ogólny. Trzeba jednak zaznaczyć, że prawie 
wszystkie współczynniki były bardzo wysokie i  istotne statystycznie. Co oznacza, 
że prawie wszystkie badane aspekty wpływają na ogólny poziom zaufania horyzon-
talnego.

Zgodnie z uzyskanymi wynikami okazało się, że na relacje pomiędzy pracowni-
kami największy wpływ mają przekonania: o życzliwości i uczciwości kolegów oraz 
gotowości do udzielenia pomocy lub porady. Źródła tego rodzaju zaufania mają cha-
rakter interpersonalny [25, s. 101–135], pokładany na poziomie relacji osobowych, 
lub relacyjny [32, s. 183–227] związany z wiarą, że druga osoba będzie postępowała, 
mając na uwadze dobro partnera. Ten rodzaj zaufania jest szczególnie istotny dla 
pracy zespołów [2]. 

Tabela 1. Twierdzenia określające zaufanie w relacjach między pracownikami

Twierdzenia dotyczące zaufania horyzontalnego R
t(N-2)

Jeśli miałabym/miałabym kłopoty z czymkolwiek dotyczącym pracy, mógłbym 
bezpiecznie porozmawiać o swoich obawach ze współpracownikami oraz uzyskać 
poradę.

0,72 16,8

Jestem pewien, że moi koledzy z pracy dobrze mi życzą. 0,75 18,3

Jestem pewien/pewna, że otrzymałbym pomoc od moich kolegów z pracy. 0,73 17,4

Jestem przekonany/przekonana o uczciwości moich współpracowników. 0,73 17,0

Źródło: opracowanie własne.

Kultura organizacyjna wspierająca innowacyjność

Innowacyjność przedsiębiorstw związana jest ze specyficzną kulturą organiza-
cyjną. Przypisuje się jej szereg cech formalnych i strukturalnych, takich jak: hie-
rarchiczność, stopień sformalizowania, procedury, a także specyficzne zachowania 
członków organizacji odzwierciedlające ich przekonania, wyznawane wartości, po-
stawy, uczucia związane z rzeczywistością organizacyjną. Elementy kultury przed-
siębiorstwa innowacyjnego to przede wszystkim: jasne komunikowanie wartości 
innowacji, nagradzanie i wspieranie innowacyjności, swobodny dostęp do wie-
dzy i dzielenie się nią, swobodny obieg informacji, zespołowość, swoboda działa-
nia, zaufanie do pracowników, budowanie zaangażowania i partycypacji, wsparcie 
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organizacyjne dla działań innowacyjnych. Założono, iż warunkiem kształtowania po-
staw proinnowacyjnych jest klimat wspierający innowacyjność. Klimat wspierający 
innowacyjność to jakby zewnętrzna warstwa kultury organizacyjnej silnie odczu-
wana przez pracowników, która wpływa na ich zachowanie i podejmowane decyzje. 

W niniejszym badaniu kultura wspierająca innowacyjność (proinnowacyjna) zo-
stała oceniona stosunkowo nisko przez badanych, uzyskując średnią 3,47. W kolej-
nym kroku badawczym starano się ustalić, które twierdzenia w największym stop-
niu wpływają na uzyskany wynik, czyli są w największym stopniu odpowiedzialne 
za przekonanie o tym, czy w firmie panuje klimat innowacyjności, czy też nie. W ta-
beli 2 przedstawiono uzyskane wyniki.

Tabela 2.  Czynniki wpływające na najsilniej na przekonanie o tym, czy w firmie 
panuje klimat innowacyjności

Twierdzenia dotyczące kultury innowacyjnej R
t(N-2)

W mojej firmie istnieją spójne, znane pracownikom cele rozwoju przedsięwzięć 
innowacyjnych.

0,72 15,6

Innowacje są kluczową wartością w mojej firmie. 0,70 14,7

W mojej firmie zasoby są elastycznie przekierowywane na działania innowacyjne. 0,74 16,5

Moja firma potrafi przekształcać pomysły w zyskowne przedsięwzięcia. 0,72 15,7

W mojej firmie stworzono swobodny dostęp do informacji i wiedzy. 0,73 16,2

Mamy stworzone optymalne warunki do współpracy również pomiędzy działami/
departamentami.

0,78 19,1

W mojej firmie wszyscy pracownicy mają warunki do zgłaszania swoich pomysłów. 0,73 16,3

Jestem zachęcany do podejmowania wyzwań, jeśli moim zdaniem przyniesie to 
korzyści.

0,73 16,2

W mojej firmie ufa się pracownikom, że działają w interesie firmy przy minimalnej 
kontroli ze strony przełożonych.

0,69 14,6

W mojej firmie nowe pomysły są akceptowane. 0,74 16,7

W mojej firmie od pracownika oczekuje się kreatywności, myślenia i działania 
w nowatorski i oryginalny sposób.

0,70 14,9

Nasi menedżerowie pomagają przełamywać bariery w procesie implementacji 
innowacji.

0,72 15,6

W mojej firmie menedżer jest mentorem. 0,71 15,4

W mojej firmie menedżerowie posiadają cechy lidera wspierającego innowacje. 0,73 16,0

Jeśli pracownicy chcą poszukiwać nowatorskich rozwiązań, otrzymują wsparcie 
od menedżerów. 

0,72 15,5

W mojej firmie istnieją spójne, znane pracownikom cele rozwoju przedsięwzięć 
innowacyjnych.

0,72 15,6

Źródło: opracowanie własne.
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Okazało się, że najsilniejszy wpływ na pogląd, że w firmie panuje klimat wspie-
rający innowacje, jest związany z przekonaniem, że istnieją warunki do współ-
pracy między działami w firmie (R = 0,78). Wynik ten wskazuje na istnienie sil-
nego związku między zaufaniem a przekonaniem, że istnieją optymalne warunki do 
współpracy w przedsiębiorstwie. Istotne jest także przekonanie, że firma jest na tyle 
elastyczna, iż wspiera innowacje poprzez właściwą organizację pracy. Respondenci 
wskazują także na znacznie motywującego oddziaływania w postaci: akceptowania 
nowych pomysłów, zachęcania do podejmowania wyzwań, stwarzania warunków 
do zgłaszania pomysłów, zapewniania dostępu do wiedzy i uzyskiwania wsparcia ze 
strony przełożonych. Warto też zwrócić uwagę na istotny wpływ zaufania przełożo-
nych w stosunku do podwładnych, który jest warunkiem podejmowania wyzwań, 
ale i umiarkowanego ryzyka w dobrze pojętym interesie firmy. Można stwierdzić, że 
uzyskana charakterystyka jest zgodna z charakterystyką przedsiębiorstwa innowa-
cyjnego opisywanego w literaturze.

Przeprowadzono kolejną analizę, grupując twierdzenia w obszary dotyczące po-
szczególnych aspektów kultury wspierającej innowacyjność. Jako czynniki ją kształ-
tujące uznano:

 � zespołowość (średnia 3,54),
 � motywowanie do innowacyjności (średnia 3,53),
 � wspieranie innowacyjności przez menedżera (średnia 3,37),
 � organizację pracy sprzyjającą innowacyjności (średnia 3,44),
 � nacisk na orientację na klienta (średnia 3,34),
 � dostęp do wiedzy (średnia 3,34),
 � istnienie klimatu dla innowacyjności (średnia 3,14),
 � przyzwolenie na ponoszenie ryzyka (średnia 3,14),
 � nacisk na myślenie długofalowe (strategiczne) (średnia 2,98).

Związki pomiędzy zaufaniem horyzontalnym 
a kulturą proinnowacyjną

W kolejnym kroku badawczym starano się ustalić związki pomiędzy aspektami 
zaufania horyzontalnego a aspektami kultury proinnowacyjnej. W tabeli 3 zostały 
zaprezentowane uzyskane wyniki. 

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że istnieją istotne związki, ale o różnej 
sile pomiędzy czynnikami zaufania horyzontalnego i klimatu wspierającego inno-
wacyjność. Okazało się, że wszystkie czynniki o największym potencjale wpływu na 
aspekty kultury innowacyjnej, takie jak: życzliwość, pomoc, kompetencje, dzielenie 
się wiedzą i rzetelność, wpływają na zespołowość, motywowanie do innowacyjności 
i spostrzeganie organizacji pracy w firmie jako sprzyjającej innowacjom.
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Tabela 3.  Korelacja rang Spearmana obszary zaufania horyzontalnego a obszary 
innowacyjności

Zaufanie horyzontalne a kultura innowacyjna R
t(N-2)

życzliwość & Organizacja pracy sprzyjająca innowacyjności 0,51 0,00000

życzliwość & Zespołowość 0,56 0,00000

życzliwość & Motywowanie do innowacyjności 0,60 0,00000

życzliwość & Klimat dla innowacyjności 0,45 0,00000

Pomoc & Dostęp do wiedzy 0,45 0,00000

Pomoc & Organizacja sprzyjająca innowacyjności 0,44 0,00000

Pomoc & Zespołowość 0,56 0,00000

Pomoc & Motywowanie do innowacyjności 0,52 0,00000

Kompetencje & Organizacja sprzyjająca innowacyjności 0,50 0,00000

Kompetencje & Zespołowość 0,50 0,00000

Kompetencje & Motywowanie do innowacyjności 0,53 0,00000

Kompetencje & Klimat dla innowacyjności 0,48 0,00000

Dzielenie się wiedzą & Dostęp do wiedzy 0,49 0,00000

Dzielenie się wiedzą & Organizacja sprzyjająca innowacyjności 0,45 0,00000

Dzielenie się wiedzą & Zespołowość 0,47 0,00000

Dzielenie się wiedzą & Motywowanie do innowacyjności 0,56 0,00000

Rzetelność & Dostęp do wiedzy 0,48 0,00000

Rzetelność & Organizacja sprzyjająca innowacyjności 0,53 0,00000

Rzetelność & Zespołowość 0,48 0,00000

Rzetelność & Motywowanie do innowacyjności 0,58 0,00000

Rzetelność & Klimat dla innowacyjności 0,49 0,00000

Źródło: opracowanie własne.

Można więc podsumować, że istnieje związek pomiędzy poziomem zaufania 
horyzontalnego a praktyką tworzenia optymalnych warunków do współpracy rów-
nież pomiędzy działami/departamentami, wspólnego rozwiązywania problemów, 
przekonania pracowników, że tworzą silnie powiązany zespół w obrębie jednostki. 
Ponadto poziom zaufania horyzontalnego wpływa na poczucie zmotywowania do 
wykazywania postaw proinnowacyjnych: zgłaszania pomysłów, podejmowania wy-
zwań, rozwijania kompetencji oraz na przekonanie, że w firmie zasoby są elastycz-
nie przekierowywane na działania innowacyjne, a menedżerowie projektu mają 
dużą autonomię umożliwiającą przyśpieszenie, spowolnienie lub całkowitą rezy-
gnację z przedsięwzięcia innowacyjnego. Prawdopodobnie wyżej opisane warunki 
wpływają zwrotnie także na poziom zaufania horyzontalnego. Ponadto zaufanie do 
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kompetencji współpracowników, życzliwość i rzetelność kreują klimat dla innowacyj-
ności wyrażany poprzez przekonanie, że innowacje są kluczową wartością w firmie, 
a wykazywanie postawy proinnowacyjnej powoduje uznanie współpracowników. 
Z kolei udzielanie pomocy, rzetelność i dzielenie się wiedzą powodują przekonanie 
pracowników o tym, że wiedza w organizacji jest dostępna, co jest niezbędnym wa-
runkiem dla powstawania innowacji.

Uzyskane wyniki wskazują na nieznaczny związek pomiędzy przekonaniem, że 
w przedsiębiorstwie myśli się i działa w perspektywie strategicznej a zaufaniem ho-
ryzontalnym. Może jednak zaskakiwać fakt, że zaufanie horyzontalne w stopniu sła-
bym wpływa na skłonność do podejmowana ryzyka, przy czym największy wpływ 
mają życzliwość i przekonanie o możliwości uzyskania pomocy od współpracowni-
ków (R = 0,29). Wydaje się, że na skłonność do podejmowania ryzyka mają większy 
wpływ aspekty zaufania wertykalnego.

Wyniki badań umożliwiły sformułowanie konkluzji, że proinnowacyjna kultura 
jest wspierana przez zaufanie horyzontalne pomiędzy pracownikami. Im wyższy po-
ziom zaufania horyzontalnego, tym wyższa ocena kultury proinnowacyjnej w przed-
siębiorstwie, współczynniki korelacji Spearmana 0,58 (por. rysunek 1).

Rysunek 1.  Wykres workowy rozrzutu. Kultura proinnowacyjna a zaufanie 
horyzontalne

 Ocena kultury proinnowacyjnej  Mediana  Odstające

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
Ocena zaufania horyzontalnego
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Źródło: opracowanie własne.

Sprawdzono także, czy istnieje zależność pomiędzy oceną kultury proinnowacyj-
nej a pojedynczym pytaniem dotyczącym zaufania horyzontalnego. Okazało się, że 
zależność ta jest istotna statystycznie p<α (p=0,0000), co potwierdza sformułowany 
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powyżej wniosek. Osoby, które deklarowały zaufanie do współpracowników (od-
powiedź na pytanie: Czy ogólnie może Pan/Pani powiedzieć, że relacje pomiędzy 
współpracownikami w firmie są oparte na zaufaniu?), wyżej oceniły poszczególne 
aspekty kultury proinnowacyjnej. 

Podsumowanie

Otrzymane wyniki wskazują, że istnieje związek pomiędzy zaufaniem horyzon-
talnym a kulturą proinnowacyjną w przedsiębiorstwie. Związek ten ma charakter 
wprost proporcjonalny o średniej sile (R = 0,58). Warto wskazać dla porównania, że 
badania przeprowadzone na tej samej grupie dotyczące związku kultury innowacyj-
nej i zaufania wertykalnego w relacjach przełożony – podwładny (R = 0,74) oraz za-
ufania instytucjonalnego (R = 0,72) identyfikują związki o charakterze znaczącym. 
Można więc skonkludować, że mimo iż wpływ zaufania horyzontalnego na tworzenie 
kultury sprzyjającej innowacjom jest nieco niższy niż pozostałych rodzajów zaufa-
nia, to warto świadomie wykorzystywać potencjał tego wpływu w przedsiębiorstwie. 
Dużą wagę przywiązuje się do zaufania wertykalnego dla powstawania innowacji. 
Wzrost znaczenia pracy zespołowej powinien jednak kierować badaczy i praktyków 
w kierunku zagadnień związanych z zaufaniem w zespołach. Okazuje się, że istnieje 
silny związek pomiędzy zaufaniem horyzontalnym i przekonaniem, że w przedsię-
biorstwie istnieją warunki dla współpracy. Związek ten wskazuje na znaczenie za-
ufania dla współpracy i odwrotnie. Większość badaczy zwraca uwagę, że zaufanie 
jest związane z życzliwością, rzetelnością, uczciwością, dbałością o wspólne dobro 
i kompetencjami partnera. Wskazują także, że zaufanie jest możliwe, jeśli wystąpią 
dodatkowo m.in.: lojalność, możliwość polegania na parterze oraz fizyczna obec-
ność, jeśli zaistnieje taka potrzeba [18, s. 1453–1568; 3, s. 267–285; 29, s. 1373–1383]. 
Czynniki te decydują także o udanej współpracy, co wskazuje na bliskie związki obu 
konstruktów. Działania podejmowane w zespołach opartych na zaufaniu mogą być 
twórcze i nowatorskie. Z kolei w zespołach, w których brakuje zaufania, pracownicy 
mogą nie chcieć się angażować we wspólne przedsięwzięcia. Uzyskane wyniki po-
twierdzają konieczność budowania w przedsiębiorstwach zespołów opartych na za-
ufaniu. Warto w tym kontekście rozważać czynniki, takie jak: skład zespołów, charak-
ter ich pracy, a także kontekst organizacyjny, tj. zachowania liderów, rodzaj nadzoru, 
praktyki personalne służące nagradzaniu, ocenianiu [19, s. 101–109]. 

Otrzymane wyniki nie są reprezentatywne pod względem statystycznym, ale po-
zwalają dokonać ogólnej diagnozy i poznać tendencje w badanym obszarze. Jako kie-
runki przyszłych badań warto wskazać bardziej dogłębne zbadanie związków pomię-
dzy zaufaniem a współpracą, badanie wpływu zaufania na rezultaty osiągane przez 
zespół, także wyniki w postaci innowacji oraz wpływ przełożonego na kształtowanie 
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zaufania w zespole. Interesujące byłoby także wzbogacenie metod ilościowych jako-
ściowymi dla uzyskania pogłębionej analizy badanych zjawisk.
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RELACJE MIęDZy ZAUfANIEM HORyZONTALNyM, 
WSPÓŁPRACĄ I KULTURĄ PROINNOWACyJNĄ

Streszczenie

Zaufanie jest fundamentem społecznych interakcji, umożliwia realizację nowych pomysłów, 
wprowadzanie innowacji. Badania wskazują na relacje pomiędzy wynikami przedsię-
biorstwa jego innowacyjnością i konkurencyjnością a poziomem zaufania organizacyjnego. 
Z kolei współpraca w przedsiębiorstwie jest warunkiem powstawania, ale przede wszystkim 

SGH_275_2012_10_114 OiK3.indb   24 11/12/12   11:28 AM



 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 3 / 2012 (152) 25

Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną

wprowadzania z sukcesem innowacji. Niniejszy artykuł prezentuje rozważania dotyczące 
związków pomiędzy współpracą, zaufaniem i innowacyjnością w organizacji. Pomiar i analizę 
poziomu zaufania horyzontalnego (w relacjach między współpracownikami) przeprowadzono 
w oparciu o badania w grupie 262 respondentów. 

Słowa kluczowe: współpraca, zaufanie organizacyjne, zaufanie 
horyzontalne, innowacyjność 

RELATIONSHIP bETWEEN TRUST COOPERATION 
AND PROINNOvATIvE CULTURE

Abstract

Trust is the foundation of social interaction necessary condition for execution of new ideas, 
innovation. Research shows the relationship between the performance of a  company’s 
innovation and competitiveness and the level of organizational trust. The cooperation is 
a prerequisite for the formation of the company but also the success of innovation implemen-
tation. This article presents reflections on the relationship between cooperation, trust and 
innovation in the organization. Measurement and analysis of the horizontal level of confidence 
(in the relationship between co-workers) was based on a survey among 262 respondents.

Key words: cooperation, organizational trust, horizontal trust, 
innovation
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POZIOM ZRÓWNOWAżONEGO 
ROZWOJU PRZEDSIębIORSTWA 

A ZAANGAżOWANIE ORGANIZACyJNE 
PRACOWNIKÓW

Wprowadzenie

Współczesne przedsiębiorstwa, budując swoją strategię, coraz częściej dobrowol-
nie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi 
grupami interesariuszy. Owo podejmowanie działań czy też realizacja programów na 
rzecz społeczności lokalnych, pracowników, szeroko rozumianego środowiska natu-
ralnego, czy wreszcie udział w akcjach charytatywnych w świetle nowoczesnych kon-
cepcji, filozofii, polityk czy dokumentów strategicznych państwa wpisuje się w nurt 
zrównoważonego rozwoju. Jego zasadniczym celem z punktu widzenia przedsiębior-
stwa jest osiąganie harmonii w sferze społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. 

Rozwój równoważony przedsiębiorstwa realizowany w wymiarze wewnętrznym 
skupia się m.in. na pracownikach – ich rozwoju, tworzeniu optymalnych warunków 
pracy. Współcześnie rośnie udział pracowników wiedzy w strukturze zatrudnienia, 
rosną też ich oczekiwania. Pracownicy oczekują nie tylko zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracy, lecz także możliwości rozwoju, partnerskich stosunków, uznania ich osią-
gnięć. Rodzi to z kolei potrzebę budowania identyfikacji pracowników z organiza-
cją, z jej celami i wartościami, czyli budowania zaangażowania nie tylko w realizację 
zadań, lecz także w zarządzanie firmą [5, s. 9]. W tradycyjnych teoriach motywa-
cyjnych przywiązanie pracowników uzależnione było od bodźców ekonomicznych. 
Odpowiednia wysokość zarobków gwarantowała przywiązanie pracownika do firmy. 

* Dr Katarzyna Czop – Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Lu-
belska.

** Dr Agnieszka Leszczyńska – Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Zarządzania, Wydział 
Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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Wzrost kompetencji i mobilności pracowników skutkował daleko idącymi zmianami 
w zakresie rynku pracy. Kryterium wyboru miejsca zatrudnienia stały się nie tylko 
gratyfikacja pieniężna i inne dodatki materialne, lecz także prestiż firmy, jej wizeru-
nek. Odnosząc się do tych elementów, można stwierdzić, że preferencje pracowników 
wiążą się z firmami o dobrym image’u, cieszącymi się pozytywną opinią społeczną. 

Istotnym problemem poznawczym i badawczym jest określenie zależności po-
między działaniami podejmowanymi w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
a przywiązaniem pracowników. W niniejszym opracowaniu podjęto się odpowiedzi 
na pytania: Czy wysoki poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa pozy-
tywnie wpływa na organizacyjne zaangażowanie pracowników? Czy skutkuje on 
wyższym przywiązaniem pracowników do firmy? 

Zaangażowanie pracowników

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się koncepcje, które upatrują 
siłę organizacji – wyrażoną m.in. w skuteczności realizowanych celów i sprawno-
ści działania – w podejmowaniu aktywności, inicjatyw na rzecz rozwoju pracowni-
ków i potencjału społecznego organizacji [25, s. 143]. Taką koncepcją wpisującą się 
w holistyczny nurt psychologii pozytywnej oraz pozytywnego potencjału organiza-
cji rozwijanego na gruncie nauk o zarządzaniu jest zaangażowanie pracowników. 
Zdaniem Macey’a i Schneidera pod niektórymi względami zaangażowanie to jedy-
nie „stare wino w nowej butelce”, ponieważ łączy ono w sobie wiele już istniejących 
konstruktów i często występuje w zastępstwie takich terminów, jak: motywacja do 
pracy, zadowolenie i satysfakcja z pracy czy zachowania obywatelskie [12]. Ci sami 
autorzy twierdzą jednakże, że dzięki tej przekrojowej budowie zaangażowanie może 
być nadrzędnym czynnikiem o charakterze osobowościowym lub behawioralnym 
integrującym i tłumaczącym inne teorie i konstrukty, z którymi zaangażowanie jest 
utożsamiane. 

Zaangażowanie pracowników wiąże się z ich motywacją. Jednakże motywacja od-
nosi się głównie do sfery emocjonalno-poznawczej pracownika, a zaangażowanie jest 
postawą, która może być rozpatrywana na poziomie poznawczym, emocjonalnym 
i behawioralnym. Zaangażowanie ma charakter wieloczynnikowy i swoim zakresem 
znacznie wykracza poza motywację pracowników do pracy, najczęściej rozumianą 
z perspektywy ich potrzeb czy zachodzących w nich procesów. Niewątpliwie jest 
ono także powiązane z satysfakcją. Istnienie zależności: organizacyjne zaangażowa-
nie – działania ukierunkowane na budowanie satysfakcji personelu potwierdza np. 
Petersen [18]. Zdaniem Juchnowicz zadowolenie z pracy oraz satysfakcja zawodowa 
są predykatorami późniejszego zachowania pracowników w postaci ich zaangażo-
wania [10, s. 51]. Na zadowolenie z pracy mają przede wszystkim wpływ czynniki 
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zewnętrzne, tj. wynagrodzenie, relacje w pracy, styl kierowania. Satysfakcja to z ko-
lei wyższy i długotrwały poziom zadowolenia, na który wpływają nie tylko czynniki 
zewnętrzne, lecz także wewnętrzne. Zdaniem Bugdola satysfakcja może być wyni-
kiem zaangażowania. Bez satysfakcji nie ma bowiem długoterminowego zaangażo-
wania, a to krótkotrwale może być wymuszone [7, s. 89]. Zachowania obywatelskie 
mogą być z kolei postrzegane jako efekt zaangażowania pracowników. Wiążą się one 
z podejmowaniem dobrowolnych działań przez pracowników na rzecz organizacji, 
działań, które nie są jawnie uwzględniane w systemach motywacyjnych.

W literaturze przedmiotu zaangażowanie postrzegane jest wielowymiarowo jako 
stan, cecha, zachowanie, postawa. W psychologii jest ono najczęściej definiowane 
w kategorii psychologicznego stanu, natomiast na gruncie nauk o zarządzaniu domi-
nuje ujęcie behawioralne. W perspektywie psychologii pracy zmierza się do opera-
cjonalizacji zaangażowania jako stanu towarzyszącego pracy lub jako realizacji siebie 
w organizacyjnej roli [25, s. 150]. Z kolei w perspektywie organizacji i praktyk firm 
konsultingowych analizuje się przejawy zaangażowania pracowników wobec pracy 
i organizacji (ujęcie behawioralne) oraz bada czynniki wpływające na zaangażowa-
nie w pracę i zaangażowanie organizacyjne. Zdaniem Bugdola autentyczne zaanga-
żowanie nie składa się tylko z przejawów zachowawczych. Pracownik postrzegany 
jako zaangażowany może zaspokajać tylko swoje, indywidualne potrzeby, autentyczne 
zaangażowanie powinno wynikać z przekonania, że warto robić to, co się robi, oraz 
z troski o przyszłość organizacji [7, s. 85]. Zaangażowanie wynika zatem z silnej wiary 
w organizację i jej cele, ich akceptacji, potrzeby realnego oddziaływania na funkcjo-
nowanie organizacji oraz utrzymywania relacji partnerskich. Najczęściej występu-
jący w literaturze przedmiotu podział zaangażowania to zaangażowanie w pracę oraz 
zaangażowanie organizacyjne. 

Zaangażowanie w pracę jest terminem wprowadzonym przez Kahna, który zde-
finiował je jako fizyczne, poznawcze i emocjonalne wyrażanie siebie w pracy [21, 
s. 602]. Osobiste zaangażowanie oznacza zatem podejmowanie zadań w pracy, wkła-
danie energii w zachowania związane z rolą. Jest ono również sposobem na ekspre-
sję siebie. Zaangażowanie możemy również zdefiniować jako emocjonalne i intelek-
tualne oddanie organizacji lub też jako wielkość wysiłku włożonego w pracę przez 
pracownika [21, s. 602]. Zaangażowanie organizacyjne z kolei postrzegane jest jako 
postawa, która odzwierciedla naturę i jakość związku między pracownikiem a orga-
nizacją [17], czy też jako stopień, w jakim jednostka identyfikuje się z celami i war-
tościami organizacji w swojej pracy [12]. Zdaniem Robinsona zaangażowanie orga-
nizacyjne to pozytywna postawa podtrzymywana przez pracowników w kierunku 
organizacji i jej wartości [20, s. 362]. Zaangażowany pracownik jest świadomy bizne-
sowego kontekstu i współpracy z innymi w celu poprawy wyników pracy z korzyścią 
dla organizacji. Zaangażowanie organizacyjne może się przejawiać w następujących 
zachowaniach [10, s. 37]:
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a) w sytuacji kryzysowych i konfliktowych występuje gotowość do obrony firmy 
i jej produktów;

b) duma z pracy w danej organizacji, identyfikacja wyrażana stwierdzeniem „moja 
firma”, „u nas” itp.;

c) wykazywanie dużej aktywności i inicjatywy;
d) długookresowe zatrudnienie i brak zainteresowania zmianą miejsca pracy;
e) dyspozycyjność oraz zgoda na pracę w godzinach ponadwymiarowych, gdy wy-

maga tego sytuacja;
f) zrozumienie dla dodatkowych obowiązków, chęć przyjmowania odpowiedzial-

ności;
g) lojalność;
h) zaufanie względem przełożonych i współpracowników. 

Borkowska wprowadza także pojęcie zaangażowania zintegrowanego obejmują-
cego zaangażowanie w realizację przypisanych zadań oraz zaangażowania opartego 
na współuczestnictwie. Polega ono na włączaniu się pracowników w sprawy firmy, 
rozumiane jako identyfikowanie się z celami i wartościami firmy realizowanymi na 
różnych jej poziomach, co przekłada się na chęć przynależności do firmy i gotowość 
do dobrowolnego podejmowania działań na rzecz realizacji wartości i celów firmy 
[5, s. 32]. Zdaniem Borkowskiej zaangażowanie zintegrowane obejmuje dwa wyróż-
nione powyżej rodzaje zaangażowania i jest przez nią traktowane jako behawioralna 
dźwignia wartości przedsiębiorstwa. 

Jednym z operacjonalizowanych modeli zaangażowania organizacyjnego jest 
model zaproponowany przez Meyera i Allen. Obejmuje on trzy rodzaje zaangażo-
wania: emocjonalne, trwania (kontynuacji) oraz normatywne [15]. Zaangażowanie 
afektywne charakteryzuje się wysokim stopniem przywiązania do organizacji i ce-
lów jej działalności. Pracownik odczuwa zadowolenie i satysfakcję z bycia jednym 
z członków przedsiębiorstwa, identyfikuje się z organizacją i jej otoczeniem, wykazuje 
dużą chęć do pracy, wkłada wysiłek w realizowanie zadań i misję przedsiębiorstwa. 
Zaangażowanie kontynuacji (trwania) jest determinowane przez koszty porzucenia 
przedsiębiorstwa. Ten rodzaj zaangażowania rozwija się, kiedy pracownicy zdają 
sobie sprawę, że mogą stracić to, co zainwestowali i co osiągnęli w organizacji, jeśli 
ją opuszczą, oraz wówczas, gdy inne alternatywy związane z pracą są ograniczone. 
Zaangażowanie normatywne odnosi się z kolei do uczucia zobowiązania pozostania 
w organizacji i kontynuowania pracy, pracownicy zostają w przedsiębiorstwie, po-
nieważ powinni. Bazuje ono na obligatoryjnej powinności oraz zobowiązaniu, któ-
rych podstawą są: korzyści i zasada wzajemności, internalizacja norm społecznych 
czy kontrakt psychologiczny. Tak rozumiane zaangażowanie organizacyjne wskazuje 
na motywy utrzymywania relacji z obiektem, jakim jest organizacja. 

Badania wykazują, że zaangażowanie organizacyjne prowadzi do znaczą-
cych wyników, takich jak: wzrost obrotów, wyższa motywacja, wzrost zachowań 
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obywatelskich w organizacji, organizacyjne wsparcie [11]. Pracownicy silnie afek-
tywnie związani z organizacją pracują więcej i uzyskują lepsze wyniki, niż ci, którzy 
charakteryzują się słabym związaniem emocjonalnym. Podobne, lecz słabsze wyniki 
obserwuje się w przypadku przywiązania normatywnego. Niejasny jest natomiast 
związek pomiędzy zaangażowaniem trwania a wynikami pracy. Niektóre badania 
sugerują brak statystycznie istotnego związku między tymi zmiennymi. Są jednakże 
przesłanki wskazujące na niższy poziom wydajności i wyniki pracy u pracowników 
charakteryzujących się wyższym poziomem zaangażowania trwania [22, s. 489]. Wy-
soki poziom związania afektywnego i normatywnego jest korzystny z punktu widze-
nia organizacji, choć dobroczynne skutki związania normatywnego są słabsze i mogą 
być krótkotrwałe. Z punktu widzenia organizacji korzystna jest zatem sytuacja, gdy 
zatrudnieni w niej pracownicy doświadczają związania o charakterze afektywnym. 
Emocjonalne związanie jest korzystne wówczas i dla pracownika, i dla organizacji, 
uruchamia zarówno pozytywne emocje i nastawienie do organizacji, satysfakcję 
z możliwości, jak i realizowanie się poprzez pracę.

Społeczna odpowiedzialność organizacji 
i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa 

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw wiąże się z podejmowaniem przez orga-
nizacje dobrowolnych działań na rzecz społeczności, w której funkcjonuje przedsię-
biorstwo, a także z uwzględnianiem społecznych, środowiskowych i ekonomicznych 
skutków swoich działań. Zdaniem McWilliamsa społeczna odpowiedzialność odnosi 
się do podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań, które służą jakiemuś dobru 
społecznemu, nawet jeśli nie leżą w interesie firmy i nie są wymagane przez prawo 
[14]. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) nie ma jednoznacznej definicji, 
w tradycyjnym ujęciu najczęściej wskazuje się na następujące obszary społecznej 
odpowiedzialności, tj. [4, s. 171–172]:
a) otoczenie rynkowe (dostawcy, odbiorcy, kooperanci, konkurenci) – CSR w tym 

aspekcie opiera się na stosowaniu zasad etyki w relacjach z uczestnikami otocze-
nia, co przejawia się w uczciwym informowaniu i przekazie reklamowym, reali-
zowaniu właściwych reguł w procesach prywatyzacji, fuzjach i przejęciach;

b) otoczenie publiczne (administracja publiczna, instytucje pożytku publicznego, 
organizacje społeczne, mieszkańcy) – CSR zakłada realizowanie przez podmioty 
gospodarcze przedsięwzięć na rzecz nauki, szkolnictwa, kultury, ochrony zdro-
wia, sportu, w formach mecenatu, sponsoringu, partnerstwa publiczno-praw-
nego i innych rodzajów współdziałania przedsiębiorstwa;

c) sfera zatrudnienia (zarządzanie zasobami ludzkimi) – CSR sprowadza się do prze-
strzegania w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji zasady podmiotowości 
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pracowników, sprawiedliwości społecznej, szans na rozwój, gwarancji stabiliza-
cji i bezpieczeństwa, poprawy dobrostanu pracownika w miejscu pracy;

d) ochrona środowiska (technologia i organizacja wszelkich działań przedsiębior-
stwa związanych z użytkowaniem zasobów środowiska) – CSR w tym obszarze 
polega na właściwej gospodarce zasobami przyrody, właściwej wycenie korzy-
stania z zasobów, przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska;

e) relacje z inwestorami (z obecnymi lub potencjalnymi akcjonariuszami) – CSR 
to rzetelność i pełność informacji dla inwestorów, respektowanie praw pierwo-
kupu, przestrzeganie składanych obietnic. 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest koncepcją stale zmieniającą 
się, ewoluującą w kierunku patrzenia na tę ideę poprzez pryzmat komunikacji, 
współpracy czy wywierania wpływu na otoczenie przez przedsiębiorstwo. Koncep-
cja społecznej odpowiedzialności może być również rozpatrywana jako składowa 
koncepcji zrównoważonego rozwoju. Początkowo idea ta kojarzona była z ochroną 
środowiska. Obecnie zrównoważony rozwój może być rozpatrywany w różnych wy-
miarach i na różnych poziomach – świata, regionu, a także przedsiębiorstwa. Dla 
firmy zrównoważony rozwój oznacza podporządkowanie swoich strategii i działań 
dzisiejszym potrzebom firmy i jej interesariuszom, z równoczesną ochroną i pod-
noszeniem wartości ludzkich oraz naturalnych zasobów dla potrzeb przyszłych [4, 
s. 139–140]. Zrównoważony rozwój to proces długofalowy, w którym konieczne jest 
równoważenie trzech wymiarów: ekonomicznego, ekologicznego oraz społecznego. 
Wymiar ekonomiczny zakłada, że rozwój gospodarczy nie będzie hamowany, ale 
stymulowany poprzez postęp technologiczny, a także wzrost efektywności wykorzy-
stania surowców, materiałów, pracy ludzkiej. Z kolei wymiar ekologiczny nakłada 
odpowiedzialność na człowieka za stan środowiska i wykorzystywanie zasobów. 
Wymiar społeczny wiąże się m.in. z zaspokojeniem podstawowych potrzeb społe-
czeństwa, ochroną zdrowia, dostępem do środowiska i jego zasobów oraz rekreacji 
w nieskażonym środowisku. 

Społeczna odpowiedzialność opiera się na idei dialogu z  interesariuszami, zaś 
zrównoważony rozwój zwraca uwagę na tworzenie wartości, zarządzanie środowi-
skowe, przyjazne środowisku systemy produkcji, zarządzanie kapitałem ludzkim itp. 
Może być zatem postrzegany jako nadrzędna koncepcja, kontekst zagadnienia, jakim 
jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [9, s. 444]. Zgodnie z takim po-
dejściem w niniejszym opracowaniu przyjęto, iż zrównoważony rozwój stanowi kon-
cepcję szerszą względem społecznej odpowiedzialności. Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa odnosi się jedynie do sfery społecznej zrównoważonego rozwoju. 
Dotyczy pracowników, społeczności, na które oddziałuje przedsiębiorstwo. W swo-
jej podstawowej formie bazuje na traktowaniu pracowników w sposób etyczny, rów-
norzędny, z poszanowaniem podstawowych praw ludzkich. Jej celem jest poprawa 
standardów życia. W takim rozumieniu CSR jest tożsama ze społecznym wymiarem 
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zrównoważonego rozwoju. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty w ramach CSR są 
pomijane, przy czym wskaźniki ekologiczne mogą być uwzględnione w przypadku 
presji udziałowców na ich publikowanie. W niniejszym opracowaniu, aby uwzględ-
nić całokształt oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie, skoncentrowano się 
na zrównoważonym rozwoju, jako obejmującym wymiar społeczny, środowiskowy 
i ekonomiczny.

Zrównoważony rozwój a zaangażowanie pracowników

Na zaangażowanie pracowników oddziałuje wiele czynników zarówno wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych. Do pierwszej możemy grupy zaliczyć m.in.: umiejętno-
ści, doświadczenie, wiedzę, motywację wewnętrzną, postrzeganie siebie jako osoby 
skutecznej i kompetentnej. W grupie czynników zewnętrznych możemy wyróżnić 
determinanty związane z pracą, np. interesująca, praca stawiająca wyzwania, możli-
wości rozwoju, udział w podejmowaniu decyzji, samodzielność działania [8, s. 166], 
a także czynniki związane z organizacją, np. system wartości w organizacji, jakość 
relacji między pracownikami, realizowana strategia zmian, zachowania przywódcze 
wyższej kadry zarządzającej, system motywacji, etyczne zachowania organizacji, wi-
zerunek organizacji, to jak jest postrzegana nie tylko przez klientów, lecz także przez 
pracowników. Organizacje budując swój wizerunek, coraz częściej sięgają po inicja-
tywy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Jest to również sposób na wzmacnianie 
lojalności i przywiązanie pracowników do organizacji. 

Zdaniem Bugdola realizacja działań w sferze społecznej wpływa na postawy 
etyczne pracowników, a wiara w to, że firma działa w sposób etyczny wpływa na 
wzrost zaangażowania pracowników [7, s. 97]. Czy tak jest również w przypadku 
działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo w ramach zrównoważonego roz-
woju, czy działania podejmowanie przez przedsiębiorstwo w ramach zrównoważo-
nego rozwoju również korzystnie oddziałują na zaangażowanie pracowników, czy 
też relacja ta dotyczy jedynie sfery społecznej? A zatem czy wysoki poziom zrówno-
ważonego rozwoju przedsiębiorstwa przekłada się na wysoki poziom zaangażowa-
nia pracowników? 

Badania prowadzone w zakresie zależności pomiędzy SD (zrównoważony roz-
wój) a zaangażowaniem organizacyjnym prezentowane są sporadycznie. Znacznie 
bogatsza literatura prezentuje wpływ społecznej odpowiedzialności przedsiębior-
stwa na zaangażowanie pracowników. Prace te można podzielić na dwie kategorie. 
W pierwszej analizowany jest wpływ aktywności społecznej na przyszłych (poten-
cjalnych) pracowników. Uzyskane tutaj wyniki wskazują, że CSR kreuje dobry wi-
zerunek przedsiębiorstwa, jego atrakcyjność jako pracodawcy. Społecznie odpo-
wiedzialne przedsiębiorstwa są bardziej atrakcyjne dla pracowników, dzięki czemu 
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mogą one przyciągnąć więcej aplikujących. Efektem inicjatyw CSR jest wzrost spo-
łecznego zaufania do organizacji [2]. Drugi obszar badań koncentruje się na wpły-
wie działań prospołecznych na obecnych pracowników. Wykazano, iż kategorie, 
takie jak: zdrowie i bezpieczeństwo, prawa człowieka, szkolenia i edukacja, równo-
waga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, różnorodność pracy, są znacząco 
i pozytywnie związane z afektywnym i normatywnym zaangażowaniem. Z kolei 
przyjęte wymiary CSR nie mają znaczącego związku z zaangażowaniem kontynu-
acji [1]. Riordan [19] omawia oddziaływanie wyników CSR na wizerunek przedsię-
biorstwa, oczekiwane zachowania pracowników. Viswesvaran [24] analizuje relacje 
CSR z zachowaniami pracowników produkcyjnych. Z kolei Maignan [13] wykazał, 
że zorientowana rynkowo humanistyczna kultura prowadzi do wzrostu poziomu 
zaangażowania. Analogiczne wyniki uzyskali: Brammer, Millington i Rayton [6]. 
Turker [23] wskazuje, że wyjaśnienia takich wyników dostarcza teoria tożsamości 
społecznej (SIT). Zaangażowanie organizacyjne jest tutaj traktowane jako istotny 
aspekt tożsamości indywidualnej pracowników, oddziałując na jego samoocenę. Po-
strzeganie przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego pozytywnie i wyraźnie wpływa 
na identyfikację. Bycie członkiem organizacji o dobrej reputacji wzmacnia społeczną 
tożsamość, buduje z nią pozytywne więzi. Wizerunek przedsiębiorstwa jako odpo-
wiedzialnego społecznie przyczynia się do wzrostu jego atrakcyjności, motywacji 
pracowników.

Przedstawione wybrane wyniki badań dotyczą zależności między CSR a zaanga-
żowaniem organizacyjnym. W literaturze brakuje opracowań odnoszących się bez-
pośrednio do zależności pomiędzy poziomem zrównoważonego rozwoju a zaangażo-
waniem organizacyjnym. Badania empiryczne dotyczące takich zależności znajdują 
się w fazie wstępnej bądź mają ograniczony charakter. Przyjmując jednakże, iż kon-
cepcja społecznej odpowiedzialności może być utożsamiana ze społecznym wymia-
rem zrównoważonego rozwoju, wydaje się, iż uzyskane dotychczas wyniki można, 
z pewną dozą ostrożności, odnieść do zrównoważonego rozwoju. Wobec tego, przyj-
mując jako punkt odniesienia wyniki dotyczące CSR, w niniejszym opracowaniu 
postawiono następującą tezę: poziom zaangażowania pracowników jest istotnie sko-
relowany z poziomem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Można domnie-
mywać, iż im silniejsze przekonanie o znaczeniu SD, tym wyższy będzie poziom za-
angażowania. Sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

H1: Istnieje zależność pomiędzy poziomem zrównoważonego rozwoju przedsię-
biorstwa a zaangażowaniem afektywnym.

H2: Istnieje zależność pomiędzy poziomem zrównoważonego rozwoju przedsię-
biorstwa a zaangażowaniem trwałości (kontynuacji). 

H3: Istnieje zależność pomiędzy poziomem zrównoważonego rozwoju przedsię-
biorstwa a zaangażowaniem normatywnym.
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Metoda badań

Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz opracowany dla potrzeb badań. Jego 
forma została zweryfikowana w badaniach pilotażowych przeprowadzonych na gru-
pie studentów pracujących. Kwestionariusz obejmował dwie części. Część pierwsza 
dotyczyła poziomu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, druga – zaangażo-
wania pracowników. W zrównoważonym rozwoju uwzględniono trzy sfery: eko-
nomiczną, społeczną, środowiskową. Badane w ramach poszczególnych sfer zesta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie obszarów zrównoważonego rozwoju 

Sfera ekonomiczna Sfera społeczna Sfera środowiskowa

Ogólne kryteria ekonomiczne
Zarządzanie relacjami 
z klientami

Generalne kryteria
Status kobiet
Wsparcie rozwoju osobistego
Etyka
Dialog z interesariuszami

Zielona logistyka
Wykorzystanie zasobów
System produkcji
System zarządzania 
środowiskiem
Zachowania środowiskowe

Źródło: opracowanie własne.

Do oceny odpowiedzi przyjęto skalę czterostopniową, przy czym w przypadku 
odpowiedzi dychotomicznych zastosowano wartości skrajne 1 i 4. Ta część kwestio-
nariusza skierowana została do pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie śro-
dowiskiem lub zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Wynika to z uwzględnienia 
w toku badań wyników środowiskowych przedsiębiorstwa. Część druga dotycząca 
zaangażowania organizacyjnego pracowników stanowiła adaptację kwestionariusza 
Meyera i Alen [3]. Obejmowała ona zaangażowanie afektywne, trwałości, norma-
tywne. Przyjęto skalę oceny 1–4, gdzie wartość 1 oznaczała całkowicie nie zgadzam 
się, 4 – zgadzam się. Ta część kwestionariusza skierowana została do pracowników 
operacyjnych. Przyjęto przy tym założenie, iż część tę wypełni co najmniej trzech 
pracowników firmy, aby uzyskane odpowiedzi były możliwie obiektywne.

Badania objęły grupę 18 przedsiębiorstw. Ponieważ w warunkach krajowych 
większość przedsiębiorstw nie funkcjonuje w sposób zgodny z koncepcją zrówno-
ważonego rozwoju, ich dobór nastąpił w sposób celowy. Wybrano przedsiębiorstwa 
o prawdopodobnym, wysokim poziomie zrównoważonego rozwoju, które legity-
mowały się certyfikatem ISO14000 lub systemem czystej produkcji. Są to przedsię-
biorstwa średnie bądź duże o profilu produkcyjnym. W badanej grupie znalazły się 
przedsiębiorstwa produkcji maszyn i urządzeń, produkcji spożywczej, energetyki 
cieplnej. Badania przeprowadzono w pierwszej połowie 2011 roku.
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Wyniki badań

Przeprowadzone badania wskazują, że poziom zrównoważonego rozwoju przed-
siębiorstw należy ocenić jako średnio-wysoki – 2,57 (w skali 1–4, co stanowi 64% 
wartości maksymalnej). Jest to wynik niższy niż się spodziewano, albowiem przyjęta 
populacja obejmowała przedsiębiorstwa, które w swoich deklaracjach zrównoważony 
rozwój wskazują jako jeden z priorytetów. Oczekiwano zatem, iż poziom zrówno-
ważonego rozwoju tych przedsiębiorstw będzie bardzo wysoki. Nieznacznie lepiej 
można ocenić poziom ogólnego zaangażowania organizacyjnego pracowników – 
2,64. Poszczególne kategorie zaangażowania uzyskały średnie wyniki odpowiednio: 

 � afektywne – 2,76,
 � trwałości – 2,55,
 � normatywne – 2,53. 

Zbliżony poziom wartości uzyskanych dla kategorii zrównoważony rozwój i zaan-
gażowanie pracowników pozwala domniemywać, iż pomiędzy nimi istnieje związek. 
Nie potwierdzają tego jednak wyniki analiz statystycznych. Współczynnik korelacji 
Pearsona wyniósł 0,28, co świadczy o słabej korelacji pomiędzy tymi zmiennymi. 
Przy poziomie istotności p<0,05 można zatem odrzucić tezę o  istotnym wpływie 
poziomu zrównoważonego rozwoju na przywiązanie pracowników. W warunkach 
polskich zależność ta nie została w sposób statystycznie istotny potwierdzona. Biorąc 
pod uwagę rodzaje zaangażowania, należy natomiast potwierdzić wpływ wyników 
ekonomicznych na przywiązanie pracowników (r = 0,47). Wyniki te można tłuma-
czyć przez pryzmat skutków dla pracowników. Dobra kondycja ekonomiczna firmy 
wiąże się z rozwojem firmy, może się też przekładać na dodatkowe gratyfikacje dla 
pracowników; stąd tak silna zależność. W dalszej kolejności na przywiązanie pra-
cowników wpływają działania podejmowane w sferze społecznej (r = 0,22). Z punktu 
widzenia aspektów środowiskowych można oczekiwać, że jeżeli pracownicy dostrze-
gają troskę o stan środowiska, to ich zaangażowanie wzrasta. Tymczasem uzyskane 
wyniki nie potwierdziły występowania w przypadku działań środowiskowych kore-
lacji liniowej (r = 0,14). Tym samym działania te właściwie nie wpływają na ogólne 
przywiązanie pracowników do firmy. Proekologiczne inicjatywy (np. zielona logi-
styka, rozwój zielonych produktów) nie są postrzegane bardziej pozytywnie niż in-
nego rodzaju inicjatywy. Przedsiębiorstwa bardziej „zielone” nie uzyskują z tego ty-
tułu korzyści w postaci wzrostu zaangażowania personelu. 

Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa najsilniej wpływa na zaan-
gażowanie afektywne. Oznacza to, że pracownicy są bardziej emocjonalnie zwią-
zani z organizacją, która podejmuje inicjatywy na rzecz otoczenia. W szczególności 
działania ukierunkowane na pracowników skutkują wzrostem ich zaangażowania. 
Szkolenie personelu może być traktowane jako inwestycja w pracownika. Dodatnia 
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zależność, jaką uzyskano w tym zakresie, potwierdza wyniki uprzednich badań [16]; 
dobre praktyki w zakresie HRM przekładają się na uczucia pracowników względem 
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo staje się „drugim domem”, wzrasta jego znaczenie 
osobiste. Podejmowane programy sprawiają pracownikom przyjemność, a kształto-
wany przez nie dobry wizerunek powoduje, że chcą oni rozmawiać o firmie z oso-
bami z zewnątrz. Na afektywne zaangażowanie istotnie wpływają także wyniki eko-
nomiczne (r = 0,66). Uzyskany tutaj wysoki współczynnik korelacji potwierdza, iż 
poprawa wyników ekonomicznych pozytywnie wpływa na stosunek osobisty pracow-
ników. Na tego rodzaju przywiązanie nie wpływają natomiast wyniki środowiskowe. 

Zaangażowanie trwałości jest umiarkowanie powiązane z poziomem zrównowa-
żonego rozwoju przedsiębiorstwa (r = 0,28). Silny związek dotyczy w szczególności 
sfery ekonomicznej. Jest to niejako oczywiste, albowiem kryterium ekonomiczne 
w dużym stopniu determinuje pozostanie bądź porzucenie zatrudnienia w danej or-
ganizacji. W przypadku dobrych wyników finansowych pracownicy czują, że mo-
gliby zbyt wiele stracić, odchodząc do innego miejsca pracy. W świetle uzyskanych 
wyników na zaangażowanie trwałości oddziałują również wyniki środowiskowe 
i społeczne (tabela 2). 

Przywiązanie normatywne nie jest liniowo skorelowane ani z poziomem zrów-
noważonego rozwoju (r = 0,15), ani z wynikami uzyskanymi w ramach poszczegól-
nych sfer.

Tabela 2. Wyniki badania korelacji Pearsona

Zaangażowanie/Sfera Ekonomiczna Społeczna Środowiskowa

Afektywne 0,66 0,36 0,12

Trwałości 0,42 0,21 0,17

Normatywne –0,07 –0,10 0,11

Źródło: opracowanie własne 

Wnioski

Presja na przedsiębiorstwa dotycząca postępowania w zgodzie z koncepcją zrów-
noważonego rozwoju skutkuje pytaniem o wpływ takich działań na zewnętrznych 
i wewnętrznych interesariuszy. W niniejszym artykule skoncentrowano się na wpły-
wie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju na pracowników.

Przeprowadzone badania wskazują, że w warunkach krajowych inicjatywy podej-
mowane w tym obszarze nie przekładają się bezpośrednio na poziom zaangażowania 
pracowników. Dodatnie, umiarkowane relacje dotyczą jedynie zaangażowania afek-
tywnego. Ten rodzaj zaangażowania w największym stopniu determinuje też ogólny 
poziom zaangażowania organizacyjnego pracowników. 
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Wyniki finansowe przedsiębiorstwa nie oddziałują jedynie na zaangażowanie nor-
matywne (brak odpowiednich wyników zwalnia pracownika z odpowiedzialności za 
losy firmy). Kształtują one natomiast stosunek emocjonalny pracownika do firmy 
oraz czas jego pozostawania w niej. Analogicznie na przywiązanie trwałości i afek-
tywne wpływają realizowane na rzecz społeczności programy/projekty. Wyniki śro-
dowiskowe w największym stopniu oddziałują na przywiązanie trwałości, aczkolwiek 
siła tej korelacji jest niska. Uzyskane wyniki wskazują, że rezultaty środowiskowe 
przedsiębiorstwa nie mają istotnego znaczenia dla pracowników. Potwierdzają tym 
samym ogólny niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa, przyznawa-
nie priorytetu innym wartościom. 

Dominującym czynnikiem kształtującym przywiązanie pracowników są wyniki 
ekonomiczne. Jedynie działania pozytywnie wpływające na status materialny mają 
dla respondentów istotne znaczenie. Preferują oni również jako miejsce zatrudnie-
nia organizacje osiągające dodatnie wyniki ekonomiczne. 

Ponadto znaczna część respondentów zwraca uwagę na wymiar społeczny. Pozy-
tywnie oceniają oni zapewnienie przez organizację możliwości rozwoju, równe trak-
towanie, poszanowanie praw człowieka. Czynniki te posiadają w hierarchii potrzeb 
wysoki priorytet, stąd też realizacja inicjatyw w tych kierunkach skutkuje wyższym 
przywiązaniem afektywnym pracownika. Przeprowadzone badania wskazują jed-
nakże na relatywnie niskie przywiązanie pracowników do miejsca pracy, pomimo 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa programów zrównoważonego rozwoju. 
Trwałość zatrudnienia nie stanowi czynnika tak znaczącego jak pierwotnie oczeki-
wano. Wobec tego negatywnie można ocenić moralną postawę pracowników, która 
skutkuje ich niskim przywiązaniem normatywnym. 

Wyniki powyższych badań wskazują, że zrównoważony rozwój nie może być 
postrzegany jako narzędzie kształtujące uczucia, przekonania, zachowania pracow-
ników, w odniesieniu do ich przywiązania do miejsca pracy. Pracownicy jako miej-
sce zatrudnienia preferują przedsiębiorstwa zaangażowane w inicjatywy społeczne, 
jednak kryterium to ma znaczenie drugorzędne. Wizerunek przedsiębiorstwa jako 
dobrego pracodawcy oraz zaangażowanie pracowników kształtuje się pod wpływem 
wyników ekonomicznych. Związki pomiędzy poszczególnymi aspektami zrówno-
ważonego rozwoju a przywiązaniem organizacyjnym wskazują na niską celowość, 
z punktu widzenia budowania zaangażowania pracowników, realizacji programów 
zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak należy dodać, że wynikające z nich ko-
rzyści nie muszą ograniczać się do zachowań pracowników, ale też znajdują odzwier-
ciedlenie w reputacji. Ponadto przekaz o tego rodzaju inicjatywach przyczynia się do 
kształtowania kultury organizacyjnej wspierającej zrównoważony rozwój. 
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POZIOM ZRÓWNOWAżONEGO ROZWOJU 
PRZEDSIębIORSTWA A ZAANGAżOWANIE 
ORGANIZACyJNE PRACOWNIKÓW 

Streszczenie

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej realizują swoją strategię rozwoju, podejmując 
dobrowolnie działania na rzecz środowiska, społeczności lokalnej, różnych grup interesa-
riuszy. Podejmowane działania budują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, ale również 
mogą pozytywnie oddziaływać na zaangażowanie organizacyjne pracowników. Celem 
artykułu jest zbadanie, czy występują zależności pomiędzy poziomem zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowaniem organizacyjnym pracowników. W tym celu 
przeprowadzono badania ankietowe w grupie wybranych przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki 
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wskazują, że podejmowane inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju nie przekładają 
się bezpośrednio na poziom zaangażowania pracowników. Dodatnie, umiarkowane relacje 
dotyczą jedynie zaangażowania afektywnego. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zaangażowanie 
organizacyjne pracowników

THE LEvEL Of SUSTAINAbLE DEvELOPMENT 
Of ENTERPRISES AND ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT Of EMPLOyEES

Abstract

Modern enterprises increasingly pursue its development strategy in taking voluntary action 
for the environment, the local community, the various groups of stakeholders. The measures 
taken are building a positive image of the enterprise, but also can positively affect the organi-
zational commitment of employees. This article aims to examine whether there is correlation 
between the level of sustainable development of enterprises and organizational commitment 
of employees. For this purpose, a survey was conducted among selected enterprises. The 
results indicate that the initiatives for sustainable development don’t directly translate to the 
level of organizational commitment. Positive, moderate relationship applies only to affective 
commitment.

Key words: sustainable development, organizational commitment 
of employees
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PAWEŁ SZWIEC*

TWÓRCZOść PRACOWNICZA 
W KONTEKśCIE GRUP 

fUNKCJONUJĄCyCH W ORGANIZACJACH

Wprowadzenie 

Badania nad procesami grupowymi realizowane są w naukach społecznych od 
ponad 50 lat. Są one podejmowane przez przedstawicieli takich dyscyplin, jak: psy-
chologia, socjologia, nauki polityczne, nauki o edukacji czy też nauki o zarządza-
niu [39, s. 3–4]. Znaczenie grup doceniono również w praktyce zarządzania. Dzisiaj 
w wielu przedsiębiorstwach grupy stanowią podstawową formę organizacji pracy. Do 
ich wykorzystywania skłaniają decydentów korzyści, jakie mogą przynosić zarówno 
jednostkom, jak i organizacjom. Dwie kwestie są szczególnie istotne. Po pierwsze, 
praca w zespole przynosi więcej satysfakcji niż praca na indywidualnym stanowisku. 
Po drugie, w grupie zwiększają się możliwości oraz efekty poszczególnych pracowni-
ków w zakresie rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji czy generowania 
twórczych idei [38, s. 400]. W ostatnich latach w praktyce i teorii zarządzania za-
znacza się również nasilenie zainteresowania zjawiskiem twórczości w miejscu pracy 
(twórczości pracowniczej). Niemniej jednak poza problematyką technik heurystycz-
nych wciąż jeszcze rzadko rozpatruje się twórczość pracowniczą w kontekście grup 
funkcjonujących w organizacjach. 

Celem prezentowanego artykułu jest wskazanie i opisanie zjawisk z poziomu 
grupy powiązanych z twórczością pracowniczą, a także określenie charakteru tych 
relacji. W związku z tym postawiono problem w formie następującego pytania: jakie 
relacje zachodzą między zjawiskami z poziomu grup funkcjonujących w organizacji 
a twórczością pracowniczą? Dla osiągnięcia celu przyjętego w artykule posłużono 

* Dr Paweł Szwiec – Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski.
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się metodą analizy zawartości literatury przedmiotu, tak więc praca ta ma charak-
ter przeglądowy. 

W organizacjach wykorzystuje się różne typy grup. Do najczęściej spotykanych 
należą grupy robocze, paralelne, projektowe i kierownicze. 

Grupy robocze odpowiadają za produkcję jakiegoś dobra lub dostarczenie okre-
ślonej usługi. Działają w sposób ciągły. Członkostwo w takim zespole jest względnie 
stabilne, w pełnym wymiarze czasowym i z dobrze zdefiniowaną rolą. Przykładem 
takich zespołów są grupy autonomiczne. 

Grupy paralelne wykonują zadania, które w ramach istniejącej struktury organi-
zacyjnej nie mogą być właściwie zrealizowane. Zwykle ich uprawnienia ograniczają 
się do zgłaszania rekomendacji osobom na wyższych szczeblach w hierarchii orga-
nizacyjnej. Grupy tego typu implementowane są w celu rozwiązywania problemów 
czy też generowania udoskonaleń. 

Grupy projektowe cechuje tymczasowość. Są rozwiązywane po zrealizowaniu po-
stawionych przed nimi zadań. Zwykle w grupach tych uczestniczą osoby z różnych 
jednostek organizacyjnych (działów funkcjonalnych). 

Grupy kierownicze koordynują i ukierunkowują pracę jednostek organizacyjnych, 
które im podlegają, integrując je wzdłuż procesów biznesowych [16, s. 241–243]. 

Obecnie rośnie znaczenie i możliwość wykorzystania w organizacjach grup wirtu-
alnych. Można je zdefiniować jako zbiór ludzi funkcjonujących w różnych obszarach 
geograficznych i/lub organizacjach, którzy, aby zrealizować powierzone im zadania, 
kontaktują się ze sobą, wykorzystując technologię informatyczną i  telekomunika-
cyjną [45, s. 17]. Grupy wirtualne umożliwiają uzyskanie przez organizację dostępu 
do specjalistów najwyższej klasy niezależnie od miejsca ich przebywania [9, s. 15]. 

Czynniki wpływające na efektywność grup 
funkcjonujących w organizacjach

Większość badaczy, dążąc do określenia czynników wpływających na efektyw-
ność działania grup, abstrahuje od całego bogactwa ich typów, jakie zaznacza się 
w świecie organizacji. Nie próbują zatem zidentyfikować determinant efektywności 
działania konkretnego typu grupy, ale po prostu grupy działającej w systemie spo-
łeczno-technicznym. 

Takie podejście przyjęli również: M.A. Campion, G.J. Medsker i A.C. Higgs. 
W opracowanym przez siebie modelu wskazali pięć kategorii czynników wpływa-
jących na efektywność grupy. Są to: charakter pracy, współzależność, kompozycja 
grupy, kontekst i procesy grupowe [11, s. 825–828]. Na charakter pracy składają się: 
samozarządzanie, partycypacja, różnorodność zadań, znaczenie zadań. O współza-
leżności decyduje współzależność zadań i celów. W skład kategorii kompozycja grupy 
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wchodzą: zróżnicowanie, elastyczność, wielkość grupy oraz preferencje do pracy 
w zespole. Charakter kontekstu wyznaczają: dostępność szkoleń, wsparcie kierowni-
cze, komunikacja i współpraca między grupami. Wśród istotnych dla funkcjonowa-
nia grupy procesów autorzy wskazali: komunikację (współpracę) w grupie, wsparcie 
społeczne oraz potencjał grupy. 

Jeżeli chodzi o pierwszą kategorię czynników, a więc charakter pracy, autorzy 
wykorzystali wiele wymiarów treści pracy zidentyfikowanych w pionierskich pra-
cach J.R. Hackmana. Przykładowo analogiczny do wymiaru autonomia w pracy 
jest wymiar samozarządzanie. Jest ono ściśle związany z inną cechą wykonywanej 
pracy, jaką jest partycypacja. Kolejny wymiar to różnorodność zadań. Jego duże 
nasilenie ma umożliwiać każdemu członkowi grupy wykonywanie zróżnicowanych 
zadań. Dzięki temu zapewnia się warunki, w których pracownicy mogą rozwinąć 
i wykorzystać umiejętności i wiedzę, a zarazem dzielić się nudnymi, monotonnymi 
zadaniami. Znaczenie zadania odnosi się do poczucia członków grupy, że praca 
przez nich wykonywana ma istotne konsekwencje dla klientów wewnętrznych lub 
zewnętrznych. Natomiast całościowość zadania zależy od stopnia, w  jakim dzia-
łalność prowadzi do wytworzenia skończonego i jednoznacznie określonego frag-
mentu pracy. Realizacja zadań całościowych może usprawniać pracę grupy, ponie-
waż zwiększa zakres poczucia jej odpowiedzialności i zakres współpracy między 
tworzącymi ją osobami. 

Współzależność członków grupy często jest przyczyną, dla której tworzy się grupy 
w organizacji, a zarazem jest też cechą definicyjną grupy. Często zjawisko to traktuje 
się jako wielowymiarową zmienną, pisząc np. o współzależności zadań, celów i oceny 
wyników. Pierwsza ma miejsce w sytuacji, gdy członkowie grupy wchodzą w interak-
cje, a osiągane rezultaty czy też stopień wywiązania się z powierzonych obowiązków 
są uwarunkowane pracą innych członków grupy. Współzależność celów przejawia 
się w formułowaniu celów nie tylko dla poszczególnych członków grupy, lecz także 
dla niej całej. Współzależność nagród i oceny świadczy o powiązaniu kar i nagród 
nie tylko z wynikami oceny efektów działań poszczególnych jednostek, lecz także 
z wynikami oceny skutków funkcjonowania całej grupy. 

Elastyczność grupy odnosi się do poziomu, w jakim poszczególni jej członkowie 
są w stanie efektywnie odgrywać role przypisane innym członkom grupy. Nabycie 
umiejętności odgrywania tych ról wymaga wcześniejszego przeszkolenia. Szkolenia 
grup powinny również dotyczyć takich kwestii, jak: filozofia pracy grupowej, podej-
mowanie decyzji grupowych czy relacje interpersonalne w zespołach. 

Istotną rolę dla sprawnego działania grupy odgrywa dostęp do różnego rodzaju 
środków, który zależy od wsparcia kierownictwa dla pracy grupowej w organizacji. 
Podobnie jest z potencjałem grupy, a więc jej przekonaniem, że może działać w spo-
sób sprawny. Jest to pojęcie znaczeniowo zbliżone do konstruktu poczucia własnej 
skuteczności. 
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Trudno o dobrze działającą grupę, jeżeli brak w niej wsparcia społecznego. Wy-
raża się ono przez wzajemną pomoc udzielaną sobie przez członków grupy, w ra-
mach przyjaznych i życzliwych relacji. 

Zdaniem S.G. Cohena i współpracowników czynniki wpływające na efektywność 
funkcjonowania grupy można ująć w cztery kategorie: czynników środowiskowych, 
czynników projektowych, procesów grupowych i psychospołecznych cech grupy 
[16, s. 244]. 

Czynniki środowiskowe obejmują elementy należące do otoczenia organizacji, 
w tym m.in.: cechy sektora, jego złożoność czy zmienność. 

Czynniki projektowe dotyczą tych właściwości zadania, grupy i organizacji, które 
mogą być przedmiotem bezpośredniego oddziaływania kierownictwa, w celu stwo-
rzenia jak najlepszych warunków dla działania grup. Są to m.in.: liczba, poziom au-
tonomii, uzależnienia i zróżnicowania członków grupy, system nagród, szkolenia, 
przywództwo czy dostępne zasoby. 

Procesy grupowe odnoszą się do interakcji zachodzących między członkami 
grupy, np. komunikowania się czy konfliktów. 

Natomiast psychospołeczne cechy grupy dotyczą podzielanych sposobów rozu-
mienia świata, wierzeń czy emocjonalnych odczuć. Jako przykład tego typu czynni-
ków można podać: normy, spójność czy też modele mentalne. 

D.L. Gladstein w zaprezentowanym modelu nie uwzględnia wśród determinant 
efektywności grupy czynników środowiskowych. Ogranicza się do elementów z ob-
szaru organizacji, a ściślej z dwóch jej poziomów – grupy i całego systemu. Na po-
ziomie grupy wyróżnia następujące czynniki: umiejętności, różnorodność i doświad-
czenie członków grupy, jasność celów i roli, specyficzne normy grupowe, liczebność 
grupy, przywództwo i takie procesy grupowe, jak: swobodna komunikacja, wspar-
cie, konflikty czy dyskusje. Na poziomie organizacji wskazuje na środki dostępne 
dla grupy i strukturę organizacyjną [22, s. 502]. Zgodnie z jego modelem efektyw-
ność grupy będzie zależeć od wewnątrz- i zewnątrzgrupowej aktywności jej człon-
ków transformujących zasoby w produkt. Aktywność ta obejmuje zachowania, które 
tworzą, wzmacniają i regulują życie grupy oraz zachowania umożliwiające grupie 
rozwiązywanie postawionych przed nią problemów [22, s. 500]. 

Procesy oraz cechy grup a twórczość pracownicza

Autorzy opisanych wyżej modeli efektywność grupy mierzą zwykle za pomocą 
trzech różnych kryteriów: osiąganych wyników, poziomu satysfakcji odczuwanego 
przez członków grupy oraz zdolności grupy do przetrwania. Wśród wyników osią-
ganych przez grupę duże znaczenie może mieć poziom twórczości generowanych 
przez grupę idei innowacyjnych, a także poziom jej innowacyjności. Jednak wśród 
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badań nad funkcjonowaniem grup w organizacji relatywnie mało uwagi poświęcono 
zagadnieniu twórczości i innowacyjności grupy [4, s. 239]. Ważny wyjątek w tym za-
kresie stanowią prace M.A. Westa. Zgodnie z jego poglądami o poziomie twórczości 
grupy decydują przede wszystkim cztery czynniki: charakter zadania, zróżnicowanie 
w zakresie wiedzy i umiejętności członków grupy, integrujące procesy grupowe oraz 
zewnętrzne wymagania [47, s. 358].

Zadania sprzyjające zwiększaniu aktywności twórczej grupy, podobnie zresztą 
jak i innych kryteriów efektywności, cechują się całościowością i wysokim stopniem 
trudności. Ponadto stwarzają wiele okazji do wchodzenia w interakcje społeczne, 
jak również uczestniczenia w procesach uczenia się. Z uwagi na wskazane cechy 
wymagają one od członków grupy zróżnicowanych umiejętności i bogatej wiedzy 
[47, s. 361]. 

Zrozumienie wpływu zróżnicowania grupy na jej działanie i osiągnięte wyniki 
nabiera coraz większego znaczenia. Dzieje się tak ze względu na intensyfikujące się 
procesy globalizacji i  internacjonalizacji, zwiększające się prawdopodobieństwo 
występowania wśród pracowników osób wychowanych w odmiennych tradycjach 
kulturowych i religijnych [36, s. 402]. W związku z naszym przystąpieniem do UE 
i trwającymi procesami modernizacyjnymi państwa zjawisko to będzie również przy-
bierać na sile w Polsce. 

W literaturze dość często można spotkać podział na zróżnicowanie w zakresie wła-
ściwości związanych z wykonywanym zadaniem oraz zróżnicowanie w zakresie wła-
ściwości związanych z relacjami. Pierwsze – odzwierciedla różnice w zakresie właści-
wości związanych z wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami wymaganymi w miejscu 
pracy, np. różnice dotyczące realizowanej funkcji organizacji, wykształcenia, doświad-
czenia. Drugie – obejmuje różnice w zakresie takich cech demograficznych, jak: wiek, 
płeć, rasa i narodowość. Mogą one wpływać na charakter relacji interpersonalnych, ale 
zwykle nie mają bezpośredniego wpływu na efektywność organizacyjną. 

Równie popularne, aczkolwiek bardzo zbliżone kategorie wyróżnia systematyka 
różnorodności grupy wskazująca na zróżnicowanie informacyjne, społeczne oraz 
w zakresie wartości [29, s. 743–744]. Pierwsza – odnosi się do różnic w zakresie po-
siadanej wiedzy i przyjmowanych perspektyw przez członków grupy. Są one zazwy-
czaj skutkiem różnic w poziomie i charakterze otrzymanego wykształcenia oraz zgro-
madzonego doświadczenia, i często właśnie przekładają się na wielość perspektyw 
i opinii. Druga – odnosi się do dobrze widocznych (uzewnętrzniających się) różnic 
między członkami grupy, wśród których do najważniejszych należą różnice doty-
czące płci, rasy czy wieku. Trzecia – dotyczy różnic między członkami grupy w za-
kresie poglądów odnośnie zadań, celu i misji grupy. 

Innym sposobem postrzegania zróżnicowania w grupie (organizacji) jest rozpa-
trywanie właściwości różnicujących w kategoriach ich jawności. Przyjmując tą per-
spektywę, można wskazać różnice łatwo dostrzegalne (jawne) i ukryte. 
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Dekady badań nad podobieństwem i wzajemną atrakcyjnością nie pozostawiają 
wątpliwości, że ludzie mają skłonność do darzenia sympatią podobne do siebie osoby. 
Zróżnicowanie w grupie może zatem doprowadzić do szeregu negatywnych konse-
kwencji, szczególnie obniżenia poziomu spójności grupy [3, s. 323], satysfakcji i za-
angażowania. Wiele badań wskazuje, że zróżnicowane grupy charakteryzuje dość 
wysoki poziom fluktuacji. Aby wyjaśnić, dlaczego zróżnicowanie grupy wpływa na 
takie zjawiska, jak spójności i wyniki grupy, liczne grono badaczy wprowadza do 
swoich modeli procesy grupowe. Wśród nich nierzadko występują procesy komuni-
kacji wewnątrzgrupowej, kooperacji czy konfliktów. Z niektórych badań wynika, że 
wysoki poziom zróżnicowania demograficznego w grupie obniża poziom integracji 
społecznej, zwiększa natężenia konfliktów i upośledza procesy komunikacji. Nato-
miast nie brak wyników potwierdzających przypuszczenie, że inaczej sprawa ma się 
ze zróżnicowaniem zadaniowym w grupie. Ono z kolei może przyczynić się do po-
prawy przebiegu procesów grupowych. Jednak analiza badań, w których konfirmo-
wano hipotezę o pośredniczącej roli procesów grupowych między różnorodnością 
grupy a jej wynikami, nasuwa wniosek, że to oddziaływanie jest raczej niewielkie [27, 
s. 809]. Trudno jednak na podstawie przeprowadzonych badań rozstrzygnąć jedno-
znacznie o kierunku oddziaływania różnorodności na efektywność grupy. I tak na 
przykład badania nad wpływem zróżnicowania płci na wyniki osiągane przez poli-
cjantów uwidoczniły, że zróżnicowanie to wpłynęło na wyniki osiągane przez kobiety, 
ale już nie przez mężczyzn. Badania prowadzone nad grupami studentów ujawniły, że 
kompozycja grupy pod względem płci wpływa na niektóre mierniki jej efektywności, 
ale nie na wszystkie. Inne badania nad wpływem zróżnicowania w zakresie płci przy-
niosły bardzo niejednoznaczne wyniki. Raz wpływ tego zróżnicowania okazywał się 
pozytywny, innym razem negatywny, a czasami bez znaczenia. Podobnie niejedno-
znaczne wyniki przyniosły badania nad wpływem zróżnicowania w zakresie wieku 
członków grupy na jej efektywność. Również nie sposób wyciągnąć na podstawie 
wyników badań dobrze uzasadnionego wniosku o kierunku wpływu zróżnicowania 
w zakresie narodowości członków grupy na jej sprawność [27, s. 810]. W odróżnie-
niu od niejednoznacznego wpływu zróżnicowania relacyjnego na funkcjonowanie 
grupy wpływ zróżnicowania zadaniowego z reguły okazywał się pozytywny, chociaż 
siła jego oddziałania była ściśle związana z charakterem narzędzia wykorzystywa-
nego do pomiaru efektywności [27, s. 810]. Nie brak również zaskakujących wyni-
ków badań. Z metaanalizy przeprowadzonej przez S. Webber i L.M. Donahue wy-
nika, że wpływ zróżnicowania zadaniowego na spójność i wyniki grupy niczym nie 
różni się od wpływu zróżnicowania relacyjnego. Co więcej, oba te typy zróżnicowa-
nia nie oddziałują w znaczący sposób na wskazane zmienne [46, s. 157]. Wydaje się, 
że jeżeli chodzi o twórczość grupy, to zróżnicowanie w zakresie wiedzy, umiejętno-
ści, specjalności zawodowych członków zespołu powinno przynieść pozytywne re-
zultaty [19, s. 114; 40, s. 234; 32, s. 53; S. 43, s. 206]. W warunkach zróżnicowania 
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powstaje znaczna przestrzeń dla istnienia wielu odmiennych perspektyw i konstruk-
tywnych konfliktów. W literaturze przedmiotu można spotkać się z podziałem kon-
fliktów w grupie na trzy kategorie, a mianowicie: konflikty interpersonalne, zada-
niowe i procesowe. 

Konflikt relacyjny (interpersonalny) zawiera afektywne (emocjonalne) kompo-
nenty, takie jak: poczucie napięcia, frustracja, irytacja, którym towarzyszy poczucie 
braku sympatii do innych osób. Konflikt zadaniowy ma miejsce w przypadku wystą-
pienia świadomości istnienia różnic w sposobach postrzegania i opiniach dotyczą-
cych zadań grupowych wśród jej członków. Natomiast konflikt procesowy wyrasta 
ze świadomości istnienia kontrowersji wokół kwestii sposobów realizacji zadań [28, 
s. 238–239]. To właśnie te dwa typy konfliktów, w odróżnieniu od konfliktu relacyj-
nego, powinny sprzyjać twórczości w grupie [12, s. 107]. 

W organizacji, jak również w zespole, mogą pojawiać się także inne typy kon-
fliktów, tzw. konflikty ról. Zwykle rozróżnia się wewnętrzne konflikty ról i konflikty 
między rolami. Wewnętrzne konflikty ról możemy podzielić na wewnętrzny kon-
flikt nadawcy i zewnętrzny konflikt nadawcy. Ten pierwszy ma miejsce, gdy oczeki-
wania nadawcy w zakresie określonej roli są sprzeczne i wykluczają się wzajemnie. 
Ten drugi występuje, gdy oczekiwania różnych nadawców względem tej samej roli 
różnią się między sobą. Natomiast konflikt między rolami powstaje wówczas, gdy 
oczekiwania odnośnie różnych ról odgrywanych przez osobę w grupie popadają 
w sprzeczność, a więc całkowicie albo częściowo wykluczają się. Szczególny rodzaj 
konfliktu stanowi osobowościowy (etyczny) konflikt roli, który jest konsekwencją 
braku zgodności między oczekiwaniami nadawców roli a wartościami [35, s. 174] 
i przekonaniami jej odbiorcy [44, s. 364]. Współcześnie narasta znaczenie konfliktu 
między życiem rodzinnym i zawodowym, który stanowi rodzaj konfliktu między ro-
lami. Związane jest to m.in. ze zwiększającą się liczbą godzin, jaką pracownicy spę-
dzają w organizacjach oraz z coraz powszechniejszym wykorzystaniem telepracy. 
Badania wskazują, że 83% pracujących matek i 72% pracujących ojców przeżywa 
konflikt między pragnieniem dobrego wywiązywania się z obowiązków zawodowych 
a potrzebą częstszego przebywania z rodziną [15, s. 16]. Kobiety są bardziej narażone 
na odczuwanie konfliktu między życiem zawodowym a osobistym. W grę wchodzą 
tu dwie istotne przyczyny. Po pierwsze, to kobiety wciąż wykonują większość zadań 
związanych z wychowaniem dzieci i utrzymaniem domu [14, s. 234]. Po drugie, ko-
biety coraz częściej podejmują pracę zawodową [24, s. 269]. 

Konflikt praca–dom najczęściej jest rozpatrywany jako zjawisko dwukierunkowe. 
Konflikt może wystąpić między życiem rodzinnym (prywatnym) i zawodowym, jak 
również między życiem zawodowym i życiem rodzinnym [23, s. 306]. 

Jeżeli rola członka rodziny jest ceniona przez osobę, która postrzega pracę 
jako przyczynę niemożności poświęcenia oczekiwanej ilości czasu i  energii ży-
ciu rodzinnemu, wówczas będzie ona odczuwać dyskomfort. Również z dużym 
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prawdopodobieństwem pojawi się u niej negatywna postawa względem wykony-
wanej pracy. Natomiast postrzeganie życia rodzinnego jako podstawowej przyczyny 
braku pożądanej ilości czasu i energii na wykonywanie cenionej przez siebie pracy 
może skutkować pojawieniem się negatywnego stosunku względem roli pełnionej 
w rodzinie [23, s. 307]. 

S.E. Anderson i współautorzy zaproponowali model opisujący wybrane determi-
nanty i skutki konfliktu praca–dom. Do najważniejszych czynników wpływających 
na poziom konfliktu między życiem zawodowym a rodzinnym oraz konfliktu mię-
dzy życiem rodzinnym a życiem zawodowym zaliczyli: formalne inicjatywy podej-
mowane dla ograniczenia poziomu tych konfliktów (elastyczny czas pracy, depan-
dent care benefits), jak również pewne działania nieformalne (wsparcie kierownicze, 
ścieżka kariery). Ponadto wskazali na dwa odmienne rodzaje skutków wystąpienia 
konfliktu praca–dom. Pojawienie się konfliktu między życiem zawodowym a ży-
ciem rodzinnym powinno ich zdaniem prowadzić do obniżenia poziomu satysfakcji 
z wykonywanej pracy, wzmocnienia intencji do odejścia z pracy i odczuwania stresu. 
Natomiast wystąpienie konfliktu między życiem rodzinnym i zawodowym powinno 
przynieść skutek w postaci wzrostu poziomu odczuwanego stresu i częstych nieobec-
ności w pracy [5, s. 790]. Zresztą do bardzo podobnych skutków prowadzą również 
inne konflikty ról. Badania prowadzone w tym zakresie wskazują, że prawie zawsze 
odczuwanie konfliktu ról prowadzi do wzrostu tempa bicia serca, co świadczy o sil-
nym stresie przeżywanym w sytuacji konfliktu [33, s. 90], oraz obniżenia poziomu 
satysfakcji z pracy [34, s. 127]. Konflikt ról dla zdecydowanej większości ludzi jest 
doświadczeniem negatywnym [26, s. 474], i w konsekwencji powinien również pro-
wadzić do ograniczenia aktywności twórczej grupy. 

Twórczość grupy determinują również czynniki kontekstowe, w jakich działa. 
Chodzi tu zarówno o czynniki będące elementem systemu organizacyjnego, jak 
i znajdujące się poza jego granicami. Należą do nich m.in.: klimat organizacji, struk-
tura organizacyjna czy charakter otoczenia, w jakim funkcjonuje organizacja. Jednym 
z bardziej istotnych czynników kontekstowych jest zachowanie przywódcy grupy. 
W literaturze można spotkać opinie, że posiadana przez nas wiedza na temat wpływu 
przywództwa na procesy grupowe i wyniki osiągane przez grupę jest niepełna [31, 
s. 255]. Wskazuje się na brak całościowego ujęcia kwestii przywództwa w grupie, 
a  także, że istniejące teorie czy modele nie dostarczają zadowalających sposobów 
wspierania przywódców zespołów [31, s. 255]. Co więcej, wiele modeli wyjaśniają-
cych mechanizm efektywności grupowej nie uwzględnia czynnika przywództwa [49, 
s. 5]. Spośród różnych stylów kierowania szczególną rolę w pobudzaniu twórczości 
grupy powinny odgrywać style oparte na delegowaniu uprawnień i wspieraniu kie-
rownika, w tym styl transformatywny [50, s. 858] i służebny. 

Filozofia służebnego przywództwa (servant leadership) zakłada takie oddziały-
wanie na innych ludzi, aby wzrastali oni jako osoby, stawali się mądrzejsi, bardziej 
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niezależni, a także bardziej skłonni służyć innym [25, s. 4]. Koncepcja przywództwa 
służebnego, która została zaprezentowana osiem lat wcześniej niż koncepcja przy-
wództwa transformatywnego, spotkała się jedynie z marginalnym zainteresowaniem 
[6, s. 303]. Jedną z najpełniejszych perspektyw przywództwa służebnego zapropono-
wali J.E. Barbuto i D.W. Wheeler. Ich zdaniem przywództwo służebne charakteryzuje 
kilka wymiarów, a mianowicie: pragnienie bezinteresownego służenia innym, emo-
cjonalne uzdrawianie, wiedza, konceptualizacja i rządzenie [6, s. 319]. 

Uzdrawianie odnosi się do umiejętności dostrzegania emocjonalnego i ducho-
wego bólu innych ludzi oraz uruchamiania procesu leczniczego (przywracania rów-
nowagi). Przywódca odznacza się dużą empatią i umiejętnością słuchania. Co wię-
cej, tworzy on atmosferę, w której pracownicy czują się bezpiecznie i swobodnie 
wyrażają opinie. 

Wiedza to umiejętność dostrzegania i interpretowania przez przywódcę wyda-
rzeń zachodzących w jego otoczeniu oraz umiejętność przewidywania przyszłych 
zdarzeń i ich skutków.

Konceptualizacja dotyczy umiejętności inspirowania innych i wyznaczania in-
teresującej wizji.

Rządzenie wiąże się z przekonaniem, że organizacja ma prawo, a nawet obowią-
zek przyczyniania się do wzrostu dobrobytu społecznego.

Kolejną kategorią czynników uznanych za ważne ze względu na aktywność twór-
czą zespołu stanowią procesy grupowe. M.A. West zaliczył do nich następujące pro-
cesy: formułowanie celów grupy, partycypację w procesach decyzyjnych, zarządzanie 
konfliktami, wsparcie kierownicze, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, refleksyj-
ność, wiedzę o procesach grupowych i umiejętności pracy w grupie [47, s. 358]. 

Ten ostatni czynnik należałoby raczej traktować jako właściwość grupy, a nie 
jako proces. Do innych cech, które powinny wpływać na poziom aktywności twór-
czej zespołów w organizacji, można również zaliczyć: poczucie skuteczności grupy, 
zaufanie między członkami grupy i względem przełożonego, spójność grupy, domi-
nujący sposób interpretacji sytuacji etycznych oraz zaangażowanie organizacyjne 
członków grupy. 

Wśród przedstawicieli zachowań organizacyjnych powszechnie znany jest kon-
strukt „poczucie własnej skuteczności” (self-efficiacy, group potency). Jest on często 
wymieniany wśród zjawisk wpływających na kierunki i wyniki działań człowieka 
w organizacji. Natomiast znacznie mniej popularna jest koncepcja grupowego po-
czucia skuteczności (group efficiacy). Już A. Bandura, a więc uczony najsilniej ko-
jarzony z koncepcją self-efficiacy, dowodził, że przekonanie o własnej skuteczności 
można zastosować do innych niż indywidualny poziomów analizy. Uważał, że siła 
grup i organizacji tkwi w poczuciu ludzi, że są oni w stanie rozwiązywać problemy 
i poprawić jakość życia dzięki zbiorowym wysiłkom [21, s. 68]. Konstrukt „sku-
teczność grupowa” można zdefiniować jako przekonanie grupy o jej zdolności do 
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sprawnego wykonywania powierzonych jej zadań oraz osiągania stawianych przed 
nią celów [48, s. 158]. Wydaje się, iż grupy o znacznym poczuciu skuteczności po-
winny być bardziej twórcze niż grupy o mniejszym natężeniu tej cechy [50, s. 858]. 

Zaufanie przejawiane przez grupę wobec jej kierownika oznacza przekonanie 
członków grupy, że mogą oni polegać na słowie i działaniach przełożonego oraz że 
ma on wobec niej dobre intencje. Zaufanie wobec kierownika może się przełożyć na 
wyższe prawdopodobieństwo akceptacji przez grupę: działań przełożonego, formu-
łowanych przez niego celów i podejmowanych decyzji [18, s. 1004–1005]. Zarówno 
zaufanie wobec przełożonego, jak również zaufanie między członkami grupy po-
winny sprzyjać jej twórczości [13, s. 29; 7, s. 340].

Spójność zadaniowa i spójność interpersonalna wywierają różny wpływ na twór-
czość grupy. Przy czym wpływ tej pierwszej jest zdecydowanie bardziej pozytywny 
[20, s. 258]. Spójność zadaniowa wiąże się z zaangażowaniem grupy w realizowane 
zadnie, zaś spójność interpersonalną należy rozumieć jako przywiązanie do siebie 
członków grupy oparte na więziach sympatii [17, s. 244]. 

Jedną z kwestii interesujących etyków biznesu jest problem interpretowania przez 
ludzi, w tym wypadku pracowników, sytuacji etycznych. W tym zakresie ich rozumo-
wanie może przyjąć jedną z dwóch postaci – formalistyczną lub utylitarną. Pierwszy 
sposób charakteryzuje się przestrzeganiem przez działającą osobę jakiś zasad czy też 
reguł. Wówczas to sposób postrzegania zachowania, jako etycznego bądź też nie, bę-
dzie zależał od tego, czy zachowanie to jest zgodne z akceptowanymi regułami. Ina-
czej rzecz wygląda w przypadku podejścia utylitarnego. Tutaj osoba ocenia etyczność 
działania, biorąc pod uwagę skutki, do jakich dane działanie prowadzi. Tych dwóch 
podejść nie powinno się traktować jako podejść alternatywnych, ale raczej jako dwa 
niezależne wymiary rozumowania o etyczności zachowań [41, s. 368]. Wydaje się, 
że osoby przyjmujące podejście utylitarne powinny bardziej przejawiać twórczą ak-
tywność niż osoby o orientacji formalistycznej. 

Organizacyjne zaangażowanie oznacza psychologiczny związek pracownika z jego 
organizacją, który zmniejsza prawdopodobieństwo dobrowolnej rezygnacji z pracy 
w tejże organizacji. Pomimo że wczesne prace dotyczące tej problematyki ujmowały 
zaangażowanie organizacyjne jako zjawisko jednowymiarowe, dzisiaj raczej domi-
nuje traktowanie go jako wielowymiarowej postawy [2, s. 252]. Zgodnie z  jedną 
z perspektyw zaangażowanie organizacyjne może przyjąć trzy różne formy: zaan-
gażowania afektywnego, zaangażowania warunkowego i zaangażowania normatyw-
nego [2, s. 252]. 

Zaangażowanie afektywne polega na identyfikowaniu się pracownika z organiza-
cją oraz na emocjonalnym przywiązaniu do organizacji. Osoby o dużym poziomie 
takiego zaangażowania pracują w organizacji, ponieważ po prostu tego pragną. Ten 
sposób rozumienia zaangażowania organizacyjnego jest najbardziej rozpowszech-
niony w literaturze przedmiotu. Przytoczmy jako przykład definicję sformułowaną 
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przez B. Buchanana, który interesujące nas tu zjawisko postrzega w kategoriach emo-
cjonalnego związku z celami i wartościami organizacji, z odgrywaną rolą w organi-
zacji (w powiązaniu z jej celami i wartościami) i wreszcie z samą organizacją [10, 
s. 533]. Podobne znaczenie zaangażowaniu organizacyjnemu nadają autorzy opisu-
jący je jako siłę utożsamiania się osoby z działaniami danej organizacji [37, s. 226]. 

Zaangażowanie warunkowe opiera się na postrzeganiu przez pracownika kosz-
tów związanych z ewentualnym odejściem z organizacji. Osoby o takim rodzaju za-
angażowania pozostają w organizacji, gdyż czują, że nie mają innego wyjścia. Na ten 
aspekt zaangażowania organizacyjnego zwracali uwagę m.in. H.S. Becker [8, s. 33] 

i R.M. Kanter. Ten drugi pisał, że kognitywne (odpowiednik warunkowego) zaan-
gażowanie związane jest z przekonaniem pracownika o istnieniu pewnych korzy-
ści związanych z pozostaniem w organizacji i kosztów, które trzeba będzie ponieść 
w przypadku jej opuszczenia [30, s. 504]. 

Zaangażowanie normatywne powstaje na bazie poczucia obowiązku pracownika 
względem organizacji. Takie osoby ani nie muszą, ani nie pragną, ale czują, że po-
winny zostać w organizacji. To podejście do zaangażowania organizacyjnego rzadko 
jest prezentowane przez autorów zajmujących się tą problematyką. 

Każdy ze wskazanych typów zaangażowania będzie kształtowany przez różne 
czynniki [1, s. 3–4]. I tak panuje konsensus co do zjawisk oddziałujących na poziom 
zaangażowania afektywnego. W powszechnym odczuciu, którego słuszność została 
potwierdzona wynikami wielu badań, należą one do czterech kategorii: właściwości 
indywidualnych, właściwości wykonywanej pracy, doświadczeń w pracy i czynników 
strukturalnych. Szczególną rolę odgrywają tu doświadczenia w pracy, przede wszyst-
kim te, które umożliwiają zaspokojenie psychologicznych potrzeb pracownika. Cho-
dzi o potrzebę poczucia komfortu w organizacji i kompetencji w odgrywaniu swojej 
roli. Obok wskazanych czynników o poziomie zaangażowania warunkowego będą 
również decydować: wielkość środków zaangażowanych w związku z pracą w danej 
organizacji oraz przekonanie o braku alternatyw. Z kolei na poziom zaangażowania 
normatywnego będą oddziaływać dotychczasowe osobiste doświadczenia z rodzinną 
oraz kulturową socjalizacją, która miała miejsce przed podjęciem pracy w danej or-
ganizacji, a także socjalizacją, która miała miejsce w tejże organizacji. Prawdopo-
dobnie osoby, których bliscy byli przez długi czas związani z jedną organizacją oraz 
podkreślali w procesie wychowania potrzebę i wagę lojalności względem organizacji, 
będą odczuwać silniejsze zaangażowanie normatywne. Podobnie powinna wyglą-
dać sytuacja osób, które w procesie socjalizacji w organizacji otrzymywały wyraźny 
komunikat, że organizacja oczekuje od nich lojalności. Na twórczość pracowników 
i grupy szczególnie korzystnie powinno wpływać zaangażowanie afektywne, nato-
miast wpływ zaangażowania warunkowego może być nawet negatywny. 

Wydaje się, że na aktywność twórczą grupy będzie również oddziaływać proces 
socjalizacji, w tym jego skuteczność. Oczywiście oddziaływanie to będzie sprzyjać 
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aktywności twórczej, gdy w systemie wartości i norm twórczość zajmuje miejsce 
uprzywilejowane. 

Zakończenie

W artykule wskazano szereg czynników wpływających na efektywność, w tym 
aktywność twórczą grup. W niektórych przypadkach podjęto próbę określenia kie-
runku tego oddziałania. Niemniej jednak należy pamiętać, że prezentowana syste-
matyka nie jest wyczerpująca. Należy przedstawione tu rozważania potraktować jako 
przyczynek do zrozumienia fenomenu twórczości grupowej i kontynuować wysiłki 
zarówno w celu zidentyfikowania kolejnych czynników wpływających na twórczość 
grup w organizacjach, jak i określenia charakteru ich oddziaływania. Co więcej, po-
winno się dążyć do zrozumienia łącznego oddziaływania na twórczość grupy róż-
nego rodzaju czynników. Jako przykład takiej próby można podać badania mające 
na celu uchwycenie wpływu kombinacji indywidualnych predyspozycji sprzyjających 
twórczości i procesów grupowych. Otóż okazało się, że nieobecność procesów gru-
powych korzystnych dla twórczości zespołu znacznie ogranicza osiągnięcia grupy 
złożonej z osób o dużym potencjale twórczym. Natomiast w grupach, w których ta-
kie procesy miały miejsce, osiągano lepsze wyniki niż wskazywałyby na to indywidu-
alne możliwości twórcze poszczególnych osób [42, s. 951]. Już sam ten fakt świadczy 
o dużym znaczeniu i potrzebie kontynuowania badań nad grupowymi determinan-
tami twórczości pracowników. 
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TWÓRCZOść PRACOWNICZA W KONTEKśCIE 
GRUP fUNKCJONUJĄCyCH W ORGANIZACJACH

Streszczenie 

Obecnie jednym z kluczowych czynników dla osiągania przewagi konkurencyjnej organizacji 
jest twórczość pracowników. Pełni ona istotną rolę w sprawnym przebiegu wielu procesów 
organizacyjnych, w tym procesów innowacyjnych. Równie ważnym atrybutem współczesnych 
organizacji stają się różnego rodzaju grupy. Coraz częściej to właśnie w ich granicach reali-
zowane są najważniejsze z punktu widzenia przetrwania organizacji zadania. Warto zatem 
podjąć refleksję nad grupowymi uwarunkowaniami twórczości pracowników. W artykule 
zaprezentowano wyniki takiej refleksji. Udało się w nim zidentyfikować pewne zjawiska 
grupowe sprzyjające twórczości pracowniczej. Wskazano również zjawiska grupowe, które 
mogą oddziaływać na twórczość pracowników, oraz określono potencjalny charakter ich 
wpływu. Przy okazji omówiono różne typy zespołów funkcjonujących w organizacjach oraz 
modele opisujące czynniki determinujące ich efektywność. 

Słowa kluczowe: grupy w organizacji, efektywność grup, twórczość 
pracownicza

EMPLOyEE CREATIvITy IN ORGANIZATIONAL GROUPS

Abstract

Today employee creativity is one of the most important factor for a successful organization. 
It is very usful in stimulating innovation processes in organizations. Also groups are very 
important element of contemporary organizations. In this article an issue of group impact 
for employee creativity is discussed. Especially impact of such propeties of grups as: diversity, 
group self-efficacy or group leadership was treated. 

Key words: groups in organization, gruop effectiveness, employee 
creativity
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AGATA LULEWICZ-SAS*

EWALUACJA JAKO NARZęDZIE 
POZySKIWANIA WIEDZy W PROCESIE 

PODEJMOWANIA DECyZJI1

Wstęp

Ewaluacja, jako usystematyzowany rodzaj badań, znana jest już od niespełna 
100  lat. Pierwsze badania ewaluacyjne prowadzone były w  latach 20. XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych i dotyczyły sektora edukacji (ewaluacja programów na-
uczania). W latach 60. XX wieku ewaluację zaczęto wykorzystywać, oprócz edukacji, 
do takich obszarów, jak: ochrona zdrowia, programy socjalne, programy infrastruk-
turalne, programy rozwoju regionalnego. W krajach Europy Zachodniej (głównie 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Francji) ewaluacja zaczęła być popularna 
dopiero w latach 80. XX wieku. W Polsce badania ewaluacje na szerszą skalę zaczęły 
być stosowane (początkowo tylko w sektorze edukacji) od momentu przystąpienia 
do struktur Unii Europejskiej. Ewaluacji poddawane były programy otrzymujące 
wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych UE2.

Można wymienić trzy główne czynniki przyczyniające się do upowszechnienia 
ewaluacji w Europie:

 � konieczność racjonalizowania (a w praktyce najczęściej ograniczania) wydatków 
publicznych;

* Dr Agata Lulewicz-Sas – Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka.
1 Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie de-

cyzji numer DEC–2011/01/D/HS4/05665.
2 Rada Unii Europejskiej zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do przeprowadzenia ewaluacji 

pomocy finansowej z funduszy strukturalnych UE, wydając Rozporządzenie nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
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 � wytworzenie się pewnych ogólnoświatowych wzorców zarządzania w sektorze pu-
blicznym krajów rozwiniętych – silnie promowanych przez OECD i Bank Świa-
towy – ich elementem jest i ewaluacja;

 � standaryzacja narzucona w ramach UE – przez wymagania i procedury funduszy 
strukturalnych [19, s. 44]. 
Za ojca ewaluacji uważa się niemal we wszystkich pracach poświęconych historii 

ewaluacji Ralpha Tylera, który w 1929 roku rozpoczął systematyczne studia nazy-
wane już ewaluacyjnymi w Ohio State University [11, s. 74]. Tyler zdefiniował ewa-
luację jako proces określający, w jakim stopniu założone cele edukacyjne są w rze-
czywistości realizowane.

Dotychczas ewaluacji najczęściej poddawane były polityki, projekty i programy 
realizowane w sektorze publicznym, a ich głównym celem było podniesienie jako-
ści, spójności i skuteczności interwencji publicznych. Przedmiotem ewaluacji mogą 
być nie tylko przedsięwzięcia realizowane w sektorze publicznym. Ewaluacją można 
objąć niemal wszystko w dowolnym czasie i konfiguracji, z różnych punktów widze-
nia i kontekstów[3, s. 16]. Na gruncie przedsiębiorstwa ewaluację można stosować 
do wszelkich realizowanych działań.

Celem artykułu jest ocena przydatności badań ewaluacyjnych w procesie podej-
mowania decyzji.

Pojęcie ewaluacji

Słowo „ewaluacja” jest zapożyczeniem z angielskiego lub francuskiego (ang. evalu-
ation, franc. évaluation, niem. bewertung). Te słowa z kolei pochodzą od łacińskiego 
valeo–ere (mieć się dobrze, być coś wartym). Przedrostek e- w języku angielskim lub 
francuskim pochodzi najprawdopodobniej od łacińskiego ex-, co znaczyło „od”, „z”. 
Można to interpretować tak, że ewaluacja jest wynikiem czynności (ewaluować, ewa-
luowanie), czymś, co uzyskaliśmy dzięki niej [26, s. 24].

Semantycznie ewaluacja jest rozumiana jako oszacowanie wartości [20]. Ewalu-
acja zasadniczo odpowiada polskiemu słowu „ocena”. Jednak zarówno definicje ewa-
luacji, jak i jej praktyczne zastosowania podkreślają jej odmienność od oceny [18, 
s. 18–19]. Ewaluację należy traktować jako proces (jest rozciągnięta w czasie), ocena 
zaś polega na wydaniu o kimś lub czymś opinii, osądu. Ocena jest jednym z elemen-
tów badań ewaluacyjnych.

Podejście do ewaluacji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ulegało zmianom. 
Wyróżnić można cztery generacje ewaluacji [6]. Pierwsza generacja ewaluacji wpisuje 
się w paradygmat pomiaru (pomiar wiedzy i umiejętności). Rozwój drugiej generacji 
nastąpił w latach 40. i 50. minionego wieku i został określony jako zorientowany na 
opis (description orientated). Kolejna, trzecia generacja ewaluacji ukształtowała się 
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na początku lat 60. i jest określana jako ewaluacja zorientowana na osąd (judgement 
evaluation). Ostatnia, czwarta generacja ewaluacji określana jest jako paradygmat 
responsywny lub konstruktywistyczny. Ewaluacja tej generacji przyjmuje założenie 
o braku obiektywnej wykładni rzeczywistości społecznej oraz kontekstowym uwikła-
niu wszelkich działań i znaczeń. Badania ewaluacyjne oparte na tym paradygmacie 
wychodzą poza analizę mechanizmów oddziaływania (relacje wydatki – działania – 
cele) w kierunku subiektywnej oceny [7, s. 64–66].

Ewaluacja ma charakter multidyscyplinarny, dlatego też w literaturze przedmiotu 
definiowana jest w różny sposób. Przykładowe definicje ewaluacji przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1. Definicje ewaluacji

Definicja ewaluacji Autor

Ewaluacja to proces zbierania, analizowania 
i interpretowania oraz przekazywania informacji 
na temat skuteczności programów o charakterze 
społecznym, którego celem jest poprawa sytuacji 
społecznej.

P.H. Rossi, H. E. freeman, M.W. Lipsey, Evaluation. 
A systematic approach, Sage Publications, 
Thousand Oaks–London–New Delhi 1999. 

Ewaluacja to systematyczne zbieranie informacji 
na temat działań, jak również charakterystyki 
i efektów programu w celu dokonania ich oceny, 
poprawy jego skuteczności i/lub wspomagania 
procesu decyzyjnego dotyczącego przyszłości.

M.q. Patton, Utilization-focused Evaluation. 
The New Century Text, Sage Publications, 
Thousand Oaks–London-New Delhi 1997. 

Ewaluacja wspomaga proces poszukiwania 
odpowiedzi na podstawowe pytania o czynniki 
determinujące sukces organizacji oraz może 
pokazywać, w jaki sposób siły rynkowe, a także 
procesy wewnętrzne determinują przewagi 
konkurencyjne i wartość zasobów (materialnych 
i niematerialnych).

A. Haber, M. Szałaj, Ewaluacja organizacji 
a zarządzanie strategiczne, [w:] Ewaluacja 
w strategicznym zarządzaniu publicznym, 
A. Haber, M. Szałaj (red.), PARP, Warszawa 2010, 
s. 67.

Ewaluacja traktowana jest jako proces oceny 
rozwoju w oparciu o zestawy kryteriów pomiaru 
wyników, aby ustalić: a) zakres, w jakim zostały 
osiągnięte założone cele; b) rodzaj wyników, 
skutków i wpływu, jaki spowodował projekt lub 
program; c) koszt poniesiony. Ewaluacja powinna 
określić efektywność procedur i produktów, jak 
również osiągnięcie wyników i wpływu.

A. bruska, funkcje ewaluacji a możliwości 
wykorzystania nauk o zarządzaniu, [w:] 
Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie 
regionalnym – teoria i praktyka, Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, 
Opole 2009.

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości 
lub cech konkretnego programu, działania lub 
obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu 
kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub 
lepszego rozumienia.

L. Korporowicz, Analiza dotychczasowych 
doświadczeń z zakresu ewaluacji funduszy 
strukturalnych w Polsce i opracowanie 
metodologii przeprowadzania oceny szacunkowej 
wstępnego projektu NPR 2007–2013, 
Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 
Warszawa 2005.
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Definicja ewaluacji Autor

Ewaluacja jest procesem systematycznego 
i uporządkowanego zbierania, raportowania 
i interpretowania danych opisujących postęp 
i efekty określonej inicjatywy.

A. Rogut, b. Piasecki, Podręcznik ewaluatora 
projektów foresight, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.

Jest ona refleksyjnym rozpoznaniem wartości 
konkretnego działania lub obiektu w oparciu 
o przyjętą metodę i kryteria wyniku 
uspołecznionego procesu, którego celem jest 
jego poznanie, zrozumienie i rozwój.

L. Korporowicz, Współczesne koncepcje ewaluacji 
w kontekście wyzwań rozwoju regionalnego, 
w: Ewaluacja programów operacyjnych 
na poziomie regionalnym – teoria i praktyka, 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 
Opole 2009.

Źródło: opracowanie własne.

Z definicji ewaluacji przedstawionych w powyższym zestawieniu wynikają na-
stępujące wnioski:

 � przedmiotem ewaluacji może być przede wszystkim program, działanie, obiekt, 
procedura, produkt;

 � ewaluacja jest systematycznym procesem zbierania, analizowania i  interpreto-
wania informacji;

 � ewaluacja ma określić m.in. skuteczność i efektywność programu, działania, 
obiektu, procedury, produktu;

 � badania ewaluacyjne mają charakter analityczny i systematyczny.
Na podstawie analizy literatury można wyróżnić następujące cechy szczegółowe 

ewaluacji: 1) ma charakter poznawczy – dzięki badaniom ewaluacyjnym można nie 
tylko opisać przebieg i efekty wybranych działań, lecz także dokonać analizy zależ-
ności między różnymi składnikami owego procesu działania, wyjaśnić przyczyny 
sukcesów i niepowodzeń [4, s. 10]; 2) ewaluacja łączy empirię z charakterem nor-
matywnym – nie tylko opisuje i diagnozuje, lecz także osądza o wartości danej inter-
wencji [16, s. 10]; 3) ewaluacja jest działalnością instrumentalną – dostarcza prak-
tycznej wiedzy na temat jakości działań potrzebnej przy podejmowaniu decyzji, 
niezbędnej w planowaniu dalszych działań [4, s. 10]; 4) jej ocena jest mniej restryk-
cyjna niż ocena np. przy kontroli czy audycie, często sama ocena jest prowadzona 
wspólnie z interesariuszami; 5) ewaluacja musi być użyteczna – diagnoza i ocena są 
punktem wyjścia do powstania konkretnych rekomendacji [16, s. 10]; 6) ewaluacja 
jest procesem uczenia się, w którym kluczowe są interakcje i negocjacje [17, s. 17]. 
Ponadto ewaluacja wyróżnia się analitycznym i usystematyzowanym charakterem 
badań. Wychodzi poza kanon jednej metodologii i łączy różne narzędzia oraz źró-
dła (ewaluacja nie jest związana czy zdominowana przez wyłącznie jedną filozofię 
i jedno podejście badawcze, lecz wzajemnie uzupełnia i wykorzystuje potencjał róż-
nych pól i technik). Uwzględnia różne perspektywy i aspekty analizowanych dzia-
łań (całościowe podejście). Analiza prowadzona w ramach badań ewaluacyjnych jest 
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cykliczna i systematyczna (może być podejmowana na różnych etapach cyklu wdra-
żania interwencji, działań) [15, s. 19–20].

Ewaluacja dopiero niedawno doczekała się skodyfikowania standardów. W la-
tach 80. w Stanach Zjednoczonych powołano grupę roboczą składającą się z przed-
stawicieli instytucji zajmujących się ewaluacją, której zadaniem było opracowanie 
standardów (kryteriów) ewaluacji [8]. Przykładowe kryteria ewaluacyjne zostały 
przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Przykładowe kryteria (standardy) ewaluacji

Nazwa 
kryterium

Opis Pytania szczegółowe

Trafność 
(ang. 
Relevance)

Stawia pytania o adekwatność 
planowanych celów i metod 
wdrażania interwencji 
do problemów i wyzwań 
społeczno-ekonomicznych, 
które dana interwencja ma 
rozwiązać. Analiza tego 
kryterium jest prowadzona 
przed rozpoczęciem 
i w pierwszych fazach 
wdrażania interwencji.

Czy cele programu odpowiadają 
zidentyfikowanym potrzebom?
Czy interwencja odnosi się do głównych sił 
i słabości danego układu (regionu, sektora itd.)?
Czy obrana strategia jest spójna? (Czy strategia 
jest spójna wewnętrznie?, Czy strategia jest 
zbieżna z celami innych programów, działań, 
polityk?)
Czy logika interwencji jest poprawna? (logika 
zależności przyczynowo-skutkowych)?
Czy obrana na wstępie strategia pozostaje 
aktualna w trakcie wdrażania interwencji?

Skuteczność 
(ang. 
Effectiveness)

Podnosi pytania o stopień 
realizacji zakładanych 
celów, skuteczność użytych 
metod, instytucji oraz wpływ 
czynników zewnętrznych 
na ostateczne efekty.

Czy cele interwencji zdefiniowane na etapie 
programowania są/ zostały osiągnięte?
Jak silny jest/był wpływ czynników zewnętrznych?
Jakie są/były sukcesy interwencji?
Jakie problemy napotyka/napotkała interwencja?
Czy wybrane instrumenty i rozwiązania okazały się 
odpowiednie do zidentyfikowanych problemów?
Czy system zarządzania i wdrażania okazał się 
skuteczny?
Czy poszczególne instytucje poprawnie 
wypełniają/wypełniały przypisane im funkcje?

Wydajność 
(ang. 
Efficiency)

Koncentruje analizę na 
relacjach między nakładami, 
kosztami, zasobami 
(finansowymi, ludzkimi, 
administracyjnymi) 
a osiągniętymi efektami 
interwencji.

Czy podobne efekty można/można było osiągnąć 
przy wykorzystaniu innych instrumentów?
Czy podobne efekty można/można było 
osiągnąć przy wykorzystaniu niższych nakładów 
finansowych?
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Nazwa 
kryterium

Opis Pytania szczegółowe

Użyteczność 
(ang. Utility)

Stawia pytania o rzeczywiste, 
osiągnięte efekty i ich 
adekwatność do sytuacji 
oraz wyzwań społeczno-
-ekonomicznych będących 
przedmiotem interwencji. 
W odróżnieniu od kryterium 
trafności, analiza użyteczności 
jest prowadzona po zamknięciu 
interwencji lub w jej końcowej 
fazie wdrażania.

Czy program spełnia/spełnił oczekiwania 
adresatów?
Czy interwencja przyczynia się/ przyczyniła się 
do rozwiązania zminimalizowania adresowanych 
problemów?
Czy interwencja przyczynia się/ przyczyniła się 
do wykorzystania zidentyfikowanych szans?
Czy efekty interwencji są korzystne dla różnych 
grup odbiorców?
Czy pojawiły się pozytywne efekty uboczne?
Czy pojawiły się negatywne efekty uboczne?

Trwałość 
(ang. 
Sustainability)

Obejmuje pytania o ciągłość 
efektów (przede wszystkim 
pozytywnych) danej 
interwencji w perspektywie 
średnio- i długookresowej.

Czy efekty działania interwencji okazały się trwałe, 
długookresowe?
Czy są odczuwalne po zakończeniu interwencji?

Źródło: opracowanie własne na podstawie [15, s. 23–25]. 

W praktyce poprawność badań ewaluacyjnych uzależniona jest od umiejętno-
ści doboru i właściwego użycia kryteriów ewaluacyjnych. Ich stosowanie w głównej 
mierze uzależnione jest od potrzeb zlecającego, ilości środków przeznaczonych na 
badanie oraz momentu przeprowadzania ewaluacji (np. kryterium trafności stosuje 
się w ewaluacji ex ante, a nigdy w ewaluacji ex post, zaś efektywność, skuteczność, 
trwałość, użyteczność w ewaluacji ex post). 

Audyt, monitoring, badania naukowe a ewaluacja

Ewaluacja często jest mylona z takimi pojęciami, jak: audyt, monitoring czy badania 
naukowe. Terminów tych nie można jednak stosować jako synonimów. Najważniej-
szymi kryteriami różnicującymi te pojęcia są: cel, zakres czy moment badania, używane 
dane i ich źródła, wykorzystywane metody badawcze, sposób realizacji, efekty (konse-
kwencje badania). Podstawowe podobieństwa i różnice między audytem, monitorin-
giem, badaniami ewaluacyjnymi a ewaluacją przedstawiono w tabeli 3.

Zarówno audyt, monitoring, jak i badania naukowe mogą być wykorzystywane 
w procesie ewaluacji jako ważne źródło informacji. Ewaluacja natomiast jest kom-
pleksowym narzędziem posługującym się swoją własną metodologią. Proces ewalu-
acyjny ma kilka następujących po sobie etapów. Trzy pierwsze etapy dotyczą przy-
gotowania zasadniczych czynności badawczych, kolejne są już realizacją przyjętych 
celów, choć ustalenia ich dotyczące muszą być określone w fazie projektowania. 
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Są to: 1) rozpoznanie zasadniczych podmiotów i celów ewaluacji; 2) określenie 
planu ewaluacji; 3) konstrukcja projektu ewaluacji; 4) generowanie i zbieranie da-
nych; 5) analiza danych; 6) tworzenie raportu końcowego; 7) komunikowanie wy-
ników i rekomendacji [10]. Bardzo ważnym elementem procesu ewaluacji są reko-
mendacje (strategiczne, kluczowe, operacyjne), czyli zalecenia i sugestie pomagające 
w podejmowaniu decyzji wynikające bezpośrednio z badań ewakuacyjnych.

Ewaluacja – źródłem wiedzy w procesie decyzyjnym

Każdemu działaniu organizacji towarzyszy proces podejmowania decyzji. Teo-
ria podejmowania decyzji zajmuje się sytuacją problemową (problem decyzyjny), 
w którym podmiot decydujący (decydent) dokonuje wyboru jednego z przynaj-
mniej dwóch wariantów działania (decyzji). Oceny działań dokonuje się na pod-
stawie określonych kryteriów (z uwzględnieniem celu i warunków ograniczających 
decyzje). Ważnym etapem procesu decyzyjnego jest wybór decyzji optymalnej (naj-
lepszej z możliwych) lub wystarczającej (satysfakcjonującej) dotyczącej np. wykorzy-
stania posiadanych zasobów rzeczowych, kapitałowych i ludzkich w celu realizacji 
zakładanych rezultatów (celów). Efekty decyzji mogą być korzystne (generujące zy-
ski) oraz niekorzystne (prowadzące do powstania strat) w zależności od umiejętno-
ści prowadzenia procesu decyzyjnego, jak również od zgromadzonej wiedzy (decy-
zje optymalne powstają przy posiadaniu pełnej wiedzy). Od trafności decyzji zależy 
istnienie organizacji na rynku.

W procesie podejmowania decyzji ważną rolę odgrywa wiedza. Wiedza jest termi-
nem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Według J. Kisielnickiego [9] wiedza 
jest niematerialnym zasobem organizacji związanym z ludzkim działaniem, zastoso-
wanie którego może być podstawą przewagi konkurencyjnej organizacji. Związana 
jest ona zarówno z posiadanymi zasobami: danych, informacji, procedur, jak też 
z doświadczeniem i wykształceniem. Wiedza bardzo silnie wiąże się z takimi czyn-
nikami, jak: kultura, etyka, intuicja, warunki pracy, styl zarządzania. I. Tuomi wy-
różnia trzy rodzaje wiedzy na poziomie organizacji: 1) wiedza jako produkt – który 
jest innowacją, wynikiem działalności firmy, jest tworzony, a później sprzedawany; 
2) wiedza jako zasób – gromadzony, rozpowszechniany i chroniony przez organiza-
cję jako element pamięci organizacyjnej; 3) wiedza jako ograniczenie – wpływające 
na działalność organizacji, stąd skłaniające ją do uczenia się i dostosowywania do 
narzuconych warunków [27, s. 82]. Wiedza jest czynnikiem kształtującym kapitał 
ludzki i powstaje nie tylko z połączenia wykształcenia, doświadczenia, lecz także wy-
korzystuje intuicję, posiadane umiejętności, przekonania, zasady. 

Odpowiednio pozyskiwana, tworzona i wykorzystywana wiedza jest podstawą 
w  procesie podejmowania decyzji. Ważne jest, aby decyzje były podejmowane 
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z wykorzystaniem nie tylko wiedzy dostępnej (jawnej), lecz także wiedzy ukrytej 
(cichej)3. Szczególnie istotne jest wykorzystanie wiedzy ukrytej, która nie jest wie-
dzą wyuczoną, a jest wiedzą budowaną samodzielnie na podstawie intuicji i prze-
czuć. Wiedza ukryta, jak podkreśla B. Poskrobko [22, s. 14], jest wiedzą nieuświado-
mioną i trudną do przekazania, posiadaną przez ludzi, którzy osiągnęli mistrzostwo 
osobiste.

Decyzje podejmowane w organizacji wiążą się z poziomem wiedzy wszystkich 
pracowników (wiedzy organizacji). Dlatego też istotne jest, aby pracownicy organi-
zacji wzbogacali swoją wiedzę (wiedza indywidualna), a następnie wykorzystywali 
ją w organizacji i udostępniali pozostałym członkom załogi pracowniczej (wiedza 
zespołowa, grupowa). Trafność podejmowanych decyzji zależy od wielkości luki 
wiedzy w organizacji (rysunek 1). Każda organizacja powinna w taki sposób dobie-
rać kadrę pracowniczą, aby luki wiedzy były możliwie najmniejsze. Ponadto kadra 
zarządzająca powinna tworzyć sprzyjający klimat dla dialogu i refleksji. Tylko w ta-
kich warunkach wiedza ukryta w podświadomości człowieka może przekształcić się 
w wiedzę dostępną.

Rysunek 1. Luka wiedzy w organizacji

    
Luka wiedzy

 

Wiedza organizacji 
 Najszerszy pożądany 

zasób wiedzy  

Źródło: opracowanie własne.

Narzędziem procesu tworzenia wiedzy, w tym także zmniejszania wielkości luki 
wiedzy, jest ewaluacja. Od jakości wiedzy uzyskanej w procesie ewaluacji zależą póź-
niejsze decyzje i działania podejmowane przez organizację. Wyniki badań ewaluacyj-
nych uwarunkowane są przede wszystkim sprawnością pozyskiwania, przetwarzania 
i korzystania z danych i informacji uzyskiwanych w procesie ewaluacji, jak również 
od wiedzy i kompetencji ewaluatorów. Proces podejmowania decyzji uwzględniający 
badania ewaluacyjne przedstawiono na rysunku 2.

3 I. Nonaka i H. Takeuchi wprowadzili podział wiedzy na wiedzę dostępną i ukrytą [13].
Wiedza dostępna to informacja zawarta w umyśle człowieka, związana głównie z jego świadomością, która 

jest: 1) formalnie uporządkowana, wyrażona w słowach i liczbach, łatwo komunikowalna i upowszechniona 
w postaci twardych danych, naukowych formuł, skodyfikowanych procedur czy uniwersalnych zasad; 2) na-
bywana w procesie uczenia się za pośrednictwem umysłu przez kształcenie, doświadczenie i trening; 3) moż-
liwa do przyswojenia, wyuczenia i opanowania dzięki przekazom, podręcznikom, poradnikom i obserwacji. 
Wiedza ukryta (ang. tacit knowledge) związana jest głównie z podświadomością, syntetyzowana w umyśle 
stosowanie do zapotrzebowania świadomości na podstawie wszelkich informacji zgromadzonych w procesie 
życiowym pod względem nastawienia (stanu emocjonalnego, napięcia twórczego), przyswojonych ideałów 
i uznawanych wartości z udziałem intuicji i przeczucia [23, s. 29].
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Rysunek 2. Proces podejmowania decyzji uwzględniający badania ewaluacyjne

Dane  

Wiedza dostępna i ukryta
 

Proces ewaluacji
 

Decyzje
 

Kryteria ewaluacji:
 

Efektywność
 

Skuteczność
 

Użyteczność
 

Trwałość
 

Wydajność
 

 

Informacje 

Źródło: opracowanie własne.

Ewaluacja jest jednym z wyróżników społeczeństwa wiedzy, w którym wiedza 
jest strategicznym zasobem decydującym o możliwościach i kierunkach rozwoju. 
Ewaluacja, jako wiedza, jest jego stymulatorem, a czasami bardzo istotnym wa-
runkiem [11, s. 84]. Typy wiedzy wykorzystywane w procesie ewaluacji przedsta-
wiono w tabeli 4.

Tabela 4. Typy wiedzy wykorzystywane w ewaluacji

Typy wiedzy Opis

Wiedza diagnostyczna – wyjaśnia, pokazuje szerszy kontekst

Wiedzieć o (know-about)
Wyjaśnia kontekst, w jakim działa program, wskazuje szanse 
i zagrożenia, także mechanizmy społeczno-gospodarcze, związane 
z wdrażanym programem

Wiedzieć co (know-what)
Odnosi się do wiedzy o faktach i jest bliska tego, co nazywa się informacją
Pokazuje, co działa, a co nie działa w programie

Wiedzieć dlaczego  
(know-why)

Dotyczy wiedzy o zasadach i prawach
Wyjaśnia dlaczego rzeczy działają lub nie, może obejmować  
również szerszą refleksję nad teoriami leżącymi u podstaw  
danego programu

Wiedza preskryptywna – ocenia, daje rozwiązania, wskazuje konieczne działania

Wiedzieć jak (know-how)
Odnosi się do umiejętności tj. zdolności wykonywania czegoś
Pokazuje, jak poprawić, zmienić, udoskonalić rzeczy

Wiedzieć kto (know-who)
Obejmuje informacje o tym, kto co wie i jak coś zrobić
Informuje, kto powinien podjąć działania, z kim należy 
współpracować, kogo włączyć

Wiedzieć kiedy (know-when) Informuje, kiedy działania naprawcze powinny zostać podjęte

Źródło: [5, s. 34–35].
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W badaniach ewaluacyjnych wykorzystywana jest wiedza opisowo-informacyjna 
(know-about, know-what). Wiedza ta ma charakter kodowany. Uważa się, że dostęp 
do tej wiedzy wciąż nie jest doskonały. Znaczną rolę w wyszukiwaniu informacji 
pełnią eksperci, a więc dokonuje się to poprzez wiedzę typu know-who. Szeroką do-
stępność tego rodzaju wiedzy umożliwiają publikacje i bazy danych oraz technolo-
gie informacyjne. Źródłem wiedzy eksplanacyjnej (know-why) są przede wszystkim 
wyniki badań. Zrozumienie tej wiedzy dokonuje się przez procesy nauczania. Cho-
ciaż wiedza eksplanacyjna ma w zasadzie charakter kodowany, to jej składnikiem 
jest również wiedza niejawna związana z umiejętnościami badaczy w zakresie pro-
wadzonych badań. Wiedza praktyczno-technologiczna (know-how) jest w znacznym 
stopniu wiedzą niejawną, milcząca. Jej zakres rozszerza się na umiejętności efektyw-
nego działania, tj. działalność praktyczną. Zasadniczym problemem jest tutaj sprawa 
przekazywania i uczenia umiejętności działania. Przedsiębiorstwa uzyskują do niej 
dostęp przez wynajęcie ekspertów lub połączenie się z przedsiębiorstwem, które tę 
wiedzę posiada [2, s. 83].

Wiedza uzyskiwana w procesie ewaluacji może zostać wykorzystywana do po-
prawy procesu zarządzania w organizacji, doskonalenia podejmowanych przez nią 
działań i osiąganych efektów, a  także identyfikacji obszarów, które wymagają po-
prawy.

Wnioski

Badania ewaluacyjne w Polsce są stosunkowo nowym rodzajem badań, dlatego bu-
dzą coraz większe zainteresowanie. Ewaluacja często mylona jest z takimi pojęciami, 
jak: audyt, monitoring czy badania naukowe, co prowadzi do wielu nieporozumień. Ze 
względu na małe doświadczenie polskich ewaluatorów w zakresie prowadzenia tego 
typu badań, jak i nieznajomość zasad ewaluacji obszar badań ogranicza się prawie wy-
łącznie do działań podejmowanych w sektorze publicznym. Z uwagi jednak na zalety 
badań ewaluacyjnych powinny być one stosowane przez organizacje do analizy wszel-
kich podejmowanych przez nie działań (a nie tylko działań publicznych).

Badania ewaluacyjne pełnią kilka ważnych funkcji. Do najważniejszych z nich 
można zaliczyć:

 � dostarczanie wiedzy o przebiegu i rezultatach prowadzonych działań (funkcja 
poznawcza);

 � poprawa wdrażania określonych działań;
 � racjonalizowanie poszczególnych etapów realizacji działań;
 � potwierdzenie prawidłowości i użyteczności prowadzonych działań (funkcja le-

gitymizacyjna);
 � egzekwowanie odpowiedzialności za realizację działań.
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Badania ewaluacyjne są narzędziem tworzenia szerokiego zakresu i dobrej jako-
ści wiedzy dotyczącej analizowanego obszaru. W procesach ewaluacyjnych wyko-
rzystywana jest nie tylko wiedza diagnostyczna, lecz także mająca wielkie znacze-
nie dla ewaluowanego podmiotu wiedza preskryptywna (wskazująca rozwiązania).

Wiedza będąca wynikiem badań ewaluacyjnego jest podstawą w procesie podej-
mowania decyzji. Tylko uzyskanie pełnej wiedzy z ewaluacji jest gwarantem podjęcia 
optymalnej decyzji. Nietrafione decyzje są skutkiem istnienia luki wiedzy. Badania 
ewaluacyjne, przeprowadzone zgodnie z przyjętą metodologią i przez doświadczo-
nych ewaluatorów (prowadząc do uzyskania dużego zasoby wiedzy), mogą w istotny 
sposób przyczynić się do sukcesu organizacji, zaś źle przeprowadzona ewaluacja do 
jej porażki.
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EWALUACJA JAKO NARZęDZIE POZySKIWANIA 
WIEDZy W PROCESIE PODEJMOWANIA DECyZJI

Streszczenie

W ciągu ostatnich lat w Polsce (od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej) liczba badań 
ewaluacyjnych rośnie lawinowo. Jest to głównie spowodowane koniecznością poddawania 
programów otrzymujących wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych UE. Z uwagi na 
korzyści wynikające z zastosowania badań ewaluacyjnych przedmiotem ewaluacji powinny 
być nie tylko przedsięwzięcia realizowane w sektorze publicznym, lecz także wszelkie działania 
podejmowane przez organizacje. Badania ewaluacyjne prowadzą bowiem do uzyskania 
wiedzy niezbędnej w procesie podejmowania decyzji. 
Celem artykułu jest ocena przydatności badań ewaluacyjnych oraz wskazanie funkcji, jaką 
pełni ewaluacja w procesie podejmowania decyzji.

Słowa kluczowe: ewaluacja, standardy ewaluacji, wiedza w procesie 
podejmowania decyzji

EvALUATION AS A TOOL fOR ACqUIRING 
KNOWLEDGE IN THE DECISION-MAKING PROCESS 

Abstract

In recent years in Poland (from the Polish accession to the European Union) the number 
of evaluation studies is growing rapidly. This is mainly due to the necessity of the treatment 
programs receiving financial support from the EU structural funds. In view of the benefits of 
using evaluation studies, the subject of evaluation should not only be a project implemented 
in the public sector, but any action taken by the organizations. Evaluation studies lead to 
obtain the necessary knowledge in the decision-making process.
The purpose of the article is to evaluate the usefulness of the evaluation study, and an 
indication of what the function fully evaluation in the decision-making process.

Key words: evaluation, standards of evaluation, knowledge 
in decision-making process
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MACIEJ DębSKI*

WSPÓŁPRACA INTERESARIUSZy 
DESTyNACJI W PROCESIE KREOWANIA 

JEJ KONKURENCyJNOśCI

Wstęp

W chwili obecnej dla wielu obszarów, a nawet państw turystyka jest istotną, a czę-
sto nawet kluczową gałęzią gospodarki, która w znacznej mierze decyduje o rozwoju 
przedsiębiorstw i dobrobycie mieszkańców danego regionu. Szanse rozwojowe, ja-
kie są kreowane przez turystykę, są coraz silniej dostrzegane w wielu regionach, co 
doprowadziło do znacznego nasilenia procesów konkurowania w turystyce. Procesy 
te uległy jeszcze większej intensyfikacji w okresie kryzysu gospodarczego, który do-
prowadził do zmian w popycie turystycznym.

W związku z powyższym kluczowego znaczenia nabiera tworzenie różnorod-
nych przewag konkurencyjnych obszarów recepcji turystycznej. Szereg z nich, jak 
na przykład nadmorska lokalizacja, jest „danych”, ale z kolei inne muszą być two-
rzone wskutek świadomego zarządzania destynacją, która jest produktem, wyróżnia-
jącym się dużą złożonością. W przypadku destynacji można mówić o jej koopetycji, 
współprodukcji przez bardzo dużą liczbę podmiotów. Charakteryzują się one silną 
niezależnością. W konsekwencji, gdy brakuje podmiotu dominującego, wyposażo-
nego w instrumenty nakazowe w stosunku do pozostałych, kluczowego znaczenia 
dla rozwijania konkurencyjności regionu czy też miejscowości turystycznej nabiera 
współpraca pomiędzy jej interesariuszami. 

Zagadnieniu temu będą poświęcone prowadzone rozważania, opierające się za-
równo na analizie literaturowej, jak i badaniu własnym autora. Ich celem jest poka-
zanie, jak kształtuje się kooperacja między interesariuszami destynacji, a w szczegól-
ności ocena stymulant i destymulant współpracy. Konsekwencją tak sformułowanego 
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celu badawczego jest postawiona hipoteza badawcza mówiąca o deficycie współpracy 
pomiędzy interesariuszami destynacji, który w znacznej mierze wynika z przewagi 
destymulant nad stymulantami współpracy.

1. Współpraca w turystyce – istota i znaczenie 

Współpraca może być zdefiniowana jako „porozumienie pomiędzy dwoma lub 
więcej komplementarnymi interesariuszami w celu stymulowania działalności biz-
nesowej. Cel ten jest osiągany dzięki łączeniu zasobów we wspólnej działalności” [1, 
s. 216]. Wskazane podejście koncentruje się na biznesowym celu kooperacji, czego 
konsekwencją jest wskazanie przedsiębiorstw jako jej uczestników. W turystyce jed-
nak grupa ta powinna zostać rozszerzona, co jest zauważalne w definicjach partner-
stwa autorstwa innych badaczy, np. Wilson, Nielsen i Buultjens piszą o współpracy 
pomiędzy interesariuszami, którzy w pewien sposób jednoczą zasoby w celu osią-
gnięcia podobnych celów [11, s. 270]. 

W piśmiennictwie dotyczącym turystyki, jak i w prawodawstwie docenia się rolę 
współpracy w budowaniu konkurencyjności destynacji. Przykładowo szczegółową 
listę korzyści wynikających ze współpracy prezentują Bramwell i Lane [2, s. 7]. Bar-
dzo jednoznacznie na temat kooperacji wypowiadają się Keller i Bieger: „w sektorach 
gospodarki powiązanych z turystyką, które są heterogeniczne i rozdrobnione, nowe 
struktury powstaną tylko wtedy, gdy zainteresowani aktorzy są gotowi współpraco-
wać” [6, s. 6]. W „Międzynarodowej Encyklopedii Zarządzania Gościnnością” znaj-
duje się teza wskazująca na przewagę współpracy podmiotów w regionie i możliwej 
do osiągnięcia dzięki temu synergii nad indywidualną działalnością marketingową 
[5, s. 163]. Z kolei w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej znajduje się zapis 
mówiący wyraźnie, że jednym z celów tej organizacji jest tworzenie warunków współ-
pracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrze-
szających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego 
i zawodowego oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie [9]. 

Konsekwencją zainteresowania możliwościami budowania przewag konkuren-
cyjnych regionów turystycznych oraz konsekwencją znaczenia współpracy w tym 
procesie są liczne opracowania, w tym również empiryczne poświęcone omawianej 
tematyce. Przykładowo Wilson, Nielsen i Buultjens w swoich badaniach zajmowali się 
kwestią partnerstwa na tak specyficznych obszarach jak parki narodowe [11]. Z ko-
lei Elbe, Hallen i Axelsson koncentrują się na dwóch podstawowych płaszczyznach 
współpracy: współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w regionie oraz współpracy na 
linii sektor prywatny – administracja publiczna, wskazując na ich silne zazębianie 
się [3, ss. 290–295]. Logicznie powiązane z powyższym badaniem było opracowa-
nie przygotowane przez Pawlicza, który na podstawie analizy działań promujących 
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wybrane miasta Makroregionu Bałtyckiego dokonał klasyfikacji modeli współpracy 
publiczno-prywatnej [7, s. 120–123]. 

Jak pokazują badania prowadzone przez Hankinsona, współpraca jest postrzegana 
również jako kluczowy, a nawet krytyczny czynnik dla kreowania marki destynacji. Wy-
mieniony badacz przeprowadził wywiady pogłębione z 25 osobami odpowiedzialnymi 
za kreowanie marek obszarów recepcji turystycznej. Wszyscy wskazywali na potrzebę 
współpracy w ich działalności, a partnerstwo udziałowców destynacji uzyskało najwię-
cej wskazań spośród elementów wpływających pozytywnie na markę regionu. Jedno-
cześnie jednak Hankinson nie znalazł potwierdzenia dla hipotezy mówiącej o długoter-
minowym, formalnym zaangażowaniu podmiotów w promocję destynacji [4, s. 105]. 

Innym zagadnieniem z zakresu współpracy zajmowali się Warnaby, Bennison 
i Barry, którzy zwracali uwagę na fakt istnienia nieformalnych związków pomiędzy 
kierującymi przedsiębiorstwami a osobami zaangażowanymi w rozwój regionu jako 
ważną stymulantę współpracy, a w konsekwencji stymulantę budowania konkuren-
cyjności destynacji [10, s. 191–192]. Warto podkreślić, że dla omawianego obszaru 
badawczego ważny nurt rozważań stanowi właśnie kwestia stymulantów i desty-
mulantów współpracy. Zagadnienie to w swoich pracach poruszali już w 1995 r. Se-
lin i Chavez, wymieniając czynniki, takie jak: występowanie współzależności mię-
dzy podmiotami, zgodność celów, właściwy podział ról między partnerami, czy też 
wspomniane wcześniej występowanie powiązań nieformalnych między osobami 
zarządzającymi [8]. Swoistego podsumowania stymulantów współpracy pomiędzy 
interesariuszami destynacji dokonali Bjork i Virtanen. Przeanalizowali oni wyniki 
badań z omawianego obszaru, i w konsekwencji sformułowali listę 10 czynników, 
które w największym stopniu pozytywnie wpływają na współpracę. Do wspomnianej 
już listy dołączyli jeszcze czynniki, takie jak: dobra i przejrzysta komunikacja mię-
dzy partnerami, posiadanie zasobów możliwych do zaangażowania i pożądanych we 
współpracy, istnienie realnych korzyści, zaangażowanie partnerów, właściwa organi-
zacja pracy, akceptowalne koszty uczestnictwa we współpracy [1]. 

Z całą pewnością w literaturze przedmiotu rola współpracy dla rozwoju kon-
kurencyjności regionów turystycznych jest doceniana, co skutkuje znaczącą ilością 
opracowań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych w powyższym zakresie. Na-
leży jednak pamiętać, że w przypadku destynacji jest to zjawisko charakteryzujące 
się wysoką złożonością, i w związku z tym nie można uznać tej tematyki za wyczer-
paną. Tym bardziej, że kwestia ta w poszczególnych regionach kształtuje się w sposób 
zróżnicowany. W efekcie celowe jest zastanowienie się, jak rozwija się współpraca 
dla rozwoju regionów czy miejscowości turystycznych w polskiej rzeczywistości. 
W szczególności w dalszej części opracowania poszukiwane będą odpowiedzi na 
następujące pytania: 

 � jak wygląda współpraca w polskich destynacjach?; 
 � na jakich obszarach współpraca w polskich destynacjach powinna się silniej rozwijać?; 
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 � jakie są stymulanty współpracy w polskich destynacjach?; 
 � jakie są destymulanty współpracy w polskich destynacjach? 

2. Współpraca w destynacji – ujecie modelowe

Na potrzeby prezentowanego opracowania przygotowano model badawczy pre-
zentujący podstawowe zależności w zakresie współpracy mającej na celu rozwój 
konkurencyjności destynacji (por. rysunek 1). Istnieją trzy podstawowe grupy in-
teresariuszy regionów turystycznych. Są to: przedsiębiorcy, władze lokalne, miesz-
kańcy. Pomiędzy tymi grupami zachodzą silne interakcje. Przykładowo, mieszkańcy 
są pracownikami zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstw 
działających w danym regionie (często są też ich właścicielami). Władze lokalne są 
wybierane przez mieszkańców i mają ich reprezentować, z kolei decyzje jednostek 
administracji państwowej silnie oddziaływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Wszystkie wymienione grupy powinny być zainteresowane rozwojem turystyki, 
gdyż działalność ta jest szansą rozwoju regionu, daje możliwości funkcjonowania 
i rozwoju przedsiębiorstw, kreuje miejsca pracy1. Warto podkreślić, że rozwojem 
turystyki powinny być zainteresowane nie tylko przedsiębiorstwa świadczące usługi 
turystyczne, lecz także inne podmioty, które czerpią korzyści z rozwoju przedsię-
biorstw turystycznych. Punktem wyjścia, czy też podstawą podejmowanych działań 
powinno być podejście mówiące: konkurujmy pomiędzy sobą, ale najpierw wspól-
nie zadbajmy o przyjazd turystów.

W praktyce jednak w różnych destynacjach kooperacja w zakresie rozwoju tury-
styki kształtuje się w sposób bardzo zróżnicowany. Tak jak zostało to przedstawione 
na rysunku 1, istnieją zarówno stymulanty, np. możliwość wymiany doświadczeń, 
możliwość racjonalizacji kosztów, świadomość zwiększenia konkurencyjności desty-
nacji, jak i destymulanty współpracy, np. brak zaufania do partnerów, brak świado-
mości korzyści, obawy przed kosztami współpracy. Wymienione czynniki wpływają 
pozytywnie lub negatywnie na rozwój wspólnych inicjatyw turystycznych.

1 W rozważaniach teoretycznych oraz w badaniu autor będzie się koncentrował na współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a władzami lokalnymi.
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Rysunek 1. Model współpracy pomiędzy interesariuszami destynacji
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Źródło: opracowanie własne.

Pomimo ograniczeń zarówno na świecie, jak i w Polsce można zaobserwować 
wzrost poziomu współpracy interesariuszy destynacji. Wydaje się, że kooperacja 
zwykle koncentruje się na dwóch obszarach: współpracy zasobowej i współpracy 
wizerunkowej. Pierwszy obszar dotyczy współpracy, której finalnym efektem jest 
zwiększenie atrakcyjności produktu czy też rozwój produktu regionu. Formami 
współpracy w tym zakresie może być np. wspólne organizowanie imprez, wspólne 
finansowanie inwestycji, czy też tworzenie pakietów produktowych. Efektem koope-
racji na tym obszarze jest rozwój, wzrost konkurencyjności obszarowego produktu 
turystycznego. Wydaje się, że w polskiej rzeczywistości współpraca w tym zakresie 
jest stosunkowo ograniczona. Częściej spotyka się natomiast inicjatywy z zakresu 
współpracy wizerunkowej. Jej celem jest budowanie wysokiej świadomości istnienia 
destynacji oraz jej pozytywnego wizerunku w percepcji potencjalnych konsumen-
tów. Formami współpracy w tym zakresie może być współudział w tworzeniu portalu 
regionalnego, powoływanie lokalnych organizacji turystycznych czy też wydawanie 
wspólnych materiałów promocyjnych. Współpraca na tym obszarze skutkuje budo-
waniem konkurencyjności marki destynacji, co oznacza pozytywne postrzeganie de-
stynacji przez konsumentów. Tak jak to przedstawiono na rysunku 1, marka regionu 
jest również kształtowana przez produkt, a wiec też pośrednio wskutek wszelkich 
inicjatyw na rzecz rozwoju atrakcyjności destynacji.

Działania wizerunkowe mają często charakter krótkookresowy i dlatego za-
pewne łatwiej jest podjąć decyzję o podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Należy 
podkreślić, że pozytywna ocena przez konsumentów jest podstawą podjęcia decyzji 
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zakupowych, ale trwałą przewagę konkurencyjną można osiągnąć dopiero wtedy, 
gdy konkurencyjność, wysoka ocena marki będzie wsparta konkurencyjnym, atrak-
cyjnym produktem.

3.  Współpraca na rzecz budowania konkurencyjności 
destynacji – badanie własne

Kwestia współpracy interesariuszy destynacji turystycznych wzbudza cały szereg 
wątpliwości. Już nawet powierzchowna analiza pokazuje, ze kształtuje się ona w spo-
sób zróżnicowany w poszczególnych regionach. Podstawowe wątpliwości można za-
wrzeć w 4 pytaniach, które jednocześnie stały się pytaniami, na które odpowiedzi 
poszukiwano w prezentowanym badaniu:
1. Jakie czynniki i w jakim stopniu stymulują współpracę pomiędzy interesariu-

szami destynacji?
2. Jakie czynniki i w jakim stopniu negatywnie wpływają na współpracę interesa-

riuszy destynacji?
3. Jakie są obszary, płaszczyzny współpracy interesariuszy destynacji?
4. Jak w rzeczywistości kształtuje się współpraca interesariuszy destynacji?

Odpowiedziom na tak sformułowane pytanie służyło badanie przeprowadzone 
przez autora. Miało ono charakter ekspercki i zostało przeprowadzone w dniach 
10 lutego – 3 marca 2012 r. Badanie miało charakter sondażowy, wykorzystano w nim 
kwestionariusz ankietowy, który został skierowany drogą elektroniczną do eksper-
tów z zakresu turystyki: pracowników naukowych, którzy zajmują się zagadnieniami 
turystyki, oraz praktyków, którzy odpowiadają za rozwój turystyki w regionie. Re-
spondenci zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii na temat obszarów rzeczywi-
stej, jak i pożądanej współpracy oraz na temat stymulant i destymulant współpracy. 
Uzyskano 21 wypełnionych kwestionariuszy.

Za wyborem opisanej metody badania przemawiał fakt znacznego zróżnicowania 
poziomu współpracy w poszczególnych regionach. W konsekwencji przeanalizowa-
nie rzeczywistego poziomu współpracy nawet w kilkunastu destynacjach zapewne 
nie doprowadziłoby do wniosków, które można byłoby uogólniać i które miałyby 
charakter uniwersalny. W związku z powyższym autor podjął decyzję o skoncentro-
waniu się na opiniach ekspertów w danej dziedzinie.

Pierwsze pytanie prowadzonego badania dotyczyło rzeczywistego poziomu 
współpracy pomiędzy interesariuszami destynacji. Respondenci zostali popro-
szeni o wyrażenie opinii na temat stopnia kooperacji dla 11 potencjalnych możli-
wości współdziałania. Odpowiedzi udzielone na to pytanie zostały przedstawione 
w tabeli 1. 
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Tabela 1.  Ocena rzeczywistego poziomu współpracy na wybranych obszarach (skala 
ocen 1–5, gdzie 1 oznacza niski poziom współpracy, a 5 – bardzo wysoki 
poziom współpracy)2

Elementy współpracy
Mediana 

otrzymanych 
ocen

średnia 
arytmetyczna 

otrzymanych ocen

Powołanie lokalnej organizacji turystycznej 3 2,95

Współpraca przy przygotowywaniu imprez 3 2,9

Wymiana doświadczeń 3 2,85

Tworzenie wspólnych materiałów promocyjnych 3 2,8

Opracowywanie wspólnych planów i strategii dla destynacji 2,5 2,6

Tworzenie regionalnego portalu internetowego 2 2,45

Konsultacja w zakresie wydatkowania środków z budżetu 
lokalnego

2 2,15

Wspólne finansowanie inwestycji 2 2,1

Tworzenie pakietów produktowych (składających się z produktów 
komplementarnych)

2 1,9

Współpraca pozioma, przedsiębiorstw oferujących produkty 
substytucyjne w celu wykorzystania efektów ekonomiki skali

2 1,84

Udzielanie zniżek w zamian za zakup produktu partnera 1 1,35

Średnia odpowiedzi X 2,35

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Pierwszym wnioskiem, do którego prowadzi nawet powierzchowna analiza udzie-
lanych odpowiedzi, jest fakt, że eksperci uczestniczący w badaniu relatywnie nisko 
oceniają rzeczywistą współpracę w poszczególnych destynacjach. Możliwości ko-
operacji oceniano w skali 1–5, gdzie 5 oznaczało bardzo wysoki poziom współpracy 
w danym zakresie. Tak jak to przedstawiono w tabeli 1, w żadnym przypadku średnia 
ocena nie przekroczyła poziomu 3, średnia arytmetyczna dla wszystkich odpowiedzi 
wyniosła 2,35, czyli poniżej poziomu średniego 2,5. Zatem pierwszym i oczywistym 
wnioskiem, który znajdzie potwierdzenie w kolejnym pytaniu, jest stwierdzenie, że ist-
nieje potrzeba silniejszej współpracy pomiędzy interesariuszami polskich destynacji.

Najwyższe wskazania otrzymały takie formy kooperacji, jak: tworzenie wspól-
nych materiałów promocyjnych; powołanie lokalnej organizacji turystycznej, wy-
miana doświadczeń, współpraca przy organizowaniu imprez. Z kolei najniżej oce-
niono współpracę w zakresie tworzenia pakietów produktowych, udzielania zniżek 

2 W tabelach ukazujących wyniki badania zaprezentowano zarówno średnią arytmetyczną, jak i medianę 
otrzymanych wyników. Wydaje się, że ze względu na przyjętą skalę, a w szczególności ze względu na liczbę 
uczestników badania podanie samej średniej arytmetycznej byłoby niewystarczające.
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za zakup produktów partnera, wspólnego finansowania inwestycji oraz współpracę 
poziomą pomiędzy oferentami substytutów. Wśród oceny poszczególnych form za-
rysowuje się stosunkowo wyraźny podział, który jest zgodny z modelem zaprezen-
towanym na rysunku 1. Niższe wskazania otrzymały formy współpracy zasobowej, 
która skutkuje rozwojem produktu. Wyżej natomiast oceniono stan współpracy wi-
zerunkowej, której celem jest komunikowanie z turystami. Drugim wnioskiem jest 
natomiast stwierdzenie, że w ocenie ekspertów biorących udział w badaniu silniej 
rozwija się współpraca w przypadku form kooperacji o charakterze krótkotermino-
wym, jednorazowym lub niewymagającym ponoszenia zobowiązań finansowych.

Logicznym uzupełnieniem pytania 1 było kolejne dotyczące form kooperacji, 
gdzie współpraca powinna mieć silniejszy charakter. W tym przypadku (por. ta-
bela 2) wskazania ekspertów były zdecydowanie wyższe niż w pytaniu 1 i w więk-
szości przypadków kształtowały się powyżej 4. Warto również zwrócić uwagę, że 
w pięciu przypadkach mediana odpowiedzi wynosiła 5. Ogólnym wnioskiem, który 
wiąże się z odpowiedziami na pytanie 2, jest dostrzeganie potrzeby zwiększenia 
współpracy w ramach poszczególnych form. Interesujące jest również spostrzeże-
nie, że najsilniej wskazano na potrzebę rozwoju współpracy w przypadku tych sa-
mych form, które w pytaniu 1 wskazano jako formy, gdzie istnieje najwyższy poziom 
współpracy rzeczywistej. 

Tabela 2.  Ocena potrzeby zwiększenia współpracy (skala ocen 1–5, gdzie 1 oznacza 
znikomą potrzebę współpracy, a 5 – bardzo silną potrzebę współpracy)

Elementy współpracy
Mediana 

otrzymanych 
ocen

średnia 
arytmetyczna 

otrzymanych ocen

Tworzenie regionalnego portalu internetowego 5 4,55

Tworzenie pakietów produktowych (składających się z produktów 
komplementarnych)

5 4,55

Tworzenie wspólnych materiałów promocyjnych 5 4,55

Opracowywanie wspólnych planów i strategii dla destynacji 5 4,35

Współpraca przy przygotowywaniu imprez 4 4,2

Wymiana doświadczeń 5 4,2

Współpraca pozioma, przedsiębiorstw oferujących produkty 
substytucyjne w celu wykorzystania efektów ekonomiki skali

4 4,1

Konsultacja w zakresie wydatkowania środków z budżetu 
lokalnego

4 4

Powołanie lokalnej organizacji turystycznej 4 3,95

Udzielanie zniżek w zamian za zakup produktu partnera 4 3,8

Wspólne finansowanie inwestycji 3,5 3,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Można było przypuszczać, że w wymienionych przypadkach występuje najmniej-
szy deficyt współpracy, tymczasem wskazania są inne, co może oznaczać szczególne 
znaczenie tych form współpracy albo np. wynikać z relatywnej łatwości kooperacji 
w tych przypadkach. Wątpliwości w tym zakresie powinny zostać rozstrzygnięte po-
przez dalsze badania i analizy.

Tak jak to zostało pokazane na modelu badawczym (por. rysunek 1), ważną 
kwestią dotyczącą współpracy w regionie turystycznym jest zagadnienie czynni-
ków wpływających na chęć kooperacji. W konsekwencji tematyka ta również stała 
się przedmiotem prowadzonego badania eksperckiego. Respondenci zostali popro-
szeni o ocenę znaczenia wybranych stymulant i destymulant współpracy w regionie. 

Pierwsza grupa czynników, wraz z wartościami median oraz średnimi arytme-
tycznymi uzyskanych ocen, została zaprezentowana w tabeli 3. Jak wynika z przed-
stawionych danych, do najważniejszych ograniczeń kooperacji zaliczono: obawy 
przed kosztami finansowymi współpracy; brak chęci angażowania zasobów ludzkich 
organizacji w dodatkowe zadania oraz brak dostrzegania korzyści ze współpracy. 

Tabela 3.  Ograniczenia współpracy pomiędzy podmiotami współtworzącymi 
produkt destynacji (skala ocen 1–5, gdzie 1 oznacza praktyczny brak 
danego ograniczenia, a 5 – bardzo silne oddziaływanie ograniczenia)

Czynniki ograniczające współpracę
Mediana 

otrzymanych 
odpowiedzi

średnia 
arytmetyczna 
otrzymanych 
odpowiedzi

Obawy przed kosztami finansowymi współpracy 4 4

brak chęci angażowania zasobów ludzkich organizacji 
w dodatkowe zadania

4 3,85

Pokusa zachowań typu free rider, nie współpracuję, ale korzystam 
ze współpracy innych

4 3,8

brak dostrzegania korzyści ze współpracy 4 3,8

Niesprzyjająca współdziałaniu mentalność przedsiębiorców 4 3,65

Niesprzyjająca współdziałaniu mentalność przedstawicieli 
administracji państwowej

3,5 3,55

brak mechanizmów wymiany doświadczeń 3,5 3,45

Obawy menadżerów i właścicieli firm przed nieetycznymi 
zachowaniami potencjalnych kooperantów

3 3,05

Zróżnicowanie podmiotów współtworzących produkt destynacji 3 3

Uwaga: eksperci mieli możliwość wskazania innych czynników, ale z możliwości takiej skorzystała tylko 1 osoba.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Wydaje się, że ostatni z wymienionych destymulant ma kluczowe znaczenie, 
w przypadku doceniania roli i korzyści płynących ze współpracy dla kreowania 
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popytu na produkt destynacji oraz na usługi świadczone przez podmiot łatwiej 
przychodziłoby angażowanie zasobów organizacji w różne przedsięwzięcia. Należy 
również zwrócić uwagę, że w większości przypadków wartość mediany przewyższa 
wartość średniej arytmetycznej. Taki wynik pokazuje, że w przypadkach tych kilka 
osób biorących udział w badaniu oceniło wpływ poszczególnych czynników zna-
cząco poniżej średniej.

Natomiast w przypadku stymulantów współpracy (por. tabela 4) łatwo zaobserwo-
wać, że praktycznie wszystkie wymienione czynniki uzyskały bardzo zbliżone oceny, 
zauważalny jest brak stymulant dominujących. Najwyższe wskazania uzyskało: ist-
nienie nieformalnych powiązań pomiędzy zarządzającymi poszczególnymi podmio-
tami. Czynnik ten rzeczywiście wydaje się istotny. Już w początkowych rozważaniach 
prezentujących opracowania międzynarodowe wskazywano na tę stymulantę współ-
pracy. Istnienie kontaktów nieformalnych o charakterze prywatnym z całą pewnością 
ułatwia podejmowanie wspólnych inicjatyw, zwłaszcza w mniejszych destynacjach, 
gdzie powiązania wymienionego typu są szczególnie silne ze względu na funkcjono-
wanie w relatywnie małej społeczności lokalnej. Z drugiej jednak strony przewaga 
wymienionego czynnika nad pozostałymi stymulantami jest stosunkowo niewielka 
i może wynikać również z subiektywizmu przedstawianych ocen.

Tabela 4.  Stymulanty współpracy pomiędzy podmiotami współtworzącymi produkt 
destynacji (skala 1–5, gdzie 1 bardzo niskie oddziaływanie czynnika, 
a 5 – bardzo wysoki wpływ danego czynnika)

Stymulanty współpracy między podmiotami
Mediana 

otrzymanych 
ocen

średnia 
arytmetyczna 

otrzymanych ocen

Istnienie nieformalnych relacji między zarządzającymi 
poszczególnymi podmiotami

4 3,65

Możliwość przezwyciężenia ograniczeń finansowych 4 3,5

świadomość wspólnoty celów 4 3,5

świadomość zwiększenia konkurencyjności destynacji 3 3,3

Możliwość transferu know-how i wymiany doświadczeń 3 3,3

Organizowanie spotkań promujących korzyści ze współpracy 3 3,3

Niskie koszty finansowe uczestnictwa we współpracy 3 3,2

Uwaga: eksperci mieli możliwość wskazania innych czynników, ale z możliwości takiej skorzystała tylko 1 osoba.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Wydaje się, że większe znaczenie dla prowadzonej analizy ma kolejna obserwa-
cja. Ocena wpływu czynników stymulujących współpracę (por. tabela 4) w zdecydo-
wanej większości jest znacznie niższa niż ocena czynników ograniczających współ-
pracę (por. tabela 3). Fakt ten prowadzi do wniosku, że w ocenie ekspertów biorących 
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udział w badaniu destymulanty współpracy mają większy wpływ na zachowania inte-
resariuszy destynacji. Sytuacja taka potwierdza wyniki badania z jego pierwszej czę-
ści, jak również stawianą hipotezę mówiącą o występującym deficycie współpracy, 
deficycie wspólnych inicjatyw w przypadku polskich destynacji.

Podsumowanie i dyskusja

Z całą pewnością w przypadku tak złożonego i specyficznego produktu, jakim 
jest destynacja, kwestia współpracy, prowadzenia wspólnych inicjatyw na rzecz roz-
woju jej konkurencyjności ma kluczowe znaczenie. Indywidualne podmioty w zde-
cydowanej większości nie są w stanie samodzielnie zapewnić przyjazdu turystów. 
W ostatniej dekadzie, również w Polsce, można zaobserwować wzrost świadomości 
znaczenia kooperacji na rzecz wspólnych korzyści. Przejawem tej sytuacji jest m.in. 
powstanie 16 regionalnych organizacji turystycznych, przeszło 100 lokalnych orga-
nizacji turystycznych oraz licznych stowarzyszeń i lokalnych grup działania, których 
priorytetowym celem jest rozwój turystyki w poszczególnych destynacjach.

Powstawanie i rozwój podmiotów stymulujących współpracę na obszarze desty-
nacji jest z pewnością zjawiskiem pozytywnym, jednocześnie nie oznacza, ze współ-
praca ta nie ma jedynie charakteru deklaratywnego. W związku z powyższym jawi 
się konieczność badań i analiz poświęconych temu zagadnieniu.

W prezentowanym modelu badawczym zwrócono uwagę, że współpraca w desty-
nacjach przebiega zwykle w dwóch kierunkach. Po pierwsze, w zakresie kształtowa-
nia produktów destynacji, co skutkuje podniesieniem jej atrakcyjności i wzrostem 
tzw. konkurencyjności zasobowej destynacji. Sytuacja taka, co potwierdziło również 
prowadzone badanie eksperckie, ma miejsce relatywnie rzadziej i jest prowadzona 
w mniejszej skali. Silniej kształtuje się natomiast współpraca na drugim obszarze – 
w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku destynacji, co skutkuje rozwojem tzw. 
konkurencyjności wizerunkowej.

Współpraca na obu wymienionych obszarach jest pożądana. Praktycznie nie-
możliwe jest samodzielne zwiększenie atrakcyjności destynacji, jak i wykreowanie 
jej pozytywnego wizerunku, aczkolwiek zmiany w obu kierunkach mogą przebiegać 
samoistnie pod wpływem szeregu indywidualnych inicjatyw, ale sytuacja taka nie 
pozwoli na maksymalizację korzyści dla interesariuszy destynacji. W Polsce wyczu-
walny jest szczególny brak współpracy w zakresie rozwoju zasobów. Jak pokazano 
w tabeli 1, relatywnie rzadko tworzone są wspólne pakiety produktowe, relatywnie 
rzadko prowadzone są wspólne inwestycje, czy też nie wspiera się sprzedaży produk-
tów komplementarnych. Brak działań w powyższym zakresie jest szczególnie nie-
korzystny dla destynacji mniej atrakcyjnych, które nie dysponują potencjałem kon-
kurencyjnym, a interesujący produkt musi zostać dopiero stworzony. W przypadku 
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takich obszarów rozwój współpracy wizerunkowej należy uznać za szczególnie nie-
wystarczający, gdyż kreowany wizerunek powinien komunikować otoczeniu atrak-
cyjny produkt, a zatem najpierw takowy powinien być tworzony.

Współpraca wizerunkowa wydaje się lepszym rozwiązaniem dla destynacji dys-
ponujących atrakcyjnym produktem. Należy jednak pamiętać, że rynek turystyczny 
jest rynkiem charakteryzującym się wysokim poziomem konkurencyjności i nawet 
atrakcyjne destynacje muszą rozwijać swój produkt, czego przejawem są prowadzone 
działania, np. na rzecz pozyskania zawodów Pucharu Świata w narciarstwie biego-
wym dla Szklarskiej Poręby czy w skokach narciarskich dla Wisły. Jak wskazali eks-
perci w prowadzonym badaniu, współpraca powinna rozwijać się silniej w przypadku 
wielu elementów, np. w opracowywaniu wspólnych strategii dla regionu, tworzeniu 
pakietów produktowych, tworzeniu wspólnych materiałów promocyjnych czy też 
poprzez wymianę doświadczeń.

Jak pokazało opisywane badanie, w polskiej rzeczywistości istnieją liczne desty-
mulanty, czynniki ograniczające współpracę. Do najważniejszych z nich zaliczono 
m.in.: obawy przed kosztami współpracy, brak chęci angażowania personelu w do-
datkowe działania czy też niedostrzeganie korzyści ze współpracy. Z drugiej jednak 
strony eksperci, którzy brali udział w badaniu, wskazali szereg czynników wpływają-
cych pozytywnie na kooperację pomiędzy interesariuszami regionów turystycznych, 
np. możliwość przezwyciężenia ograniczeń finansowych czy też istnienie nieformal-
nych powiązań pomiędzy zarządzającymi poszczególnymi podmiotami. Wydaje się, 
że zarządzający destynacjami powinni starać się przezwyciężać obawy, często men-
talne, przed podjęciem współpracy, w silniejszy sposób niż dotychczas akcentując 
zalety wspólnych działań. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że, w Polsce występuje deficyt współpracy 
w kształtowaniu konkurencyjności destynacji (co potwierdzili też eksperci w bada-
niu). Powstanie licznych platform kooperacji sytuację w tym zakresie zapewne po-
prawiło, ale nie sprawiło, że należy ocenić ją pozytywnie. W związku z powyższym 
konieczne wydaje się komunikowanie korzyści płynących ze współpracy, pokazywa-
nie pozytywnych wzorców i przełamywanie istniejących destymulant współpracy.
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WSPÓŁPRACA INTERESARIUSZy DESTyNACJI 
W PROCESIE KREOWANIA JEJ KONKURENCyJNOśCI

Streszczenie

Obecnie turystyka jest atrakcyjną, ale też silnie konkurencyjną gałęzią gospodarki. 
W konsekwencji zarządzający destynacjami turystycznymi poszukują różnorodnych źródeł 
uzyskiwania przewag konkurencyjnych. Ważnym czynnikiem stymulującym rozwój destynacji 
jest współpraca jej interesariuszy. W  przygotowanym artykule autor prezentuje model 
dotyczący współpracy mającej na celu rozwój konkurencyjności destynacji. Współpraca ta 
zwykle przebiega dwukierunkowo: na obszarze zasobów i na obszarze wizerunku, skutkując 
rozwojem konkurencyjności zasobowej oraz wizerunkowej. W obu przypadkach występują 
liczne stymulanty i destymulanty współpracy. 

Przygotowany model jest podstawą badania empirycznego o charakterze eksperc-
kim, które wskazało na niedostatek współpracy w przypadku polskich destynacji, 
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szczególnie w zakresie współpracy zasobowej. Eksperci oceniając katalizatory i ogra-
niczenia współpracy, wskazali również na przewagę drugiej grupy czynników, co 
również negatywnie odbija się na poziomie współpracy. W konsekwencji jawi się ko-
nieczność promowania idei współpracy wśród interesariuszy destynacji, szczególnie 
w przypadku destynacji charakteryzujących się niższym poziomem atrakcyjności.

Słowa kluczowe: destynacja, konkurencyjność, współpraca 

THE COOPERATION Of DESTINATION STAKEHOLDERS 
IN THE PROCESS Of CREATING ITS COMPETITIvENESS

Abstract

At present, tourism is attractive, but also highly competitive sector of the economy. Conse-
quently destination managers look for variety of sources to obtain competitive advantages. 
An important factor stimulating the development of destinations is the cooperation of its 
stakeholders. In this article the author presents the model for cooperation aimed at developing 
the competitiveness of destinations. This cooperation usually has two directions: the resources 
area and the image area image, resulting in the development of resources competitiveness 
and the image competitiveness. In both cases, there are numerous stimulants and barriers 
of the cooperation. 
The prepared model is the basis of an empirical expert study, which indicated the lack of 
cooperation in the case of Polish destinations, particularly in resource cooperation. Experts 
evaluating stimulants and barriers of the cooperation also pointed to the predominance of the 
second group of factors, which also negatively affects the level of cooperation. As a result, it 
appears to be necessary to promote the idea of cooperation among destinations’ stakeholders, 
particularly in destinations characterized by lower levels of attractiveness

Key words: destination, competitiveness, cooperation
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EWA SOńTA-DRĄCZKOWSKA*

PRObLEMy ZARZĄDZANIA 
DOSTAWCAMI W PROJEKTACH 

INfORMATyCZNyCH 

1. Wprowadzenie

Ważną grupę przedsięwzięć realizowanych we współczesnej gospodarce stano-
wią projekty informatyczne. Dane dotyczące skuteczności wdrażania tych projek-
tów pokazują, że ryzyko porażki jest tu bardzo wysokie. Można się tu powołać na 
wyniki często cytowanego w kontekście projektów informatycznych publikowanego 
cyklicznie raportu Chaos Summary Standish Group [2, s. 1–5], która specjalizuje się 
w pozyskiwaniu danych dotyczących wdrożeń projektów informatycznych. Synte-
tyczne wyniki z raportu pokazują, że średnio tylko ok. 32% projektów kończy się 
w ramach planowanych parametrów (w czasie, budżecie, zakresie), ok. 44% to pro-
jekty zagrożone, co najmniej w osiągnięciu jednego parametru, a 24% kończy się cał-
kowitą porażką, to oznacza, że zostają przerwane przed ich ukończeniem. Ponadto 
raport pokazuje, że 3 główne kryteria istotne dla sukcesu projektu to: zaangażowanie 
użytkowników, wsparcie wyższej kadry kierowniczej, jasne określenie wymagań. Do 
głównych czynników zagrażających projektowi zalicza się: brak wkładu i zaangażo-
wania ze strony użytkowników, niekompletne wymagania i specyfikacje dla systemu 
oraz zmiany w wymaganiach i specyfikacjach pojawiające się w trakcie projektu. Wy-
nika z tego, że zarządzanie zakresem projektu informatycznego (rozumianym jako 
wymagania/specyfikacja) oraz zaangażowanie interesariuszy projektu to wrażliwsze 
obszary istotne dla powodzenia projektu informatycznego.

Niniejszy artykuł koncentruje się na projektach informatycznych realizowanych 
z udziałem zewnętrznego dostawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę w obszarze 

* Dr Ewa Sońta-Drączkowska – Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką, Instytut Gospodarki Świa-
towej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

SGH_275_2012_10_114 OiK3.indb   87 11/12/12   11:28 AM



Ewa Sońta-Drączkowska

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 3 / 2012 (152)88

wdrażanych technologii. Wiedza taka jest rzadko dostępna w wystarczającym stop-
niu w organizacji inicjującej projekty, więc kontraktowanie dostawców zewnętrznych 
jest koniecznością. W roli dostawców występują firmy specjalizujące się w integracji 
systemów informatycznych, firmy informatyczno-wdrożeniowe lub wdrożeniowo-
-doradcze. Aranżacja współpracy pomiędzy dostawcą a zamawiającym w kontekście 
realizacji projektu informatycznego nastręcza wiele problemów już od samego po-
czątku procesu przetargowego. W związku z tym pojawia się szereg pytań:

 � Jak wybrać odpowiedniego dostawcę do realizacji przedsięwzięcia informatycz-
nego?

 � Jakie czynniki mogą wpływać na ryzyko projektów realizowanych z zaangażowa-
niem zewnętrznego dostawcy?

 � W jaki sposób sformułować warunki kontraktowe, aby wspierały realizację pro-
jektu i współpracę pomiędzy dostawcą i zamawiającym?

 � Jakie są inne, pozakontraktowe mechanizmy usprawniające współpracę pomię-
dzy dostawcą i zamawiającym?
W artykule będzie omówiona klasyfikacja ryzyka współpracy pomiędzy dostawcą 

a zamawiającym oraz określenie przyczyn źródłowych. Ponadto zostaną przedysku-
towane typy umów wdrożeniowych w kontekście rozkładu ryzyka projektu pomiędzy 
dostawcę i zamawiającego. W analizie zostaną wykorzystane koncepcje teoretyczne 
nowej ekonomii instytucjonalnej. Wykorzystanie ich może ułatwić zrozumienie 
ważnych czynników oraz warunków współpracy z dostawcami w ramach realiza-
cji projektów informatycznych. Jako jedna z przyczyn problemów współpracy na 
styku dostawca – zamawiający będzie wskazana wielozadaniowość zespołów reali-
zujących projekt.

2. Projekty informatyczne – specyfika i typologia

Projekt informatyczny posiada cechy charakterystyczne projektu, czyli jest przed-
sięwzięciem unikalnym, realizowanym w ramach zdefiniowanych ram czasowych, 
z określonym budżetem i zakresem, w ramach ustanowionego dla jego realizacji 
zespołu projektowego. Projekty informatyczne posiadają ponadto dodatkowe, spe-
cyficzne cechy, istotne z punktu widzenia wyboru podejścia do zarządzania oraz 
zrozumienia charakteru ryzyka właściwego dla takich przedsięwzięć. Do charakte-
rystycznych cech projektów informatycznych należą m.in. [13, s. 25–30]:

 � duży udział technologii informatycznych w zakresie realizowanych prac;
 � wysoki stopień innowacyjności i złożoności (specyfiki rozwiązania ujawniającej 

się kontekście danej organizacji);
 � zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane zasoby ludzkie (wewnętrzne i/lub 

wyspecjalizowanego dostawcy);
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 � efekty (korzyści prac) widoczne są często dopiero w dłuższym okresie po zakoń-
czeniu projektu1; 

 � brak występowania zjawiska skali, co przekłada się na wysokie koszty (koszt jed-
nostkowy rośnie wraz z wzrostem skali systemu w sposób bardziej niż liniowy);

 � konieczność modyfikacji planów projektu już w trakcie jego realizacji ze względu 
na pojawiające się nowości technologiczne (zarządzanie zmianami);

 � stosunkowo duże koszty przygotowania przedsięwzięcia na etapie analizy potrzeb 
i projektowania rozwiązania informatycznego;

 � konieczność zwiększenia świadomości działania systemu wśród przyszłych użyt-
kowników, co musi być uwzględnione już podczas planowania i wdrażania sys-
temu (np. na etapie analizy i specyfikacji wymagań oraz testów).
Projekty informatyczne można klasyfikować, uwzględniając różne kryteria. Biorąc 

pod uwagę warstwę infrastruktury informatycznej, przedsięwzięcia informatyczne 
mogą dotyczyć: wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego, infrastruktury sprzęto-
wej lub oprogramowania podstawowego. Z punktu widzenia niniejszego artykułu 
najistotniejszy jest pierwszy typ projektów, czyli wdrożenie aplikacji, gdyż dotyczy 
on wszystkich pracowników we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. 
Do takich projektów należą przykładowo: wdrożenia systemów pracy biurowej, sys-
temów typu workflow, zintegrowanych systemów zarządzania, systemów projekto-
wania przemysłowego, systemów monitoringu aparatury itp. Przedsięwzięcia doty-
czące wdrożenia infrastruktury sprzętowej, czyli takich elementów, jak: sieć, serwery, 
stacje robocze, drukarki i inne urządzenia peryferyjne lub oprogramowania podsta-
wowego (jak np. systemy operacyjne czy baz danych), mają charakter towarzyszący 
projektom wdrożeń oprogramowania aplikacyjnego i są realizowane głównie w ra-
mach działów informatycznych przedsiębiorstwa [3, s. 30].

Z punktu widzenia przeznaczenia w hierarchii organizacyjnej projekty infor-
matyczne można podzielić na:

 � mające na celu usprawnienie stanowisk pracy: należą do nich projekty wdrożeń 
systemów biurowych jak MS Office czy Lotus Notes;

 � mające na celu usprawnienie procesów na poziomie operacyjnym przedsiębior-
stwa lub ważnych funkcji w organizacji: zaliczyć tu można przykładowo projekty 
wdrożenia systemów zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship 
Management, CRM), czy projekty wspierające zarządzanie efektywnością przed-
siębiorstwa (Enterprise Performance Management, EPM);

 � mające na celu zintegrowanie różnych obszarów organizacji, również na pozio-
mie strategicznym, przykładowo zintegrowane systemy zarządzania zasobami 

1 Bezpośrednio po uruchomieniu systemu informatycznego organizacja odczuwa niejednokrotnie spa-
dek efektywności prac.
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przedsiębiorstwa (Enterprise Ressource Planning, ERP), do których należą np.: 
SAP, systemy Oracle czy IFS. 
Pod względem kryterium stopień nowatorstwa projektu informatycznego pro-

jekty IT można podzielić na: wdrożenia rozwiązań gotowych, istniejących już na 
rynku (tzw. systemów „z półki”), wdrożenia systemów obejmujących tzw. kastomi-
zację, czyli dostosowanie istniejących rozwiązań w do wymagań organizacji, oraz 
projekty rozwoju aplikacji od podstaw, które stanowią swego rodzaj greenfield in-
formatyczny i polegają na zaprogramowaniu systemu od podstaw z zastosowaniem 
wybranego języka programistycznego.

Pod względem dostępności zasobów do projektów informatycznych projekty 
dzielą się na te realizowane z zaangażowaniem wyłącznie zasobów własnych orga-
nizacji (przykładowo działu IT) oraz te wykonywane z udziałem zewnętrznych, wy-
specjalizowanych dostawców. Duże przedsięwzięcia informatyczne dla dużych spółek 
kapitałowych realizowane są często w złożonych strukturach (konsorcjach) uwzględ-
niających wielość interesariuszy (zasoby własne, kilku podwykonawców, ekspertów, 
doradców gospodarczych itp.).

Tabela 1. Typy projektów informatycznych

kryteria klasyfikacji Typy

Warstwa 
infrastruktury IT

Oprogramowanie aplikacyjne
Sprzęt
Systemy operacyjne

Przeznaczenie 
w organizacji

Dotyczące stanowisk pracy
Usprawniające procesy operacyjne lub ważne funkcje w organizacji
Zintegrowane systemy zarządzania zasobami (klasy ERP)

Stopień 
wymaganych 
dostosowań

Gotowy system z rynku (rozwiązanie „z półki”)
Kastomizacja (dostosowanie) istniejących systemów do potrzeb organizacji
Rozwój rozwiązania od podstaw (informatyczny greenfield)

Zasoby uczestniczące 
w projekcie

Realizowane wewnętrznie (w działach informatycznych)
Realizowane z udziałem zewnętrznego dostawcy 
Realizowane w ramach konsorcjum wykonawców 

Źródło: opracowanie własne.

Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotne będą głównie projekty wdro-
żenia aplikacji realizowane z zaangażowaniem zewnętrznego dostawcy.
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3.  Symptomy problemów we współpracy 
dostawca – zamawiający

W projektach wdrożeń systemów informatycznych na styku dostawca – zama-
wiający pojawia się szereg problemów wynikających ze specyfiki tego typu przedsię-
wzięć, jak również z podziału ról pomiędzy dostawcą a zamawiającym. Wywiady ja-
kościowe, które autorka artykułu przeprowadziła z praktykami z firmy występującej 
w roli dostawcy, pokazują, że do najbardziej powszechnych należą [10]: 

 � Problemy ze zdefiniowaniem zakresu projektu wdrożeniowego, które dotyczą za-
równo dostawcy, jak i zamawiającego. Zamawiający nie do końca jest świadomy 
specyfiki systemu będącego przedmiotem wdrożenia oraz w jaki sposób będzie 
on mógł spełnić oczekiwania funkcjonalne użytkowników. Dostawca rozwiąza-
nia jest w jeszcze gorszym położeniu, gdyż musi, na podstawie specyfikacji funk-
cjonalnej podanej w zapytaniu ofertowym i rozmów wyjaśniających z klientem, 
oszacować wartość przedmiotu umowy. Przy niepewności odnośnie zakresu pa-
nującej po obu stronach kontraktu szacunki mogą być tylko orientacyjne, nie-
mniej jednak są one wiążące w umowie. 

 � Problemy z właściwym szacowaniem czasu potrzebnego na realizację projektu. 
Trudności w szacowaniu czasu są pochodną niepewności w szacowaniu zakresu 
prac. Jeśli zakres może być tylko orientacyjnie określony, rzutuje to na niepew-
ność szacunków czasowych i kompletności zadań w harmonogramie wdrożenia. 

 � Niejasny podział obowiązków pomiędzy zamawiającym a dostawcą za zarządza-
nie całością projektu. Problem ten rzadko kiedy adresowany jest adekwatnie na 
etapie negocjacji umowy. Niedopowiedzenia w tym zakresie rodzą niejednokrot-
nie konflikty i powodują rozmycie odpowiedzialności, szczególnie za zadania 
wymagające zaangażowania zarówno ze strony dostawcy, jak i zamawiającego. 

 � Problemy z dostępnością zasobów. Dotyczą one obu stron kontraktu. W organi-
zacji zamawiającego pracownicy przypisani do zespołu projektowego realizują 
z reguły również bieżące zadania operacyjne lub inne projekty. Z kolei dostawca 
często wdraża równoległe projekty u innych klientów przy wykorzystaniu tych 
samych pracowników na kilku projektach. Synchronizacja dostępności pracow-
ników jest często w takich sytuacjach wręcz niemożliwa.

 � Opóźnienia projektu wynikające z długiego czasu weryfikacji cząstkowych pro-
duktów prac przez zamawiającego (dokumentacji oraz fragmentów aplikacji) oraz 
ich akceptacji. Problem ten wiąże się, z jednej strony, z brakiem czasu i ograni-
czoną dostępnością zasobów zamawiającego, z drugiej zaś – z niechęcią do wzię-
cia odpowiedzialności za akceptację cząstkowych produktów prac. 

 � Niewystarczające zaangażowanie kierownictwa w nadzór i egzekwowanie har-
monogramu projekt. W rezultacie prowadzi to do spadku motywacji zespołu 
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do zakończenia projektu w terminie. Dzieje się to przede wszystkim w sytuacji, 
kiedy projekt informatyczny ma stosunkowo niski priorytet w organizacji zama-
wiającego lub jest źle umocowany w organizacji, np. brakuje decyzyjnego spon-
sora projektu. W takich sytuacjach poszkodowany jest z reguły dostawca, gdyż 
opóźnienia w pracach nie są generowane z jego winy. 

 � Zmiany w zakresie oraz w specyfikacji funkcjonalnej aplikacji określonej na wstę-
pie wdrożenia. Mogą one wynikać z braku zrozumienia użytkowników, jak sys-
tem funkcjonuje, ale również z faktycznych zmian w oczekiwaniach dotyczących 
funkcjonalności systemu. Im później zmiany są wdrażane, tym bardziej praco-
chłonne i wymagające mogą się okazać. W krytycznych sytuacjach mogą nawet 
wymagać ponownego przeprojektowania systemu. W zespole projektowym za-
mawiającego często nie ma zrozumienia tego faktu.

 � Nieznajomość logiki działania wdrażanego systemu w zespole projektowym za-
mawiającego może powodować nieporozumienia odnośnie sposobu odzwiercie-
dlenia wymagań w systemie oraz możliwości samej aplikacji, co skutkuje eskala-
cją oczekiwań i zwiększa ryzyko technologiczne projektu.
To tylko niektóre z pojawiających się problemów projektowych w relacji dostawca 

– zamawiający, z którymi borykają się zespoły wdrożeniowe i kierownicy projektów. 

4.  Źródła problemów projektowych 
w relacji dostawca – zamawiający

W realizacji projektów informatycznych z zaangażowaniem zewnętrznego do-
stawcy można wyróżnić trzy główne przyczyny rodzące ryzyka zachowaniowe obu 
partnerów transakcji.

Tabela 2. Przyczyny problemów projektowych oraz teorie objaśniające

Przyczyny problemów projektowych Teorie

1. Asymetria informacji pomiędzy dostawcą 
a zamawiającym

Nowa ekonomia instytucjonalna: teoria agencji

2. Specyfika inwestycji, jaką jest projekt wdrożenia 
systemu informatycznego

Nowa ekonomia instytucjonalna: teoria kosztów 
transakcyjnych

3. Wielozadaniowość zespołów dostawcy 
i zamawiającego

Metoda łańcucha krytycznego bazująca na 
założeniach teorii ograniczeń E. Goldratta [5].

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze dwa zjawiska dyskutowane są w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej. 
Teoria ta postrzega transakcje wymiany w gospodarce jako kontrakty między partne-
rami transakcji, które mogą zachodzić w mniej lub bardziej sprzyjających warunkach. 
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Ponadto dyskutuje się również problem delegowania odpowiedzialności oraz nadzoru 
nad realizacją prac pomiędzy pryncypałem (zamawiającym) oraz agentem (dostawcą) 

[7; 11; 12]2. Trzecie zjawisko omawiane jest w ramach metody łańcucha krytycznego, 
opracowanej przez E. Goldratta na bazie rozwiniętej przez tegoż autora teorii ograniczeń 
[5]. Poniżej znajduje się dokładniejsza charakterystyka ww. problemów źródłowych.

1. Asymetria informacji pomiędzy partnerami transakcji. Oznacza ona różnicę 
poziomu wiedzy na temat faktycznej kompetencji, staranności i zachowań, która ist-
nieje pomiędzy zamawiającym a dostawcą. Przykładowo: zamawiający może mieć 
przed rozpoczęciem projektu problem z wyborem dostawcy o kompetencjach ade-
kwatnych dla potrzeb realizacji projektu informatycznego (ang. selection problem). 
Natomiast w trakcie realizacji projektu zamawiający nie jest w stanie określić po-
ziomu starań dołożonych przez dostawcę. Innymi słowy, zamawiający nie może wy-
kluczyć tzw. pokusy nadużycia ze strony dostawcy (ang. moral hazard). 

Z kolei potencjalny dostawca nie ma pewności, co do faktycznej sytuacji w ob-
szarze istniejących w firmie systemów informatycznych oraz potrzeb biznesowych 
zamawiającego, jak również co do dokładności i adekwatności opisu przedmiotu ob-
jętego zapytaniem ofertowym. Faktyczny nakład prac ujawnia się często dopiero po 
przeprowadzeniu fazy analizy przedwdrożeniowej. Dlatego dla dostawcy faktyczny 
przedmiot zamówienia jest swego rodzaju czarną skrzynką, a nakład prac ex ante 
jest trudny do oszacowania. 

Rysunek 3. Bariera informacyjna pomiędzy organizacją dostawcy i zamawiającego

Zespół 
Dostawcy/
Integratora

Zespół 
Klienta/

Zamawiającego

Kierownik Projektu Kierownik Projektu

Firma 
Dostawcy/
Integratora

Firma 
Klienta/

Zamawiającego

Komitet Sterujący
Dostawca/Klient 

ASYMETRIA INFORMACJI

 Źródło: opracowanie własne.

2 Problemami pełnomocnictwa i ryzyk związanych z relacjami między pryncypałem (zamawiającym) 
a agentem (dostawcą), jak również ryzykami wynikającymi z dokonywania transakcji rynkowych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kosztów transakcyjnych zajmuje się tzw. nowa ekonomia instytucjonalna, która 
wykorzystuje m.in.: założenia teorii agencji oraz teorii kosztów transakcyjnych; m.in. J.E. Stiglitz, A. Weiss 
(1981); M. Jensen, W.H. Meckling (1976); O.E. Williamson (1975).
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2. Wysoka specyfika przedmiotu transakcji. Wdrożenie systemu informa-
tycznego stanowi produkt posiadający cechy tzw. inwestycji specyficznej. Oznacza 
to, że dostawca i zamawiający ponoszą w ramach planowanej transakcji wymiany 
znaczące nakłady, które mają małą lub żadną wartość w alternatywnym zastosowa-
niu. Przykładowo: zamawiający ponosi koszty przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania przetargowego. W momencie dokonania wyboru dostawcy i nego-
cjacji umowy wdrożeniowej nakłady zamawiającego związane z przygotowaniem 
transakcji są już znaczne. Odstąpienie dostawcy od umowy powodowałoby opóź-
nienia w rozpoczęciu projektu oraz konieczność ponownego rozpisania przetargu 
i nawiązywania rozmów z innymi dostawcami. Im bardziej zaawansowany projekt, 
tym trudniej wycofać się ze współpracy z dostawcą. Specyfika transakcji ma rów-
nież skutki dla dostawcy. Inwestując czas w negocjacje, planowanie projektu oraz 
analizę wymagań zamawiającego ponosi on nakłady specyficzne, związane z kon-
kretną transakcją, gdyż produktu fazy analizy wymagań, jak również fragmentów 
sparametryzowanej aplikacji nie da się sprzedać po cenie rynkowej innemu klien-
towi. Na tym przykładzie widoczne jest, że obaj partnerzy zainwestowali specyficz-
nie oraz ponieśli wysokie koszty transakcyjne. Wysoka specyfika projektu infor-
matycznego, którego wartość ujawnia się w konkretnym zastosowaniu i konkretnej 
relacji biznesowej między partnerami, powoduje:

 � Trudności w negocjacjach umowy wdrożeniowej, gdyż na etapie negocjacji pro-
blematyczne jest określenie faktycznej ceny rynkowej produktu projektu. W prak-
tyce sytuacja ta prowadzi często do przeciągających się negocjacji umowy wdroże-
niowej oraz obudowywania jej dużą ilością zabezpieczających zapisów umownych.

 � Problem niedoinwestowania (ang. underinvestment). Przejawia się on przykła-
dowo brakiem zapewnienia przez dostawcę odpowiednio wykwalifikowanych 
zasobów do realizacji prac lub brakiem przywiązywania należytej wagi do jako-
ści produktów prac projektu. 

 � Problem szantażu (ang. hold-up). W kontekście inwestycji specyficznych, jaką jest 
system informatyczny, potencjał szantażu po obu stronach kontraktu jest wysoki 
z uwagi na trudności związane z wycofaniem się z umowy, gdyż obie strony zain-
westowały specyficznie, tzn. poniosły już koszty przygotowania i przeprowadze-
nia transakcji w konkretnej relacji biznesowej, a odstąpienie od niej wiązałoby 
się z kosztami utraconymi. 
Na rysunku 4 zestawione są typy ryzyka wynikającego z zachowań stron trans-

akcji w zależności od etapu formalizacji umowy wdrożeniowej. 
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Rysunek 4. Typy ryzyka zachowaniowego w zależności etapu formalizacji projektu

Podpisanie 

Umowy

Przed podpisaniem

Umowy
Po podpisaniu 
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Wybór 
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i zapisy 

umowne
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(ang. moral hazard)

Problem szantażu
(ang. hold-up)

Problem 
niedoinwestowania

(ang. underinvestment) 

Źródło: opracowanie własne.

3. Wielozadaniowość zespołu dostawcy i/lub zamawiającego zdarza się w prak-
tyce realizacji projektów informatycznych niezwykle często i jest ryzykiem, które pra-
wie zawsze występuje w organizacjach procesowych realizujących projekty. Realnie 
oznacza to, że zespół zamawiającego, oprócz prac projektowych, wykonuje działa-
nia operacyjne w przedsiębiorstwie będące domeną jego funkcji liniowej, a czasami 
jest zaangażowany również w inne projekty prowadzone równolegle w organizacji. 
Z drugiej strony, integratorzy systemów informatycznych (dostawcy) realizują często 
kilka projektów równocześnie i współdzielą zasoby pomiędzy wieloma projektami. 
Permanentna konieczność przełączania się pomiędzy kilkoma zadaniami generuje 
duże straty w efektywności prac oraz obniża komfort zespołu projektowego. Zagad-
nieniem regulowania strumienia projektów w organizacji oraz kolejkowaniem za-
dań projektowych w zależności od dostępności zasobów zajmuje się metoda łańcu-
cha krytycznego opracowana przez E. Goldratta [5].

5.  Mechanizmy ograniczające ryzyko 
zachowaniowe partnerów transakcji

W tym rozdziale będą przedyskutowane sposoby, które pozwalają na ograniczanie 
ryzyka zachowaniowego partnerów realizujących projekt informatyczny. W pierw-
szej kolejności zostaną przedstawione mechanizmy umowne, czyli wybór typu kon-
traktu, oraz zapisy umowne regulujące podział ryzyka pomiędzy dostawcą i zama-
wiającym. Następnie będą omówione inne, pozakontraktowe sposoby pozwalające 
na ograniczanie ryzyka realizacji projektów informatycznych. 
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5.1.  Mechanizmy umowne ograniczające ryzyko 
realizacji projektów informatycznych 

Typ umowy zawartej między dostawcą a zamawiającym determinuje podział ry-
zyka projektowego. Ponadto zapisy umowne mają działanie dyscyplinujące i mo-
tywujące zarówno dostawcę, jak i zamawiającego. W ramach metodyk zarządzania 
projektami problematyka doboru umów jest dyskutowana w obszarze wiedzy za-
rządzania dostawcami (ang. procurement management) [9]. Zasadniczo wyróżnia 
się 3 zasadnicze typy umów:
1) Umowa typu stała kwota (ang. Fixed Price Contract) – jest zalecana w przypadku 

możliwości precyzyjnego określenia zakresu prac projektu. Dostawca godzi się 
na realizację opisanego zakresu w ramach stałej ceny. Ryzyko nieprzewidzianego 
rozszerzenia zakresu jest przeniesione w tym typie kontraktu na dostawcę. Po-
nosi on odpowiedzialność za koszty projektu, jak również zyski i straty z nim 
związane. Tego typu umowa jest w praktyce niestety najczęściej stosowana w re-
alizacji projektów informatycznych. Jest to szczególnie ryzykowne dla dostaw-
ców rozwiązań, gdyż jak już wcześniej wspomniano w artykule, trudno jest na 
początku precyzyjnie określić ten zakres.
Umowa na stałą kwotę jest korzystna dla zamawiającego, gdyż stanowi mak-
symalną zachętę dla dostawcy do kontroli kosztów oraz efektywnej pracy nad 
projektem. Jej zaletą jest też minimalny wysiłek administracyjny potrzebny dla 
rozliczenia pracy obu stron kontraktu. Ważne jest, aby w ramach takiej umowy 
dostawca zabezpieczył możliwość rozszerzenia kontraktu poprzez zawarcie w niej 
procedury zarządzania zmianami w projekcie. W praktyce egzekwowanie takich 
zmian zależy w dużej mierze od dobrej woli oraz jakości współpracy partnerów 
kontraktu. Zmiany do tego typu umów mogą być wprowadzane w formie anek-
sów, za obopólną zgodą.

2) Umowa typu zwrot kosztów powiększony o premię, która jest zyskiem dla do-
stawcy (ang. Cost-reimbursable contract). W tego typu umowie dostawca otrzy-
muje zwrot poniesionych kosztów wdrożenia oraz procentową premię na poczet 
zysków. Może być ona liczona jako udział procentowy od poniesionych kosztów 
lub od szacowanych całościowych kosztów projektu. Możliwy jest również wa-
riant w postaci zwrotu kosztów oraz premii za osiągnięcie celów doprecyzowa-
nych w umowie. W takim typie umowy ryzyko przesuwa się w nieco w kierunku 
zamawiającego. Stosowanie tego typu umowy jest zalecane w przypadkach, gdy 
przedmiot umowy ciężko jest ex ante zdefiniować lub kiedy brakuje danych, aby 
ostatecznie oszacować ostateczny budżet projektu. Taka forma umowy spisuje 
się również w sytuacjach, kiedy dla zamawiającego bardziej istotne jest zacho-
wanie jakości w projekcie niż kontrolowanie kosztów. Dostawca może czerpać 
korzyści z  takiego typu umowy poprzez uwzględnienie w kosztach nakładów 
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związanych z zapewnieniem jakości produktów prac. Ponadto strona wykonu-
jąca ma tu nieco mniejszą zachętę, aby pracować efektywnie. Umowy tego typu 
wiążą się ze stosunkowo dużym wysiłkiem związanym z rozliczeniem kontraktu 
i administrowaniem nim. 

3) Umowa typu rozliczenie kosztów czasu i robocizny (ang. Time & Material). 
W tego typu umowie zamawiający zgadza się płacić dostawcy za czas i robociznę 
użytą do realizacji przedmiotu umowy. Kontrakty takie zawierają elementy za-
równo zwrotu kosztów wdrożenia, jak również stałej kwoty, np. poprzez ustale-
nie obowiązującej stawki godzinowej. W takim typie umowy wartość kontraktu 
może rosnąć, co zabezpiecza dostawcę przed niedookreśleniem zakresu wdroże-
nia. W tym wypadku ryzyko rozszerzenia zakresu jest przeniesione na zamawia-
jącego. Umowa tego typu jest korzystna dla dostawcy systemu informatycznego, 
gdyż wychodzi naprzeciw wszelkim niedopowiedzeniom zakresu prac istnieją-
cym na początku projektu. Niemniej jednak przy braku kontroli nad działaniami 
dostawcy może prowadzić do nadużyć szkodzących zamawiającemu. W praktyce 
przy tego typu umowach zamawiający prowadzi ścisłe monitorowanie czasu pracy 
zgłaszanego przez dostawcę i niejednokrotnie zgłasza zastrzeżenia. Wadą tego 
typu kontraktu jest dosyć duży nakład potrzebny na rozliczanie umowy i admi-
nistrowanie nią. 
Z punktu widzenia realizacji projektu informatycznego za idealną umowę nale-
żałoby uznać taką, która pozwala zawrzeć również elementy podejścia zwinnego 
(ang. agile) do wdrożenia projektu. Niemniej jednak w praktyce jest to trudne, 
gdyż niedookreślenie zakresu otwiera furtkę dla eskalacji oczekiwań klienta 
i zmian do projektu. Doświadczenia w przetargach na wdrożenie systemów in-
formatycznych pokazują, że często dla zamawiającego najistotniejsza jest cena 
za wdrożenie, a wybierany jest głównie najtańszy z najlepszych oferentów. Poza 
tym zamawiającego interesuje z reguły oferta kalkulująca dostarczenie całego za-
kresu (ang. fixed scope), bez względu na to, czy rzeczywiście początkowy zakres 
projektu okaże się konieczny i ważny dla zamawiającego.

Oprócz samego typu umowy wdrożeniowej istnieje również szereg zapisów 
umownych, które mogą pełnić rolę mechanizmów dyscyplinujących strony kon-
traktu. Przykładowo:

 � Obowiązki Dostawcy i Zamawiającego: Paragraf taki precyzuje obowiązki obu 
stron kontraktu. Można tu zawrzeć na przykład zapisy dotyczące czasów reakcji 
zamawiającego na przekazane przez dostawcę produkty prac. Zabezpiecza to do-
stawcę przed opóźnieniami projektu wynikającymi z braku lub opóźnień reakcji 
zamawiającego na dostarczone w projekcie prace.

 � Harmonogram płatności: Precyzuje kalendarz płatności w projekcie w powią-
zaniu z produktami prac. Jednym ze stosowanych zapisów ukierunkowanych na 
zapewnienie należytej jakości produktów prac może być zatrzymanie ok. 10–20% 
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wartości kontraktu jako tzw. gwarancji dobrego wykonania, która wypłacana jest 
dostawcy dopiero po fazie stabilizacji systemu i usunięciu ewentualnych usterek.

 � Procedura i kryteria odbioru: Precyzuje sposób oraz kryteria odbioru produk-
tów prac projektu. Dotyczy to zarówno dokumentacji systemu, aplikacji (kodu), 
jak również innych usług dostarczanych w projekcie, takich jak np. szkoleń użyt-
kowników i administratorów. Przykładowo kryterium odbioru aplikacji może być 
brak błędów kategorii krytyczny i ważny.

 � Kary umowne: Nakładane są na dostawcę w przypadku niedostarczenia przed-
miotu umowy w terminie z jego winy. Określają one wysokość kary jako udział 
procentowy od wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ter-
minu końcowego określonego w umowie. W praktyce kary te są trudne do egze-
kwowania, gdyż wina za opóźnienia często leży po obu stronach kontraktu, a nie 
wynika wyłącznie z winy dostawcy.
Generalnie praktyka realizacji projektów informatycznych pokazuje, że rozkład 

sił sprzyja raczej zamawiającemu niż dostawcy. Wynika to z kilku uwarunkowań. 
Często dostawca jest tą „silniejszą stroną” dyktującą warunki kontraktu, a mniejsze 
firmy wdrożeniowe są zmuszone zaakceptować warunki oferowane przez zamawia-
jącego, gdyż są jedynie jednym z wielu oferentów w procedurze ofertowej. Obecnie 
konkurencja na rynku wdrożeń projektów informatycznych powoduje, że firmy są 
gotowe do dużych ustępstw, aby pozyskać kontrakt. W praktyce dostawcy rzadko ko-
rzystają z drogi sądowej dla dojścia swoich praw, nawet kiedy grożą im kary umowne, 
zdając sobie sprawę, że zamawiający usługi mają z reguły „silniejsze” działy prawne. 
Ponadto czas oczekiwania na orzeczenie sądu jest tak długi, że skutecznie odstrasza 
od wejścia na ścieżkę sądową.

5.2.  Pozakontraktowe sposoby ograniczające ryzyko 
realizacji projektów informatycznych 

Oprócz wyboru typu umowy określającej zasady współpracy z dostawcą oraz za-
pisów umownych istnieją inne sposoby ograniczające ryzyko realizacji projektów 
informatycznych. Jednym z ważniejszych obszarów jest tu polityka zakupowa przed-
siębiorstwa. W ramach tej polityki istotne są takie kwestie, jak kryteria wyboru do-
stawcy oraz procedury przetargowe i wymagania zapytania ofertowego.

 � Kryteria wyboru dostawcy. We wdrożeniach systemów informatycznych ryzy-
kowną polityką jest przyznawanie w kryteriach wyboru dostawcy decydującej 
roli cenie za usługę wdrożeniową. Niemniej jednak często jest to powszechna 
praktyka, zwłaszcza w zamówieniach publicznych. Zamawiający kierujący się 
wyłącznie ceną, może narażać się tu na ryzyko tzw. negatywnej selekcji. Oznacza 
to, że rzetelni wykonawcy, którzy nie mogą zejść z ceną poza próg opłacalności, 
są wyeliminowani z rynku. W rezultacie po podpisaniu umowy wdrożeniowej 
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może okazać się, że wybrany na podstawie najniższej ceny dostawca nie posiada 
wystarczających zasobów i/lub kompetencji do realizacji przedmiotu zamówie-
nia. Naraża to zamawiającego na braki jakościowe produktów prac, konieczność 
ponownego uruchomienia przetargu czy zmiany dostawcy w trakcie trwania pro-
jektu, co może się okazać trudne i kosztowne. W skali makro podejście do wy-
boru bazujące na najniższej cenie generuje ogromne straty efektywności. W wy-
borze dostawcy systemu informatycznego decydującymi kryteriami oceny, oprócz 
ceny, powinny być również: merytoryczne i techniczne przygotowanie dostawcy, 
dostępność wystarczających zasobów oraz kompetencje zarządzania projektami.

 � Procedury przetargowe oraz wymagania zapytania ofertowego (ang. request for 
proposal): Elementy te są istotne, aby, z jednej strony, sprawdzić wiarygodność do-
stawcy, a z drugiej, zapewnić najlepszy z możliwych obiektywny wybór dostawcy. 
Szczególne wymagania dla procedury przetargowej narzuca ustawa Prawo Zamó-
wień Publicznych, której podlegają spółki z udziałem sektora finansów publicz-
nych. Wiarygodność dostawcy w przypadku przetargów publicznych ma być po-
twierdzona szeregiem dokumentów formalnych. Dostawcy proszeni są w ramach 
uczestniczenia w procedurze ofertowej o złożenie szeregu dokumentów formal-
nych, takich jak: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie 
z ZUS, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z urzędu skarbowego, polisa 
ubezpieczeniowa, zaświadczenie o niekaralności członków zarządu, oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa 
itp. Ponadto dostawcy proszeni są o złożenie wymaganych referencji potwierdza-
jących kompetencje dostawcy, takich jak: doświadczenia ze zrealizowanych pro-
jektów o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, listy referencyjne 
od klientów, zaświadczenia potwierdzające kompetencje zespołu projektowego, 
np.: profesjonalne certyfikacje itp.
Inne sposoby ograniczania ryzyka projektów informatycznych ex post i ex ante to:

 � Wydzielenie analizy wymagań jako osobnego projektu. Jak przedyskutowano 
na wstępie artykułu, precyzyjne określenie wymagań dla systemów informatycz-
nych przed zainicjowaniem projektu jest niezwykle trudne. Z tego względu dobrą 
praktyką jest wydzielenie fazy analizy wymagań użytkowników jako oddzielnego 
projektu lub podprojektu, po którym dopiero można doprecyzować zakres i wy-
cenę. Dla większej obiektywności analiza przedwdrożeniowa może być przepro-
wadzona przez innego dostawcę niż firma zapraszana do wdrożenia na kolejnych 
etapach. Niemniej jednak zmiana wykonawcy po fazie analizy przedwdrożeniowej 
wiąże się niejednokrotnie ze stratami efektywności, gdyż z reguły pewne prace 
będą wymagały powtórzenia przez dostawcę przejmującego realizację projektu. 

 � Zaangażowanie zewnętrznego eksperta: Sposobem w ograniczeniu ryzyka wy-
boru dostawcy może być również zaangażowanie zewnętrznego eksperta w pro-
ces wyboru. Bazując na doświadczeniu, ekspert zewnętrzny jest w stanie lepiej 
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ocenić kompetencje dostawcy, jak również może zapobiegać nadużyciom związa-
nym z udzielaniem zamówień dostawcom preferowanym z uwagi na partykularne 
interesy grup władzy w przedsiębiorstwie zamawiającego. Niemniej jednak zaan-
gażowanie strony trzeciej z reguły znacznie podwyższa koszty związane z przy-
gotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego. 

 � Budowanie bazy zaufanych dostawców: Dobrym sposobem na ograniczanie ry-
zyk złego wyboru dostawcy jest budowanie bazy dostawców sprawdzonych i wia-
rygodnych, z których usług firma była w przeszłości zadowolona. Jednak i tutaj 
mamy do czynienia ze zdarzeniami nieprzewidzianymi, np.: zmianą statusu finan-
sowego dostawcy i jego potencjalną niewypłacalnością. W dobie kryzysu i dużej 
zmienności prowadzenia działalności gospodarczej ciężko zabezpieczyć się przed 
podobną ewentualnością w relacjach biznesowych. Rolę nie do przecenienia pełni 
reputacja dostawcy jako wiarygodnego partnera oraz zaufanie zbudowane mię-
dzy partnerami kontraktu. W tym kontekście zaufanie pełni rolę strategicznego 
zasobu organizacji i jest w stanie skutecznie obniżyć koszty kontraktowania w ob-
szarze projektów informatycznych [1; 4; 6]3.

 � Zasady zarządzania projektami. Po podpisaniu umowy wdrożeniowej jednym 
z istotnych mechanizmów dyscyplinujących partnerów, oprócz zapisów umowy, 
są wdrożone w projekcie zasady zarządzania projektem. Powinny być one okre-
ślone na początku projektu w tzw. planie projektu lub karcie projektu i egzekwo-
wane przez kierowników projektu dostawcy i zamawiającego. W tym kontekście 
istotne są takie ustalenia, jak: struktura organizacyjna projektu wraz z rolami i od-
powiedzialnościami, komunikacja i spotkania projektowe, zasady raportowania 
o postępie prac, procedury zarządzania zmianami, zarządzania ryzykami i kwe-
stiami otwartymi. Niebagatelne znaczenie dla nadzoru nad projektem ma spo-
rządzanie oraz archiwizowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja statusu 
prac w projekcie oraz formalnych ustaleń ze spotkań, jak również dokonywanych 
zmian ma duże znaczenie porządkujące prace, jak również zabezpieczające przed 
potencjalnym konfliktami i niedomówieniami. 

 � Wprowadzenie elementów podejścia agile do zarządzania projektem. Jednym 
ze sposobów obniżania ryzyka związanego ze zmianą zakresu projektu oraz wy-
nikającymi z tego opóźnieniami we wdrożeniu systemów informatycznych jest 
zastosowanie elementów metodyk agile (tzn. zwinnych) w zarządzaniu projek-
tem. Przykładem może być wprowadzenie zasady bliskiej współpracy zespołu 
dostawcy rozwijającego aplikację z  jej bezpośrednimi użytkownikami, podział 
produktów prac na mniejsze podprodukty podlegające akceptacji, rezygnacja 

3 Tematyka zaufania, jako kapitału organizacyjnego oraz istotnego elementu w nawiązywaniu oraz pod-
trzymywaniu kontaktów biznesowych, jest poruszana w ostatnich latach szeroko w literaturze przedmiotu. 
Prekursorem badań jest tutaj F. Fukuyama (1997), w literaturze polskojęzycznej zagadnieniami zaufania w re-
lacjach biznesowych zajmują się m.in.: M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska (2008), M. Budgol (2010). 
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z precyzyjnego formułowania specyfikacji funkcjonalnych na początku projektu 
na rzecz pracy w krótkich iteracjach i dodawanie do systemu tych funkcjonalno-
ści, które faktycznie spełniają oczekiwania użytkowników. Takie podejście rodzi 
ryzyko związane z rozszerzeniami zakresu, ale z drugiej strony zaoszczędza czas 
spędzony na poprawkach, testach i retestach rozwiązania. 

6. Podsumowanie

W artykule zostały omówione problemy związane z realizacją projektów infor-
matycznych z zaangażowaniem zewnętrznego dostawcy. Zostały poruszone przy-
czyny źródłowe tych problemów, jak również mechanizmy pozwalające je ograni-
czać. Temat ten wydaje się być bardzo aktualny, gdyż w gospodarce realizowane jest 
obecnie wiele przedsięwzięć informatycznych wymagających wiedzy i doświadczeń 
wyspecjalizowanego dostawcy. Na problemy realizacji projektów informatycznych 
można patrzeć z dwóch stron, ze strony dostawcy i zamawiającego. Niemniej jednak 
w interesie obu partnerów transakcji leży realizacja projektu w ramach założonych 
parametrów (czasu, budżetu, zakresu). Z tego względu dla zamawiających istotne 
jest takie ustrukturyzowanie postępowania przetargowego, negocjacji i umowy, aby 
zminimalizować straty efektywności związane z tym procesem. Generalnie w prak-
tyce duże pole do poprawy stanowi obszar procedur i polityk zakupowych w dużych 
spółkach kapitałowych występujących w roli zamawiającego. Z kolei dla dostawców 
niezwykle ważne jest budowanie reputacji wiarygodnego partnera, zbieranie refe-
rencji ze zrealizowanych projektów, certyfikacji oraz doskonalenie kompetencji za-
rządzania projektami. Szczególnie mniejsi dostawcy powinni zwracać uwagę na za-
pisy umowne, gdyż mają one dużo mniejszą moc przetargową, a często nie posiadają 
działów prawnych. 

Bibliografia
[1] Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

[2] Chaos Summary 2009, The Standish Group International, Boston MA 2009.

[3] Flasiński M., Zarządzanie projektami IT, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[4] Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo PWN, 
Warszawa–Wrocław 1997.

[5] Goldratt E.M., Łańcuch krytyczny, Werbel, Warszawa 2000.

SGH_275_2012_10_114 OiK3 6Sonta.indd   101 11/15/12   2:55 PM



Ewa Sońta-Drączkowska

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 3 / 2012 (152)102

[6] Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Rola zarządzania zaufaniem we współ-
czesnej gospodarce, „e-mentor” 2008, nr 4 (26).

[7] Jensen M., Meckling W.H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and the 
ownership structure, “Journal of Financial Economics” 1976, 3, s. 305–360.

[8] Józefowska J., Zasady organizacji projektów informatycznych, materiały z seminarium 
dyplomowego, Politechnika Poznańska, Poznań 2005/2006.

[9] Project Management Body of Knowledge (PMBoK), Fourth Edition, PMI, Pennsylvania 
Newton Square 2008.

[10] Sońta-Drączkowska E., Wyniki wywiadów z praktykami wdrożeń systemów wspomaga-
jących zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa, nieopublikowane materiały projek-
towe, Warszawa 2011.

[11] Stiglitz J.E., Weiss A., Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, “Ameri-
can Economic Review” 1981, 71/3, s. 393–410.

[12] Williamson O.E., The economic institutions of capitalism, Free Press, New York 1975.

[13] Winiarski J., Rola projektów informatycznych, artykuł opublikowany na III Konferencji 
SCENO Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce 2008.

PRObLEMy ZARZĄDZANIA DOSTAWCAMI 
W PROJEKTACH INfORMATyCZNyCH 

Streszczenie

Celem artykułu jest przedyskutowanie przyczyn strat efektywności we wdrażaniu projektów 
informatycznych realizowanych z udziałem zewnętrznego dostawcy oraz omówienie mecha-
nizmów, które mogłyby usprawnić realizację tego typu projektów. Jako źródło problemów 
w artykule wyróżniono: asymetrię informacji pomiędzy dostawcą a zamawiającym, specyfikę 
transakcji, jaką jest wdrożenie systemu informatycznego oraz wielozadaniowość zespołu 
dostawcy i zamawiającego. Dwa pierwsze tematy dyskutowane są w ramach nowej ekonomii 
instytucjonalnej, natomiast problem wielozadaniowości w  ramach metody łańcucha 
krytycznego E. Goldratta. Jako sposoby ograniczania ryzyka prowadzenia projektów infor-
matycznych z udziałem zewnętrznego dostawcy w artykule przedyskutowano: mechanizmy 
kontraktowe (czyli typy umów wdrożeniowych i zapisy umowne) oraz pozakontraktowe 
mechanizmy regulowania współpracy dostawca – zamawiający, takie jak: polityka zakupowa 
przedsiębiorstwa, wydzielenie analizy wymagań jako osobnego projektu, zaangażowanie 
zewnętrznego eksperta, procesy i  procedury zarządzania projektem, budowanie relacji 
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z dostawcami bazującej na poprzednich doświadczeniach i zaufaniu czy włączenie do zarzą-
dzania projektem elementów podejścia agile.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami informatycznymi, 
zarządzanie dostawcami, zarządzanie ryzykiem projektu, 
kontraktowanie

PRObLEMS Of PROCUREMENT 
MANAGEMENT IN IT PROJECTS

Abstract

The purpose of the article is to show the root causes of effectiveness loss in realization of IT 
projects implemented by external vendor as well as to discuss the mechanisms fostering the 
realization of this type of projects. In the article three key problems have been defined: the 
information asymmetry between the client and the vendor, high transaction specifics of the 
IT system implementation and multitasking of the vendor and client project teams. Two 
first problems are discussed within the framework of the new institutional economy, and 
multitasking is a key concept of the critical chain method in project management introduced 
by E. Goldratt. The means to reduce the IT projects risks conducted by external vendor are: 
contractual mechanisms such as project contract type and contractual agreements. On the 
other hand there are a wide range of other mechanisms which can regulate the cooperation 
between the client and the vendor such as: procurement policy, setting-up the requirements 
analysis as a separate project, engagement of external expert in the procurement process, 
project management practices or building a relationship with vendors based on former 
experience and trust as well as implementation of ‘agile’ methods into project management.

Key words: IT Project management, procurement management, 
project risk management, contracting
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MARLENA DZIKOWSKA*

TECHNOLOGICZNE ASPEKTy 
GLObALIZACJI JAKO PODŁOżE 

DELOKALIZACJI MODUŁÓW 
ŁAńCUCHA WARTOśCI1

1. Wprowadzenie

Od lat 40. XX wieku proces współczesnej globalizacji gospodarki światowej 
w znaczący sposób zmienił otoczenie, w którym działają podmioty gospodarcze, 
wywołując tym samym istotne przekształcenia w zakresie ich funkcjonowania i or-
ganizacji. Otwarcie gospodarek umożliwiło przedsiębiorstwom wejście na nowe 
rynki i zaoferowało im nowe możliwości sprzedaży produktów i/lub usług. Jedno-
cześnie zjawisko to stworzyło dla podmiotów gospodarczych zagrożenie wynika-
jące ze wzrostu konkurencji na rynkach narodowych i zmusiło je do uwzględnienia 
w swych działaniach perspektywy międzynarodowej. W poszukiwaniu możliwości 
wzrostu efektywności działania, zwiększenia potencjału konkurencyjnego oraz po-
prawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa skierowały uwagę na międzynaro-
dowy podział pracy. Zachodzące na przestrzeni lat zmiany w otoczeniu zewnętrznym 
organizacji umożliwiły, a niekiedy wręcz wymusiły m.in. wykorzystanie przez przed-
siębiorstwa delokalizacji2 modułów łańcucha wartości. Polega ona na rozdzieleniu  

* Mgr Marlena Dzikowska – Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej, Wydział 
Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

1 Artykuł przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nr N N112 122739, pt. „Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność 
polskich przedsiębiorstw”.

2 Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej delokalizacja to proces przenoszenia aktywności gospodarczej 
za granicę, odzwierciedlający zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wynikające z ich adaptacji do co-
raz bardziej konkurencyjnego środowiska ich funkcjonowania oraz szybszych zmian technologicznych [24]. 
W artykule przyjęto szersze znaczenie tego terminu, jednocześnie określono go bardziej precyzyjnie. Mia-
nowicie przyjęto, że delokalizacja to proces przenoszenia części lub całości zadań realizowanych przez dany 
podmiot gospodarczy do innego podmiotu działającego w tym samym kraju bądź za granicą, który jest lub 
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wcześniej zintegrowanego procesu wytwarzania na poszczególne stadia (moduły) 
zlokalizowane w oddaleniu od siebie. Omawiana fragmentaryzacja może dotyczyć 
przenoszenia modułów zarówno do oddziałów spółki w kraju (in-house sourcing) 
bądź za granicą (offshoring), jak i zlecania ich firmom zewnętrznym w kraju (out-
sourcing) oraz za granicą (offshore outsourcing)3. Ewolucja procesu globalizacji stała 
się podłożem tego zjawiska. 

Celem opracowania jest przedstawienie zmian zachodzących w  sferze tech-
niczno-technologicznej w odniesieniu do procesu globalizacji. Rozwój tego wy-
miaru otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw stawiany jest jako podłoże delo-
kalizacji. W szczególności omówiono tendencje w rozwoju logistyki i  transportu, 
komunikacji i technologii informatycznych oraz operacje przedsiębiorstw w zakre-
sie działalności badawczo-rozwojowej. Opracowanie bazuje na kompilacji danych 
statystycznych i wyników prowadzonych na przestrzeni lat badań ukierunkowanych 
na obserwację zmian zachodzących w wymiarze techniczno-technologicznym oto-
czenia. Wykorzystane dane statystyczne zaczerpnięto z elektronicznych baz danych 
organizacji międzynarodowych i przedstawiono z uwzględnieniem perspektywy go-
spodarki światowej oraz wybranych gospodarek narodowych lub ich grup. Mimo iż 
przeobrażenia, których problematykę porusza opracowanie, miały miejsce na prze-
strzeni ponad 60 lat (od lat 40. XX wieku do roku 2011), wykorzystane dane empi-
ryczne w głównej mierze koncentrują się na przełomie XX i XXI wieku. Ponieważ 
nawet podczas tego okresu zmieniał się zakres gromadzonych i dostępnych danych 
statystycznych na poziomie narodowym i bardziej zagregowanym, a dodatkowo in-
tensyfikacja określonych procesów następowała w różnych momentach, w ramach 
omawiania poszczególnych zjawisk posługiwano się odmiennymi i celowo dobra-
nymi przedziałami czasowymi.

2. Rozwój logistyki

Z perspektywy przedsiębiorstw szeroko rozumiany rozwój rozwiązań logistycz-
nych przyczynił się do zaoferowania możliwości wprowadzenia innowacji w obsza-
rze zarządzania i produkcji. W ciągu ostatnich 60 lat w gospodarce światowej miał 
miejsce dynamiczny postęp w zakresie dostępnej infrastruktury transportowo-logi-
stycznej, środków transportu oraz technologii informatycznej wspierającej zarządza-
nie łańcuchem dostaw. Zmianom tym towarzyszyło znaczące obniżenie przeciętnych 

nie jest powiązany własnościowo z przedsiębiorstwem oddelegowującym moduł. W opracowaniu terminy: 
delokalizacja, relokacja i fragmentaryzacja stosowane są zamiennie.

3 Szerzej zob.: [7].
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jednostkowych kosztów transportu, przy jednoczesnym skróceniu czasu niezbędnego 
do pokonania zadanego dystansu. 

2.1. Infrastruktura transportowo-logistyczna

Na rozwój rozwiązań logistycznych wpłynęła poprawa ilości i  jakości dostęp-
nej na świecie infrastruktury transportowo-logistycznej, m.in.: portów morskich 
i rzecznych, lotnisk, linii kolejowych, dróg krajowych i międzynarodowych, a także 
tras szybkiego ruchu i autostrad. Odpowiednio rozwinięta infrastruktura pozwala 
na relatywne zmniejszenie odczuwalnego dystansu (pokonanie zadanego dystansu 
w krótszym czasie), czym przyczynia się do integracji rynków i zapewnienia łatwiej-
szego dostępu do tańszych i/lub cenniejszych czynników produkcji. 

Dane liczbowe dotyczące infrastruktury poszczególnych krajów, ze względu m.in. 
na szczególne uwarunkowania narodowe i problemy w prowadzeniu regularnej spra-
wozdawczości statystycznej, są trudno dostępne. Za uzupełnienie danych liczbowych 
mogą posłużyć oceny jakościowe infrastruktury publikowane m.in. w raportach do-
tyczących konkurencyjności gospodarek narodowych. Wadą tego rodzaju opraco-
wań jest relatywnie krótki okres dostępnych szeregów czasowych i opieranie ich na 
subiektywnych ocenach respondentów reprezentujących poszczególne gospodarki. 
Jednym z raportów podejmujących zagadnienie infrastruktury jest The Global Com-
petitiveness Report (GCR), badający konkurencyjność ponad 130 gospodarek. Infra-
struktura w omawianym opracowaniu została oceniona z perspektywy oceny jakości 
dróg, infrastruktury kolejowej, infrastruktury portowej, infrastruktury transportu 
powietrznego, dostępności prądu, a ponadto liczby linii telefonicznych i miejsc dla 
podróżnych na kilometr realizowanych tras. W tabeli 1 przedstawiono dane doty-
czące jakości całości infrastruktury opracowane na podstawie raportów GCR z lat 
2007 i 2008 dla 133 gospodarek na świecie. W analizie za kryterium podziału go-
spodarek przyjęto dynamikę zmian oceny całości infrastruktury w roku poprzedza-
jącym. Dodatkowo uwzględniono następujące zmienne: liczebność grup, średnie 
oceny całości infrastruktury grupy, średnią dynamikę zmian PKB grupy, średnie 
PKB per capita grupy.
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Przedstawione powyżej wyniki dotyczą krótkiego okresu. Niemniej jednak jest wy-
raźnie widoczne, iż kraje charakteryzujące się wysokim poziomem PKB per capita mają 
relatywnie niską dynamikę zmian jakości ogólnej infrastruktury gospodarki (por. wy-
kres 1), przy czym jakość ogólnej infrastruktury jest w ich wypadku na bardzo wysokim 
poziomie (oceny oscylują w okolicach 6 i 5 punktów na 7 możliwych) (por. wykres 2). 
Z kolei w wypadku krajów o niskim poziomie PKB per capita dynamika zmian oceny 
jakości ogólnej infrastruktury jest wyższa (por. wykres 1). Jednakże równocześnie wyj-
ściowy poziom oceny jakości ogólnej infrastruktury jest dużo niższy (średnie dla grupy 
VII, VIII i IX oscylują w okolicach ocen 2,7 i 3,4) (por. wykres 2). 

Wykres 1.  średnia dynamika zmian oceny ogólnej infrastruktury a średnie PKb 
per capita w 2007 roku [USD]*
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*Średnie dotyczą średnich ważonych dla całej grupy. Wykres przedstawia dynamikę zmian oceny jakości ogólnej infra-
struktury gospodarki na przestrzeni 2007 roku wyrażoną w % oraz wielkości PKB per capita wyrażone w bieżących USD 
dla roku 2007.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [25] oraz elektronicznej bazy danych WDI. 

Wykres 2.  średnia ocena jakości całości infrastruktury a średnie PKb per capita 
w 2007 roku
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*Średnie dotyczą średnich ważonych dla całej grupy. Wykres przedstawia średnie oceny jakości ogólnej infrastruktury 
gospodarki na przestrzeni 2007 roku oraz wielkości PKB per capita wyrażone w bieżących USD dla roku 2007. Skala 
ocen wynosi od 1 do 7, gdzie 1 reprezentuje bardzo słabo rozwiniętą infrastrukturę, a 7 – rozległą i bardzo dobrze roz-
winiętą infrastrukturę.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [25] oraz elektronicznej bazy danych WDI.
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W dłuższej perspektywie czasu wyższe tempo poprawy jakości ogólnej infrastruk-
tury krajów charakteryzujących się relatywnie niskim poziomem PKB per capita, przy 
jednoczesnym utrzymaniu się niskiego tempa poprawy jakości ogólnej infrastruk-
tury krajów o relatywnie wysokim poziomie PKB per capita, powinno doprowadzić 
do wyrównywania się poziomu rozwoju infrastruktury na świecie. By tak się stało, 
opisane powyżej kierunek i siła trendu powinny utrzymywać się przynajmniej przez 
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Niemniej jednak, niezależnie czy poziom rozwoju in-
frastruktury na świecie będzie się wyrównywał, czy różnica pomiędzy krajami mniej 
i bardziej rozwiniętymi będzie się utrzymywać, ogólna poprawa infrastruktury jest 
czynnikiem poszerzającym możliwości wykorzystania delokalizacji modułów łań-
cucha wartości i jej potencjalnej opłacalności. Poprawa ogólnej infrastruktury logi-
styczno-transportowej, która miała miejsce w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat, przyczyniła się do znaczącego skrócenia czasu dostaw oraz związanych z nimi 
kosztami. Dalsza poprawa infrastruktury, zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych, 
pozwoli na ponowne skrócenie czasu dostaw surowca, półproduktu lub dobra fi-
nalnego. Dodatkowo poprawa infrastruktury przyczynia się również do obniżenia 
jednostkowych kosztów transportu dóbr4, ułatwienia koordynacji działań przedsię-
biorstw, a niekiedy w ogóle do ich umożliwienia. 

2.2. Koszty transportu

Dodatkowo zaawansowane rozwiązania technologiczne pozwoliły na zmniejsze-
nie jednostkowych kosztów transportu przy zachowaniu relatywnie krótkiego czasu 
dostaw, mimo rosnących cen ropy naftowej i pochodnych produktów. Szczególne 
znaczenie dla obniżenia wymaganego czasu dostaw/relatywnych kosztów transportu 
miał postęp w zakresie szeroko rozumianych technologii transportowych (m.in. 
wprowadzenie silników odrzutowych w transporcie lotniczym, zwiększenie pojem-
ności statków oraz wprowadzenie konteneryzacji).

Na początku lat 50. XX wieku przeciętnie tankowce posiadały zdolność ładun-
kową wynoszącą 16 000 ton, podczas gdy już w latach 90. XX wieku wielkość ta 
zwiększyła się do 100 000 ton. Ta sama technologia pozwoliła na zwiększenie moż-
liwości przewozu towarów na jednym statku z przeciętnie mniej niż 20 000 ton 
w  latach 60. XX wieku do 45 000 ton na początku lat 90. XX wieku [28, s. 64]. 
Wprowadzenie wykorzystania kontenerów w transporcie morskim doprowadziło do 
wzrostu produktywności zadań związanych z załadunkiem i wyładunkiem towarów 

4 Amerykański Departament Handlu wskazuje, że z uwagi na bardzo niski poziom rozwoju infrastruk-
tury twardej w krajach afrykańskich w wypadku transportu morskiego taniej jest przewieźć tonę dóbr z Chi-
cago do Mombasy w Kenii niż z Mombasy do Kampali w Ugandzie [23].
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o 10–15 razy w porównaniu z klasycznymi formami transportu. Sam czas potrzebny 
na realizację tych działań został skrócony 5–8-krotnie. 

Między innymi ze względu na te czynniki koszty długodystansowego transportu 
dóbr masowych istotnie się obniżyły. W latach 50. XX wieku stawki frachtowe były 
o 65% wyższe niż w  latach 90. XX wieku, jednocześnie ilość transportowanych 
towarów masowych wzrosła w analizowanym okresie o 657% (z 500 mln ton do 
3 977 mln ton) [28, s. 64]. Z kolei w transporcie kolejowym konteneryzacja umoż-
liwiła wzrost możliwości przewozowych średnio o około 20–25% [18, s. 63]. W re-
zultacie całościowe koszty transportu surowców naturalnych pomiędzy latami 70. 
XIX wieku a 90. XX wieku zmniejszyły się o 90% [28, s. 64].

Wykres 3. średni światowy koszt transportu powietrznego*
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*Koszty przewozu samolotem tony towaru na kilometr odległości. Wartość indeksu dla 2000 roku = 100.
Źródło: [9, s. 26].

Na wykresie 3 przedstawiono kształtowanie się kosztów przewozu samolotem 
tony towaru na kilometr odległości. Koszty te na przestrzeni 50 lat zmalały kilku-
nastokrotnie – szczególnie wysoka dynamika zmian w latach 1955–1970 wynika ze 
wzrostu wykorzystania silników odrzutowych [9, s. 8]. Warto podkreślić, że zmiany 
w zakresie kierunku i dynamiki wysokości kosztów transportu lotniczego były zróż-
nicowane m.in. w zależności od długości pokonywanej trasy5. 

Ponadto na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nowe technologie informa-
tyczne i telekomunikacyjne (szerzej zob. punkt 3 opracowania) pozwoliły na bardzo 
dokładne określenie czasu dostawy, przy zachowaniu niskiego marginesu błędu. 

5 Zgodnie z danymi WTO [27, s. 85–86] w latach 1975–2004 średni koszt krótkodystansowego trans-
portu lotniczego (z Niemiec do Londynu, Rzymu i Paryża) wzrastał, podczas gdy średni koszt długodystan-
sowego transportu lotniczego (z Niemiec do Nowego Jorku, Meksyku, Hong Kongu, Tokyo, Sydney i Johan-
nesburga) spadał.
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Umożliwiło to wprowadzenie systemów zarządzania dostaw na czas (just-in-time de-
livery), co z kolei otwarło drogę do zmniejszenia ilości zapasów i kosztów ich utrzy-
mania. Zmniejszenie znaczenia kosztów transportu, w ogóle kosztów ponoszonych 
przez przedsiębiorstwa, oraz coraz sprawniejsze rozwiązania logistyczno-technolo-
giczne pozwoliły na wdrożenie globalnych łańcuchów dostaw. Wymagało to inte-
gracji działań związanych z dotarciem do klienta, kanałami dystrybucji, procesami 
produkcji i działalności zakupowej w sposób, który oferowałby obniżenie kosztów 
i/lub dostarczenie dodatkowej wartości dla klientów [2, s. 50].

3.  Rozwój technologii telekomunikacyjnych 
i informatycznych

Rozwój technologii informatycznych i  telekomunikacyjnych znacząco zmienił 
sposób funkcjonowania przedsiębiorstw oraz pojedynczych ludzi. Rozwój telefonii 
stacjonarnej, procesorów i wykorzystanie faksu ułatwiło utrzymywanie kontaktów 
międzynarodowych. Z kolei wynalezienie i rozwój komputerów, telefonii mobilnej 
oraz Internetu pozwoliły na znaczące obniżenie kosztów komunikacji i utrzymywa-
nie stałej kontroli nad operacjami podejmowanymi w odległych częściach świata. 
Internet i telefonia mobilna pozwoliły na wzrost szybkości przekazywania informacji 
i dyfuzji wiedzy. Z perspektywy przedsiębiorstw umożliwiły one również znaczące 
poszerzenie dostępnych obszarów działania i puli osiągalnych kooperantów, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów komunikacyjnych. 

3.1.  Wykorzystanie technologii telekomunikacyjno-informatycznych 
wśród społeczeństwa

W latach 2000–2010 na świecie wzrastało wykorzystanie wszystkich oferowanych 
usług telekomunikacyjnych. Największa dynamika wzrostu charakteryzowała tele-
fonię komórkową – w 2000 roku 12 na 100 mieszkańców świata było abonentami 
sieci komórkowych, natomiast w roku 2010 już prawie 77 z nich. W 2007 roku liczba 
SMS-ów wysłanych na świecie wynosiła 1,8 bln, tymczasem już w 2010 została ona 
potrojona i osiągnęła poziom 6,1 bln sztuk rocznie6. Niemniej jednak tempo glo-
balnego przyrostu użytkowników telefonii komórkowej zwalnia. W krajach rozwi-
niętych rynek ten zbliża się do poziomu nasycenia, a głównym motorem wzrostu są 
rynki krajów rozwijających się. 

Systematycznie, choć z mniejszą prędkością, wzrasta również liczba osób ko-
rzystających z Internetu. W latach 2005–2010 w ujęciu globalnym ich liczba uległa 

6 Szacuje się, iż na świecie w 2010 roku co sekundę wysyłano 200 000 SMS-ów [10].
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podwojeniu [10]. Z dostępu do Internetu korzysta 71% populacji krajów rozwinię-
tych i 21% ludności krajów rozwijających się. Szacuje się, iż w 2010 roku 1/3 wszyst-
kich gospodarstw domowych na świecie była wyposażona w komputer, a 28% po-
siadało dostęp do Internetu [10]. Średnie tempo przyrostu dostępu do Internetu 
gospodarstw domowych krajów rozwiniętych w  latach 2002–2010 wynosiło 8%. 
Tempo przyrostu gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w krajach roz-
wijających się było wyższe i wynosiło średnio 17%. Niemniej jednak w 2010 roku 
udział gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w krajach rozwiniętych pra-
wie 4-krotnie przewyższał tę wielkość w krajach rozwijających się.

Z  jednej strony, powszechność wykorzystania telefonii mobilnej i  Internetu 
ułatwia komunikację i przyspiesza przekazywanie informacji, co pozwala na spraw-
niejsze wdrażanie nowych projektów lub zmian oraz zarządzanie nimi. Zarządzanie 
łańcuchem wartości o rozproszonych strukturach własnościowych i geograficznych 
w takich warunkach staje się łatwiejsze. Ponadto Internet i  telefonia komórkowa 
mogą służyć jako kanały informacyjne pozwalające na dotarcie do szerokiej rzeszy 
potencjalnych odbiorców dóbr masowych. Z drugiej strony, duża szybkość przekazy-
wania informacji oraz możliwość jej taniego i łatwego porównania sprawia, że wiele 
firm musi stale poszukiwać sposobów pozwalających na stworzenie oferty korzyst-
niejszej od konkurentów, jednym z takich rozwiązań może być właśnie delokalizacja 
modułów łańcucha wartości przedsiębiorstwa.

3.2.  Wykorzystanie technologii 
telekomunikacyjno-informatycznych wśród przedsiębiorstw

Stopień wykorzystywania Internetu przez przedsiębiorstwa na świecie wzrasta. 
W jednych z badań menedżerowie wiodących przedsiębiorstw na świecie zostali po-
proszeni o wskazanie, w jakim stopniu przedsiębiorstwa działające na terenie danych 
gospodarek narodowych wykorzystują Internet w działalności biznesowej, np. do 
oferowania i kupowania dóbr czy wchodzenia w interakcje z klientami oraz dostaw-
cami. Odpowiedź 1 reprezentowała poziom odnoszący się do niewykorzystywania 
Internetu do działalności biznesowej, natomiast odpowiedź 7 – szerokie wykorzy-
stywanie Internetu do wspomnianych działań7. W 2006 roku średnia deklarowanych 
wyników dla wszystkich analizowanych gospodarek wynosiła 3,92 [4, s. 339], z kolei 
w 2009 roku 4,57 [3, s. 389]. Opisywane badania dotyczyły ponad 133 gospodarek.

Na wykresie 4 przedstawiono udział sprzedaży dokonywanej przez Internet 
w wielkości przychodów przedsiębiorstw pochodzących z wybranych gospodarek 
w 2008 roku. Średnia dla 27 gospodarek Unii Europejskiej wyniosła 12,2%, podczas 

7 Szerzej zob. np.: Dutta i Mia [3] .
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gdy sprzedaż internetowa wśród analizowanych gospodarek miała największe zna-
czenie dla Norwegii i Danii (odpowiednio 22,3 i 22,2%). 

Wykres 4.  Udział sprzedaży dokonywanej przez Internet w przychodach 
przedsiębiorstw wybranych gospodarek w 2008 roku*
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Źródło: [22].

Wykorzystanie szerokopasmowego dostępu do Internetu jest bardziej powszechne 
wśród analizowanych przedsiębiorstw niż posiadanie własnej strony internetowej 
(por. wykres 5). Jednocześnie skala wykorzystania omawianego dostępu do Internetu 
nie jest powiązana z udziałem sprzedaży dokonywanej przez ten kanał w przycho-
dach analizowanych firm (por. wykresy 4 i 5). We wszystkich badanych gospodar-
kach przynajmniej 40% przedsiębiorstw posiada własną stronę internetową, a jed-
nocześnie ponad 55% korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dane te 
obrazują, jak istotny w działaniu firm jest Internet i szeroko rozumiana komunikacja 
przy jego pomocy, nawet jeśli bezpośrednio nie realizują one swojej sprzedaży przy 
wykorzystaniu tego kanału.

Wykres 5.  Wykorzystanie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz posiadanie 
firmowych stron internetowych wśród przedsiębiorstw wybranych 
gospodarek w 2008 roku
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Szeroka dostępność i relatywnie niskie ceny usług internetowych sprawiają, że 
współcześnie komunikacja stała się łatwiejsza, szybsza i znacząco tańsza, zwłaszcza 
z perspektywy przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową. Olbrzy-
mie znaczenie dla wielu firm ma również możliwość przesyłania dużej ilości danych, 
co bardzo często jest niezbędne w prowadzeniu współpracy z innymi podmiotami 
gospodarczymi i koordynacji wspólnych działań. Cyfryzacja i niskie ceny transmi-
sji danych sprawiły, że rozdzielenie wcześniej zintegrowanego procesu wytwarzania 
na poszczególne moduły zlokalizowane w oddaleniu od siebie w wielu wypadkach 
stało się opłacalne. Z drugiej strony, dzięki coraz bardziej powszechnej „obecności” 
przedsiębiorstw w Internecie, podmioty gospodarcze mają coraz większe możliwo-
ści znalezienia nowych potencjalnych dostawców/klientów, a w związku z tym rosną 
możliwości prowadzenie biznesu opartego na specjalizacji polegającej na realizacji 
określonego modułu lub określonych modułów łańcuchów wartości zewnętrznych 
przedsiębiorstw. 

Pierwsza kość mikroprocesora została stworzona i wprowadzona na rynek przez 
firmę Intel w 1971 roku, komputery osobiste przez IBM – w 1981 roku, a system 
operacyjny Windows firmy Microsoft – w 1985 [27, s. 23]. Od tego czasu szeroko 
rozumiany rynek komputerowy przeżył rewolucyjny rozwój. Z perspektywy przed-
siębiorstw digitalizacja oraz możliwość taniej i szybkiej międzynarodowej transmisji 
cyfrowych danych umożliwiły wykonywanie coraz większej liczby czynności w od-
dalonych od siebie lokalizacjach, zarówno w odniesieniu do produktów, jak i usług. 
Ponadto rozbudowany wachlarz dostępnego na świecie oprogramowania (zwłaszcza 
systemów ERP) pozwala na zbieranie coraz większej ilości parametrów dotyczących 
procesów wytwarzania/dostarczania dóbr i usług. Jednocześnie zachowywany jest 
wysoki poziom poprawności danych. W związku z tym zwiększa się również liczba 
możliwych do kontroli parametrów i narzędzi wspierających efektywność funkcjono-
wania współczesnych podmiotów gospodarczych. Dzięki coraz większym możliwo-
ściom operacyjnym komputerów i rozwojowi ich zdolności magazynujących dane te 
mogą być przechowywane w firmach przez wiele lat, bez ponoszenia kosztów związa-
nych z utrzymywaniem dużych powierzchni wymaganych przez tradycyjne archiwa.

4. Rozwój innowacji technologicznych

W długim okresie standard życia ludzi i produktywność przedsiębiorstw może 
być poprawiona jedynie dzięki innowacjom technologicznym [25, 2010, s. 8]. Głów-
nym źródłem dochodu i bogactwa materialnego mieszkańców są te aktywności eko-
nomiczne, które wywołują czy produkują zmiany jakościowe w gospodarce, czyli 
innowacje i umiejętności ludzi [5, s. 42]. Innowacyjność jest szczególnie ważna 
dla gospodarek i przedsiębiorstw, w których dotychczasowy stan wiedzy i rozwoju 
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technologicznego nie pozwala na dalsze poprawianie wyników ekonomicznych. Pod-
mioty gospodarcze funkcjonujące na wspomnianych rynkach, by utrzymać swoją 
przewagę konkurencyjną, muszą stale rozwijać nowoczesne produkty i procesy [25, 
2010, s. 8]. Gospodarki słabiej rozwinięte w tym samym czasie często korzystają 
z osiągnięć krajów silniej rozwiniętych. Kupując, naśladując lub imitując wprowa-
dzane tam technologie i  rozwiązania, poprawiają własną efektywność, ponosząc 
mniejsze nakłady na badania. 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wzrasta tempo wprowadzania innowacyj-
nych produktów i rozwiązań. Zgodnie z danymi World Intellectual Property Organi-
zation w 1985 roku na świecie wydano 394 645 patentów, podczas gdy w 2008 roku 
wydano ich niemal 2 razy tyle (777 556) [26]. Ponadto od roku 2000 wzrasta rów-
nież wartość globalnego eksportu dóbr zaawansowanych technologicznie, przy czym 
w procesie jego generowania zmniejsza się rola najbogatszych krajów (por. wykres 6). 
Wzrost znaczenia krajów biedniejszych w eksporcie omawianych dóbr jest konse-
kwencją m.in. postępującej relokacji modułów łańcuchów wartości [25, s. 18] oraz 
przenoszenia działalności badawczo-rozwojowej i produkcyjnej do krajów o tańszej 
sile roboczej. 

Wykres 6.  Wartość eksportu dóbr zaawansowanych technologicznie  
w latach 1996–2007*
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Wartość eksportu dóbr zaawansowanych technologicznie na świecie 
Wartość eksportu dóbr zaawansowanych technologicznie krajów najbogatszych** 

* Wartości wyrażone w miliardach bieżących wartości USD.
** Do grupy krajów najbogatszych zakwalifikowano gospodarki, których wysokość dochodu narodowego brutto per ca-
pita w 2009 roku była równa lub większa niż 12 196 USD. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie elektronicznej bazy danych WDI (dostęp: styczeń 2011 r.).

4.1. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

W wypadku wielu produktów (zwłaszcza dóbr zaawansowanych technologicznie) 
skróceniu uległa długość cyklu życia. W związku z tym skrócił się również okres, 
w którym przedsiębiorstwa mogą oczekiwać zwrotu kosztów poniesionych na roz-
wój i wprowadzenie na rynek określonych dóbr, przy jednoczesnym zwiększeniu 
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wielkości nakładów kapitałowych koniecznych do wytworzenia nowych produktów. 
Przedsiębiorstwa stoją przed możliwością inwestycji w badania i rozwój oraz stwo-
rzenia własnych unikalnych produktów i procesów lub zakupu licencji na wykorzy-
stanie obcych technologii.

W badaniach przeprowadzonych przez WEF8 przedstawiciele przedsiębiorstw 
zostali poproszeni o wskazanie, w jaki sposób firmy działające w ich kraju pozyskują 
technologię. Odpowiedź 1 reprezentowała uzyskiwanie technologii wyłącznie z zaku-
pionych licencji lub imitacji firm zagranicznych, natomiast odpowiedź 7 oznaczała 
przeprowadzanie formalnych badań i wprowadzanie własnych produktów i proce-
sów. W 2006 roku średnia wszystkich analizowanych 122 gospodarek wynosiła 3,50, 
przy czym najwyższy wynik w grupie był uzyskany przez gospodarkę niemiecką 
– 6,12, a najniższy przez Albanię – 1,9 [4, s. 336]. W 2009 roku średnia odpowiedzi 
dla analizowanych 133 gospodarek wynosiła 3,23, najwyższy wynik w grupie został 
osiągnięty przez Japonię – 5,89, a najniższy przez Libię – 2,12 [3, s. 388]. Wskazuje 
to, iż w ostatnim czasie przedsiębiorstwa w nieco mniejszym stopniu koncentrowały 
się na badaniach w ramach własnej działalności, a w większym stopniu korzystały 
z licencji firm zewnętrznych. Jednocześnie wyniki te wskazują, że zwiększa się rola 
modułów (w tym wypadku obejmujących działalność badawczo-rozwojową), które 
są realizowane przez zewnętrznych dostawców. Niewątpliwie na sytuację przedsię-
biorstw w tym zakresie wpływ wywarł kryzys ekonomiczny z 2008 roku.

Badania przeprowadzane wśród 1000 przedsiębiorstw dokonujących najwięk-
szych nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) na świecie wskazują, iż 
w 2009 roku po raz pierwszy od ponad 10 lat łączna wielkość wydatków na B+R zo-
stała zmniejszona9 [16, s. 1]. Zmiany te były konsekwencją m.in. wystąpienia kryzysu 
ekonomicznego i zmniejszenia wielkości przychodów osiąganych przez przedsiębior-
stwa. Warto zauważyć, iż roczne tempo zmniejszenia wielkości nakładów na badania 
i rozwój w 2009 roku (–3,5%) było prawie 3 razy mniejsze niż tempo spadku osiąga-
nych przychodów (–11%). W związku z tym, mimo iż nominalne wielkości kapitału 
przeznaczanego na działalność badawczą uległy zmniejszeniu, wskaźnik intensywno-
ści B+R przedsiębiorstw, wyrażony stosunkiem wydatków na badania i rozwój oraz 
wielkości przychodów, w niewielkim stopniu się podwyższył (z 3,5% w 2008 roku 
do 3,8% w 2009 roku) [16, s. 7]. Dodatkowo w analizowanych przedsiębiorstwach 
silniejsza redukcja dotknęła kosztów administracyjnych (–5,4%) oraz wydatków ka-
pitałowych (–17,5%). Wskazuje to, iż przedsiębiorstwa dostrzegają wagę innowacji 
i nie zaniedbują tego obszaru swoich operacji nawet w czasie kryzysu. Należy rów-
nież podkreślić, iż dynamika i kierunek zmian dotyczących wielkości opisywanych 

8 Szerzej zob. np. [3].
9 Łączna suma pieniędzy wydanych na opisywaną działalność przez wszystkie analizowane przedsię-

biorstwa w 2009 roku wyniosła 503 mld USD i była o 3,5% niższa w porównaniu do inwestycji z 2008 roku 
(w 2008 suma nakładów wynosiła 521 mld USD) [16, s. 1].

SGH_275_2012_10_114 OiK3.indb   119 11/12/12   11:28 AM



Marlena Dzikowska

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 3 / 2012 (152)120

inwestycji były zróżnicowane w zależności od sektora, w którym operowały ana-
lizowane przedsiębiorstwa i rynków geograficznych, na których była prowadzona 
działalność badawcza. Na wykresie 7 przedstawiono wielkości nakładów na B+R 
analizowanych przedsiębiorstw w latach 2004–2009, z uwzględnieniem podziału na 
sektory, w których prowadzone były badania.

Wykres 7.  Wielkość nakładów przedsiębiorstw na b+R z uwzględnieniem podziału 
na sektory w latach 2004–2009*

*Dane dotyczą 1000 przedsiębiorstw ponoszących największe na świecie wydatki w zakresie działalności badawczo-roz-
wojowej.
** Sektor technologiczny uwzględniono w badaniach jedynie w latach 2004–2005.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [11; 12; 13, 14, 15, 16].

Prawie we wszystkich analizowanych sektorach w  latach 2004–2008 nastąpił 
wzrost nakładów przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową. Najwięk-
sze wydatki w obszarze badań i rozwoju na przestrzeni lat 2004–2009 były pono-
szone przez przedsiębiorstwa działające w sektorze komputerowym i elektronicz-
nym, opieki zdrowotnej (farmaceutycznym) i samochodowym. Jednocześnie są to 
sektory, które w największym stopniu odczuły skutki kryzysu ekonomicznego (ich 
dynamika zmniejszenia nakładów na B+R w 2009 roku wynosiła odpowiednio: 
–8,12%, –6%, –15%).

Uwzględniając wartości ponoszonych nakładów z podziałem na regiony geogra-
ficzne, największy zakres działalności badawczo-rozwojowej był realizowany w Ame-
ryce Północnej, Europie i Japonii. Jednocześnie na przestrzeni analizowanego okresu 
udział Ameryki Północnej i Japonii w całości wydatków ponoszonych na B+R ule-
gał systematycznemu zmniejszeniu, jednakże w niewielkim zakresie. Z kolei udział 
Europy, Chin i Indii oraz reszty świata w analizowanym okresie wzrastał, przy czym 
dynamika wzrostu w wypadku Europy była dużo niższa niż w pozostałych dwóch 
regionach. Dodatkowo Chiny i Indie oraz reszta świata to jedyne regiony, w których 
w 2009 roku zanotowano wzrost inwestycji w badania i rozwój (dla Chin i Indii wy-
nosił on 41,8%).
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Aktywność przedsiębiorstw związana z badaniami i rozwojem jest z reguły mniej 
umiędzynarodowiona niż ich działalność produkcyjna. Niemniej jednak internacjo-
nalizacja obszaru B+R od lat 90. XX wieku przybiera na sile. Przedsiębiorstwa decy-
dują się na relokację działalności badawczo-rozwojowej ze względu na np.: dostęp 
do nowych technologii, niższe koszty realizacji zadań, lepszy dostęp do lokalnych 
rynków [22, s. 122]. Badania wskazują, że jeśli obszar działalności badawczo-roz-
wojowej jest nastawiony na dostosowanie produktów do lokalnych potrzeb, jest on 
blisko połączony z innymi działaniami o charakterze produkcyjnym i z reguły ma 
ograniczony zakres niezależności. Z kolei w wypadku, gdy działalność działu badań 
zmierza do rozwoju nowych technologii istotnych dla wszystkich rynków danego 
przedsiębiorstwa, jest on silniej powiązany z nadrzędną jednostką inwestora (naj-
częściej spółką matką) [19, s. 25].

W ujęciu światowym ma miejsce wzrost umiędzynarodowienia działalności B+R 
[21]. Jednakże rola odgrywana przez kapitał zagraniczny w finansowaniu tego ob-
szaru aktywności przedsiębiorstw jest zróżnicowana dla poszczególnych gospodarek 
narodowych. W 2006 roku w krajach należących do Unii Europejskiej (w 27 gospo-
darkach narodowych) kapitał zagraniczny finansował średnio około 10% wszystkich 
inwestycji firm w badania i rozwój. W wypadku Austrii, Kanady, Węgier, Holandii, 
Słowacji i Wielkiej Brytanii poziom ten wynosił co najmniej 15%, a w Chile, Izra-
elu, Korei, Japonii i Turcji były – mniej niż 1% [22]. Kapitał zagraniczny pochodzący 
z zagranicznych przedsiębiorstw może przyjmować formę inwestycji w działalność 
własnych oddziałów zagranicznych, spółek powiązanych niekapitałowo z inwesto-
rem (umowy kooperacyjne, alianse) lub zewnętrznych firm niezależnych (umowy 
na poddostawy) [21, s. 6–9]. Wzrost znaczenia inwestycji zagranicznych podmiotów 
w finansowaniu działalności B+R oznacza, iż międzynarodowa delokalizacja łańcu-
cha wartości obejmuje coraz większą liczbę modułów. Przedsiębiorstwa decydują 
się na przenoszenie nie tylko prostych i powtarzalnych modułów produkcyjnych, 
lecz także złożonych i kreatywnych zadań nastawionych na kreowanie innowacyj-
nych rozwiązań.

5. Podsumowanie

Postęp technologiczny w zakresie transportu i technologii informacyjnych rady-
kalnie obniżył koszty długodystansowego przewozu towarów. W konsekwencji zna-
cząco poszerzyła się pula dóbr, w wypadku których handel międzynarodowy stał się 
opłacalny. Ponadto w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na świecie miała miejsce 
rewolucja informatyczna. W latach 2000–2010 szczególnie intensywny rozwój miał 
miejsce na rynku telefonii komórkowej, usług internetowych i rozwiązań kompu-
terowych. Zmiany te znalazły swoje odzwierciedlenie m.in. w szybkości przepływu 
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informacji i wiedzy, a także ilości modułów łańcucha wartości przedsiębiorstwa, które 
z technicznego punktu widzenia mogą być wykonywane w oddalonych od siebie lo-
kalizacjach w ramach wewnętrznych bądź zewnętrznych struktur własnościowych.

Opisane w artykule zmiany wymiaru techniczno-technologicznego firm umoż-
liwiły opłacalną modularyzację łańcucha wartości oraz poszerzyły pulę modułów 
możliwych do realizacji w odrębnych lokalizacjach. Szybki i intensywny rozwój oma-
wianej sfery nie tylko sprawił, że delokalizacja jest możliwa i opłacalna, lecz także 
w niektórych wypadkach przyczynił się do konieczności jej stosowania. Współcze-
śnie sytuacja, w której pojedyncze przedsiębiorstwo ma dostęp do wszystkich zaso-
bów wymaganych do posiadania przewagi w wielu obszarach postępu technologicz-
nego i jest w stanie dostarczyć na rynek wiele wartościowych innowacji jednocześnie, 
jest prawie niemożliwa. Dlatego też szczególnie w branżach, gdzie tempo postępu 
technologicznego i rozwoju naukowego jest bardzo szybkie, ale jednocześnie wiąże 
się z ponoszeniem wysokich nakładów finansowych, źródła wiedzy są silnie rozpro-
szone, a moduły łańcucha wartości relokowane. Silna obecność przedsiębiorstw na 
rynkach zagranicznych miała miejsce już w latach 50 XX wieku10. Na przestrzeni ko-
lejnych kilkudziesięciu lat zaangażowanie firm na rynkach zagranicznych wzrastało. 
Niemniej jednak zjawisko delokalizacji łańcucha wartości i zarządzania globalnym 
łańcuchem dostaw nigdy nie było tak powszechne jak obecnie. Przedsiębiorcy i ka-
dra zarządzająca firm, jako osoby podejmujące decyzje w zakresie wykorzystania de-
lokalizacji modułów łańcucha wartości oraz jego poziomu i obszarów stosowania11, 
powinni być świadomi, jakie możliwości w tym zakresie powstały dzięki rozwojowi 
sfery techniczno-technologicznej. Jednocześnie ich działania powinny skupiać się 
na optymalizacji własnych łańcuchów wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia 
ich konkurencyjności12, a nie wyłącznie ulegać współczesnej modzie na relokacje. 
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TECHNOLOGICZNE ASPEKTy GLObALIZACJI 
JAKO PODŁOżE DELOKALIZACJI 
MODUŁÓW ŁAńCUCHA WARTOśCI

Streszczenie

Zachodzące na przestrzeni lat zmiany w otoczeniu zewnętrznym organizacji umożliwiły m.in. 
wykorzystanie przez przedsiębiorstwa delokalizacji modułów łańcucha wartości. Delokali-
zacja modułów łańcucha wartości polega na rozdzieleniu wcześniej zintegrowanego procesu 
wytwarzania na poszczególne stadia (moduły) zlokalizowane w oddaleniu od siebie. Ewolucja 
procesu globalizacji stała się podłożem tego zjawiska. Celem opracowania jest przedstawienie 
zmian zachodzących w sferze techniczno-technologicznej w odniesieniu do procesu globa-
lizacji. Rozwój tego wymiaru otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw stawiany jest jako 
podłoże delokalizacji. Opracowanie bazuje na kompilacji danych statystycznych i wyników 
prowadzonych na przestrzeni lat badań ukierunkowanych na obserwację zmian zacho-
dzących w wymiarze techniczno-technologicznym otoczenia. Szybki i  intensywny rozwój 
sfery techniczno-technologicznej w obszarach opisanych w artykule sprawił, że delokalizacja 
jest możliwa i opłacalna, ale w niektórych wypadkach przyczynił się do konieczności jej 
stosowania.

Słowa kluczowe: globalizacja, delokalizacja, delokalizacja 
modułów łańcucha wartości, globalizacja jako podłoże 
delokalizacji, otoczenie techniczno-technologiczne
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Technologiczne aspekty globalizacji jako podłoże delokalizacji modułów łańcucha wartości

TECHNOLOGICAL ASPECTS Of GLObALIZATION 
AS A bACKGROUND fOR vALUE CHAIN 
MODULE RELOCATIONS

Abstract

Changes that had been taking place over the years in the external environment of the firms 
enabled inter alia the use of the value chain module relocations. The value chain module 
relocation is understood as a process of moving some or all of the tasks performed by an 
economic entity to a vendor operating in the same country or abroad, who is or is not related 
by ownership structures to the relocating company. The aim of the paper is to present changes 
taking place in the technical-technological sphere in relation to the globalization process. 
These changes in the paper are analyzed as a background for relocations. The study is based 
on a compilation of statistical data and results of carried over the years research aimed 
at observing the changes taking place in the technological environment. As the result of 
the rapid and intensive development of the technological environment, taking place in the 
areas described in the article, relocation has become a profitable solution that in some cases 
becomes a necessity.

Key words: globalization, value chain module relocation, 
globalization as a background for relocations, technological 
environment
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MILENA RATAJCZAK-MROZEK*

bARIERy WSPÓŁPRACy 
PRZEDSIębIORSTW Z PODMIOTAMI 

ZAGRANICZNyMI

Wprowadzenie

W następstwie rosnącej presji konkurencyjnej przedsiębiorstwa coraz częściej od-
chodzą od traktowania relacji z podmiotami swojego otoczenia biznesowego jako 
działania wyłącznie wrogiego, antagonistycznego, opartego na walce i konkurencji. 
Zauważa się, że współpraca może przynieść równie dobre, a nawet i  lepsze rezul-
taty, przyczyniając się do zdobycia sukcesu rynkowego i przewagi konkurencyjnej. 
W związku z tym w zarządzaniu na znaczeniu przybierają koncepcje podkreślające 
powyższe kwestie, m.in.: marketingu partnerskiego, relacji sieciowych i podejścia sie-
ciowego oraz kooperacji. Są to rozwiązania, w wyniku których kilka podmiotów może 
jednocześnie osiągnąć wymierne korzyści (docelowo rozwiązanie na zasadzie win-
-win). Co więcej, korzyści z bliskiej współpracy mają dotyczyć nie tylko samych zaan-
gażowanych przedsiębiorstw, lecz także i otoczenia, gospodarki, w której funkcjonują.

Współpraca przedsiębiorstw może mieć charakter lokalny (na poziomie regionu, 
kraju) lub szerzej – międzynarodowy, obejmujący podmioty zagraniczne. Koopera-
cja międzynarodowa może przynosić przedsiębiorstwom dodatkowe (w stosunku do 
lokalnej) korzyści, obejmując transfer zaawansowanej wiedzy, dobrych praktyk czy 
know-how. Powstaje jednak kilka istotnych pytań:

 � czy współpraca z podmiotami zagranicznymi ma odmienną specyfikę w porów-
naniu z współpracą w wymiarze lokalnym?;

 � jakie bariery stoją na drodze podjęcia kooperacji z podmiotami zagranicznymi?;

* Dr Milena Ratajczak-Mrozek – Katedra Marketingu Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu.
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 � czy są one odmienne w stosunku do barier współpracy przedsiębiorstw z pod-
miotami lokalnymi? 
W związku z powyższym celem artykułu jest wykazanie ważnych barier współ-

pracy przedsiębiorstw z podmiotami ich otoczenia biznesowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem podmiotów zagranicznych. 

1.  Idea bliskiej współpracy przedsiębiorstw 
a podejście transakcyjne 

Termin „współpraca” oznacza działalność prowadzoną wspólnie przez osoby, in-
stytucje lub państwa [15]. Z kolei kooperacja to współdziałanie w jakiejś dziedzinie 
lub współpraca między ludźmi lub przedsiębiorstwami w produkcji towarów i usług 
[15]. Pod względem językowym pojęcia te można traktować więc jako synonimy. Jed-
nak czyż każda działalność gospodarcza nie wiąże się z koniecznością współpracy? 
W związku z tym, co ważniejsze z perspektywy prowadzenia badań, od którego mo-
mentu można mówić o bliskiej współpracy przedsiębiorstw i o pozytywnych efek-
tach kooperacji, a nie wyłącznie o zawieranych przez nie pojedynczych transakcjach? 

Można przyjąć, że pod pojęciem bliskiej współpracy między przedsiębiorstwami 
rozumiane jest długoterminowe propartnerskie podejście wykraczające poza pojedyn-
cze transakcje kupna–sprzedaży, a kooperujące podmioty postrzegane są jako aktywni 
uczestnicy interakcji [13, s. 104]. Bliska współpraca podmiotów rynkowych to coś wię-
cej niż tylko pojedyncza transakcja lub ich zbiór. Taka perspektywa badawcza odwołuje 
się do idei relacji łączących przedsiębiorstwa. Intuicyjne rozumienie pojęcia „relacja” 
zakłada, że tworzą ją wszystkie, nawet pojedyncze, kontakty między podmiotami. Tym-
czasem jednostkowe kontakty w istocie opierają się wyłącznie na wymianie transakcyj-
nej i nie tworzą relacji [2, s. 257] (a tym samym i bliskiej współpracy). Podmioty mogą 
wchodzić w pojedyncze interakcje między sobą, nie budując relacji (czyli także blisko nie 
współpracując), ograniczając się do wymiany o charakterze czysto transakcyjnym, bazu-
jącej głównie na mechanizmach rynkowych. Powstanie relacji wymaga dłuższego czasu 
i obejmuje swym zakresem ciąg interakcji [4, s. 4], czyli ciąg pojedynczych działań, trans-
akcji. Wiąże się to z powstaniem współzależności w zakresie podmiotów zwanych też 
aktorami sieci, zasobów oraz działalności [6, s. 28–34; 7, s. 26]. Współzależność oznacza 
w tym przypadku wzajemną wymianę i adaptację [5, s. 22] – podejmowanie wspólnych 
aktywności przez partnerów wymieniających zasoby, przy czym współzależność może 
ograniczać się do wybranych fragmentów działalności przedsiębiorstwa. 

Relacje bliskiej współpracy wykraczają poza relacje kupna–sprzedaży sensu stricto 

i dotyczą nie tylko sprzedających i nabywców, lecz także mogą obejmować również 
inne ważne podmioty otoczenia biznesowego przedsiębiorstw, jak np. konkuren-
tów lub instytucje spoza przemysłu, w tym uczelnie wyższe czy instytucje rządowe. 
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Relacje współpracy tworzą się w wyniku wymiany technologicznej, handlowej, finan-
sowej, a także jako efekt nawiązywanych kontaktów nieformalnych (w efekcie wy-
miany społecznej). W ten sposób współpraca uwzględnia również te związki, których 
nie można ująć w ramach formalnych, np. kontekstu społecznego. Podkreślenie wagi 
relacji, możliwości nawiązywania współpracy z różnymi typami podmiotów rynko-
wych oraz propartnerskiego, długoterminowego podejścia umiejscawia ideę bliskiej 
współpracy w powiązaniu z koncepcją marketingu partnerskiego [3].

Pewien zakres współdziałania tkwi już w samej istocie przedsiębiorstw polegającej 
na ciągłej działalności zarobkowej, a ta z kolei wymusza stosunki towarowo-pieniężne 
z innymi przedsiębiorstwami na rynku. Najszersze rozumienie współdziałania ozna-
cza zatem wszelkie stosunki działających na rynku przedsiębiorstw [9, s. 26]. Chcąc 
jednak badać pozytywne efekty współpracy przedsiębiorstw oraz czynniki ją stymu-
lujące (względnie destymulujące), należy odejść od powyższego szerokiego rozumie-
nia współpracy, wyróżniając właśnie bliską współpracę przedsiębiorstw stanowiącą 
relację propartnerską i przynajmniej w zamierzeniu długoterminową. 

2.  bariery współpracy przedsiębiorstw, 
ze szczególnym uwzględnieniem współpracy 
z podmiotami zagranicznymi
Bariera stanowi rzecz (czynnik) utrudniającą powstanie jakiegoś zjawiska lub sytu-

acji [15]. Należy zauważyć, że u podstaw oceny barier współpracy dokonywanej przez 
przedsiębiorstwa leżą ich rzeczywiste doświadczenia (w tym doświadczenia osób nimi 
zarządzających, także wynikające z poprzednich miejsc pracy) oraz silnie zakorzenione 
przekonania o możliwości wystąpienia jakiejś przeszkody, negatywnego następstwa. Stąd 
bariery współpracy nie są zawsze tożsame z negatywnymi efektami kooperacji, gdyż mogą 
być oparte wyłącznie na przeświadczeniu, a nie mieć miejsca w rzeczywistości.

Wśród barier powstrzymujących przedsiębiorstwa przed nawiązywaniem współ-
pracy z podmiotami otoczenia biznesowego, w tym zwłaszcza z podmiotami zagra-
nicznymi, lub powodujących ograniczenie tej współpracy najczęściej wymienia się 
[1; 16; 10, s. 70–73]:
− nierówność lub braki odpowiednich zasobów i kompetencji, w tym szczególnych 

zasobów i kompetencji do współpracy z podmiotami zagranicznymi;
− obawę przed wrogim wykorzystaniem niejawnych, kluczowych dla przedsiębior-

stwa informacji;
− trudności w przepływie informacji i komunikacji z partnerami zagranicznymi;
− problem ze znalezieniem właściwych zagranicznych partnerów biznesowych;
− brak doświadczenia we współpracy lub wcześniejsze negatywne doświadczenia 

we współpracy;
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− obawę przed utratą niezależności i kontroli nad przedsiębiorstwem;
− brak możliwości samodzielnego podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwo;
− postrzegane większe ryzyko wynikające ze współpracy z partnerami zagranicz-

nymi niż z krajowymi.
Posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby decydują o jego pozycji konkurencyjnej, 

a także w dużym stopniu przekładają się na możliwość i charakter współpracy z innymi 
podmiotami. Z jednej strony, brak odpowiednich zasobów może stanowić barierę dla 
podjęcia współpracy. Przykładowo zła sytuacja finansowa obniża wiarygodność przedsię-
biorstw, co z kolei powoduje, że trudniej jest im nawiązać relacje współpracy [18, s. 93–
104]. Zwłaszcza w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji z partnerami zagranicz-
nymi konieczne jest posiadanie odpowiednich zasobów finansowych i infrastruktury 
m.in. dla zapewnienia obsługi kontaktów oraz podejmowania działań z zakresu logistyki, 
marketingu czy sprzedaży. Z drugiej strony, im więcej zasobów znajduje się pod kontrolą 
przedsiębiorstwa, tym mniejsza potrzeba pozyskiwania ich od partnerów. Przedsiębior-
stwa o silnej pozycji konkurencyjnej, wypracowanej dzięki posiadanym własnym zaso-
bom, mogą w większym stopniu wpływać na warunki współpracy [8, s. 77]. 

Istotnym zasobem przedsiębiorstw są posiadane przez nie informacje oraz wie-
dza. Zawsze istnieje zagrożenie wrogiego wykorzystania ważnych i poufnych infor-
macji uzyskanych w drodze współpracy. Między innymi z obawy o wypływ wiedzy 
wielu przedstawicieli przedsiębiorstw wciąż sceptycznie podchodzi do idei wzajem-
nego zaufania oraz bliskiej kooperacji. 

Z zasobami informacji, wiedzy powiązana jest potencjalna trudność sprawnej 
komunikacji, co wydaje się, że ze względu na różnice językowe dotyczy w większym 
stopniu partnerów zagranicznych niż krajowych. Zły przepływ informacji pomiędzy 
współpracującymi stronami przyczynia się do pogorszenia relacji, narastania kon-
fliktu oraz „niedoinformowania”, które zagraża powodzeniu przedsięwzięcia. Różnice 
kulturowe istotnie utrudniają komunikację, i co więcej, wpływają chociażby na po-
strzeganie, kształtowanie i przypisywanie roli zaufania [17]. Dotyczy to także różnic 
pod względem kultury organizacyjnej [14, s. 73]. Odmienny od reprezentowanego 
we własnym przedsiębiorstwie sposób prowadzenia biznesu uważany jest często za 
niepoprawny, a co za tym idzie, niewystarczający do podjęcia kooperacji. 

Na poziomie informacji barierę dla nawiązywania współpracy stanowi również 
trudność znalezienia właściwych partnerów biznesowych, czyli spełniających wy-
magania danego przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających oraz wyrażających 
chęć współpracy. Tym większy problem dotyczy znalezienia takich podmiotów za-
granicznych, zwłaszcza jeśli dotyczy to rynków odległych zarówno pod względem 
geograficznym, jak i kulturowym. Przy czym należy zaznaczyć, że pojęcie „właściwy” 
może być odmiennie rozumiane w zależności od chociażby sytuacji danego przed-
siębiorstwa, przesłanek towarzyszących podjęciu współpracy, branży i samych osób 
zarządzających. Wszystkie te czynniki wpływają bowiem na wymagania stawiane 
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potencjalnym partnerom. Co więcej, bariera ta jest ściśle powiązana z pozosta-
łymi wymienionymi przeszkodami (przykładowo brak doświadczenia czy trudności 
w przepływie informacji mogą utrudniać znalezienie partnerów).

Nabyte doświadczenie jest także pewną umiejętnością, która skłania przedsiębior-
stwo do podjęcia bliskiej współpracy z innymi podmiotami otoczenia biznesowego 
lub hamuje przed jej podjęciem. Brak doświadczenia powoduje, że przedsiębiorstwo 
może nie dysponować wiedzą, w jaki sposób kooperacja mogłaby zostać zainicjo-
wana i następnie rozwijana. Z kolei negatywne doświadczenie nabyte we wcześniej-
szej współpracy może ograniczyć chęć do współdziałania [16, s. 603–609]. 

Kolejne potencjalne bariery stojące na drodze współpracy przedsiębiorstw to 
obawa przed utratą niezależności i kontroli. Przedsiębiorstwa niechętnie angażują 
się w partnerskie relacje i współpracę, jeśli obawiają się zależności od drugiego pod-
miotu [1, s. 94–95]. Obawy te dotyczą m.in. utraty elastyczności co do decyzji strate-
gicznych (np. wyboru dostawców) oraz utraty kontroli. Kwestia braku niezależności 
dotyczy także lokalnych oddziałów dużych koncernów, w których to centrala podej-
muje decyzje dotyczące procesu umiędzynarodowienia i wyboru podmiotów zagra-
nicznych, powodując ograniczenia decyzyjne danego lokalnego przedsiębiorstwa. 

Ostatnią z wyróżnionych w omawianym zestawieniu barier współpracy, związaną 
wyłącznie z podmiotami zagranicznymi, jest postrzegane większe ryzyko towarzy-
szące kooperacji z partnerami zagranicznymi niż z krajowymi. To ryzyko może być 
związane przykładowo z utrudnieniami prawnymi, skomplikowanymi rozliczeniami 
podatkowymi lub ze skutkami współpracy z podmiotami wywodzącymi się z państw 
o wysokim poziomie korupcji. 

Trzeba podkreślić, że wymienione bariery współpracy nie stanowią przeszkód au-
tonomicznych, tylko pozostają we wzajemnych zależnościach i mogą łączyć je sprzę-
żenia zwrotne, co zostało już nadmienione w przypadku „trudności ze znalezieniem 
właściwych partnerów biznesowych”. Potwierdziła to też analiza korelacji tych barier 
w ramach przedstawionego w dalszej części artykułu badania przedsiębiorstw współ-
pracujących z podmiotami zagranicznymi – aż 5 przeszkód było skorelowanych ze 
wszystkimi pozostałymi barierami (jednak, co ważne, z różnym stopniem korelacji). 

Analizując potencjalne bariery współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagra-
nicznymi, należy się zastanowić nad jedną ważną kwestią, a mianowicie, czy w cza-
sach globalizacji, wspólnego rynku europejskiego, coraz powszechniej stosowanego 
outsourcingu można mówić o wyjątkowej specyfice działań skierowanych wobec 
podmiotów zagranicznych? Czy rzeczywiście istnieją bariery wyjątkowe wyłącznie 
dla współpracy z podmiotami zagranicznymi? Może postrzegane przez przedsiębior-
stwa czynniki ograniczające współpracę są takie same dla wszystkich podmiotów, 
niezależnie od ich międzynarodowego charakteru i kraju pochodzenia, a decyzja 
o współpracy podejmowana jest wyłącznie na podstawie analizy zasobów i umiejęt-
ności podmiotów (które jednak także są determinowane lokalizacją)?
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Interesujących wniosków w powyższym zakresie dostarczyły wywiady pogłębione 
przeprowadzone z przedstawicielami dwóch przedsiębiorstw1. Przedsiębiorcy ci pod-
kreślili, że nie dostrzegają specyficznych obaw związanych wyłącznie ze współpracą 
z podmiotami zagranicznymi, uwarunkowanych międzynarodowym charakterem tych 
podmiotów. Wskazywali, że bariery są te same, niezależne od kraju pochodzenia part-
nera, i związane z działalnością biznesową ogółem (np. ryzyko związane z niewypła-
calnością). Te same przekonania dzielili zarówno przedstawiciele małej firmy [11], jak 
i dużego międzynarodowego koncernu [12], reprezentujący różny profil działalności. 
Pod względem odmiennej specyfiki współpracy długoterminowej z podmiotami za-
granicznymi wobec krajowych wyjątek stanowiła jedynie szczegółowa ocena poziomu 
korupcji kraju, w którym zlokalizowany jest dostawca zagraniczny, i w związku z tym 
odpowiednie dostosowanie brzmienia umów (im wyższy poziom korupcji według 
Transparency International, tym większa liczba klauzul w umowach) [12]. 

Znając powyższe opinie przedstawicieli przedsiębiorstw, tym bardziej interesująca 
wydaje się analiza barier współpracy z podmiotami zagranicznymi przeprowadzona 
na większej próbie badawczej.

3. Wyniki analizy empirycznej 

Przedstawione dane empiryczne stanowią rezultat projektu badawczego2. Zakres 
czasowy badań objął okres od lutego do czerwca 2011 roku. Kwestionariusz ankie-
towy został wysłany pocztą, a listę adresową 2000 przedsiębiorstw przygotowano na 
podstawie ogólnopolskiej bazy danych firmy Kompass Poland. Operat losowania 
obejmował przedsiębiorstwa z całej Polski reprezentujące wszystkie branże. Dobór 
próby miał charakter losowy. Wszystkie wylosowane do badania podmioty spełniały 
kryterium prowadzenia działalności zagranicznej (w dowolnej formie umiędzyna-
rodowienia). W analizowanym okresie uzyskano odpowiedzi od 192 respondentów.

77% badanej próby stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa (według kryterium 
zatrudnionych do 249 osób), przy czym 47% to średnie przedsiębiorstwa. Pozostałe 
23% – przedsiębiorstwa duże i bardzo duże. Pod względem własności zdecydowa-
nie dominowały (ponad 90% próby) podmioty prywatne, przy czym 66% próby to 
podmioty o kapitale wyłącznie krajowym, a 13% – zagranicznym. Pozostałe niecałe 
10% to firmy państwowe.

1 Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Kształtowa-
nie powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa”, nr N N115 320238, zrealizowany 
przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Fonfary (2010–2012). Autorka była członkiem zespołu badaw-
czego, brała aktywny udział we wszystkich etapach realizacji projektu i samodzielnie przeprowadziła przed-
stawione w artykule analizy.

2 Opis projektu jak w przypisie 1. 
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W celu zdiagnozowania barier współpracy przedsiębiorstw z podmiotami za-
granicznymi poproszono respondentów o ocenę znaczenia wymienionych czyn-
ników jako przeszkód dla nawiązywania ścisłej współpracy z partnerami zagra-
nicznymi lub ograniczania tej kooperacji. Wykorzystując pięciostopniową skalę 
Likerta, respondenci podawali własną subiektywną ocenę (1 – nie zgadzam się, 
2 – częściowo nie zgadzam się, 3 – nie mam zdania, 4 – częściowo zgadzam się, 
5 – zgadzam się). Stąd – im średnia wartość oceny jest wyższa i bliższa 5, tym 
przedsiębiorstwa bardziej zgadzały się ze znaczeniem danej bariery. Trzeba za-
uważyć, że w wyniku zastosowania takiej skali względne różnice oceny pozornie 
mogą wydawać się niewielkie. Jest to w znacznym stopniu spowodowane małym 
rozrzutem minimalnej i maksymalnej oceny (1–5). Dodatkowo należy zaznaczyć, 
że określenie współpracy miało charakter wyłącznie deklaratywny i nie dokonano 
dodatkowego zoperacjonalizowania kooperacji, które mogłoby pomóc wyróżnić 
prawdziwą bliską współpracę na tle pojedynczych transakcji i wskazać, jak respon-
denci indywidualnie interpretowali to pojęcie (w pytaniu zawarto jednak określe-
nie „ścisła współpraca”).

Średnią ocenę znaczenia przypisywanego przez respondentów kolejnym barierom 
współpracy z podmiotami zagranicznymi przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1.  Ocena znaczenia barier współpracy przedsiębiorstw z podmiotami 
zagranicznymi

1,84

1,95

1,97

2,17

2,36

2,39

2,49

3,07

1 1,5 2 2,5 3 3,5

problem ze znalezieniem właściwych
 zagranicznych partnerów biznesowych

większe ryzyko wynikającego ze współpracy
 z partnerami zagranicznymi niż z krajowymi

trudności w przepływie informacji i komunikacji
 z partnerami zagranicznymi

brak odpowiednich zasobów i kompetencji
 do współpracy z partnerami zagranicznymi

złe wcześniejsze doświadczenia we współpracy
 z partnerami zagranicznymi

obawa przed wrogim wykorzystaniem niejawnych,
 kluczowych informacji 

brak możliwości samodzielnego
 podejmowania decyzji

obawa przed utratą niezależności
 i kontroli nad firmą

Skala odpowiedzi: 1 – nie zgadzam się, 2 – częściowo nie zgadzam się, 3 – nie mam zdania, 4 – częściowo zgadzam się, 
5 – zgadzam się.

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki średniej oceny znaczenia przypisywanego przez respondentów barierom 
nawiązywania bliskiej współpracy z podmiotami zagranicznymi są w pewnym stop-
niu zaskakujące. Tylko jeden z wymienionych czynników, a mianowicie problem ze 
znalezieniem właściwych zagranicznych partnerów biznesowych, przekroczył ocenę 
powyżej poziomu 3,0 (co oznacza nieznaczne przesunięcie z poziomu „nie mam 
zdania” do „częściowo zgadzam się”). Wydaje się, że pewne odnotowane znaczenie 
tej przeszkody (jednak w bardzo nieznacznym stopniu) jest specyficzne właśnie dla 
poszukiwań podmiotów zagranicznych. Dystans geograficzny, językowy, kulturowy 
i nieznajomość rynku mogą powodować zwiększenie trudności w zidentyfikowaniu 
partnerów zlokalizowanych w innych krajach. Co ciekawe, druga kolejno oceniona 
przeszkoda podejmowania współpracy również jest specyficzna wyłącznie dla pod-
miotów zagranicznych i dotyczyła większego ryzyka wynikającego ze współpracy 
z partnerami zagranicznymi niż z krajowymi. Osiągnęła jednak średnią ocenę 2,5 
(„częściowo nie zgadzam się”). 

Aż trzy potencjalne bariery osiągnęły poziom poniżej 2,0 (obawa przed wrogim 
wykorzystaniem niejawnych, kluczowych informacji; obawa przed utratą nieza-
leżności i kontroli nad firmą oraz brak możliwości samodzielnego podejmowania 
decyzji), co oznacza, że dla badanych przedsiębiorstw nie stanowiły one ważnych 
przeszkód w podejmowaniu i rozwijaniu kooperacji z podmiotami zagranicznymi. 
Taki rozkład odpowiedzi może być spowodowany tym, że wszystkie badane przed-
siębiorstwa były zaangażowane w międzynarodową działalność. Oznacza to, że dys-
ponowały już pewnym (nawet minimalnym) doświadczeniem pod względem trans-
akcji przeprowadzanych z podmiotami zagranicznymi, i w związku z tym ich obawy 
związane ze współpracą były mniejsze. Można także wnioskować, że dotychczasowe 
doświadczenie ankietowanych przedsiębiorstw w zakresie kooperacji z podmiotami 
zagranicznymi było raczej pozytywne lub przynajmniej osiągane korzyści przewa-
żały nad negatywami.

Interesujących wniosków dostarcza porównanie przedstawionych powyżej wy-
ników z badaniami przeprowadzonymi wśród przedsiębiorstw, którym w ankiecie 
nie wskazano kraju pochodzenia partnerów współpracy (czyli domyślnie wyniki 
dotyczą zarówno barier kooperacji z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi). 
Dane empiryczne uzyskano na podstawie internetowych badań ankietowych prze-
prowadzonych od września do października 2010 roku3. Lista adresowa została przy-
gotowana na podstawie bazy danych Kompass Poland. Dobór próby miał charakter 
losowy. Operat losowania obejmował przedsiębiorstwa z całej Polski reprezentujące 
wszystkie branże. Nie wprowadzono kryterium prowadzenia przez ankietowane 

3 Badanie zrealizowane przez zespół badawczy pod kierunkiem dr M. Ratajczak-Mrozek.
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przedsiębiorstwa działalności zagranicznej. W  analizowanym okresie uzyskano 
193 kompletne odpowiedzi.

Ponad 90% próby stanowiły podmioty z sektora małych i średnich przedsię-
biorstw (według kryterium zatrudnionych do 249 osób), przy czym mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa reprezentowały bardzo zbliżoną liczebność i stanowiły 
każdorazowo po około 30% badanej próby. Pozostałe 10% próby to duże przedsię-
biorstwa. Pod względem własności 88% badanych przedsiębiorstw stanowiły firmy 
prywatne, przy czym 76% to podmioty o kapitale wyłącznie krajowym, a 7,6% – o ka-
pitale zagranicznym. Pozostałe 12% to firmy państwowe. 

64% ankietowanych przedsiębiorstw zadeklarowało prowadzenie działalności za-
granicznej (w dowolnej formie umiędzynarodowienia). Ta informacja jest istotna, 
gdyż potwierdza, że prawie połowa udzielonych w tym badaniu odpowiedzi doty-
czyła wskazań barier w ocenie przedsiębiorstw prowadzących działalność lokalną, 
czyli współpracujących wyłącznie z podmiotami krajowymi.

W celu zdiagnozowania barier współpracy poproszono respondentów o ocenę 
znaczenia wymienionych czynników jako przeszkód dla podjęcia kooperacji. Wyko-
rzystując pięciostopniową skalę Likerta, respondenci podawali własną subiektywną 
ocenę czynników (1 – brak znaczenia, 2 – małe znaczenie, 3 – przeciętne znaczenie, 
4 – duże znaczenie, 5 – bardzo duże znaczenie). Ze względu na zastosowany opis 
skali przekroczenie poziomu 3,0 można interpretować jako barierę o odnotowanym 
znaczeniu dla przedsiębiorstw (przesunięcie z poziomu „przeciętne znaczenie” do 
„duże znaczenie”). 

Średnią ocenę znaczenia przypisywanego przez respondentów kolejnym barie-
rom współpracy przedstawiono na wykresie 2.

Porównując obydwa zaprezentowane badania dotyczące barier współpracy, na-
leży zwrócić uwagę na odmienną zastosowaną w nich skalę oceny, jak i różny zakres 
możliwych odpowiedzi. Ponadto badania dotyczyły innej próby przedsiębiorstw. 
Z tego powodu wyników nie można porównywać bezpośrednio w wymiarze kate-
gorii statystycznych. Jednak ze względu na ten sam operat losowania, porównywalną 
wielkość próby i zastosowaną skalę Likerta możliwa jest analiza poglądowa mająca 
na celu wskazanie tendencji, a nie statystycznych zależności.

Zaprezentowane drugie badanie dotyczyło barier współpracy obejmującej także 
kooperację z podmiotami lokalnymi, krajowymi (nie wyklucza to jednak podmiotów 
zagranicznych). W tym przypadku barierom przypisano generalnie większe znacze-
nie niż w momencie analizy przeszkód współpracy wyłącznie z podmiotami zagra-
nicznymi. Aż sześć wymienionych czynników zostało ocenionych powyżej poziomu 
3,0, co tym samym potwierdziło ich znaczenie. 

Co interesujące, bariera o wskazanym największym znaczeniu zarówno w pierw-
szym, jak i drugim prezentowanym badaniu była taka sama, czyli niezależna od 
kraju pochodzenia podmiotów współpracujących – była to trudność znalezienia 
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właściwych partnerów biznesowych. Okazuje się, że w ocenie przedsiębiorstw jest 
to główny czynnik ograniczający kooperację i nie jest on specyficzny wyłącznie dla 
współpracy w wymiarze międzynarodowym. Duże znaczenie przypisywane tej ba-
rierze współpracy może być spotęgowane faktem, że jest to kategoria relatywnie po-
jemna (to znaczy powiązana z pozostałymi wymienionymi przeszkodami oraz w za-
leżności od sytuacji w pewnym stopniu odmiennie interpretowana).

Wykres 2.  Ocena znaczenia barier współpracy przedsiębiorstw – niezależnie od kraju 
pochodzenia partnerów

3,54

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Trudność znalezienia partnerów biznesowych

Obawy przed wrogim wykorzystaniem wiedzy i informacji

Brak środków finansowych

Różne cele strategiczne potencjalnych partnerów

Koszty i ewentualne zyski są trudne do oszacowania

Negatywne doświadczenia ze wcześniejszej współpracy

Obawa przed utratą niezależności i kontroli

Wzajemna nieufność

Trudności w przepływie informacji i komunikacji

Nierówności w dziedzinie zasobów i kompetencji

Brak odpowiednich zasobów i kompetencji 

Fundamentalne różnice w kulturze organizacyjnej

Niedostrzeganie potrzeby współpracy

Negatywne nastwienie do współpracy kierownictwa

3,44

2,01

2,21

2,39

2,46

2,71

2,75

2,76

2,29

3,06

3,14

3,21

3,38

Skala odpowiedzi: 1 – brak znaczenia, 2 – małe znaczenie, 3 – przeciętne znaczenie, 4 – duże znaczenie, 5 – bardzo duże 
znaczenie.

Źródło: opracowanie własne.

Drugą najwyżej ocenianą barierę kooperacji obejmującej podmioty lokalne stano-
wiła obawa przed wrogim wykorzystaniem wiedzy i informacji. W przypadku przed-
siębiorstw oceniających tylko podmioty zagraniczne znalazła się ona wśród trzech 
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czynników, których średnia wartość nie przekroczyła poziomu 2,0 („częściowo nie 
zgadzam się”). Można domniemywać, że przedsiębiorstwa współpracujące z pod-
miotami zagranicznymi wyżej oceniają swoją przewagę oraz pozycję konkurencyjną, 
i dzięki temu nie wyrażają tak obaw związanych z kooperacją. Ponadto konieczność 
współpracy z podmiotami zagranicznymi powoduje, że posiadają relatywnie więk-
sze doświadczenie i wiedzę. 

Wnioski

Przedstawione wyniki badań pozwoliły udzielić odpowiedzi na kilka ważnych, za-
prezentowanych we wstępie artykułu, pytań. Mimo deklaracji przedstawicieli przed-
siębiorstw bariery kooperacji z podmiotami zagranicznymi różnią się w pewnym 
stopniu od barier współpracy z podmiotami lokalnymi. Ta różnica przede wszyst-
kim dotyczy odmiennego znaczenia przypisywanego przeszkodom do nawiązywania 
bądź utrzymywania kooperacji. Przedsiębiorstwa oceniające współpracę wyłącznie 
z podmiotami zagranicznymi bardziej minimalizowały znaczenie barier kooperacji. 
Można to zauważyć zwłaszcza w zakresie czynnika „obawa przed wrogim wykorzy-
staniem wiedzy i informacji” – ważnego dla przedsiębiorstw analizujących współ-
pracę obejmującą także podmioty lokalne, a mało istotnego dla ograniczających się 
w swych ocenach do podmiotów zagranicznych. 

Z kolei główna bariera była taka sama niezależnie od kraju pochodzenia podmio-
tów współpracujących – stanowiła ją trudność znalezienia właściwych partnerów biz-
nesowych. Jest to główny czynnik ograniczający kooperację i nie jest on specyficzny 
wyłącznie dla współpracy w wymiarze międzynarodowym. Jak już wspomniano 
wcześniej, ocena może być spowodowana tym, że, po pierwsze, jest to relatywnie 
pojemne pojęcie i, po drugie, wszyscy respondenci badania oceniający wyłącznie 
podmioty zagraniczne byli aktywni na rynkach zagranicznych. Pozwala to przypusz-
czać, że posiadali odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla podtrzymywania relacji 
z pomiotami zagranicznymi, a korzyści osiągane dzięki tym relacjom przewyższały 
ewentualne negatywy.

Przedstawiona w artykule analiza nie jest wolna od ograniczeń. Określenie współ-
pracy miało charakter deklaratywny i nie dokonano dodatkowego zoperacjonalizo-
wania kooperacji, które mogłoby pomóc wyróżnić prawdziwą bliską współpracę na 
tle pojedynczych transakcji. Ponadto nie było możliwe pełne porównanie dwóch 
wyłącznych grup barier dotyczących współpracy w wymiarze lokalnym lub między-
narodowym. W związku z tym uzyskane wyniki określają kierunki dalszych docie-
kań empirycznych. Wskazane jest w nich przede wszystkim zoperacjonalizowanie 
pojęcia współpracy oraz w ramach jednego badania i tej samej grupy responden-
tów dokonanie analizy czynników ograniczających kooperację z dwiema grupami 
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podmiotów – lokalnymi i zagranicznymi. Na tym tle możliwe byłoby również pozna-
nie charakterystyk przedsiębiorstw warunkujących postrzeganie tych obaw (np. wiel-
kość, branża lub posiadanie międzynarodowego doświadczenia). Należy też zwrócić 
uwagę na dodatkowy generalny problem dotyczący analizy zjawisk o wydźwięku ne-
gatywnym dla zainteresowanych podmiotów. Przedsiębiorstwa mało chętnie dzielą 
się takimi informacjami, i w związku z tym udzielając odpowiedzi, mogą w pewnym 
stopniu fałszować rzeczywistość. Rozwiązanie tego problemu może stanowić obser-
wacja uczestnicząca.

Analiza opinii przedsiębiorstw dotyczących barier ograniczających kooperację jest 
o tyle ważna, że pozwala wskazać obszary wymagające poprawy, i następnie wspo-
móc stymulację współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia biznesowego. 
Przy czym trzeba zaznaczyć, że analiza ta powinna dotyczyć przede wszystkim zdefi-
niowanej bliskiej współpracy, czyli długoterminowego i propartnerskiego podejścia, 
a nie wszystkich kontaktów transakcyjnych przedsiębiorstw. To bliska współpraca 
i związane z tym rzeczywiste relacje prowadzą do powstania prawdziwej wartości 
dodanej dla kooperujących podmiotów i gospodarki.
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bARIERy WSPÓŁPRACy PRZEDSIębIORSTW 
Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNyMI

Streszczenie 

Celem artykułu jest wskazanie ważnych barier współpracy przedsiębiorstw z podmiotami 
ich otoczenia biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zagranicznych. 
Rozważania mają udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie bariery ograniczają kooperację 
z podmiotami zagranicznymi oraz czy są one odmienne w stosunku do barier współpracy 
przedsiębiorstw z podmiotami lokalnymi. 
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W artykule przedstawiono ideę bliskiej współpracy przedsiębiorstw na tle podejścia transak-
cyjnego oraz zdiagnozowano czynniki ją ograniczające. Następnie zaprezentowano wyniki 
dwóch badań empirycznych. Analiza wykazała, że bariery współpracy z podmiotami zagra-
nicznymi są w pewnym stopniu odmienne od barier kooperacji z podmiotami lokalnymi. 
Przedsiębiorstwa oceniające współpracę dotyczącą wyłącznie podmiotów zagranicznych 
generalnie nisko oceniły znaczenie wszystkich barier kooperacji w porównaniu z przedsię-
biorstwami analizującymi współpracę obejmującą także podmioty lokalne. Główny czynnik 
ograniczający kooperację, niezależnie od kraju pochodzenia podmiotów współpracujących, 
stanowiła trudność znalezienia właściwych (czyli spełniających wymagania przedsiębiorstw) 
partnerów biznesowych.

Słowa kluczowe: kooperacja, ograniczenia współpracy, bariery 
kooperacji, współpraca międzynarodowa, strategia międzynarodowa

bARRIERS Of COMPANIES COOPERATION 
WITH fOREIGN ENTITIES 

Abstract

The aim of the article is to indicate the important barriers of companies cooperation with 
entities of their business environment, with particular reference to foreign entities. Delibe-
rations are to answer the question which barriers limit cooperation with foreign entities and 
whether they are specific compared to barriers of companies cooperation with local entities.
The article presents the idea of close cooperation between companies on the background of 
the transactional approach, and it diagnoses factors limiting this cooperation. Then the results 
of two empirical studies are presented. The research proved that the barriers to cooperation 
with foreign entities are to some extent different from the barriers to cooperation with local 
players. Companies evaluating cooperation only with foreign entities generally rated low 
the importance of all barriers compared to companies that analysed cooperation including 
the local entities. The main factor limiting cooperation, regardless of country of origin, was 
the difficulty of finding appropriate (that meet companies requirements) business partners.

Key words: cooperation, barriers of cooperation, limits 
of cooperation, international cooperation, international strategy
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deficyt budżetowy w krajach strefy euro

Sławomir Miklaszewicz

Znakomitej większości czytelników zaimponuje dogłębna, należycie udokumen-
towana znajomość doktrynalnej strony przedmiotu, a zwłaszcza wszechstronna 
orientacja autora w głównych nurtach starszej, nowoczesnej i całkiem współczesnej 
teorii finansów publicznych oraz teorii integracji gospodarczej z rozszerzeniem o teo-
rię unifikacji walutowej (z uwzględnieniem kolejnych mutacji teorii optymalnego 
obszaru walutowego). Istotnym walorem całej teoretyczno-doktrynalnej części pracy 
(czyli obu jej pierwszych rozdziałów) jest przekonujące wykazanie dominującego 
wpływu nowej klasycznej makroekonomii na ukształtowanie, przyjęcie i stosowanie 
w ramach europejskiej integracji walutowej konkretnych rozwiązań, ze wszystkimi 
ich mocnymi i słabymi stronami. Empiryczna część pracy (którą stanowi ostatni roz-
dział) uwidacznia, jak duży był rozziew między tym, co miało w dziedzinie finansów 
publicznych strefy euro miejsce, a tym, co powinno się było dziać.

Książka stanowi doniosły, wysoce kompetentny przyczynek do poznania źródeł 
obserwowanego teraz kryzysu wspólnego pieniądza europejskiego i może posłu-
żyć także polityce gospodarczej do wypracowania właściwego programu działania.

Kolej dużych prędkości. Uwarunkowania ekonomiczne

Bartłomiej Gorlewski

Kolej dużych prędkości (KDP) jest elementem systemu transportowego w wielu 
krajach na świecie (np. w Japonii, w Hiszpanii czy we Francji). Są też przykłady 
państw, gdzie budowa kolei dużych prędkości jest w fazie projektów lub na etapie dys-
kusji politycznych. W Polsce rozważana jest budowa linii KDP pomiędzy Warszawą 
a Poznaniem i Wrocławiem. Planowane jest także uruchomienie szybkich połączeń 
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kolejowych pomiędzy największymi miastami przy wykorzystaniu pociągów typu 
Pendolino, poruszających się z prędkością ponad 200 km/h.

Z ekonomicznego punktu widzenia podstawowe pytanie dotyczy opłacalności 
projektów KDP. Czy korzyści wynikające z oszczędności czasu podróży oraz inne 
korzyści gospodarcze uzasadniają ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych? 
Jaki wpływ na rynek transportowy ma uruchomienie KDP? Odpowiedzi na te pyta-
nia różnią się w zależności od uwarunkowań rynkowych właściwych dla danego re-
gionu, przede wszystkim od prognozowanego popytu, wartości czasu, oczekiwanej 
oszczędności czasu oraz szerszych korzyści ekonomicznych.

Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce 
gospodarczej

Grzegorz Szulczewski

Zawarte w książce rozważania pokazują, jak wielu negatywnych tendencji działań 
ekonomicznych w dobie kryzysu można by było uniknąć, stosując postulaty norma-
tywne etyków gospodarczych w ramach samych teorii i praktyk zarządzania. Chodzi 
zatem o to, by po doświadczeniach kryzysu nie tylko dostrzegać moralny wymiar 
działań gospodarczych, ale także wykorzystać funkcję normatywną etyki gospodar-
czej polegającą na zapobieganiu i korekcie tendencji zachodzących w gospodarce. 
Może to zrodzić, jeszcze wyglądający na utopijny, postulat uniwersalnej teorii gospo-
darowania, zintegrowanej nauki o gospodarce, która tworzy teorię ładu instytucjo-
nalnego na podstawie zasad gospodarowania wskazanych przez etykę gospodarczą. 
Zobaczymy, jakie problemy rodzą próby jego teoretycznego opracowania dokonane 
przez P. Koslowskiego i P. Ulricha. Dlatego już na wstępie warto zaznaczyć, że nie 
chodzi o to, by filozofia gospodarcza czy etyka gospodarcza przejęła funkcje ekono-
mii, ani o to, by przywrócenie normatywności prowadziło do podporządkowania 
wyborów moralnych współczesnego człowieka etyce normatywnej. Etyka norma-
tywna zastosowana do problemów gospodarki stanowiłaby raczej propozycję pew-
nego spojrzenia na nią, ukazywałaby możliwy do uwzględnienia system regulacji 
oraz orientacji w świecie pełnym nieoczekiwanych wydarzeń i chaosu.

Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce 
w świetle standardów adekwatności kapitałowej

Tomasz Cicirko

Podjęty przez autora temat jest ważny dla praktyki gospodarczej i rzadko gości 
w polskiej literaturze naukowej i fachowej. W pracy zaprezentowane zostały aktualne 
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problemy zarządzania kapitałem banku komercyjnego. Publikacja łączy w sobie 
aspekty teoretyczne z czysto biznesowymi, a połączenie tych dwóch elementów 
w sposób zręczny jest nie lada wyzwaniem, któremu sprostał autor.

z recenzji prof. zw. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej

Zamysł autora tej publikacji jest czytelny i oryginalny: chodzi w gruncie rzeczy 
o pionierską próbę zaprezentowania – opartej na kilkuletnich badaniach i analizach 
– nowej koncepcji podejścia do kwestii efektywnego zarządzania kapitałem banku. 
Jest to pierwsza tego rodzaju zwarta, kompleksowa publikacja w polskim piśmien-
nictwie naukowym. (…)

Problemy zarządzania kapitałem banku komercyjnego – również w kontekście 
tzw. globalnego kryzysu bankowo-finansowego – należą do fundamentalnych kwe-
stii analizowanych we współczesnej literaturze bankowo-finansowej. Pod tym kątem 
pracę tę należy uznać za udaną próbę syntezy tego, co najważniejsze i najbardziej ak-
tualne w zakresie tej problematyki.

z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Flejterskiego
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INfORMACJA DLA AUTORÓW

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

 � artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi: 
bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami klu-
czowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angiel-
skim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po 
60 znaków w każdym wierszu);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.

Nadesłane artykuły będą przekazywane do recenzji pod warunkiem, że zo-
staną przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
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WARUNKI SPRZEDAży I PRENUMERATy

Główny dystrybutor:

oficyna Wydawnicza  
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zamówienia przyjmujemy:
przez internet: www.wydawnictwo.waw.pl
e-mailem: wydawnictwo@sgh.waw.pl
telefonicznie: (22) 564 98 37, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–15.00 
faksem: (22) 564 86 86
pocztą pod adresem:
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ul. Rakowiecka 28, paw. 2
02-528 Warszawa

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

Zamawiając roczną prenumeratę, otrzymują Państwo 20% rabatu.
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KOMITET NAUK ORGANIZACJI 
I ZARZĄDZANIA 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Misja komitetu

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

Cele komitetu:

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

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

 � Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokalne 
i praktyków;

 � Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania;
 � Internacjonalizacja działalności Komitetu.
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SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 
W WARSZAWIE

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

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

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

 � ponad 90 studiów podyplomowych,
 � 2 programy MBA,
 � Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 � Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny

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

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

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

SGH_275_2012_10_114 OiK3.indb   149 11/12/12   11:28 AM



Organizacja
i KierOwanie

nr 3 (152) rok 2012

Indeks 367850    ISSn 0137-5466

orGAnIZATIon AnD MAnAGEMEnTSiedziba:
Wydział I PAN
PKiN, Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
www.pan.pl

Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza 
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel. 22 564 94 86, 22 564 95 34 
fax 22 564 86 86
e-mail: oik@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/oik/ 

ISSN 0137-5466

n
r 3 (152) ro

k 2012
O

r
g

a
n

iz
a

c
ja

 i K
ier

O
w

a
n

ie

okladka_OiK_1_2012.indd   1 11.11.2012   21:29:22




