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OD REDAKtOrA NAcZeLNeGO

Łukasz Sułkowski*

MOStY ZAMiASt MUrÓW – iNteGrAcJA NAUKi 
WOKÓŁ NOWYcH pÓL BADAWcZYcH

Wielokształtną budowlą jest świątynia nauki.
Zupełnie różni są wędrujący po niej ludzie i siły

duchowe, które do niej przynieśli 1.

Nauka nowożytna cierpi na „rozdwojenie jaźni”. Z jednej strony mamy do 
czynienia z przyrodoznawstwem, zaś z drugiej z naukami humanistycznymi. 
Dualizm dyscyplin poznawczych opisał jeszcze w XIX wieku W. Dilthey, 
a w XX wieku przepaść jeszcze się pogłębiła2. Neopozytywiści zafascynowani 
skutecznością metod dziedzin przyrodniczych negują wartość humanistyki jako 
nauki, a większość humanistów zaniedbuje edukację z zakresu przyrodoznawstwa, 
co w konsekwencji prowadzi do powstania „dwóch kultur”3. Nauki przyrodnicze 
bazują na obiektywizmie i neutralności aksjologicznej, dążąc do obiektywnego 
wyjaśniania rzeczywistości w kategoriach przyczynowo-skutkowych oraz w języku 
matematyki. Humanistyka przyjmuje orientację aksjologiczną, opierając się na 
rozumieniu, interpretacji i hermeneutyce. Odznacza się słabą mocą predykcyjną 
i nie posługuje się formalizacją matematyczną do opisu rzeczywistości. Nauki 
społeczne, do których zaliczamy m.in.: socjologię, psychologię, ekonomię, prawo, 
politologię i nasze nauki o zarządzaniu, pozostają na rozdrożu. Znajdziemy w nich 
zarówno nurt humanistyczny koncentrujący się na wartościach i interpretacjach, 
jak i nurt empiryczny wzorujący się na metodyce badań w przyrodoznawstwie. Kto 

* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i kierowanie” –  dr hab. Łukasz Sułkowski, 
profesor Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

1 Albert Einstein, Pisma Filozoficzne, DeAgostini Altana, Warszawa 2001. 
2 W. Dilthey, Selected Works, Volume I: Introduction to the Human Science, Princeton 

University Press, Princeton 1989. 
3 C.P. Snow, Dwie kultury, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
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ma rację? Czy procesy społeczne, tj. komunikacja, kultura, sprawowanie władzy, 
a także organizację należy badać metodami nauk przyrodniczych czy humanisty-
cznych? A może istnieją metody swoiste dla nauk społecznych, najlepiej nadające 
się do badania złożonych fenomenów i relacji grupowych?

Współcześnie nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Mamy 
do czynienia z wielością metod, które wykorzystujemy i różnorodność pozostaje 
tutaj wartością. Możemy jednak dostrzec zarysy wyłaniającego się „nowego 
ładu”, który prawdopodobnie zaneguje stereotypowy podział pomiędzy dys-
cyplinami. Problematyka i metody badań wielu dyscyplin przyrodoznawstwa 
zaczynają sięgać coraz głębiej do problemów zarezerwowanych tradycyjnie dla 
nauk społecznych i humanistycznych. Na poziomie jednostek coraz więcej wiedzy 
dostarcza neuroscience pozwalając wyjaśnić działanie mózgu, a więc nie tylko 
fenomen myślenia, pamięci czy snu, ale również emocji, a nawet przeżyć religi-
jnych4. Z drugiej strony przyrodoznawstwo odchodzi coraz dalej od sztywnego 
gorsetu neopozytywizmu. Fizyka kwantowa, biologia ewolucyjna, zastosowania 
teorii chaosu oraz kognitywistyka budują obraz rzeczywistości pełnej paradoksów, 
indeterministycznej i nieredukowalnej, której daleko do wypełniania kryteriów 
racjonalności i pewności poznania, do których dążyła nauka w wydaniu filozofów 
Koła Wiedeńskiego. 

Nauki o zarządzaniu stają wobec wyzwania reinterpretacji swoich podstaw. 
Większość problemów sieci, organizacji, zespołów, menedżerów i pracowników 
może być interpretowana na wielu poziomach. W naszej dyscyplinie tworzymy 
propozycje pragmatycznych rozwiązań, często nie pretendując do rozumienia 
głębszych pokładów rzeczywistości społecznej. A jednak owa fundamentalna 
struktura rzeczywistości społecznej ma również podstawowe znaczenie dla 
zrozumienia zachowań ludzi i działań organizacji. Współcześnie wyłaniają się 
zupełnie nowe pola badawcze, które nie znajdują odzwierciedlenia w tradycyjnej 
strukturze dziedzin i dyscyplin naukowych. Są one właściwie ze swej istoty 
interdyscyplinarne. Podam tylko jeden przykład. Problemy badania sieci są 
obiecującym kierunkiem badań pozwalającym przypuszczalnie zrozumieć, na czym 
polega proces tworzenia i trwania złożonych struktur społecznych, tj. organizacji, 
rynków, sektorów, klastrów itd. Równie obiecujące wydaje się być zastosowanie 
tej problematyki w informatyce, socjologii, a nawet politologii5. Metody badań 
i konceptualizacji są swoistym bricolagem ponieważ znajdziemy tutaj: formalizacje 
matematyczne, eksperymenty i obserwacje medyczne (badania mózgu tomografią 
komputerową), symulacje komputerowe (automaty komórkowe), badania 
ankietowe w sieci internet, obserwację uczestniczącą i inne. Mając świadomość, 
że podobne interdyscyplinarne pola badawcze będą wyłaniały się zarówno z badań 
podstawowych w przyrodoznawstwie, jak i refleksji w naukach społecznych 

4 D.J. Linden, The Accidental Mind, The Belknap Press of Harvard University Press, Cam-
bridge, London 2007.

5 J. Staniszkis, Władza globalizacji, Scholar, Warszawa 2003.

Od Redaktora Naczelnego
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i humanistycznych warto zaproponować pluralistyczną wizję rozwoju naszych 
dyscyplin. Zakłada ona: słabą demarkację pomiędzy dyscyplinami naukowymi, 
otwartość na metody, koncepcje i inspiracje czerpane z innych nauk, specjalizację 
wokół problemów badawczych oraz wzmocnienie kryteriów oceny wartości dzieła 
naukowego. Słaba demarkacja oznacza ograniczenie barier instytucjonalnych 
i formalnych pomiędzy badaczami i jednostkami badawczymi zajmującymi się 
różnymi dyscyplinami, ale podobnymi interdyscyplinarnymi polami badawczymi. 
Powstałyby dzięki temu zespoły mające kompetencje w różnych naukach 
i specjalizujące się w rozstrzygnięciu problemów wykraczających poza obszar 
jednej dyscypliny. Ważne jest jednak równocześnie wzmocnienie kryteriów 
oceny jakości dorobku, prowadzące do większego umiędzynarodowienia badań, 
redukującego produkcję „bezwartościowego dorobku naukowego” i ograniczające 
niebezpieczeństwo pójścia w kierunku nauki „postakademickiej”6. Życzę owocnej 
lektury.

6 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 376.

Od Redaktora Naczelnego
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Mariusz Bratnicki*

ZArYS KONteKStUALNeJ teOrii 
prZeDSiĘBiOrcZOści OrGANiZAcYJNeJ

Ostatnio narasta świadomość kontekstualnej natury przedsiębiorczości orga-
nizacyjnej. W literaturze przedmiotu pojawia się coraz więcej argumentów teore-
tycznych i rezultatów badań empirycznych, co zachęciło mnie do podjęcia próby 
wymodelowania tego zjawiska organizacyjnego.

Kontekstualizacja przedsiębiorczości

Według współczesnego, podręcznikowego ujęcia „(p)rzedsiębiorcą jest ktoś, kto 
dostrzega szansę i tworzy organizację w celu pójścia jej śladem (…) proces przed-
siębiorczy obejmuje wszystkie funkcje, zakresy działania, czynności, jakie skła-
dają się na dostrzeganie szans i tworzenie organizacji w celu pójścia ich śladem” 
[Bygrave i Zacharakis, 2008, s. 49]. W swej zasadniczej treści proces przedsiębior-
czości obejmuje rozpoczynanie i rozwijanie niezależnych, nowych przedsięwzięć. 
Dotyczy on wielu dziedzin, począwszy od poszukiwania i rozpoznawania szans, 
poprzez przekształcanie ich w atrakcyjne produkty albo usługi, pozyskiwanie zaso-
bów dla uruchamianego nowego przedsięwzięcia i budowanie żywotnego biznesu 
(mającego zdrowe podstawy marketingowe, finansowe oraz prawne), a skończyw-
szy na szybkim rozwoju i na ewentualnych żniwach strategicznych.

Ekonomicznie cenna twórcza destrukcja, socjologiczne uzasadnione poszuki-
wanie legitymizacji, czy też poznawcze tworzenie szans, podkreślają, że przedsię-
biorczość jest trudnym i niepredyktywnym procesem przepełnionym politykowa-
niem [Garud, Hardy i Maguire, 2007]. Oznacza to potrzebę włączenia do badań 
przedsiębiorczości zagadnień swobodnego działania, interesów i władzy. Jednakże 
nie należy popadać w krańcowość, ponieważ prowadzi ona do marginalizowania 
niezamierzonych skutków działania, które przecież są istotnym elementem wyła-

* prof. dr hab. Mariusz Bratnicki jest kierownikiem Katedry Przedsiębiorczości w Aka-
demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
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niających się nowości (praktyk organizacyjnych, norm, wartości, modeli mental-
nych, itp.) Zwracanie uwagi głównie na niezależne działanie, promujące heroiczne 
modele przedsiębiorców, jest ahistoryczne, uniwersalistyczne oraz ignoruje bogaty 
kontekst działalności przedsiębiorczej.

W środowisku małych i średnich firm przedsiębiorczość (mierzona wskaźni-
kiem orientacji przedsiębiorczej) wpływa dodatnio na wzrost efektywności orga-
nizacji, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez pośrednie oddziaływanie na pozyski-
wanie i wykorzystywanie informacji [Keth, Nguyen i Ng, 2007]. Z drugiej strony, 
metaanaliza wyników 76 badań pozwoliła na stwierdzenie wielorakich zależności 
pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a różnymi wymiarami efektywności organi-
zacji [Davis, 2007]. Ewidentnie okazuje się, że zarówno ogólna miara orientacji 
przedsiębiorczej, jak i jej poszczególne składniki (innowacyjność, proaktywność, 
podejmowanie ryzyka) są silnie pozytywnie skorelowane z ogólnymi wskaźni-
kami efektywności organizacji. Co więcej, zależność ta jest silniejsza w odniesie-
niu do subiektywnych ocen efektywności. W płaszczyźnie ocen obiektywnych, 
wpływ orientacji przedsiębiorczej jest największy na wzrost wartości sprzedaży, 
a najmniejszy na poziom rentowności. Uzyskane rezultaty badawcze jednoznacz-
nie wskazały również na możliwość wystąpienia zmiennych moderujących, co 
oznaczałoby uzależnienie kontekstualne. 

perspektywa kultury organizacyjnej

Przyjmuję podstawowe założenie, że interesuje mnie bardziej zrozumienie 
działań niż wyjaśnienie zdarzeń. To w pewnym sensie antypozytywistyczne sta-
nowisko metodologiczne prowadzi do orientacji na społeczne tworzenie rzeczy-
wistości, gdzie – jak powiedział Bjerke [2007] – uwypuklona jest rola przedsię-
biorcy jako istoty ludzkiej i przedsiębiorczości jako części całego społeczeństwa, 
a nie tylko ekonomii. W takim przedsiębiorczym świecie ludzie zazwyczaj nie 
zachowują się logicznie i racjonalnie w jakimkolwiek obiektywnym sensie. Przed-
siębiorcy są przede wszystkim kreatorami i wytwórcami znaczeń i sensu, języka, 
kultury i historii, którzy tworzą nowe przestrzenie dla działalności swojej i innych 
osób lub grup osób, a także zmieniają sposób wykonania czegoś w społeczeń-
stwie. Stąd też przedsiębiorczości nie da się zaplanować i jest ona silnie osadzona 
w kontekście kulturowym.

Kontynuując myśl D. Miller, że „to co jest najważniejsze to nie krytyczny pod-
miot działania, lecz proces przedsiębiorczości oraz czynniki organizacyjne, które 
mu sprzyjają lub go utrudniają” [1983, s. 80], przyjmuję drugie dość oczywiste 
założenie podkreślające sytuacyjne uzależnienie tego procesu od specyficznych 
sytuacji stanowiących przedsiębiorcze szanse [Lyon, Lumpkin i Dess, 2000]. Dzia-
łalność przedsiębiorcza nie pojawia się sama z siebie, lecz wymaga wartościowych 
ludzi umieszczonych w odpowiednim kontekście. Zarazem przedsiębiorcza efek-
tywność ma również subiektywne wymiary, które nie są uchwycone w miernikach 
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finansowych i ekonomicznych z powodu silnego oddziaływania osobistych ocze-
kiwań, aspiracji, umiejętności i decyzji pojedynczego przedsiębiorcy lub zespołu 
przedsiębiorczego [Ucbasaran Westhead i Wright, 2001]. Zwłaszcza w przypadku 
mikroprzedsiębiorców subiektywne miary powodzenia silnie wpływają na ich 
zachowanie i na podejmowane przez nich decyzje a w konsekwencji na rozwój 
firmy [Reijonen, 2007]. Wynika stąd wniosek, że rezultaty przedsiębiorczości są 
silnie powiązane z kontekstem, gdzie pojawiają się, co pociąga za sobą potrzebę 
zastosowania wielorakich sytuacyjnych perspektyw (np. interesariuszy) do ich 
pomiaru [Mandova, Edelman i Brush, 2007]. 

W kształtowaniu efektywności organizacji niemałą rolę odgrywają schematy 
strategiczne (zwane także dominującymi logikami, mapami poznawczymi, czy 
też strukturami przekonań), które odzwierciedlają wiedzę posiadaną przez kadrę 
zarządzającą i wykorzystywaną w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczą-
cych całej organizacji. Rezultaty badań empirycznych w 225 firmach wskazują, że 
złożoność schematów strategicznych – charakteryzowana zróżnicowaniem (zakre-
sem i różnorodnością pojęć związanych z otoczeniem, strategią i organizacją) oraz 
integracją (stopniem powiązania pojęć tkwiących w mapie poznawczej) – zwięk-
sza elastyczność strategiczną, a w ślad za tym efektywność organizacji, zwłaszcza 
w otoczeniu szybko zmieniającym się [Nadkarni i Narayanan, 2007]. Natomiast 
tam, gdzie tempo zmian jest małe większe pożytki przynosi skoncentrowanie 
schematów strategicznych odzwierciedlające stopień ich skupienia wokół kilku 
kluczowych pojęć i przyczyniające się do strategicznej trwałości organizacji.

Przenosząc powyższy tok rozumowania na zagadnienia przedsiębiorczości 
organizacyjnej można – jak sądzę – powiedzieć, że wyróżnikiem działalności 
przedsiębiorczej są złożone schematy strategiczne, ponieważ zawarta w nich róż-
norodność wiedzy wpływa pozytywnie zarówno na twórczość oraz innowacyjność, 
jak również na zdolność do wprowadzania w życie nowych idei, przyśpieszających 
przecież innowacje i zmianę [Roden i Galunić, 2004). To właśnie dzięki złożono-
ści schematu strategicznego organizacja nie popada w inercję poznawczą w czasie 
dokonywania diagnozy strategicznej oraz rozważania strategicznych wariantów 
działania i w konsekwencji jest bardziej przedsiębiorcza. Krótko mówiąc, przed-
siębiorczość poprzez dynamizowanie strategicznej elastyczności staje się nośni-
kiem efektywności organizacji tkwiącej w szybko zmieniającym się otoczeniu.

perspektywa zespołu zarządzającego

Zrozumienie przedsiębiorczości oznacza uzyskanie obrazu szerszego kontek-
stu działania, w którym to zjawisko jest ulokowane. Wykorzystując współczesny 
dorobek zarządzania strategicznego [De Rond i Thietart, 2007] można przyjąć, 
że poprawne wyjaśnienie i prawidłowe zrozumienie przedsiębiorczych wyborów 
i szans jest możliwe jedynie w złożonym kontekście osobistym (np. doświadcze-
nia, wykształcenia, ideologii), społecznym (np. instytucji, struktur społecznych), 

oik.indd   9 2008-08-06   13:58:10



10 Mariusz Bratnicki

a także materialnym (np. właściwości rynków, stan technologii). Innymi słowy 
kontekst przedsiębiorczości i związane z nim podłoże przyczynowo-skutkowe 
są warunkiem koniecznym swobody wyboru (dokonywanie przedsiębiorczych 
wyborów ma sens tylko wtedy, kiedy wierzymy, że wpłyną one na bieg zdarzeń) 
oraz interpretowania i wykorzystywania zdarzeń jako szans.

Charakter zmian w otoczeniu wpływa na szybkość formowania przekonań 
dotyczących szans i przekonań dotyczących osobistych umiejętności redukcji nie-
pewności [Shepherd, McMullen i Jennings, 2007]. W okolicznościach nieciągłej 
zmiany w otoczeniu, przekonania o istnieniu szansy przezwyciężające ignoran-
cje (brak informacji albo brak świadomości) są oddolnie kształtowane szybko, 
ale przekonania przełamujące wątpliwości, co do opłacalności i pożądania szansy 
– wolno. W sytuacji stopniowej zmiany obydwa rodzaje przekonań są oddolnie 
kształtowane szybko. Co więcej, odgórne kształtowanie przekonań prowadzi do 
częstszego pomijania istotnych informacji wtedy, gdy zmiana jest nieciągła niż 
wtedy, gdy zachodzi ona inkrementalnie. Zatem natura zmian otoczenia wpływa 
na aktywność przedsiębiorczą, ponieważ silne przekonania zmniejszają ignorancję 
i wątpliwości i w konsekwencji podjęcie działania jest bardziej prawdopodobne.

Niedawne badanie 342 nowych przedsięwzięć dały dodatkową wiedzę na temat 
moderującej roli dostrzeganej niepewności otoczenia w kształtowaniu relacji 
„nadzór ze strony przedsiębiorcy – efektywność organizacji” [Hmieleski i Ensley, 
2007]. Okazało się, że stosowanie rygorystycznego nadzoru w czasie uruchamia-
nia nowej działalności ujemnie wpływa na efektywność organizacji. Jednakże 
związek ten jest znacząco mniej negatywny w warunkach dostrzeganej wysokiej 
niepewności otoczenia.

Efektywne organizacje stawiające czoła wyzwaniom w dynamicznym otoczeniu 
posługują się bardziej aktywnymi formami odnowy strategicznej niż organizacje 
mniej efektywne [Floricel i Michela, 2007]. Ważnym czynnikiem przedsiębiorczo-
ści w obszarze odnowy strategicznej jest swoboda menedżerska, która umożliwia 
kadrze zarządzającej lepiej odpowiadać na presję i szanse za pomocą przedsiębior-
czych przedsięwzięć [Sahaym i Steensma, 2007]. Takie pozytywne oddziaływanie 
swobody menedżerskiej na strategiczną odnowę organizacji rośnie w miarę jak 
nasilają się zmiany technologiczne zachodzące w otoczeniu sektorowym.

Forbes [2007] rozważając sytuacyjne uwarunkowania wpływu wszechstronno-
ści decyzji strategicznych na efektywność organizacji, zwraca uwagę na dużą rolę 
informacyjnego otoczenia organizacji. Informacyjne otoczenie organizacji jest 
charakteryzowane w dwóch wymiarach: ilości informacji dostępnych dla kadry 
zarządzającej oraz miarodajności, odzwierciedlającej zakres w jakim osiągalna 
informacja jest jasna w interpretacji i dzięki temu użyteczna. W okolicznościach 
niepewności, gdzie dostępność i miarodajność informacji jest duża, wszechstron-
ność wpływa pozytywnie na jakość podejmowanych decyzji. Natomiast w sytu-
acjach nieokreśloności, to znaczy w trzech pozostałych przypadkach zależność 
taka nie zachodzi. Idąc dalej tym tokiem rozumowania sądzę, że można wskazać na 
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przydatność typowego, racjonalnego zarządzania, wraz z jego posługiwaniem się 
przyczynowością, w warunkach niepewności. Natomiast w warunkach nieokreślo-
ności sprawdza się bardziej procesualne zarządzanie przedsiębiorcze, realizowane 
zazwyczaj według logiki efektualności (co wynika z niższego poziomu wiedzy). 
Inaczej mówiąc, pozytywne skutki przedsiębiorczości zarysowują się najsilniej 
w tych organizacjach, które funkcjonują i rozwijają się w otoczeniu nieokreślo-
nym, czy też niejednoznacznym.

perspektywa strategii

Symulacja ewolucji organizacji ukierunkowanej przez strategie eksploatacji 
i eksploracji dostarczyła formalnych argumentów na rzecz sytuacyjnego uza-
leżnienia tych strategii od cech charakterystycznych otoczenia [Caldart i Ricart, 
2007]. I tak, zdyscyplinowana eksploatacja oparta na ciągłości strategii sprawdza 
się w otoczeniu prostym, zwłaszcza gdy wyjściowy plan strategiczny jest wysokiej 
jakości. Natomiast w otoczeniu złożonym – gdzie trudno o perfekcyjne plany stra-
tegiczne – bardziej efektywna jest strategia oportunistyczna przesuwająca organi-
zację od eksploatacji do eksploracji, zgodnie z logiką zmiany według zasad rów-
nowagi punktowej. To drugie podejście wiąże się z luźno powiązanymi częściami 
organizacji, samoorganizowaniem, przerywaniem dotychczasowej ścieżki rozwoju 
oraz wyłanianiem się przewagi konkurencyjnej dzięki odkrywaniu, podejmowaniu 
ryzyka, różnicowaniu, eksperymentowaniu i innowacji – czyli z zachowaniami 
przedsiębiorczymi. Można zatem założyć, że w złożonym otoczeniu, organizacja 
potrzebuje znacznej dozy przedsiębiorczości, aby uzyskać względnie trwałą prze-
wagę konkurencyjną. 

Jeszcze więcej światła na przedsiębiorczość jako źródło korzyści przewag konku-
rencyjnych rzuca uwzględnienie tempa ewolucji technologii i tempa ewolucji rynku. 
Otóż Suarez i Lanzolla [2007] dostarczyli przekonywujących argumentów wskazu-
jących, że przodownictwo dające przewagę pierwszego ruchu prowadzi do najwięk-
szych pozytywnych rezultatów w otoczeniu, które charakteryzuje się wygładzoną 
linią ewolucji w wymiarze technologicznym i rynkowym. Dzieje się tak dlatego, 
że uwarunkowania zewnętrzne nie osłabiają wówczas skuteczności mechanizmów 
izolujących (przywództwa technologicznego, zajęcia zawczasu rzadkich zasobów, 
uformowania nawyków nabywców zwiększającego koszty przestawienia) ewentu-
alną konkurencję. Analogicznie rozumując uważam, że orientacja przedsiębiorcza 
jako narzędzie blokowania konkurencji, kładąca nacisk na proaktywność, innowa-
cyjność, podejmowanie ryzyka daje najtrwalsze wyprzedzenie tam, gdzie ewolucja 
technologiczna i rynkowa nie ma charakteru nagłych, zdecydowanych zmian.

Ważnym zagadnieniem strategicznym jest projekt modelu biznesu, dotyczący 
zawartości, struktury i zawiadywania transakcjami dokonywanymi wewnątrz 
organizacji i poprzez jej granice, tak aby stworzyć wartość poprzez eksploatowa-
nie szans. Badania 190 młodych organizacji zanotowanych w latach 1996–2000 
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na giełdach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Europy wykazywały, 
że organizacje przedsiębiorcze stosują ukierunkowany na nowość model biznesu, 
który odnosi się do nowych sposobów prowadzenia ekonomicznych wymian (np. 
powiązanie dotychczas odizolowanych podmiotów, czy też zaprojektowanie nowych 
mechanizmów transakcji) w przeciwieństwie do modelu zorientowanego na bie-
żącą efektywność, który ma na celu zredukowanie kosztów transakcji ponoszonych 
przez wszystkich jej uczestników [Zott i Amit, 2007]. Równoczesne stosowanie tych 
dwóch modeli biznesu nie przynosi wyraźnych korzyści. Co więcej, jak wykazały 
jednoznacznie rezultaty badań, projekt modelu biznesu może być źródłem innowa-
cji i pozytywnie wpływać na przedsiębiorcze tworzenie bogactwa bez względu na 
poziom szczodrobliwości otoczenia. Oczywiście dalej pozostają skutki oddziaływa-
nia na efektywność organizacji jej cech (np. stopień scentralizowania) i branży (np. 
innowacyjności) oraz jakości zarządzania. 

Dodatkowych dowodów teoretycznych na rzecz antyintuicyjnej konstatacji 
podpowiadającej, że przedsiębiorczość jest szczególnie cennym źródłem przewagi 
konkurencyjnej w stabilnym otoczeniu dostarczyli Gottschalg i Zollo [2007]. Auto-
rzy ci przeanalizowali zespolenie indywidualnych i zbiorowych interesów w orga-
nizacji pod kątem generowania renty ekonomicznej wyższej od uzyskiwanej przez 
konkurentów. I tak, w stabilnym otoczeniu źródłem względnie trwałej przewagi 
konkurencyjnej są mechanizmy izolujące budowane wokół ukrytych elementów, 
uzależnienia kontekstualnego oraz niejednoznaczności przyczynowo-skutkowej. 
Natomiast w wysoce dynamicznym otoczeniu to, co służy ochronie przed pre-
sjami konkurencyjnymi staje się powodem utrudnień w szybkim dostosowaniu 
się do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Inaczej mówiąc, w otocze-
niu dynamicznym liczy się bardziej przedsiębiorcze przestawianie organizacji niż 
przedsiębiorcza obrona zdobytych pozycji.

Można również przypuszczać, że w dynamicznym otoczeniu przedsiębiorczość 
organizacyjna spełnia rolę mechanizmu izolującego zwiększającego trwałość 
przewagi konkurencyjnej wtedy, gdy ma wbudowaną zdolność do zmiany konfi-
guracji nośników procesowych i strukturalnych zgodnie z naturą współewoluowa-
nia organizacji wraz z otoczeniem. Spełniając rolę zdolności wyższego poziomu 
[Winter, 2003] proces ten nie może obyć się bez ponadprzeciętnego organizacyj-
nego uczenia się.

perspektywa organizacji

Z punktu widzenia podejścia zasobowego, kluczowym zadaniem organizacji 
jest wykorzystywanie istniejących zasobów i zdolności, przy równoczesnym roz-
wijaniu strategicznego potencjału na przyszłość [Foss, 2005]. Jedną z najważniej-
szych kwestii w realizacji tego zadania jest właściwe skoordynowanie stosowania 
istniejących zasobów i zdolności za pomocą formalnej struktury organizacyjnej 
oraz prawidłowe skoordynowanie tworzenia nowych zasobów i zdolności za 
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pomocą ukierunkowania (czy też zamierzenia) strategicznego [Stieglitz i Heine, 
2007]. Potencjalne ścieżki rozwoju strategicznego są zatem splotem struktury for-
malnej, pozwalającej zarządzać innowacjami inkrementalnymi oraz ukierunkowa-
nia strategicznego, który umożliwia zapanowanie nad innowacjami radykalnymi. 
Jest to warunek konieczny zwłaszcza dla uzyskania efektu synergicznego z kom-
plementarnych zasobów i zdolności. Inaczej mówiąc, efekt synergiczny powstaje 
wskutek umiejętnego zespolenia mechanistycznego i organicznego sposobu zor-
ganizowania. Stwierdzenie to prowadzi na grunt zarządzania obustronnego. 

W miarę intensyfikacji konkurencji i przyśpieszania tempa zmian, organiza-
cje stają wobec coraz silniejszych napięć pomiędzy eksploatowaniem istniejących 
kompetencji a eksplorowaniem nowych [Bratnicki, 2006]. Oto przyczyna, dla 
której generowanie renty przedsiębiorczej następuje poprzez rewolucyjne i ewo-
lucyjne zmiany, a także na drodze odkrywania i wykorzystywania szans [Jansen 
i George, 2006]. Inaczej mówiąc, kluczowym źródłem renty przedsiębiorczości 
organizacji jest unikanie pułapki kompetencji dzięki właściwej elastyczności, 
przezwyciężającej biurokratyczne ograniczenia, przy równoczesnym zapobie-
ganiu wpadnięcia w pułapkę odnowy strategicznej, wskutek wypracowywania 
organizacyjnych rutyn przyczyniających się do legitymizacji oraz pozwalających 
zachować strategiczną konsekwencję pomimo nowych wyzwań.

Na pogłębione zrozumienie oddziaływania struktury organizacyjnej względem 
relacji „orientacja przedsiębiorcza – efektywność organizacji” wpływają wyniki 
badań empirycznych w 428 organizacjach [Wales, Lumpkin i Ensley, 2006]. 
Wykryto, że formalizacja strukturalna wpływa negatywnie na wszystkie wymiary 
orientacji przedsiębiorczej. Występowanie wiązań strukturalnych wzmacnia pozy-
tywnie wpływ innowacyjności i podejmowania ryzyka. Natomiast strukturalna 
centralizacja i kontrola negatywnie moderuje związki innowacyjności i podej-
mowania ryzyka z efektywnością organizacji, a zarazem pozytywnie moderuje 
identyczne związki proaktywności i konkurencyjnej agresywności. Okazuje się 
więc, że wymagania wobec struktury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności 
i podejmowaniu ryzyka są przeciwstawne tym, które mają służyć proaktywności 
i agresywności konkurencyjnej. 

Szybki rozwój organizacji współwystępuje z jej przedsiębiorczymi zachowa-
niami [Moreno i Cassilas, 2007]. Organizacje osiągające ponadprzeciętne tempo 
rozwoju są zazwyczaj mniejsze, mają większy dostęp do niewykorzystywanych 
zasobów pozafinansowych i mniejszy względem zasobów finansowych, co zmu-
sza do bardziej przedsiębiorczego ich zastosowania łączącego nowe sposoby eks-
ploatacji z wypracowaniem nowych zasobów. Takie są wyniki przebadania prawie 
siedmiu tysięcy firm działających na terenie Andaluzji. 

Zarządzanie obustronne jest niezwykle użytecznym narzędziem wspomagania 
długotrwałego przedsiębiorczego rozwoju [Kollman, Kuckertz i Stöckman, 2007], 
które pozwala uniknąć lub przezwyciężyć inercję organizacyjną, tak szkodliwą 
w szybko zmieniającym się otoczeniu. Ta antyintuicyjna koncepcja zarządzania, 
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pomimo dodatkowych nakładów związanych z jej wprowadzeniem w życie, przy-
nosi trudne do przecenienia korzyści. Pożytki płynące z zarządzania obustronnego 
nabierają dużej cenności w otoczeniu dynamicznym [Jansen, Van den Bosch i Vol-
benla, 2005] a zwłaszcza w branżach charakteryzujących się dużym nasyceniem 
innowacyjności [Sutton, 2004].

Wszystko to wymaga wspomagania przez procesy organizacyjnego uczenia się 
[Cohendet, Llerena i Marengo, 2000], a w szczególności przez krytyczną reflek-
sję nad kluczowymi założeniami i przez instytucjonalizację procesów uczenia 
się, znajdującą wyraz w ustanowieniu struktur, systemów, zdolności, procesów 
i strategii wspomagających uczenie się na poziomie organizacji [Visser, 2007]. 
Organizacje działające w transformowanej gospodarce natrafiają na specyficzne 
wyzwania i szanse związane z burzliwym otoczeniem. Rezultaty z przeprowadzo-
nych badań empirycznych podkreślają dodatnią rolę organizacyjnego uczenia się 
w kształtowaniu orientacji przedsiębiorczej, która – z kolei – wpływa pozytywnie 
na efektywność organizacji w kategoriach jej zdolności do konkurowania [Jones, 
Brice, Richardson i Bui, 2007]. Burzliwość otoczenia wzmacnia tę relację. Zatem 
charakterystyczne dla przedsiębiorczości zmiana i uczenie się zachodzą w kon-
tekście organizacyjnym oraz otoczenia i nie dadzą zredukować się do poziomu 
pojedynczej osoby. Uczestnicy organizacji oraz pozostali interesariusze uczą się 
przedsiębiorczych zachowań w danym kontekście organizacyjnym, gdzie są for-
mowane, podtrzymywane i zmienianie konsekwencje ich zachowań w postaci 
nagród i kar.

Młode firmy wysokiej technologii nie są w stanie utrzymać równocześnie eks-
ploatacyjnego uczenia się i orientacji przedsiębiorczej [Hughes, Hughes i Morgan, 
2007]. Wyrażana orientacja przedsiębiorcza wpływa pozytywnie na efektywność 
organizacji szczególnie silnie wtedy, gdy jednostronne nastawienie na eksploata-
cyjne uczenie się jest słabe. Eksploracyjne uczenie się tworzy nową wiedzę za 
pomocą różnorodnych mechanizmów takich, jak zabawa, odkrywanie, czy też 
eksperymentowanie i dzięki temu podtrzymuje efektywność organizacji w dłu-
gim czasie. Dopełnia ono orientację przedsiębiorczą, która przecież odzwierciedla 
zachowania polegające na twórczym eksperymentowaniu, proaktywnym odkry-
waniu, przewidywaniu zmian oraz na tolerancji nieznanego. Natomiast dominacja 
koncentracji na pozyskiwaniu i ulepszaniu istniejącej wiedzy obniża gotowość do 
zmian i odbywa się kosztem kreowania nowych punktów widzenia, czyli usztyw-
nia organizację i nadaje jej dużą siłę inercji. Krótko mówiąc, przedsiębiorcza 
organizacja rozwija się w oparciu o twórczą aktywność, z naciskiem na proak-
tywne przeszukiwanie otoczenia i przewidywanie zmian. Co więcej, korzyści 
powstałe wskutek zdecydowanego zastosowania orientacji przedsiębiorczej rosną 
wraz z powiększaniem się rozmiarów organizacji. Pogłębienie zrozumienia scha-
rakteryzowanych zależności daje koncepcja organizacji obustronnej, zwracającej 
uwagę na słabości ekstremalnych rozwiązań organizacyjnych i podpowiadającej, 
aby rozważnie zespalać eksploatacyjne oraz eksploracyjne uczenie się. 

oik.indd   14 2008-08-06   13:58:11



15Zarys kontekstualnej teorii przedsiębiorczości organizacyjnej

próba zintegrowanego spojrzenia

Metaanaliza wpływu otoczenia na efektywność funkcjonowania i rozwoju orga-
nizacji wykazała, że spośród wrogości, dynamizmu, złożoności i szczodrobliwości 
tylko ostatni czynnik jest pozytywnie bezpośrednio powiązany z efektywnością 
[Rosenbush, Bausch i Galander, 2007]. Wobec powyższego można przypuszczać, 
że otoczenie organizacji oddziaływuje na jej efekty pośrednio – przyjmując formę 
zmiennej pośredniczącej albo moderującej.

Carpenter i Reilly [2006] powiadają, że konstrukty stosowane w badaniach zespo-
łów zarządzających są nieodłącznie związane z kontekstem tworzonym przez poprzed-
niki oraz moderatory występujące zarówno na poziomie organizacji, jak i na poziomie 
otoczenia. Postępując w ślad za tym tokiem myślenia dokonałem podsumowania, co 
zrobiłem na rysunku 1 graficznie obrazując uwarunkowania i czynniki wpływające 
na organizacyjne efekty przedsiębiorczości. Dla uzyskania przejrzystości obrazu nie 
uwzględniłem dwojakiego charakteru zmiennych kontekstualnych. Rzecz w tym, że 
poszczególne zmienne mogą występować zarówno w roli moderatora, jak i w roli 
poprzednika. Na przykład, taką dwoistość wykazuje struktura organizacyjna, o czym 
świadczą wyniki badań przedstawionych w ramach perspektywy strukturalnej.

Ogólny wniosek jest taki, że przedsiębiorczość jest procesem wbudowanym 
w kontekst, który to kontekst dynamizuje i warunkuje relację „przedsiębiorczo-
ść–efektywność organizacji”. Nic zatem dziwnego w tym, że badania obejmujące 
dużą różnorodność doświadczeń i motywacji przedsiębiorców, różną jakość pomy-
słów na biznes w odmiennych otoczeniach, doprowadzają zazwyczaj do szerokich 
generalizacji formułowanych wokół słabych wyników [Davidsson, 2007]. W celu 
zwiększenia mocy wyjaśniającej badań przedsiębiorczości niezbędne są zatem 
odpowiednie strategie, czy też metody badawcze.

Zakończenie

Przedstawione na rysunku 1 graficzne podsumowanie dotychczasowych roz-
ważań zakreśla jedynie podstawowe zależności dotyczące sytuacyjnych uwarun-
kowań wpływu przedsiębiorczości na efektywność organizacji. W tym koncepcyj-
nym modelu zabrakło też takich zmiennych kontekstualnych jak okres istnienia 
organizacji. Na przykład, okazuje się, że wiek organizacji wpływa pozytywnie 
na agresywność konkurencyjną i proaktywność, zaś negatywnie na innowacyj-
ność i podejmowanie ryzyka [Lumpkin, Wales i Ensley, 2006]. Podobnie silnie 
oddziałuje wrogość otoczenia [Zahra, 1993]. Ogólnie mówiąc, mam tu na myśli te 
zmienne, które przez badaczy zarządzania strategicznego i teoretyków organizacji 
od dość dawna są uznawane za istotne, ale nie zostały uwzględnione w ostatnich 
badaniach nad przedsiębiorczością. W końcu nie wyspecyfikowałem składników 
efektywności organizacji zarówno przetrwania, jak i rozwoju; finansowych i poza-
finansowych, obiektywnych i subiektywnych. Powyżej wskazane mankamenty 
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należałoby uzupełnić w dążeniu do zbudowania zintegrowanego modelu operacyj-
nego. Mówiąc bardziej konkretnie sugestia dotyczy przede wszystkim uwzględ-
nienia w dalszych badaniach wielowymiarowości nie tylko kontekstu, ale również 
przedsiębiorczości organizacyjnej i efektywności organizacji.
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ZArYS KONteKStUALNeJ teOrii prZeDSiĘBiOrcZOści 
OrGANiZAcYJNeJ

Streszczenie

Większość ostatnio wykonywanych badań w obszarze przedsiębiorczości 
organizacyjnej koncentruje się na konsekwencjach zmiennych moderujących 
i pośredniczących w płaszczyźnie efektywności. Pomimo tego nacisku, niewiele 
wiadomo na temat zmienności struktury kontekstu organizacyjnego i otoczenia, 
a także przesłanek tejże zmienności. Staram się wyjaśnić zróżnicowanie kontekstu 
w wymiarach kultury organizacyjnej, zespołu zarządzającego, strategii, organi-
zacji, otoczenia oraz wypracować zintegrowany model kontekstualizacji przed-
siębiorczości organizacyjnej. Zarysowana struktura nośna ma ważne implikacje 
dla przyszłych badań w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego 
i teorii organizacji.

OUtLiNe OF A tHeOrY OF eMBeDDeD cOrpOrAte 
eNtrepreNeUrSHip

Abstract

Much recent research on corporate entrepreneurship has focused on the 
consequences of moderating and mediating variables for firm performance. Despite 
this emphasis, little is known about variation in context structure across organizations 
and environments, or about the antecedents of this variation. In a theoretical study 
I endeavor to explain this variation by focusing on contextual dimensions – such 
as organizational culture, top management team, strategy, organization, and 
environment – and integrating them with underlying characteristics of corporate 
entrepreneurship. The framework has important implications for future research in 
entrepreneurship, strategic management, and organization theory.
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Wstęp

Innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa, które 
chce dostosować się do zmian w otoczeniu i utrzymywać trwałą przewagę 
konkurencyjną [Kuratko, Hodgetts, 2004]. Jedną z możliwości zwiększenia 
pozycji rynkowej innowacyjnych firm jest zainwestowanie w regionach, które 
zmagają się ze spadkiem koniunktury i innymi skutkami przemian transforma-
cyjnych. Innowacyjność jest bowiem istotnym bodźcem ożywienia gospodar-
czego w takich regionach [Koistinen, 2002]. Regiony, które przechodzą okres 
przekształceń związanych z transformacją systemową, powinny w związku 
z tym stworzyć korzystne warunki dla rozwoju innowacyjności. Dzięki temu 
będą mogły stawić czoła przemianom społeczno-gospodarczym, a nawet osią-
gnąć trwałą przewagę konkurencyjną. 

Naiwnie sądzono, że przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, umożli-
wiających sprawniejszą komunikację oraz szybki transport osób i towarów, zasad-
niczym warunkiem bycia konkurencyjnym na rynku jest innowacyjność w działa-
niach, niezależnie od miejsca prowadzenia firmy. Jednak takie jednowymiarowe 
podejście nie uwzględnia wzajemnych oddziaływań firmy z jej otoczeniem, które są 
niezbędne do rozwoju innowacyjności i osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyj-
nej. Firmy najczęściej nastawione są na krótkoterminowe zyski gospodarcze, które 
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czerpią z bezpośrednich inwestycji dokonywanych w regionach. Centralne i regio-
nalne organizacje rządowe oraz lokalne agencje rozwoju wspierają taką politykę firm 
w celu przyciągnięcia inwestorów do danego regionu i uzyskania atrakcyjnych sub-
wencji. Takie działanie nie jest jednak nastawione na długotrwały rozwój regionalny.

Gdy atrakcyjność danego regionu zaczyna maleć na skutek wzrostu kosztów 
produkcji i wyczerpania możliwości subwencyjnych, dotychczasowi inwestorzy 
zaczynają poszukiwać nowych ofert i przenosić działalność do innych regio-
nów. W ten sposób – tzn. poprzez utrzymywanie optymalnego stosunku kosztów 
i zysków – firmy chcą zapewnić sobie trwałą przewagę konkurencyjną na rynku 
oraz ochronić interesy swoich udziałowców. Trwały rozwój ekonomiczny regio-
nów wymaga zatem planowania i wdrażania działań o charakterze innowacyjnym 
w perspektywie długoterminowej.

Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja potencjału innowacyj-
nego firm funkcjonujących w obrębie klastrów przemysłowych oraz przeszkód 
stojących przed tymi firmami. Intencją autorów jest w szczególności próba spoj-
rzenia na teorię i praktykę tworzenia klastrów przemysłowych jako siły napędowej 
trwałego rozwoju regionalnego oraz wskazanie przedsiębiorcom i twórcom poli-
tyki regionalnej korzyści wynikających ze współpracy. 

Po rozpatrzeniu teoretycznego i praktycznego zarysu sytuacji związanej z kla-
strami, niniejszy artykuł analizuje dwa wschodnioeuropejskie regiony w Polsce 
i Niemczech, rozpatrując konfigurację czterech wymiarów diamentu Portera 
w zakresie istnienia zasobów innowacyjnej siły napędowej w obu regionach. 
Zaprezentowano analizę porównawczą wyników empirycznych każdego wymiaru, 
która prowadzi do kontrastowego omówienia profili regionalnych Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Kostrzyn–Słubice oraz Brandenburgii. Całość zamykają wnioski 
i implikacje dla firm, instytucji regionalnych i przyszłych badań. 

Zarys sytuacji

innowacyjność w krajach postkomunistycznych

Innowacyjność w krajach postkomunistycznych jest nadal raczej słabo zaryso-
wana. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) przeznaczają na działalność 
badawczo-rozwojową średnio o połowę mniej aniżeli kraje rozwinięte, pomimo 
stałego wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) od początku lat dziewięćdzie-
siątych [OECD, 2005]. Mimo, iż Polska do końca ubiegłej dekady postrzegana 
była jako kraj o bardziej zaawansowanym procesie transformacji społeczno-go-
spodarczej [Lungwitz, Preusche, 2000], od kilku lat systematycznie zaczyna 
zostawać w tyle za pozostałymi krajami EŚW, a przepaść gospodarcza pomiędzy 
Polską a rozwiniętymi krajami Europy nadal się powiększa. Analizując innowa-
cyjność krajów postkomunistycznych warto również nadmienić, że nowe państwa 
członkowskie Unii Europejskiej (UE) jedynie w około 4% (per capita) dorównują 

oik.indd   22 2008-08-06   13:58:11



23Zastosowanie diamentowego modelu przewagi konkurencyjnej

aktywnością w zakresie patentowania nowych wynalazków zachodnim państwom 
[OECD, 2005]. Na każdy wniosek patentowy złożony w Europejskim Biurze 
Patentowym przez dawny kraj komunistyczny przypada nie mniej niż 25 patentów 
zgłoszonych przez podmioty działające w krajach zachodnich. 

Kolejnym ważnym czynnikiem analizy innowacyjności w krajach EŚW jest 
dziedzictwo historyczne byłego systemu. Badania sugerują, że praktyka centralnego 
planowania w dawnych gospodarkach socjalistycznych mogła oddziaływać na roz-
wój działań innowacyjnych w tym regionie Europy w pierwszej dekadzie transfor-
macji systemowej. Stworzenie klimatu korzystnego dla działań innowacyjnych było 
ograniczone w gospodarce centralnie planowanej [Hanson, Pavitt, 1987]. Głównym 
uczestnikiem badań w poprzednim systemie polityczno-ekonomicznym była Aka-
demia Nauk, natomiast działalność badawczo-rozwojowa prowadzona w pojedyn-
czych firmach była niezwykle rzadka. Takimi pojedynczymi firmami były zwykle 
duże kombinaty przemysłowe. Drobna przedsiębiorczość z małymi wyjątkami prak-
tycznie nie istniała. Państwo posiadało i kontrolowało większość podmiotów dzia-
łających w gospodarce centralnie planowej. Ten brak małych i średnich przedsię-
biorstw oznacza również brak wyspecjalizowanych dostawców, a ci z kolei stanowią 
kluczowy element innowacyjności w systemie kapitalistycznym. Należy również 
podkreślić, że pojęcie innowacyjności w systemie gospodarki centralnie planowa-
nej najczęściej ograniczało się do wąskiej definicji „wynalazku”. Wynalazcy i inży-
nierowie byli nagradzani za swoje osiągnięcia w zakresie wynalazczości i stawali 
się szanowanymi członkami społeczeństwa. Mimo, iż w ten sposób innowacyjność 
zyskiwała nieformalnie aprobatę, gospodarka socjalistyczna zdominowana była 
przez produkcję na dużą skalę, biurokratyczny system i zachowania technokra-
tyczne, które ograniczały rozwój innowacyjności.

Według Portera jednym z kluczowych warunków trwałej przewagi konkuren-
cyjnej krajów jest obecność popytu: “Sophisticated and demanding buyers pressure 
local firms to meet high standards in terms of product quality, features and service. 
The presence of sophisticated and demanding buyers is as, or more, important 
to sustaining competitive advantage as to creating it. Local firms are prodded to 
improve and to move into newer and more advanced segments over time, often 
upgrading competitive advantage in the process.” [Porter, 1990, s. 89–90]. Pod-
mioty odpowiedzialne za „proces innowacyjności” w gospodarkach centralnie 
planowanych nie były zachęcane do współpracy z klientem. Tego typu współpraca 
miała rzadko miejsce i musiała być zatwierdzona przez władze centralne. 

Ogólny zarys innowacyjności w analizowanych regionach

Rozpad systemu komunistycznego w Polsce spowodował rozległe zmiany społecz-
no-gospodarcze [Robinson, 1999]. Ponad trzy czwarte firm działających obecnie na 
polskim rynku nie istniało 16 lat temu. Rozwój sektora prywatnego w Polsce można 
podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap miał miejsce na początku lat osiemdziesiątych, 
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gdy podjęto próbę zreformowania gospodarki centralnie planowej [Aggestam, 2004]. 
Próba ta polegała między innymi na usunięciu niektórych barier handlowych oraz na 
umożliwieniu – w ograniczonym zakresie – tworzenia małych i średnich przedsię-
biorstw [Robinson, Tomczak-Stepien, 2000]. Po załamaniu się systemu komunistycz-
nego w 1989 roku usunięto przeszkody związane z rozwojem drobnej przedsiębior-
czości i wprowadzono reformy sektora państwowego, czego skutkiem było powstanie 
dużej liczby prywatnych firm. Trzeci etap nastąpił wraz z rozpoczęciem samoregulacji 
rynkowej w 1992 roku. W tym okresie nastąpił znaczny wzrost bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych, a tempo tworzenia nowych polskich przedsiębiorstw zmniejszało 
się wraz z rosnącą liczbą niewypłacalnych firm na skutek braku kapitału i wzrastającej 
konkurencji [Kewell, 2002; European Commission, 2005a].

Druga gospodarka postsocjalistyczna wybrana do analizy to region Niemiec 
Wschodnich, dawnego NRD. Niemcy Wschodnie po upadku komunizmu skorzystały 
z pomocy zamożnych Niemiec Zachodnich, z drugiej strony jednak doświadczyły 
najbardziej gwałtownego zakończenia dawnego systemu. Szybkie tempo procesu 
jednoczenia Niemiec sprawiło, że firmy w Niemczech Wschodnich musiały bardzo 
szybko osiągnąć poziom jakości i wydajności typowy dla podmiotów w Niemczech 
Zachodnich, aby przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Zachodnie 
firmy w wielu przypadkach dokonywały przejęć podmiotów wschodnioniemieckich. 
Znaczną rolę odegrała w tym kontekście utworzona przez państwo spółka Treuhand, 
która systematycznie likwidowała dawny sektor państwowy na korzyść rozpo-
wszechniania się podmiotów sektora prywatnego, głównie pochodzących z Niemiec 
Zachodnich. Ostrym kontrastem względem innych gospodarek transformacyjnych 
jest znacząca liczba zachodnich inwestycji i kadry kierowniczej, która w później-
szym czasie napłynęła do tego regionu [European Commission, 2005b]. To istotne 
czynniki w rozwoju innowacyjności w tej części Europy. 

Regiony wybrane do analizy – województwo lubuskie i Brandenburgia – są 
traktowane jako „mniej uprzywilejowane” z uwagi na dużą zależność od rolnictwa 
[Rosenfels, 2002]. Takie regiony często postrzegane są jako obszary zewnętrznej 
migracji, których populacja kieruje się w celach zarobkowych do większych aglo-
meracji miejskich. Kolejnym atrybutem takich regionów jest istnienie przestarza-
łych ośrodków przemysłowych zdominowanych przez pracochłonne branże. Oba 
te czynniki mają wpływ na osłabienie rozwoju ekonomicznego regionu poprzez 
odpływ wykwalifikowanych i przedsiębiorczych osób. W związku z tym polityka 
regionalna powinna koncentrować się na otwieraniu perspektyw dla kapitału ludz-
kiego istniejącego w regionie w równym stopniu, co na przyciąganiu atrakcyjnych, 
lecz często mobilnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Idea klastrów regionalnych łączy przedsiębiorczość z tworzeniem tak zwanych 
„sieci opartych na wiedzy”. Strategia ta zakłada ścisłą współpracę lokalnych firm 
i instytucji w zakresie umiejętności i know-how. Rozwój regionalny następuje 
zatem poprzez utworzenie klimatu sprzyjającego wymianie i wykorzystaniu wie-
dzy przez lokalne podmioty [Porter, 1990]. 
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podstawy teoretyczne

regionalne klastery i łańcuch wartości portera

Koncepcja specjalizacji regionalnej i okręgów przemysłowych nie jest 
nowym zjawiskiem. Już Marshall [1890] zauważył, że wiedza i know-how gro-
madzą się w regionach wspierając tworzenie nowych, innowacyjnych idei. Pod-
czas rewolucji przemysłowej w Europie społeczności były zogniskowane wokół 
dostępnych zasobów. Przykładem jest przemysł włókienniczy, który skupiał się 
przede wszystkim na obszarach znajdujących się blisko surowców w postaci 
wełny lub blisko portów morskich w przypadku importowania bawełny. Fabryki 
lokalizowano w pobliżu źródeł wody, która stanowiła integralną część procesu 
wytwórczego, a także była niezbędna przy generowaniu mocy. Firmy włókien-
nicze współpracowały ze sobą w zakresie badań i rozwoju, nowych technologii 
i sprzedaży. Lokalna koncentracja przemysłu sprzyjała tworzeniu nowych miejsc 
pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Klaster przemysłowy można zdefiniować jako skupisko geograficzne firm, 
które współpracują ze sobą w zakresie wiedzy, technologii i infrastruktury, aby 
tworzyć wysoce innowacyjny klimat w regionie i wspierać rozwój uczestników 
klastra [Porter, 1998b]. Klaster często jest zlokalizowany w pobliżu uniwersyte-
tów lub innych placówek naukowo-badawczych co wyzwala znaczny potencjał 
innowacyjny [Audretsch, Stephan, 1996]. Obejmuje podmioty konkurencyjne, 
dostawców, dystrybutorów i klientów. W związku z tym pomiędzy organizacjami 
istnieją powiązania pionowe w zakresie kupna, sprzedaży i wkładu badawczo-ro-
zwojowego (elementy wspólne) oraz powiązania poziome w zakresie wymiany 
komplementarnych produktów i usług (elementy komplementarne). Wymiana 
poszczególnych zasobów w ramach klastra pozwala osiągnąć firmom trwałą prze-
wagę konkurencyjną. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na ideę „generycznego łańcucha war-
tości” autorstwa Portera [1995]. Klasycznym przykładem klastrów optymalnie 
wykorzystujących łańcuch wartości jest branża samochodowa. Po utworzeniu 
zakładu produkcyjnego w danym regionie, sieci dostawców części samochodo-
wych i dystrybutorów przenoszą tam swoją działalność. Jest to pierwszy etap 
w czteroetapowym procesie tworzenia optymalnego łańcucha wartości zapropo-
nowanym przez Portera. Drugi etap obejmuje lokalizację poziomych branż lub 
firm, które zapewniają komplementarne produkty lub usługi wykorzystując przy 
tym podobne technologie i metody dostawcze. Trzeci etap obejmuje lokalizację 
kluczowych instytucji, które posiadają szczególne zasoby w zakresie technologii, 
informacji, finansów lub infrastruktury (instytucje badawcze, agencje nierucho-
mości, uniwersytety, fundusze wysokiego ryzyka, banki itp.). Ostatni etap zwią-
zany jest z zaangażowaniem samorządów lokalnych w działalność klastra. Rola 
rządu i agencji rządowych jest w tym kontekście organiczona. Według Portera rząd 
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powinien być jedynie „mediatorem,” „pośrednikiem”, „inicjatorem”, „uczestni-
kiem” i „słuchaczem”, który wspiera rozwój klastra poprzez tworzenie możliwości 
owocnego dialogu pomiędzy jego uczestnikami [Porter, 1998a]. 

Kluczowe wyznaczniki konkurencyjnego klastra

W celu odniesienia sukcesu, klaster musi być konkurencyjny, a jego konkuren-
cyjność zależy od siły napędowej, jaką jest innowacyjność. Porter [1990] prezen-
tuje tzw. „Diamond Model for Competitive Advantage”, który pierwotnie zasto-
sował w analizie konkurencyjności krajów, tworząc ranking ich innowacyjności. 
Innowacyjność można zdefiniować jako tworzenie i dystrybucję nowych pomy-
słów, przekształcanie nowych pomysłów w wartość komercyjną, a także rozwija-
nie nowych produktów i procesów [Schumpeter, 1934; Roberts, 1981].

Niniejszy artykuł wykorzystuje diamentowy model przewagi konkurencyjnej 
(por. rys. 1) jako główne narzędzie analizy potencjału innowacyjnego omawia-
nych regionów. Ten model przewagi konkurencyjnej obejmuje cztery grupy czyn-
ników. Im intensywniejsze wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi grupami, tym 
większa produktywność i wydajność innowacyjna w danym regionie. 

Diament konkurencyjności portera

Poniższe cztery wyznaczniki to według Portera [1990] siły, które sprzyjają 
podejmowaniu i realizacji innowacyjnych działań:
1. Strategia i struktura firmy oraz jej konkurenci – własna strategia organizacji 

(wizja, misja, wspólne wartości), sposób zarządzania firmą, a także otoczenie 
przedsiębiorstwa, w szczególności rywalizacja pomiędzy konkurentami. Firmy 
zlokalizowane blisko siebie (klastry przemysłowe) mają pełniejszą wiedzę 
o strategiach stosowanych przez konkurentów, ich mocnych i słabych stronach. 

 Strategia, struktura,
konkurenci 

 

Warunki zasobowe 

 

Branże powiązane/
wspierające

Warunki popytowe 

Rząd
 

Szansa
 

 
 

rysunek 1. Diamentowy model przewagi konkurencyjnej portera
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Ta wiedza może w istotny sposób motywować firmę do ciągłego wprowadzania 
innowacji, aby odróżniać się od swoich konkurentów i utrzymywać wysoką 
pozycję rynkową. 

2. Warunki zasobowe – szczególne czynniki produkcji dostępne dla wybran-
ych firm, jak wykwalifikowana siła robocza, określona infrastruktura, zasoby 
kapitałowe, instytucje edukacyjne itp. Trudne do skopiowania przez inne firmy 
mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej.

3. Warunki popytowe – charakter rynku macierzystego firm, w szczególności 
obecność wymagających klientów lokalnych. Wymagający konsumenci 
zmuszają firmę do zapewnienia wysokiej jakości produktów/usług oraz do 
działań innowacyjnych. Implikuje to również konieczność stałej i bliskiej 
współpracy z klientami. Porter [1990] uważa, że jeśli firmy są w stanie spełnić 
wymagania lokalnego klienta, przygotowane są do odniesienia sukcesu na 
rynkach globalnych.

4. Branże powiązane/wspierające – branże/firmy, które posiadają wspólne tech-
nologie, zasoby, kanały dystrybucji, klientów i które wytwarzają komplemen-
tarne produkty/usługi. Klaster przemysłowy umożliwia powstanie efektów 
synergicznych wspólnych działań tych firm. Ta grupa czynników obejmuje 
również współpracę z dostawcami.

Metodologia

Wyniki prezentowane w niniejszym artykule opierają się na danych uzyska-
nych w badaniu ankietowym przeprowadzonym latem 2006 roku. Kwestionariusz 
został sporządzony w języku angielskim, a następnie przetłumaczony na język 
polski i niemiecki („double translation process”). Ankieta składa się z trzech czę-
ści: pierwsza obejmuje podstawowe dane o firmie (rok utworzenia, forma prawna, 
branża), druga jest związana z jej efektywnością (obroty firmy), natomiast trzecia 
jest podporządkowana wymiarom „diamentu Portera”.

Do dyrektorów/właścicieli małych i średnich firm działających w analizowa-
nych regionach w Polsce i w Niemczech Wschodnich wysłano w sumie 57 kwe-
stionariuszy. Wskaźnik zwrotu wynosi 42%. W ostatecznej analizie uwzględniono 
20 kompletnych ankiet. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę odpowiedzi, 
wyniki badania należy traktować jako ekspoloratywne. Warto jednak nadmienić, 
że istotnym celem badania ankietowego było również uzyskanie komentarzy i opi-
nii firm dotyczących innowacyjnych uwarunkowań regionalnych oraz interakcji 
z lokalnymi podmiotami sektora prywatnego i publicznego. 

Firmy wybrane na respondentów w Polsce znajdują się w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej Kostrzyn–Słubice w województwie lubuskim. Region ten zamiesz-
kuje około 1 milion mieszkańców, wśród których ok. 42% znajduje się w wieku 
produkcyjnym. Region ten posiada siłę roboczą wykwalifikowaną w poniższych 
sektorach: produkcja papieru, przetwórstwo chemiczne, produkcja materiałów 
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budowlanych, produkcja maszyn, elektronika, przetwórstwo żywności, przetwór-
stwo drewna i wyroby włókiennicze. PKB per capita w tym regionie w 2002 roku 
stanowił 40,8% średniej Unii Europejskiej i 80% średniej krajowej [Eurostat, 
2005]. Spośród dziewiętnastu firm, do których wysłano kwestionariusz, jedenaście 
odpowiedziało. W analizie uwzględniono 10 kompletnych ankiet.

W Brandenburgii – niemieckim regionie graniczącym na wschodzie z woje-
wództwem lubuskim – wybrano na respondentów przedsiębiorstwa zakwalifiko-
wane przez Komisję Rozwoju Ekonomicznego Brandenburgii jako firmy o naj-
większym wzroście. Brandenburgia otacza miasto stołeczne Berlin, lecz nie jest 
objęta władzą administracyjną stolicy Niemiec. Populacja regionu wynosi około 
2,6 miliona. PKB per capita w 2002 roku stanowił 74,4% średniej UE i 67,7% 
średniej krajowej [Eurostat, 2005]. Region ten posiada siłę roboczą wykwalifiko-
waną w poniższych sektorach: biotechnologia/nauki przyrodnicze, przemysł lot-
niczy, media i komunikacja, motoryzacja, produkcja żywności, produkcja energii, 
przemysł drzewny, tworzywa sztuczne, logistyka, przemysł metalowy/mechatro-
nika, biopaliwa/paliwa oparte na oleju mineralnym, optyka, kolejnictwo oraz tury-
styka. Badanie ankietowe objęło trzydzieści osiem firm niemieckich. Otrzymano 
trzynaście odpowiedzi. W analizie uwzględniono 10 kompletnych ankiet.

Wyniki empiryczne 

Firmy, które wzięły udział w badaniu powstały w większości przypadków po 
roku 1990 (90% polskich i 80% wschodnioniemieckich firm). Większość firm 
w obu krajach posiada formę prawną „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” 
(80% w Polsce i 90% w Niemczech Wschodnich). 50% polskich firm działa w sek-
torze „usługi”, 20% w sektorze „produkcja”, 15% w branży elektronicznej i 15% 
w transporcie. Jedna trzecia firm wschodnioniemieckich działa w przemyśle che-
miczno-farmaceutycznym, kolejne 30% w sektorze „usługi” i 10% w sektorze 
„elektronika/IT”. Ponadto 30% firm działa w sektorze „produkcja”. 

Firmy niemieckie są silniejsze pod względem ekonomicznym w porównaniu do 
polskich firm. 30% polskich przedsiębiorstw posiada roczne obroty w wysokości 
do 1 miliona euro, a 70% od 1 do 10 milionów euro. Natomiast 30% firm niemiec-
kich uzyskuje obroty w wysokości od 1 do 10 milionów euro rocznie, natomiast 
70% od 10 do 100 milionów euro.

W odniesieniu do czterech wymiarów „diamentu Portera”, respondenci na pię-
ciopunktowej skali oceniali atrakcyjność danych uwarunkowań. Poniższe wykresy 
(rys. 2–5) przedstawiają szczegółowe wyniki dla każdego wymiaru diamentu w uję-
ciu regionalnym (wartości średnie). „Diament Portera” umożliwia również porów-
nanie konfiguracji badanych regionów na zagregowanym poziomie (rys. 6).

Innowacyjne strategie, struktury organizacyjne dopasowane do warunków oto-
czenia oraz silna konkurencja pomiędzy firmami mogą w istotny sposób przy-
czynić się do wzrostu konkurencyjności regionu. Choć niski poziom konkuren-
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cyjności może być atrakcyjny dla nowych firm, jednak w dłuższej perspektywie 
silna lokalna rywalizacja zwiększa elastyczność i innowacyjność firmy. Ponadto, 
jak już wspomniano, firmy konfrontowane z silną rywalizają na rynku lokal-
nym są lepiej przygotowane do konkurowania na rynkach globalnych. Między 
badanymi regionami występują istotne różnice w zakresie stopnia konkuro-
wania pomiędzy firmami (rys. 2). Polskie firmy muszą rywalizować z innymi 
podmiotami w regionie znacznie bardziej aniżeli firmy wschodnioniemieckie. 
Rezultatem tej ostrzejszej rywalizacji nie jest jednak wyższy poziom innowacyj-
ności produktów i procesów polskich przedsiębiorstw. Intesywna konkurencja 
w województwie lubuskim może jednak mieć związek z wyższym poziomem 
zmian organizacyjnych polskich firm.
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Jak wcześniej zdefiniowano, warunki zasobowe odnoszą się do czynników 
produkcyjnych, które są trudne do skopiowania przez podmioty konkurencyjne 
i przez to stanowią źródło przewagi rynkowej. Może to być wysoko wykwali-
fikowany personel lub atrakcyjna lokalizacja. Jak pokazano na rys. 3, istnieją 
znaczne różnice w ocenie warunków zasobowych pomiędzy polskimi i nie-
mieckimi respondentami. Firmy w Brandenburgii oceniają swój region korzyst-
niej w odniesieniu do występowania takich zasobów, jak wykwalifikowana siła 
robocza, instytucje edukacyjne oraz patenty i technologie. Natomiast w zakresie 
dostępności surowców i ogólnych korzyści z lokalizacji przedsiębiorstwa, polskie 
firmy postrzegają województwo lubuskie jako bardziej atrakcyjne.

Konkurencyjność regionu jest również zdeterminowana przez wymagających 
klientów, którzy zmuszają firmy do stałego wprowadzania rozwiązań innow-
acyjnych i udoskonalania swoich produktów/usług. Ponadto, wymagające 
warunki rynkowe implikują konieczność szybkiego przyswajania nowych 
trendów i metod produkcji. W ten sposób warunki popytowe przyczyniają 
się do wzrostu konkurencyjności regionu. Analiza porównawcza w zakresie 
warunków popytowych wskazuje niemalże zgodne profile obu omawianych 
regionów (rys. 4).

W Polsce i w Niemczech Wschodnich firmy postrzegają swoich klientów 
jako bardzo wymagających i otwartych na nowe produkty i usługi. Klienci na 
rynku międzynarodowym zostali w obu regionach zidentyfikowani jako najbar-
dziej wymagający. Należy również dodać, że polskie firmy postrzegają lokanych 
konsumentów jako bardziej wymagających aniżeli firmy wschodnioniemiec-
kie. Wymagania środowiskowe w obu regionach nie stanowią znacznej bariery 
w prowadzeniu firmy.

rysunek 4. Warunki popytowe w ujęciu regionalny
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Konkurencyjność regionu jest również uzależniona od istnienia i intensywnej 
współpracy z firmami i instytucjami w regionie, które wspierają ich działalność 
poprzez wymianę poszczególnych zasobów. Współpraca regionalna wiąże się 
m.in. z oszędnościami logistycznymi, sprawniejszą wymianą informacji i nowych 
idei oraz łatwiejszą realizacją innowacyjnych projektów. W tym zakresie badane 
regiony wykazują istotne różnice (rys. 5). Największe z nich występują w oce-
nie współpracy z podmiotami konkurencyjnymi. W przeciwieństwie do firm 
wschodnioniemieckich, polscy respondenci oceniają negatywnie te uwarunkowa-
nia regionalne. Nieco lepiej postrzegają wsparcie publiczne dla firm. Niemniej 
wysiłki instytucji publicznych na rzecz wspierania rozwoju firm w regionie są 
znacznie wyżej cenione przez respondentów w Brandenburgii. Istnienie lokalnej 
sieci wyspecjalizowanych dostawców oraz współpraca z nimi są w obu regionach 
oceniane pozytywnie. W tym zakresie nie występują żadne różnice.

rysunek 5. Współpraca międzybranżowa w ujęciu regionalny

Analiza porównawcza konkurencyjności obu regionów 

Profil regionalny przedstawiony na rys. 6 wskazuje na wyraźne niedostatki 
województwa lubuskiego w zakresie kluczowych uwarunkowań osiągnięcia prze-
wagi konkurencyjnej. Region ten charakteryzuje ograniczony dostęp do istotnych 
czynników produkcyjnych oraz niedostateczna współpraca z branżami powią-
zanymi/wspierającymi. To istotne czynniki hamujące rozwój gospodarczy tego 
regionu. Pomimo iż sytuacja konkurencyjna Brandenburgii jest stosunkowo lep-
sza, tam również istnieją znaczne niedobory w zakresie uwarunkowań zasobo-
wych i popytowych. Wyróżnikiem tego regionu jest jednak sieć współpracujących 
ze sobą firm i instytucji publicznych wspierających innowacyjność lokalnych 
podmiotów. Powstanie efektów synergicznych wspólnych działań może okazać 
się kluczowe w kompensowaniu niedoborów zasobowych oraz inicjowaniu dyna-
micznego rozwoju ekonomicznego w regionalnym klastrze. 
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Tworzenie i rozwój konkurencyjnych klastrów przemysłowych może być rów-
nież hamowane przez czynniki związane z dziedzictwem poprzedniego systemu, 
jak np. przestarzała infrastruktura, brak tradycji w zakresie przedsiębiorczości 
czy niestabilność otoczenia prawno-ekonomicznego [Ionescu, 2003]. W celu uzy-
skania pełniejszego obrazu strukturalnych uwarunkowań innowacyjności w bada-
nych regionach, respondenci zostali poproszeni o wskazanie przeszkód w tym 
zakresie. Polscy przedsiębiorcy postrzegają tworzenie przewagi konkurencyjnej 
regionu jako trudniejsze. W szczególności wskazują na wyższe ryzyko gospo-
darcze, niską elastyczność organizacyjną firm, ograniczony dostęp do kapitału, 
brak wykwalifikowanej kadry, trudny dostęp do informacji rynkowej i nowych 
technologii, a także brak otwartości klientów na nowe produkty/usługi. Niska ela-
styczność organizacyjna i ograniczony dostęp do informacji rynkowej to z kolei 
najtrudniesze bariery innowacyjności w Brandenburgii. 

Wnioski 

Wyniki badania sugerują, że tworzenie innowacyjnych klastrów jest słabiej 
rozwinięte w polskim regionie. Firmy w Brandenburgii są bardziej świadome 
korzyści wynikających z tworzenia klastrów i otwarte na tego typu strategię roz-
woju innowacyjności w regionie. Natomiast sektor prywatny w województwie 
lubuskim zdominowany jest przez jednoosobowe, luźno powiązane podmioty, 
którym często brakuje kapitału finansowego. Również brak kapitału społecznego, 
w szególności nieufność i brak otwartości na zmiany, jest tu częściej akcentowany 
jako bariera aniżeli brak umiejętności czy wiedzy. Wyzwaniem dla polskich firm 
jest zatem zintensyfikowanie współpracy z innymi uczestnikami rynku, w tym 
z sąsiednich regionów (również wschodnioniemieckich), oraz zwiększenie otwar-
tości na nowe, innowacyjne działania. Podobnie lokalne agencje rozwoju mogą 

rysunek 6. Zagregowany profil regionalny
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aktywnie przyczynić się do rozwoju innowacyjności regionu poprzez stworzenie 
atmosfery wzajemnego zaufania oraz uwzględnienie w programach edukacyjnych 
takich elemetów, jak komunikatywność czy praca zespołowa. Natomiast przyszłe 
badania powinny podjąć próbę analizy wpływu wartości kulturowych na wyróż-
nione wymiary diamentowego modelu przewagi konkurencyjnej Portera. Wiedza 
w tym zakresie może również w istotny sposób przyczynić się do pokonania barier 
w rozwoju innowacyjności regionu.
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ZAStOSOWANie DiAMeNtOWeGO MODeLU prZeWAGi 
KONKUreNcYJNeJ pOrterA W iDeNtYFiKAcJi pOteNcJAŁU 
iNNOWAcYJNeGO reGiONÓW

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja potencjału innowacyjnego firm 
poprzez wykorzystanie diamentowego modelu przewagi konkurencyjnej Portera. 
Przedmiotem analizy są małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące w obrębie 
klastrów przemysłowych w dwu sąsiadujących ze sobą regionach: Branderburgii 
w Niemczech Wschodnich i województwie lubuskim w Polsce. Intencją autorów 
jest w szczególności wskazanie przedsiębiorcom i twórcom polityki regionalnej 
korzyści wynikających z wzajemnych interakcji.

AppLicAtiON OF pOrter’S DiAMOND MODeL 
OF cOMpetitiVe ADVANtAGe iN iDeNtiFYiNG iNNOVAtiVe 
pOteNtiAL OF reGiONS

Abstract

Using Porter’s diamond model of competitive advantage, the paper aims to 
identify innovative potential of small and medium sized enterprises located in 
two regions of structural change: Brandenburg in Eastern Germany and Lubusz 
Province in Poland. A crucial intention of the authors is to demonstrate a catalyst 
effect of industrial cluster formation on firm innovation propensity and sustained 
regional development as well as to make entrepreneurs and local policy makers 
more conscious about advantages of reciprocal interactions. 
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KU ZArZĄDZANiU KApitAŁeM LUDZKiM – ciĄGŁY cZY 
NieciĄGŁY cHArAKter ZMiANY W ZArZĄDZANiU?

Uzasadnienie podjęcia problemu

Problematyka tworzenia wiedzy użytecznej dla zarządzających od lat jest 
przedmiotem rozważań [Campbell, Daft, Hulin, 1982; Tranfield, Denyer, 2004]. 
Szczególnie dużo emocji pojawia się przy tworzeniu wiedzy dotyczącej bezpo-
średnio problematyki ludzi w organizacjach [Pfeffer, Sutton, 1999]. Mimo popu-
larnego ostatnio nastawienia na działania i efekty, w powstawaniu wiedzy użytecz-
nej, ważne są także słowa i dyskusja (dyskurs) [Phillips, Lawrence, Hardy, 2004]. 
Rozmowy i słowa możnaby nawet uznać za początek rozumnego (nie impulsyw-
nego, nie instynktownego) działania i organizacji [Collins, 1981]. Jednocześnie, 
aby rozsądnie się zachowywać nie wystarcza jedynie tworzenie słów. Rzecz 
bowiem nie w sprytnym rozważaniu, gdyż „sprytne rozmowy pomagają teraz [–] 
sprytne działania pomagają później” [Pfeffer, Sutton 2000, s. 43]. Słowa powinny 
mieć konsekwencje dla działania. W tym ujęciu dżungla terminów [Koontz, 1980] 
staje się szansą, a nie problemem dla zarządzających. Jest podstawą kreatywności 
i nowości. Dzieje się tak, gdy próbuje się zrozumieć praktyczne konsekwencje 
nowych koncepcji posługujących się innymi słowami. Wprowadzenie nowego lub 
wzmocnienie (odkrycie od nowa) terminu kiedyś znanego, zapożyczonego z innej 
teorii, rodzi pytanie o ewentualne konsekwencje, jakie społeczny sens danego 
słowa wywoła w zarządzaniu. Symulowanie konsekwencji słów, tworzenie reali-
stycznych wyobrażeń zmian, wynikających z używania owych słów kluczowych 
(zarodek koncepcji), stanowi na tym tle warunek racjonalnego zarządzania. Dys-
kusja pomiędzy zwolennikami różnych koncepcji jest odwzorowaniem poznaw-
czego procesu współdziałania pomiędzy istniejącymi kognitywnymi strukturami 
i nowym doświadczeniem oraz ideami. 

* prof. dr hab. Janusz Strużyna jest kierownikiem Katedry Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
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Przyjmując takie założenia, w poniższym tekście podjęto próbę rozważenia 
konsekwencji, jakie dla działań menedżerów (różnych szczebli i funkcji) może 
nieść zastąpienie słów „zarządzania zasobami ludzkimi” (ZZL) na aktualnie modne 
słowa „zarządzanie kapitałem ludzkim” (ZKL). Utworzenie porządku pomiędzy 
tymi pojęciami nie wydaje się łatwe. Pobieżne, wycinkowe studia prowadzą do 
niejednoznacznych wniosków i komplikowania się konsekwencji praktycznych 
wykorzystania wspomnianych słów. W ogólnym, słownikowym znaczeniu kapitał 
może być traktowany, jako forma zasobu [The New Encyklopedia…, 1993, s. 830]. 
Taka relacja oznaczałaby, iż zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje swym 
przedmiotem zarządzanie kapitałem ludzkim. Jednak wykorzystywana w litera-
turze idea kapitału ludzkiego, znacznie przekracza granice organizacji i jest odno-
szona również do poziomu ponad organizacyjnego [Romer, 1987]. W efekcie relacja 
ZZL–ZKP odwraca się. W literaturze polskiej i nie tylko, można także spotkać sta-
nowiska, zgodnie z którym ZZL zostanie zastąpione prawdopodobnie przez ZKL. 

W świetle już tylko tych możliwości stworzenie podstaw do szerszego porów-
nania wydaje się potrzebne. I temu zadaniu została poświęcona ta praca.

Autor liczy na to, że po lekturze czytelnik wypracuje osobiste stanowisko 
względem odpowiedzi na pytanie: czy, a dalej ewentualnie, czym istotnym różnią 
się koncepcja ZZL od ZKP?

Tekst powstawał z nadzieją na to, że stanie się przydatny dla trzech ważnych 
grup czytelników:
1. dla badaczy, którzy poprowadzą dalsze studia i rozpracują konsekwencje 

używania pojęć ZKL i ZZL, 
2. dla studentów, dla których ma być zachętą do dyskusji na seminarium, 
3. dla praktyków, którym powinien dostarczyć argumentów do decyzji o potrze-

bie i skali zmian, jakie wywołać może wprowadzenie koncepcji zarządzania 
kapitałem ludzkim w firmach. 
Z punktu widzenia teoretycznego praca ta będzie miała charakter wspomaga-

jący konstruowanie koncepcji współczesnego zarządzania ludźmi w organizacji.
Uszczegóławiając zakres praktycznych celów opracowania można zasugero-

wać, że tekst powinien menedżerom dostarczyć argumentów do przygotowania się 
do decyzji między innymi w takich ważnych kwestiach jak:
– Czy w strukturach organizacyjnych wprowadzać i na jakim szczeblu nową 

komórkę zarządzania kapitałem ludzkim? 
– Jaka powinna być zależność pomiędzy dotychczasowymi działami zarządzania 

zasobami ludzkimi i ewentualnymi nowymi działami zarządzania kapitałem 
ludzkim? 

– Na jakie problemy może natrafić kierownictwo w momencie wprowadze-
nia koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w miejsce lub równolegle do 
zarządzania zasobami ludzkimi?
Całość opracowania bardziej ma charakter głosu w dyskusji niż jednoznacz-

nego i spójnego, zamkniętego zestawienia różnic. 
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Metoda

Podstawowe czynności badawcze podjęte poniżej można sprowadzić do iden-
tyfikowania, porządkowania, porównania i komentowania wyróżników obu kon-
cepcji. Treść artykułu została opracowana w oparciu o studia literatury przedmiotu. 
Źródła informacji dobrano w ten sposób, aby możliwe było zwrócenie uwagi czy-
telnika na różnice i podobieństwa pomiędzy obiema koncepcjami. W tekście prze-
waża przy tym wątek różnic, gdyż to one, wydają się być podstawą transformacji 
tego co jest, w to coś, co uznawane jest za nowe. Podobieństwa pełnią w tym przy-
padku rolę pomocniczą we wnioskowaniu na temat głębokości i istotności ewen-
tualnych zmian. Choć większość argumentów oparto na źródłach obcojęzycznych, 
treść tej pracy została także oparta na studiach dorobku polskich autorów pracują-
cych samodzielnie lub pod redakcją takich jak: Ryszard Domański [1994], Alicja 
Sajkiewicz [Pocztowski, 2007 i inne w różnych publikacjach polskich], Dorota 
Dobija [2003], Mieczysław Dobija [1999 i późniejsze], Marta Juchnowicz [2004, 
2007], Anna Lipka [Pocztowski, 2007 i inne w różnych publikacjach polskich], 
Aleksy Pocztowski [2005, 2007], Mirosława Rybak, Piotr Wachowiak [2005], 
Wawrzyniak [2001] i jeszcze wielu innych autorytetów, których wystąpienia są 
znane w środowisku.

W trakcie konstruowania tekstu nie prowadzono szerszej krytycznej dys-
kusji nad stanowiskami różnych badaczy, których myśli zostały wykorzystane 
do podkreślenia różnic. Może zatem się zdarzyć, że czytelnik nie uzna danych 
argumentów różnicujących obie koncepcje. Autor tego tekstu nie traktuje jed-
nak takiej możliwości za wadę. Wręcz przeciwnie wytknięcie wszelkich błędów 
i logicznych niekonsekwencji pomoże w zrozumieniu zjawiska ZKL i ustrzeże 
przed „hura optymizmem”. 

Określając przedmiot badań, przyjęto także, że zarządzanie zasobami ludzkimi 
i zarządzanie kapitałem ludzkim są, każde z osobna, bardziej rodziną koncepcji niż 
jedną koncepcją. Tak określony przedmiot ma bardzo szerokie granice, ale jedno-
cześnie nie jest to argument za odstąpieniem od badania. 

W studiach wykorzystano przede wszystkim analizę porównawczą dwóch 
koncepcji „zarządzania”, które są identyfikowane przez dwa odmienne słowa klu-
czowe: 1) „zasoby ludzkie”, 2) „kapitał ludzki”. 

Wyniki analizy odwzorowano w zestawieniu tabelarycznym. Tabelaryczne 
porównania są wykorzystywane do odwzorowania różnic pomiędzy koncepcjami 
od początków teoretyzowania na temat zarządzania zasobami ludzkimi [Miles, 
1965]. W późniejszych pracach taki sposób porównywania (tabelarycznego) kolej-
nych koncepcji nazywany jest czasami ewolucją poglądów lub genezą ZZL.

Zestawienie różnic pomiędzy obydwoma koncepcjami w tablicy porównawczej 
dotyczyły wybranych kwestii, ważnych z punktu widzenia filozofowania o teorii 
zarządzania. Można bowiem uważać, że teoria organizacji i zarządzania tworzy 
pewien rys filozoficzny dla zrozumienia zjawiska organizowania się i zacho-
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wań ludzi w organizacjach. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi taka 
możliwość jest podkreślana już od lat [Miles, Snow, Meyer, Coleman, 1978], 
a ZZL nie jest jedynym polem takich zastosowań filozofowania [Hofstede, 1978, 
Spender, Scherer, 2007]. Przyjęty poniżej sposób porównywania nie opiera się 
przy tym na poszukiwaniu paradygmatu, co zawsze sprawia trudności [Beh-
ling, 1978], choć zapewne dla takich poszukiwań identyfikacja paradygmatu 
mogłaby być przydatna. Skoncentrowano się na analizowaniu poszczególnych 
różnic i podobieństw, które mają wskazać na odmienności w podejściu do kwe-
stii zarządzania w ujęciu ZKL i ZZL. Takie badania są znane [Styhre, 2002, 
Powell, 2002].

Przeprowadzona analiza porównawcza została oparta jedynie o cztery kryte-
ria znane z filozofii, którymi są: ontologia, aksjologia, epistemologia, metodo-
logia. Potrzeba zwrócenia uwagi na ontologię i epistemologię w rozważaniach 
szczegółowych jest stale podkreślana [Powell, 2001]. Ontologia pozwala zrozu-
mieć strukturę rzeczywistości i problematykę związaną z pojęciami bytu, istoty, 
istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, 
przestrzeni, konieczności i możliwości. W badaniu uznano, że wiedzy o tej pro-
blematyce może dostarczyć rozważenie kwestii: historii, źródeł, granic organiza-
cji, metafory kojarzonej z organizacją (wykorzystywanej analogii), miejsca i roli 
ludzi, w tym kierowników, zdolność do zastępowalności kluczowych składni-
ków koncepcji innymi. Generalnie wybrana charakterystyka odnoszona jest do 
wzajemnych relacji osoba – organizacja – otoczenia. Potrzebę rozważania takich 
relacji akcentuje się nawet w czasopismach o nastawieniu praktycznym [Weymes, 
2004]. Epistemologia nie wydaje się wymagać szerszego wprowadzenia i uza-
sadnienia [Sułkowski, 2005]. Podobnie aksjologia i metodologia są powszech-
nie wykorzystywane w pracach z zakresu modelowania i badania zarządzania. 
Aksjologia wskazuje na zbiór wartości wyznaczających między innymi zacho-
wania ludzi. Kwestie opisujące ten wymiar to: istotne wartości, opozycja i waga 
problemu własności składników tworzących organizację, sposoby podziału war-
tości tworzonej w organizacji. Na pograniczu pomiędzy aksjologią i metodolo-
gią wydaje się ulokowany pomiar wartości. Metodologia opisywana jest przez 
charakterystykę metod badań i sposób podejmowania decyzji na temat rozwoju. 
Decyzje są już od wielu lat traktowane jako istotne dla zrozumienia organizacji 
i zarządzania [March, Simon, 1986]. 

Do powyższego zestawienia kwestii filozoficznych, dodano trzy sprawy spe-
cyficzne dla zakresu zarządzania zasobami ludzkimi: propozycja hasła (misji?), 
lokalizacja w strukturze formalnej i nieformalnej organizacji.
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rezultaty studiów

Rezultaty badań i studiów syntetycznie przedstawiono w tabeli 1. Jej boczek 
stanowią wcześniej wymienione kryteria porównania obu koncepcji, które powią-
zano z czterema zasadniczymi kwestiami filozofii organizacji i zarządzania oraz 
specyficznymi tematami ZZL.

tabela 1. porównanie ZZL i ZKL

Kryterium ZZL ZKL
czas narodzin > 50 lat (1964–1965) > 50 lat (>100)
Źródła inspiracji Teoria zachowań, RBV, niedosko-

nałości istniejącego stanu wiedzy
Teoria ekonomii niedoskonałości 
istniejącego stanu wiedzy

Koncepcja człowieka Niedoskonały, wymagający korekt, 
pełen nieciągłości, niekonsekwencji

Racjonalny, ustrukturyzowany

termin kluczowy Pracownik – pracodawca Właściciel 
Koncepcja granic 
organizacji

Granice określone, zdefiniowane, 
chronione, wpływające na kon-
strukcję życia osoby 

Granice rozszerzające się, definio-
wane indywidualnie

Szansa na zastępo-
walność

Zastępowanie zasobów strategicz-
nych prowadzi do utraty przewagi 
konkurencyjnej. Można zastąpić 
człowieka maszyną, ale wówczas 
traci się przewagę. Potencjał osoby 
można traktować w sposób niezespo-
lony – każdy element składowy może 
w swej części być ważny i udostępnia-
ny organizacji. Dominuje analityczne 
podejście, cząstkowość ujęcia, choć 
dąży się do systemowości myślenia

Jeden rodzaj kapitału można zastą-
pić innym, ale kapitał ludzki poje-
dynczej osoby w zasadzie jest nie-
zastępowalny (choćby ze względu 
na niepowtarzalność doświadcze-
nia). Kapitał osoby tworzy całość. 
Holizm ujęcia jest konsekwencją 
jedności człowieka

Odpowiedzialność 
za los osoby w orga-
nizacji

W kolejności: na tym samym pozio-
mie organizacja – menedżer – lider, 
dalej osoba (koledzy, pracownik), 
na końcu państwo

Osoba, państwo (np. poprzez edu-
kację), organizacja (?)

role kierowników Tworzyć synergię, architekturę, 
kompensować niedoskonałości jed-
nostek, przezwyciężać słabości in-
dywidualnych i zespołowych, oso-
bistych wad, wzmacniać potencjał

Lewarować kapitał osobisty, chronić 
kapitał organizacyjny, tworzyć struk-
tury kapitału oraz procesy jego do-
starczania, zatrzymywać, pomnażać 
kapitał swój własny i organizacji

Kluczowe pytanie 
teorii organizacji 
i zarządzania

Jak zespalać zasoby w zorganizo-
waną całość?

Jak zespalać właścicieli kapitału 
ludzkiego i innych kapitalistów?

Zbiór kluczowych 
aktywności i ich 
rodowód

Praktyki, funkcje, specjalności po-
układane logicznie od wejścia do 
wyjścia pracownika z firmy i odno-
szone do relacji wewnątrz systemu, 
z innymi sferami wewnętrznej dzia-
łalności i z otoczeniem

Zapożyczany z ZZL, choć różnice 
słabo ukazane. Niechętnie wyko-
rzystywane nazwy praktyk z za-
rządzania kapitałem finansowym, 
rzeczowym
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Kryterium ZZL ZKL
trwałość składni-
ków tworzących 
koncepcję

Ustalona (w zasadzie struktura 
i treść podręczników świadczy 
o pewnej powszechnej zgodności 
tematycznej), podzielana przez śro-
dowisko badaczy, struktura, zorien-
towanie na tworzenie zasobów stra-
tegicznych, wspieranie idei KASo, 
nazewnictwo utrwalone

Struktura koncepcji wyłania się 
w dyskusji, pomieszanie pojęć, np. 
zamienianie sformułowania kapitał 
z pojęciem aktywami, kosztami, po-
tencjałem, energią

Metafora organi-
zacji

Kolekcja cennych zasobów (strate-
gicznych)

Grupa kapitalistów

Sposób podejmowa-
nia decyzji o roz-
woju

Na zasadzie zespołowej (nawet, jeśli 
jest to tylko ograniczona grupa Top 
Managemenet Team), ustanawianie 
kontraktów w środowisku prawa 
pracy, układu społecznego (kontrakt 
psychologiczny i społeczny)

Decyzje zindywidualizowane, po-
dejmowane na kanwie prawa cywil-
nego i handlowego

Metody badań Interdyscyplinarne, rozbudowywa-
ne, poszerzane przez różne środowi-
ska, zgrane z metodami zarządzania 
(np. z BSC)

W znacznej części znanych propo-
zycji można odnaleźć jedynie spo-
soby identyfikacji, pomiaru oraz 
zapożyczenia w zakresie rozwoju 
zasobów ludzkich lub edukacji

problem pomiaru Pomiar pośredni, badana np. satys-
fakcja, odczucia, oparty na warto-
ściach osobistych, miary wspól-
notowe (zaangażowanie, klimat, 
kultura). Problemy pomiaru uwy-
puklane. Widoczne są wątpliwości: 
czy uda się rozwiązać identyfiko-
wane problemy

Wartości finansowe, pieniężne, 
pośrednie, wartość, zwrotu, eko-
nomiczne wartości na pierwszym 
miejscu. Problemy uwypuklane 
z nadzieją na ich rozwiązanie

problem własności Ukryty, nie koncentruje na sobie 
uwagi, efekty zaangażowania zaso-
bów stają się własności organizacji. 
Przyjęto, że nie można zawłaszczać 
człowiekiem, a posiadane przez niego 
zasoby są udostępniane w części or-
ganizacji. Udostępnienie nie ma cha-
rakteru konkretnego i mierzalnego

Jawny, koncentruje na sobie uwagę, 
problem podziału prawa własności 
efektów, problem lojalności i wspól-
notowości angażowania kapitału

Sposoby podziału 
tworzonej wartości

Płaca, nagrody, wypłaty Dywidenda, podział nadwyżki, 
zwrot, pomnażanie

istotne wartości Autoteliczne (służebność względem 
innych, satysfakcja itp.)

Pośrednie (pieniądz)

Zogniskowanie uwa-
gi osób działających 
w organizacji

Na przewadze konkurencyjnej ca-
łości, na przyjętej strategii, w osta-
teczności przeżyciu.

Na zwrocie w wymiarze indywi-
dualnym i organizacyjnym. Na po-
większaniu kapitału.

Ukierunkowanie 
działań

Na rozwój organizacyjnej całości 
ewentualnie w równowadze z jed-
nostkami. Deklaracja „bez wyko-
rzystywania pracowników”

Na osiąganie indywidualnej nad-
wyżki, również na zasady podziału 
nadwyżki
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Kryterium ZZL ZKL
Hasło dla służb ZZL 
(tylko dla ZZL nie 
dla ZKL)

ZZL 
strategiczny partner jako część biznesu 

ZZL
jako biznes

Lokalizacja jedno-
stek ZZL w struktu-
rze formalnej

Blisko „góry” Jednostki ZKL ulokowane w zespo-
le najwyższego kierownictwa

Lokalizacja jedno-
stek ZZL w struktu-
rze nieformalnej

Pomiędzy pracownikami i kierow-
nictwem, pomiędzy zespołami

Z właścicielami

Źródło: opracowanie własne.

Dynamiczny rozwój teorii kapitału ludzkiego datuje się od lat sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Decydujące były tutaj prace Schultza [1961] i Beckera [1964]. 
W literaturze spotyka się także pogląd [Kiker, 1966]), że pierwsze prace z zakresu 
KL zostały przedstawione więcej niż sto lat temu (pod koniec XVII wieku) [Gib-
son, Oxley, 2003]. Ekonomicznych korzeni tego podejścia nie można kwestio-
nować. Jednocześnie wydaje się, że dopiero niedawno w słowniku pojawiło się 
zarządzanie kapitałem ludzkim odnoszące się do poziomu pojedynczych organiza-
cji i zarządzania nimi. Trudno jednak z całą odpowiedzialnością taką datę i odpo-
wiedni tekst prekursorski wskazać. Być może były to lata dziewięćdziesiąte.

Również w połowie dwudziestego wieku, ale czerpiąc natchnienie zupełnie 
z innej teorii niż ZKL – teorii zarządzania zasobami (Resource Based View) – 
rodzi się zarządzanie zasobami ludzkimi. Przy tym od samego początku teoria 
wiodąca nie jest precyzyjnie określana. Jedna z pierwszych prac poświęcona 
jest „administrowaniu zasobami ludzkimi” [French, 1964]. Inne opracowanie 
nawiązuje do funkcji zasobów ludzkich [Bakke, 1961]. Są wynikiem dyskusji 
ze zwolennikami stosunków międzyludzkich [Miles, 1965]. ZZL zawsze zwią-
zane było z organizacją i zarządzaniem nią. Co prawda w teorii ekonomii rów-
nież spotykamy zasobowe ujęcie, ale jego źródłem jest właśnie zarządzania, 
a nie odwrotnie [Mathews, 2002].

W latach sześćdziesiątych pomysł na wykorzystanie zasobowego podejścia 
w zarządzaniu problemami ludzi w organizacjach rozpowszechnia się [Ferris, 
Hall, Royle, Martocchio, 2004], a już w latach osiemdziesiątych, w publikacjach 
fachowych twierdzi się, że zarządzanie zasobami ludzkimi jest terminem zako-
rzenionym w słownictwie i strukturach organizacyjnych firm [Ross, 1981]. Na 
początku XXI wieku rodzi się wręcz stwierdzenie, że wiek XX był złotym dla 
zarządzania zasobami ludzkimi [Katz, Melbourne, 2002, s. X]. 

Źródłem ZKL jest ekonomia i paradygmat kapitału. W pierwszym okresie 
koncepcja zmierza do uchwycenia czynników dodatkowych, do rozwiązania pro-
blemu reszty w równaniach rozwoju. Współcześnie odwzorowuje także problem 
czynników wartości poszczególnych firm. 
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ZZL ma swoje źródło w wielu różnych koncepcjach aktywności menedżerskiej 
i organizacyjnej (administracja, funkcja, opozycja wobec innych spojrzeń na sens 
pracy kierowniczej). Zasobowy paradygmat zmierza do rozwiązania problemu 
skuteczności zarządzania i zogniskowania uwagi na przewadze konkurencyjnej 
opartej na zasobach strategicznych.

Inne wydają się także skutki rozwoju obu koncepcji. Dotychczasowy rozwój 
i różnorodność prowadzonych badań, źródeł inspiracji powoduje, że współcześnie 
zarządzanie zasobami ludzkimi odwzorowuje całą rodzinę koncepcji zajmujących 
się sprawami pracowników, a generalnie ludzi w organizacji [Ferris, Hall, Royle, 
Martocchio, 2004]. Stosując metaforę rośliny można byłoby stwierdzić że ZKL 
wyrasta z jednego pnia i rozkorzenia się. ZZL natomiast ma wiele różnych korzeni 
splecionych i powiązanych ideą zasobowego zarządzania. Jednocześnie po latach 
obie koncepcje wydają się być bardziej rodziną koncepcji niż pojedynczymi 
odosobnionymi rozwiązaniami, a ich charakter zaczyna przypominać krajobraz 
kłączy, którego ideę przedstawiono już w literaturze [Chia, 1999]. 

Inna wydaje się wizja człowieka w obu koncepcjach. ZKL odnoszone jest jak 
większość teorii ekonomicznych do racjonalnego, albo probabilistycznego charak-
teru efektów zachowań ludzkich. Homo economicus podejmuje racjonalne decyzje. 
W zarządzaniu człowiek jest bliższy naturze homo sociologicus [Kangas, 1997]. 
Z natury rzeczy jest niedoskonały, co także stanowi o racji kierowania. Nota bene 
kierownicy w tej koncepcji są także niedoskonali i dla jej ukrycia stosują różne 
społeczne techniki, np. racjonalizację po czasie [Dawson, 2003]. Myśląc o racjo-
nalności w ZZL wyraźnie się także twierdzi, że kwestia miar w zarządzaniu zaso-
bami ludzkimi nie jest rozstrzygnięta [Rogers, Wright, 1998] i nawet nie wiadomo, 
czy można ją rozwiązać. Zwolennicy kapitału ludzkiego prezentują w tym zakresie 
w swoich pracach większe nadzieje: ciągle poszukują odpowiedniego uzgodnienia 
i formalizacji. 

ZZL zawsze odwoływało się do podziałów na: pracodawców (zatrudniających) 
i pracowników (zatrudnionych). Można się o tym przekonać studiując spisy treści 
i zawartość podręczników. W konwencji kapitału akcentowane są nieco inne role: 
właściciel, inwestor, zarządca (funkcja kontrolna?), o czym przekonują z kolei 
podręczniki finansów i rachunkowości. Możliwy jest tutaj także podział na aktyw-
nych i pasywnych inwestorów, czego w odniesieniu do pracowników raczej nie 
stosuje się. Dla ujęcia kapitałowego rodzi się także problem stosunku do kodeksu 
pracy i stąd wynikające konsekwencje dla stosunków pracy. Relacje pomiędzy 
właścicielami regulują inne prawa. 

Spojrzenie przez pryzmat człowieka zainteresowanego własnym kapitałem 
powoduje, że organizacja nie może mieć zakreślonych sztywno granic. Jest raczej 
jedną z możliwości angażowania swojego kapitału, formą artefaktu, który pomaga 
w zorganizowaniu aktywności właściciela kapitału. Granice, tak pojmowanej 
organizacji, powinny się rozszerzać. Być może propozycja inwestora-właściciela 
kapitału ludzkiego wymaga rozszerzenia koncepcji pracownika typu boundary 
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spanner [Lovett, Harrison, Virick, 1997], wraz z całym stąd płynącym ryzykiem 
dla zarządzających firmą [Adams, 1976]. Prostą konsekwencją ZKL w wymia-
rze osobistym jest dążenie do zabezpieczania kapitału poprzez lokalizację u kilku 
pracodawców, co również nie jest łatwe do zaakceptowania przez zarządzających 
[Rubery, Earnshaw, Marchington, Cooke, Vincent, 2002]. Problemy te w zasadzie 
są dopiero odkrywane przez ZZL. Dla pracownika angażowanie się w organizację, 
lojalność względem niej, jest normatywnym zaleceniem. Dla kapitalisty organiza-
cja jest tylko jedną z możliwości angażowania kapitału.

W organizacji opartej na zarządzaniu zasobami zasoby powinny mieć charakter 
strategiczny, czyli być rzadkie, wartościowe, kosztowne dla tego, kto chce je imi-
tować lub zastępować, oraz stanowić podstawę trwałej przewagi konkurencyjnej, 
a w końcu dostarczać korzyści ich posiadaczom [Barney, 1991]. Wartość firmy 
rośnie wraz ze zdolnością do łączenia zasobów indywidualnych (pracowni-
czych) w tak niepowtarzalny sposób, aby nie można ich było nie tylko zabrać 
z firmy, ale nawet skopiować. Same zasoby są również nośnikiem przewagi 
konkurencyjnej, ale zasoby się od siebie różnią. Można zastąpić człowieka 
maszyną, ale wówczas każdy taką maszynę może kupić. W podejściu ZKL 
sprawa jest bardziej skomplikowana. W zasadzie kapitał ludzki jest odno-
szony do pojedynczej postaci, choć widziany jest także jako agregat orga-
nizacyjny, narodowy, który służy do porównań i stawiania wyzwań dla roz-
woju gospodarki [Vinod, Kaushik, 2007], firm [Weiss, Finn, 2005]. Jednocześnie 
taki kapitał, wydaje się być powiązany z poszczególnymi osobami, tworzy z nimi 
nierozerwalną całość i im jest przynależny. Relacje pomiędzy osobami, czyli to, 
co w zasadzie może stanowić o niepowtarzalności organizacji jako całości jest 
już inaczej nazywane (kapitał społeczny, relacyjny, organizacyjny). Strategiczne 
zarządzanie kapitałem ludzkim skłania do myślenia o rozmieszczeniu w prze-
strzeni i czasie np. wiedzy i doświadczenia pojedynczych osób, myślenia o pro-
cesach rozwijania kapitału i o realizacji strategicznych wyborów, dotyczących 
na przykład nabycia lub stworzenia kapitału ludzkiego dla organizacji lub osoby 
[Kor, Leblebici, 2005]. 

Z punktu widzenia zarządzającego, zastępowania jednego kapitału innym nie 
wydaje się, aż takim problemem, jak zastępowanie jednego zasobu innym. Można 
by nawet przypuszczać, że im większa elastyczność kapitału tym posiada on więk-
szą wartość dla właścicieli organizacji. Zasoby powinny być powiązane trwale 
z organizacją. Kapitał ludzki nie może być oczywiście oceniany na takim samym 
poziomie elastyczności jak pieniądze, ale logika elastyczności kapitału, wydaje 
się w odniesieniu do kapitału ludzkiego być nieubłagana – dla bezpieczeństwa 
posiadacza powinien on być elastyczny. Pożądane zasoby mają w tym zakresie 
inną charakterystykę.

Wiele z prac poświęconych zagadnieniom kapitału ludzkiego podnosi wagę 
procesów uczenia, edukacji [Booth, Bryan, 2005], tworzenia inspirującego środo-
wiska, dostarczania odpowiednich umiejętności [Chaplain, 2007]. Odpowiedzial-

oik.indd   45 2008-08-06   13:58:15



46 Janusz Strużyna

ność za tworzenie takiego kapitału rozpoczyna się już w pierwszych dniach życia 
osoby i spoczywa na wielu różnych instytucjach, jak i samej osobie. Początek 
tworzy rodzina, państwo, a organizacja może nawet być traktowana jako eksplo-
atator wypracowanego kapitału (nie daje należnego zwrotu). Zasobowe podejście 
nie stawia aż tak wyraźnie wymagań przed państwem i rodziną. Problemem ZZL, 
nie wydaje się także niewykorzystanie kapitału ludzkiego w pełni w skali kraju 
[Al-Yahya, 2007]. Lokalność ZZL uwypukla problem, czy efekty zarządzania 
zasobami ludzkimi mogą być mierzone w oparciu przede wszystkim o wartość 
KL, jak to się czasem proponuje łącząc obie perspektywy [Bechtel, 2007]. 

Przyjmując taki, jak powyżej przedstawiono sens kapitału i zasobów można 
także stwierdzić, że inna jest w obu przypadkach intencja zarządzania. Łączenie 
i tworzenie synergii zasobów nie kłóci się, ale jednocześnie nie jest tym samym, co 
lewarowanie kapitału ludzkiego. Łatwo odkryć, że wzorem takiego „lewarowania” 
są agencje pracy czasowej [Schmidt, Thommes, 2007] oraz pośrednicy w karie-
rze. W tradycyjnych fabrykach, np. produkcyjnych, pełne inwestowanie w kapi-
tał ludzki, a następnie jego wykorzystanie, musi prowadzić do zmiany domeny 
działalności. Zwracając uwagę na utrzymywanie dotychczasowej (produkcyjnej) 
domeny i biorąc pod uwagę relacje władzy w organizacji, słuszniejsze wydaje się 
wręcz mówienie o celowym niewykorzystywaniu części kapitału ludzkiego, niż 
jego, wszechstronnym „lewarowaniu”. Perspektywa kapitału ludzkiego jest bar-
dzo atrakcyjna dla organizacji nastawionych na rozwijanie nowych przedsięwzięć, 
poszukiwanie swojej szansy. Niesie zapewne więcej nadziei niż tradycyjna analiza 
pracy [Hayton, Kelley, 2006], ale stawia ogromne wymagania, co do tolerowania 
niepewności zachowań ludzi w organizacji i naruszania struktury władzy. 

Działania składające się na zarządzanie zasobami ludzkimi od lat są ustalone. 
Istnieje pewna zgoda, że składnikami, na które warto zwrócić uwagę są wiedza, 
zdolności, umiejętności i inne (KASo). Kluczowe staje się pytanie: jak zespalać 
różne zasoby w jedną całość? W przypadku zarządzanie kapitałem ludzkim tak 
działania, jak i struktura tego kapitału jest dopiero tworzona i instytucjonalizo-
wana. Wiele jest przy tym zapożyczeń z ZZL. Zdarzają się też propozycje, które 
traktują termin kapitał ludzki, jako parasol (platformę), pod którym rozwijają się 
działania ZZL [Frauenheim, 2007]. Jeśli uznać, że kapitał ma swojego właściciela, 
to zasadniczy problem ZKL jest: jak zjednoczyć kapitalistów i zarządzać nimi? To 
zupełnie inna kwestia niż tworzenie synergii w ZZL.

Metody badań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi są rozwijane od lat, 
poszerzane przez różne środowiska (psychologów, socjologów, nauki zarządzania, 
ekonomistów). Zarządzanie kapitałem ludzkim może być uważane za podejście do 
zarządzania ludźmi, które zmusza do nadania mu wymiaru wysoce strategicznego 
i systematycznego poszukiwania sposobów analizowania, mierzenia, oceny tego, 
jak polityki i praktyki kreują wartość [Accounting for People…, 2003]. Jednocze-
śnie kwestie pomiaru efektów zarządzania kapitałem ludzkim, tak jak i zarządza-
nia zasobami ludzkimi nadal budzą uzasadnione zastrzeżenia [Hesketh, Fleetwood, 

oik.indd   46 2008-08-06   13:58:15



47Ku zarządzaniu kapitałem ludzkim

2006]. W ZZL dla rozwiązania problemów efektywności często stosuje się miary 
pośrednie sukcesu (np. pomiar satysfakcji, zaangażowania itd.). W ZKL wymiary 
doświadczenia, czy też wykształcenia są ważone poprzez pryzmat zwrotu finan-
sowego (np. wysokość wynagrodzenia jako zwrot kosztów wykształcenia). Prze-
prowadzona przez Nafukho, Hairston, Brooksa [2004] analiza 17 definicji kapitału 
ludzkiego powstałych w latach 1961–2001 wskazała, że wszystkie one nawiązują 
do zmiennych o rodowodzie ekonomicznym. Ten typ wartości wydaje się mieć 
charakter pośredni, a nie autoteliczny. 

W zarządzaniu zasobami ludzkimi problem własności zasobów jest ważny, 
ale prawa właścicielskie „kodeksowego” właściciela organizacji nie są kwestio-
nowane. Współcześnie, po upadku bloku socjalistycznego, kwestia własności nie 
koncentruje też nadmiernej uwagi. Oczywiście nie oznacza to, że kwestie polity-
kowania i polityczne problemy są pomijane [Ferris, Galang, Thornton, Wayne, 
1995; Ferris, G.R. and T.A. Judge. 1991]. W koncepcji ZKL trudno kwestię wła-
sności pominąć. Podmiotowa (osobista) własność kapitału ludzkiego nie jest kwe-
stionowana. Dla takich sytuacji pojawia się nowe wyzwanie: tworzenia nowych 
form zrzeszania (w spółki?) posiadaczy kapitału ludzkiego. W takich organiza-
cjach prawa i obowiązki muszą być akceptowane przez wszystkich kapitalistów na 
podobnych warunkach, zaś asymetria wiedzy lub informacji powinna być minima-
lizowana w gronie zrzeszonych. W ZZL asymetria informacji w procesach rekru-
tacji jest czymś znanym.

Inna wydaje się także istota wynagradzania w obu koncepcjach. W ZZL sys-
temy wynagrodzeń spełniają rolę równoważącą interesy obu stron, symboliczną, 
dochodową, kosztową itd. W przypadku ZKL nie do końca została dookreślona 
odpowiednia nazwa. Słowo „dywidenda”, podobnie jak „wynagrodzenie” nie 
oddają istoty relacji wymiany obecnej w tego typu zarządzaniu. 

Z powyższej analizy porównawczej wynika, że ze względu na różnice inne 
powinny być podstawowe wytyczne względem organizacji i zarządzania. Po 
pierwsze, ZZL jest (może być) uważane za strategicznego partnera zarządu, 
natomiast tylko w szczególnych warunkach może być traktowane jako swoisty 
biznes, oparty na kapitale powierzonym przez innych (np. wspomniane agencje 
pracy czasowej). Natomiast ze względu na centralną pozycję własności kapitału 
posiadanego przez ludzi, ci posiadacze tworzą realne kierownictwo firmy –zarzą-
dzający muszą dopuszczać do składu najwyższego kierownictwa przedstawicieli 
ZKL [White, 2006]. Jednostki ZKL na dodatek powinny służyć wszystkim właści-
cielom kapitału ludzkiego, a nie tradycyjnym (kodeksowym) właścicielom firm. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi poszukuje (rozwija) organizację w oparciu o jej 
tradycyjne (całościowe, właścicielskie) rozumienie [Hendry, Pettigrew, 1992], 
poszukuje dynamicznej równowagi, zrównoważonego wzrostu, jest zawieszone 
pomiędzy stronami kontraktu pracy (formalnego, psychologicznego, społecznego). 
ZKL zmierza do nadzwyczajnej dynamiki rozwoju organizacji służącej „kapitali-
stom ludzkim” i ogarniania swoim wpływem wielkich obszarów poza organiza-
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cjami (np. edukacji). Zmienia tym samym tradycyjne spojrzenie na podziały ról 
i znaczeń w organizacji. Skłania do stworzenia organizacyjnego systemu decyzji 
właścicielskich, opartego na naturalnej nierówności wartości kapitału ludzkiego. 
Na dodatek zadanie to musi być podjęte przy niedostatku metod pomiarowych, 
w świetle starego prawa określającego własność organizacji i dążenia do wyrów-
nywania szans zatrudnienia (również dla osób w naturalny sposób zaopatrzonych 
w niższy kapitał ludzki).

Porównanie obu koncepcji sugeruje, że zarządzanie kapitałem ludzkim nie jest 
prostym przekształceniem zarządzania zasobami ludzkimi. Raczej mamy tutaj do 
czynienia z nowym pomysłem równolegle rozwijanym i o innej lokalizacji w struk-
turze organizacji. Inna jest także misja aktywności biznesowej – to nie funkcja 
zarządzania, lecz raczej zarządzanie. U jego podstaw leży aktywność osobista, 
ukierunkowana na siebie i konfrontowana z aktywnościami innych osób oraz ide-
ami politycznymi instytucji społecznych, państwowych. Zarządzający organiza-
cjami tworzą wówczas warunki do decydowania o zaangażowaniu swojego kapi-
tału i do działania. Przykładem takich rozwiązań może być propozycja zawarta 
w książce Lewisa [2003] o amerykańskim sporcie. Nowe rozwiązanie oparto na 
połączeniu trzech kwestii: potencjału, statystyki i informatyki. Na tej podstawie 
decyzje o wyróżnianiu osób z wysokim poziomem potencjału (kapitału, talentów) 
stało się dostępne i możliwe wielu innym osobom. 

Konkluzje i dyskusja

Przeprowadzona analiza porównawcza wskazuje na zasadność rozważania 
sensu słów wykorzystywanych w zarządzaniu. Mimo tego, że wiele osób chętnie 
używa zamiennie terminów „zarządzanie zasobami ludzkimi” i „zarządzanie kapi-
tałem ludzkim”, to nie są one synonimami. Po zastanowieniu się można dostrzec, 
że ZKL stawia bardzo poważne wyzwania przed zarządzającymi. Wyrównane 
zostaje znaczenie wszystkich kapitalistów, w tym dzisiaj nazywanych „pracowni-
kami”. To sygnał nieciągłości, która stwarza nową sytuację. Pojawia się pytanie, 
kim stają się obecnie dobrze rozpoznane służby zarządzania zasobami ludzkimi? 
Czy ich funkcją jest tworzenie kapitału ludzkiego? Jeśli tak, to którą z wartości 
(uniwersalną – dedykowaną pracownikowi, czy specjalizowaną – dedykowaną 
organizacji) mają maksymalizować? Wprowadzenie do struktury organizacyjnej 
nowej komórki ZKL zmienia strukturę władzy. Wymagana jest jej lokalizacja 
blisko właścicieli pozostałych kapitałów. Uznanie potrzeby takiego rozwiązania 
strukturalnego załamuje klarowną dotąd hierarchię władzy opartej na kapitale 
finansowym. W przypadku pojawienia się „zrzeszeń drobnych kapitalistów ludz-
kich”, ich instytucjonalne umocowanie będzie przypominać ideę związków zawo-
dowych, ale o inaczej ulokowanych źródłach oddziaływania (władzy). Ich pod-
stawą nie jest ochrona pracowników i zapewnienie warunków pracy, ale rozwoju 
i zwrotu na posiadanym kapitale (np. wiedzy). Działalność specjalistów do spraw 
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zarządzania KL musi przenikać wszelkie sfery działalności organizacji, staje się 
filozofią zarządzania (podobnie jak kiedyś próbowały z zarządzaniem zrobić mar-
keting, TQM, logistyka). ZKL nie jest prostą transformacją ZZL, a raczej jedną 
z konkurujących wewnętrznych filozofii zarządzania.

Skoncentrowanie uwagi na zarządzaniu kapitałem ludzkim niesie także za sobą 
przebudowę nazw i sensu działań menedżerskich i specjalistycznych. Dotych-
czasowe praktyki ZZL nie współgrają w pełni z tym, co intencjonalnie wiąże 
się z ZKL. Na przykład zastąpienie „rekrutacji kandydatów do pracy” rekrutacją 
„kandydatów do zaangażowania swojego kapitału”, aż kłuje w oczy swoją niedo-
skonałością. Zmian tego typu musi być oczywiście więcej. Nie polegają one jedy-
nie na wypracowaniu nowych teoretycznych koncepcji cząstkowych, ale przede 
wszystkim na zmianie zasadniczej relacji pomiędzy jednego rodzaju kapitalistami, 
a innymi. Na pierwszy plan wysuwa się także problem przeformułowania idei wła-
dzy menedżerskiej i służebności jej spełniania. Nawet, jeśli zastosuje się teorię 
agencyjną, to pryncypał staje się „figurą” dość ruchomą na ruchomym tle.

Generalnie sprawa konsekwencji wprowadzania ZKL wymaga dalszego czasu 
do prowadzenia dyskusji i społecznego doświadczania. Proste, mechaniczne prze-
kształcenie aktualnych działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w zarzą-
dzanie kapitałem ludzkim nie oddaje sensu ewentualnej zmiany i nie prowadzi do 
dostosowania pracowników do warunków funkcjonowania i firm wiedzy, wirtual-
nych. Otwartym pytaniem jest: czy organizacje (szczególnie prywatne), a nawet 
pojedyncze osoby są gotowe do sprostania takiemu cywilizacyjnemu wyzwaniu? 
Idea jest wspaniała i warta badań, ale wykracza poza znane relacje. Konieczne jest 
obserwowanie praktyki na tle wzorca tej idei, a nie ogólnikach formułowanych 
w większości popularyzowanych dzisiaj wypowiedzi. Zarządzanie kapitałem ludz-
kim nie może stać się kolejną mantrą, której powtarzanie nic nie zmieni w prak-
tyce i jedynie poprawi samopoczucie przeciwników ZZL. Wzorzec zarządzania 
kapitałem ludzkim powinien zostać przez kompetentne środowiska ustalony lub 
odkryty, gdyż inaczej zapowiadana ewolucja ZZL w ZKL stanie się jedynie prze-
targiem dyskutantów. Odpowiadając na zadane w tytule pytanie autor jest zdania, 
że kapitał ludzki to jednak nieciągłość w rozwoju zarządzania. 
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KU ZArZĄDZANiU KApitAŁeM LUDZKiM – ciĄGŁY cZY 
NieciĄGŁY cHArAKter ZMiANY W ZArZĄDZANiU?

Streszczenie

W artykule dokonano porównania dwóch koncepcji: „zarządzania zasobami 
ludzkimi” i „zarządzania kapitałem ludzkim”. Wyniki analizy dostarczają 
odpowiedzi na tytułowe pytanie.

Artykuł może być traktowany, jako wstęp do szerszej dyskusji na temat 
znaczenia zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach.

tOWArD HUMAN cApitAL MANAGeMeNt. WHAt iS tHe NAtUre 
OF tHiS cHANGe iN MANAGeMeNt: cONtiNUOUS 
Or DiScONtiNUOUS?

Abstract

In this paper a comparison of two conceptions (Human Resource Management 
and Human Capital Management) is made. The results of comparative analysis 
crate the answer to the question posed in the title. The article may be treated as 
an introduction to a wider discussion regarding the Human Capital Management 
problems within organizations. 
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Wprowadzenie

Postępujące procesy globalizacyjne, skutkujące zwiększaniem stopnia swobody 
w przepływie dóbr, usług i kapitału (w tym także czynnika „praca”) oraz podle-
gające permanentnym zmianom otoczenie, tworzą nowe uwarunkowania funkcjo-
nowania przedsiębiorstw, realizacji ich strategii i priorytetowych celów działania. 
Uwarunkowania te stawiają przedsiębiorstwa wobec konieczności budowy strate-
gii umożliwiających im zdobycie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej. 
Tworzą przy tym wymogi nie tylko wobec strategii organizacji, ale również wobec 
strategii wynagrodzeń jako istotnego narzędzia stosowanego w osiąganiu przez 
przedsiębiorstwo długofalowych celów. 

Odpowiedzią na konieczność sprostania tym wymogom są przemiany, które 
wyrażają się między innymi daleko idącymi przewartościowaniami w sferze 
wynagradzania, tworzeniem skuteczniejszych, z punktu widzenia potrzeby 
wykorzystania nowych strategicznych atutów konkurencyjnych, mechanizmów 
kształtowania wynagrodzeń oraz uruchomienia całego spektrum służących temu 
instrumentów płacowych.

Strategia funkcjonowania organizacji przełożona na cele polityki płacowej 
stanowi podstawę projektowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Jak 
twierdzi E. Lawler, „bez ustalenia celów strategicznych w takich obszarach jak: 
zachowania, do których należy motywować; ludzie, których należy przyciągnąć 
i utrzymywać; struktury, za pomocą których chce działać organizacja – bez tego 
wszystkiego nie jest możliwe zaprojektowanie systemu wynagrodzeń wnoszącego 
wartość w organizację”1.

* Dr hab. Wojciech popławski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem.

** Dr Sylwia Stachowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk 
Ekonomicznych, Katedra Organizacji i Zarządzania.
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Wzrost roli wynagrodzeń jako narzędzia zarządzania strategicznego w przed-
siębiorstwie jest niewątpliwie jedną z najistotniejszych tendencji rozwojowych 
w wynagradzaniu. Zgodnie z tą koncepcją, wynagrodzenia mają wspomagać osią-
ganie głównych celów organizacji. Wszystkie ich składniki powinny więc tworzyć 
wewnętrznie spójny, zharmonizowany pakiet wynagrodzeń całkowitych, wspiera-
jący realizację strategii ogólnej, a więc budowany w dostosowaniu do niej. W kon-
sekwencji nieodzowne jest harmonizowanie zmian w strategii organizacyjnej ze 
zmianami w systemach wynagradzania2. 

Fakt funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej obok wielu kra-
jów wysoko rozwiniętych, stawia przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim 
rynku wobec konieczności daleko idących przewartościowań w sferze wynagro-
dzeń, pozwalających wykorzystać ten istotny instrument motywowania jako stra-
tegiczny atut konkurencyjny. To oczywiście powoduje potrzebę zmian w strate-
giach wynagrodzeń, w celach priorytetowych oraz uruchomienia całego spektrum 
narzędzi strategicznego zarządzania poprzez płace.

cel i metodyka badań

Celem prezentowanych badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy 
wykorzystywane w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku instru-
menty płacowe oraz funkcjonujące w dziedzinie wynagrodzeń rozwiązania sprzy-
jają realizacji przyjętych w przedsiębiorstwach strategii ogólnych.

Badaniami zostały objęte:
1. wszystkie duże przedsiębiorstwa produkcyjne (zatrudniające powyżej 250 pra-

cowników) zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
(47 przedsiębiorstw),

2. wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne, których akcje notowane były na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (98 spółek giełdowych).
Z uwagi na fakt, iż pięć spośród firm, które znalazły się w pierwszej wyodręb-

nionej grupie to spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie (a więc podmioty stanowiące część wspólną obu zbiorów), próba badawcza 
objęła łącznie 140 przedsiębiorstw.

Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Ankietę skierowano do przed-
siębiorstw ze wskazaniem na kierownictwo komórek personalnych lub na kadrę 
menedżerską odpowiedzialną za podejmowanie decyzji w dziedzinie wynagra-
dzania. W odpowiedzi uzyskano 71 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy 
badawczych (uzyskano skuteczność badania na poziomie 50,7%). 

Wśród przedsiębiorstw objętych badaniem dominowały prywatne spółki prawa 
handlowego – spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54 firmy, 
co stanowiło 76,1% badanej zbiorowości), z czego w 29,6% zanotowano udział 

1 E. Lawler, Strategie Pay, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1990.
2 S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
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kapitału zagranicznego. Oprócz tego w próbie badawczej znalazło się 7 spół-
dzielni, 2 przedsiębiorstwa państwowe, 3 spółki skarbu państwa oraz 5 innych 
podmiotów (tab. 1).

W grupie podmiotów objętych badaniem znalazło się 29 spółek, których akcje 
notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (spółki gieł-
dowe stanowiły 40,9% badanej zbiorowości).

Z uwagi na kryteria doboru próby badawczej, zdecydowaną jej większość 
(95,8%) stanowiły przedsiębiorstwa duże i bardzo duże (zatrudniające powyżej 
250 pracowników), z czego 35 firm legitymowało się średniorocznym zatrudnie-
niem mieszczącym się w przedziale od 250–499 osób, pozostałe zaś zatrudniały 
ponad 500 pracowników. W badanej zbiorowości znalazły się tylko trzy podmioty 
(spółki giełdowe) zatrudniające mniej niż 250 osób.

tabela 1. Badane przedsiębiorstwa według formy własności

Forma własności Liczba procent badanych 
przedsiębiorstw

przedsiębiorstwo państwowe 2 2,82
spółka skarbu państwa bez udziału zagranicznego 2 2,82
spółka skarbu państwa z udziałem zagranicznym 1 1,41
prywatna spółka prawa handlowego bez udziału zagranicznego 33 46,48
prywatna spółka prawa handlowego z udziałem zagranicznym 
do 50% 6 8,45

prywatna spółka prawa handlowego z udziałem zagranicznym 
powyżej 50% 15 21,13

spółdzielnia 7 9,86
inne* 5 7,04
Ogółem 71 100,00

* Dwie prywatne spółki osób fizycznych oraz trzy przedsiębiorstwa stanowiące własność osoby fizycz-
nej prowadzącej działalność gospodarczą.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Większość badanych podmiotów (66,2%) zlokalizowana była na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz nich w badanej populacji znalazły się 
również przedsiębiorstwa (spółki giełdowe) z województwa mazowieckiego (7 pod-
miotów), śląskiego (4), wielkopolskiego (3), po dwie firmy z województw: dolno-
śląskiego i kujawsko-pomorskiego oraz po jednym przedsiębiorstwie z lubuskiego, 
podlaskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. 
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Wyniki badań

Wychodząc z założenia, iż podstawowym imperatywem nowocześnie zarzą-
dzanych przedsiębiorstw jest powiązanie wynagrodzeń z realizacją strategicznych 
celów organizacji, poproszono respondentów o określenie zasadniczych celów 
funkcjonowania reprezentowanych przez nich firm oraz zidentyfikowanie służą-
cego ich realizacji rodzaju strategii.

Na pytanie dotyczące ogólnej strategii organizacyjnej, 50,7% respondentów 
(36 podmiotów) odpowiedziało, iż ich firma realizuje strategię rozwoju (wzrostu 
udziału w rynku), 47,9% (34 firmy) – wskazało na strategię stabilizacji (utrzymania 
i obrony pozycji rynkowej), natomiast w jednym przypadku (dotyczącym spółki 
skarbu państwa z udziałem zagranicznym) okazała się to być strategia redukcji 
(wycofywania się z rynku). Strategia rozwoju realizowana była przez większość 
prywatnych spółek prawa handlowego (61,1%), w tym – zdecydowaną większość 
spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W pozostałych wyodrębnionych gru-
pach podmiotów przeważała strategia stabilizacji (tab. 2). 

Strategię rozwoju realizowano w większości objętych badaniem spółek giełdowych 
(62,1%), w pozostałych spółkach wskazano strategię stabilizacji. W przedsiębiorstwach 
nie będących spółkami notowanymi na giełdzie w ok. 55% realizowana była natomiast 
strategia stabilizacji, w tej grupie znalazła się również firma realizująca strategię redukcji.

tabela 2. Ogólna strategia organizacyjna realizowana w badanych przedsiębiorstwach 
z uwzględnieniem formy własności

Ogólna strategia 
organizacji

Forma własności

Ogó-
łem

przeds. 
państw

sp. sk. 
państw.

bez 
udz. 
zagr.

sp. sk. 
państw. 
z udz. 
zagr.

pryw. 
sp. pr. 
handl. 

bez 
udz. 
zagr.

pryw. 
sp. pr. 
handl. 
z udz. 
zagr. 
do 

50%

pryw. 
sp. pr. 
handl. 
z udz. 
zagr. 
pow. 
50%

spółdz. inne

rozwoju 
(wzrostu 
udziału 
w rynku)

liczba 
wskazań 0 0 0 17 5 11 2 1 36

procent* 0,00 0,00 0,00 51,52 83,33 73,33 28,57 20,00 50,70

Stabilizacji 
(utrzymania 
i obrony 
pozycji ryn-
kowej)

liczba 
wskazań 2 2 0 16 1 4 5 4 34

procent 100,00 100,00 0,00 48,48 16,67 26,67 71,43 80,00 47,89

redukcji 
(wycofywania 
się z rynku)

liczba 
wskazań 0 0 1 0 0 0 0 0 1

procent 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41
* Procent przedsiębiorstw reprezentujących daną formę własności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Wśród cech realizowanych przez badane podmioty strategii ogólnych naj-
częściej wymieniano redukcję kosztów (ogółem 63,4% wskazań), co interesu-
jące – cecha ta okazała się istotna w odniesieniu do każdego z wymienionych 
rodzajów strategii.

Innymi ważnymi cechami okazały się również: utrzymywanie najwyższej jako-
ści wyrobów (60,6% wskazań) oraz innowacje procesowe (49,3%). Te dwie cechy 
wymieniano najczęściej w firmach realizujących strategię rozwoju (w 69,4%), 
obok redukcji kosztów (63,9%) oraz innowacji produktowych (27,8%). Natomiast 
w przedsiębiorstwach realizujących strategię stabilizacji, oprócz redukcji kosztów 
(61,8%) i utrzymywania najwyższej jakości wyrobów (52,9%) ważne okazały się 
także innowacje procesowe (29,4%) i dywersyfikacja produktowa (14,7%). Spółka 
realizująca strategię wycofywania się spośród wymienionych cech wskazała jedy-
nie na redukcję kosztów.

Najważniejszymi celami działania badanych przedsiębiorstw okazały się: 
wzrost sprzedaży (78,8% wskazań), dbałość o jakość towarów i usług (57,8%) 
oraz dbałość o satysfakcję klienta (56,3%). Taka sama hierarchia ważności celów 
działania znalazła potwierdzenie w przypadku grupy firm realizujących strategię 
rozwoju, w podobny sposób odpowiadano również w podmiotach realizujących 
strategię stabilizacji.

Dbałość o satysfakcję akcjonariuszy jako zasadniczy cel funkcjonowania wska-
zano w 15,5% badanych przedsiębiorstw (w 11 prywatnych spółkach prawa han-
dlowego, z czego 7 podmiotów reprezentowało spółki giełdowe). Zaskakującym 
wydaje się fakt, iż troska o zadowolenie tej podstawowej grupy interesariuszy zna-
lazła się w wiązce priorytetowych celów działania tylko 24,1% objętych badaniem 
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zdecydowanym priorytetem strategii wynagradzania w badanych firmach jest 
pobudzanie pracowników do osiągania dobrych efektów pracy. Realizację tego 
celu zadeklarowano w 90,1% przedsiębiorstw, z czego 51,8% respondentów wska-
zało ten cel jako podstawowy. Fakt ten sygnalizuje niewątpliwie proefektywno-
ściową orientację objętych badaniem podmiotów. Ważnymi celami okazały się 
również: stymulowanie rozwoju kadr – cel realizowany w 78,9% firm (w 26,8% 
traktowany jako priorytet), utrzymywanie pracowników w organizacji (w 25,4% 
firm uznane jako podstawowy cel strategii wynagrodzeń) oraz uznawane za istotne 
w 83,1% przedsiębiorstw – integrowanie pracowników z firmą. Natomiast przy-
ciąganie odpowiednich pracowników do pracy w organizacji nie jest uznawane za 
cel strategii wynagradzania w aż 28,2% badanych przedsiębiorstw, a kształtowa-
nie poprzez wynagrodzenia pożądanych stosunków pracy – w ponad 26%.

Koncentracja na dokonaniach zatrudnionego już w firmie potencjału pracy 
widoczna jest szczególnie w podmiotach realizujących strategię stabiliza-
cji, w grupie których aż 38,2% przedsiębiorstw nie realizuje celu, jakim jest 
przyciąganie do firmy odpowiednich pracowników (tab. 3). W grupie tych pod-
miotów, w porównaniu do firm realizujących strategię rozwoju, wyraźnie widać 
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również znacznie mniejsze znaczenie takich celów strategii wynagrodzeń jak: 
pobudzanie pracowników do rozwoju, integrowanie ich z firmą i utrzymywanie 
w niej, większą natomiast rolę odgrywa kształtowanie poprzez wynagrodze-
nia pożądanych stosunków pracy. W przedsiębiorstwie realizującym strategię 
redukcji deklaruje się natomiast jedynie realizację dwóch celów: utrzymywania 
zatrudnionych kadr oraz stymulowania ich wyższej efektywności, nie traktując 
jednak żadnego z nich jako priorytetu.

tabela 3. cele strategii wynagrodzeń z uwzględnieniem realizowanej
w badanych przedsiębiorstwach strategii ogólnej (% wskazań w grupie)

cele strategii wynagrodzeń
Ogólna strategia organizacji

Ogółem
rozwoju stabilizacji redukcji

przyciąganie odpowiednich pracowników 
do pracy w organizacji

0 16,67 38,24 100,00 28,17
1 61,11 50,00 0,00 54,93
2 22,22 11,76 0,00 16,90

utrzymywanie pracowników w organizacji 0 5,56 20,59 0,00 12,68
1 69,44 52,94 100,00 61,97
2 25,00 26,47 0,00 25,35

pobudzanie pracowników do osiągania 
dobrych efektów pracy

0 5,56 14,71 0,00 9,86
1 33,33 29,41 100,00 32,39
2 61,11 55,88 0,00 57,75

pobudzanie pracowników do ciągłego 
uczenia się (rozwój pracowników)

0 8,33 32,35 100,00 21,13
1 58,33 47,06 0,00 52,11
2 33,33 20,59 0,00 26,76

integrowanie pracowników z firmą 0 8,33 23,53 100,00 16,90
1 61,11 67,65 0,00 63,38
2 30,56 8,82 0,00 19,72

kształtowanie pożądanych stosunków 
pracy

0 33,33 17,65 100,00 26,76
1 52,78 67,65 0,00 59,15
2 13,89 14,71 0,00 14,08

0 – przedsiębiorstwo nie realizuje wymienionego celu; 1 – wymieniony cel jest realizowany, lecz nie 
jest celem podstawowym; 2 – jest to podstawowy cel strategii wynagrodzeń
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wartościowanie pracy wykorzystywane jest w 47,2% przedsiębiorstw realizu-
jących strategię rozwoju oraz w 47,1% firm, w których realizowana jest strategia 
stabilizacji. W przedsiębiorstwie, w którym deklarowana jest realizacja strategii 
wycofywania się z rynku wartościowanie pracy nie jest przeprowadzane.

Aż w 87,5% podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku wyniki wartościowa-
nia pracy służą kształtowaniu systemu taryfowego, w znacznie mniejszym stopniu 
są natomiast punktem wyjścia w ustalaniu wielkości dodatków i ruchomych skład-
ników wynagrodzenia (37,5%), kształtowaniu relacji wynagrodzeń (25%) czy też 
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prowadzeniu negocjacji płacowych (18,8%). W przedsiębiorstwach nastawionych 
na rozwój relatywnie rzadziej przeprowadzone wartościowanie pracy staje się pod-
stawą budowania taryfikatorów kwalifikacyjnych i tabel płac (ok. 59% wskazań), 
znacznie częściej zaś (ok. 53%) służy ustalaniu relacji wynagrodzeń w firmie.

Wykorzystywanie systemu taryfowego w procesie kształtowania wynagro-
dzeń zgłaszane jest w 61,1% firm realizujących strategię rozwoju oraz zbliżo-
nej liczbie przedsiębiorstw z grupy nastawionej na utrzymanie i obronę pozycji 
rynkowej (61,8%). Istnienie takiego systemu deklarowane jest także w firmie 
realizującej strategię redukcji (wycofywania się), w której nie jest stosowane 
wartościowanie pracy, a więc można przypuszczać, iż funkcjonujący tam tra-
dycyjny taryfikator kwalifikacyjny powstał raczej na zasadzie uznaniowości 
i subiektywizmu. W pozostałych dwóch wyodrębnionych na podstawie kryte-
rium ogólnej strategii organizacji grupach firm niemalże w jednakowym stopniu 
mamy do czynienia z tradycyjną oraz bardziej elastyczną (broadbanding) formą 
taryfikatora, przy niewielkiej przewadze tej drugiej w firmach realizujących stra-
tegię stabilizacji.

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie płac zasadni-
czych zarówno w firmach nastawionych na rozwój, jak i tych, które pragną utrzy-
mać dotychczasową pozycję na rynku są efekty pracy i kompetencje, przy nieco 
większym znaczeniu kompetencji w przedsiębiorstwach realizujących strategię 
rozwoju. W firmach realizujących strategię stabilizacji obserwowany jest nato-
miast relatywnie większy wpływ na płace takich czynników jak: koszty utrzyma-
nia pracowników i sytuacja na rynku pracy. W firmie realizującej strategię redukcji 
jedyną wskazaną determinantą taryfowych stawek płac są efekty pracy (tab. 4).

Zakres oceny efektów pracy dokonywanej na poszczególnych szczeblach orga-
nizacyjnych jest największy w firmach nastawionych na rozwój, na nieco mniejszą 
skalę ocena taka przeprowadzana jest w przedsiębiorstwach realizujących strategię 
stabilizacji, w firmie wycofującej się z rynku deklarowane jest natomiast dokony-
wanie oceny efektywności jedynie na poziomie indywidualnym (tab. 5).

tabela 4. czynniki wpływające na wzrost płac zasadniczych
w badanych przedsiębiorstwach z uwzględnieniem realizowanej strategii ogólnej
(% wskazań w grupie)

czynniki wpływające 
na wzrost płac zasadniczych

Ogólna strategia organizacji
rozwoju stabilizacji redukcji

koszty utrzymania pracowników 13,89 29,41 0,00
staż pracy 8,33 8,82 0,00
kompetencje 66,67 52,94 0,00
efekty pracy 77,78 73,53 100,00
sytuacja na rynku pracy 5,56 14,71 0,00
inne (sytuacja finansowa firmy) 5,56 5,88 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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tabela 5. Zakres dokonywanej w badanych przedsiębiorstwach oceny efektów pracy 
z uwzględnieniem realizowanej strategii ogólnej (%wskazań w grupie)

Ocena efektów pracy
Ogólna strategia organizacji

rozwoju stabilizacji redukcji
przedsiębiorstwa jako całości 97,22 91,18 0,00
grupowych i zespołowych 97,22 85,29 0,00
indywidualnych 91,67 73,53 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wśród mierników finansowych najczęściej wykorzystywanych w ocenie efek-
tywności działania przedsiębiorstw realizujących strategię rozwoju znalazły się 
przede wszystkim: ROS (74,3% wskazań), zysk/ 1 zatrudnionego (54,3%), ROE 
(51,4%), płynność finansowa (48,6%) oraz ROA (42,9%). W firmach realizujących 
strategię stabilizacji wymienić można dokładnie te same wskaźniki, jednak w nastę-
pującej kolejności: ROS (67,7% odpowiedzi), płynność finansowa (54,8%), zysk/ 
1 zatrudnionego (51,6%), ROA (38,7%) oraz ROE (25,8%). W przedsiębiorstwach 
nastawionych na rozwój znacznie częściej stosowane są mierniki typu: ROE, ROI, 
CFROI, EBITDA, EPS i P/E. Poziom wykorzystania pozostałych mierników jest 
zbliżony w obydwu wyodrębnionych grupach przedsiębiorstw, przy czym w fir-
mach realizujących strategię stabilizacji w ogóle nie wskazuje się na stosowanie 
wskaźników takich jak: EVA i MVA.

Powiązanie wynagrodzeń z finansowymi miernikami oceny efektywności funk-
cjonowania sygnalizowane jest w 51,4% przedsiębiorstw realizujących strategię 
rozwoju oraz w 35,5% firm realizujących strategię stabilizacji (przeprowadzających 
taką ocenę). W obydwu wyodrębnionych grupach przedsiębiorstw wynagrodzenia 
sprzężone są najczęściej z rentownością sprzedaży (25,7% wskazań w firmach roz-
wijających się i 12,9% – w firmach nastawionych na utrzymanie dotychczasowej 
pozycji rynkowej), zyskiem/ 1 zatrudnionego (odpowiednio – 17,1% i 9,7%) oraz 
płynnością finansową (14,3% oraz 16,1% wskazań). Zakres powiązania wynagro-
dzeń z miernikami jest zdecydowanie większy w firmach realizujących strategię 
rozwoju. Jedynie sprzężenie wynagrodzeń ze wskaźnikami płynności finansowej 
występuje relatywnie częściej w firmach nastawionych na stabilizację.

Łączne efekty działalności firmy przekładają się na ruchomą część wynagro-
dzenia w postaci premii w ok. 81% firm realizujących strategię rozwoju i ok. 59% 
podmiotów realizujących strategię stabilizacji. W przedsiębiorstwach nastawio-
nych na rozwój relatywnie częściej niż w drugiej z wyodrębnionych grup wpły-
wają one na płace zasadnicze (33,3% w stosunku do 29,4%), rzadziej natomiast na 
wypłacane nagrody z zysku (13,9% w stosunku do 17,7%).

W firmach realizujących strategię rozwoju w ocenie efektów grupowych 
i zespołowych relatywnie częściej wykorzystywane jest kryterium wymiernych 
wyników (94,3% w porównaniu do 79,3% w przedsiębiorstwach realizujących 
strategie stabilizacji) oraz przestrzegania przyjętych norm i standardów (25,7% 
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w porównaniu do 20,7%), w firmach realizujących strategię stabilizacji nieco czę-
ściej zaś bierze się pod uwagę w tej kwestii stopień wykonania zadań.

Wyniki oceny efektywności przeprowadzonej na szczeblu grupy/zespołu sta-
nowią najczęściej podstawę kształtowania premii (w 74,3% firm z grupy strategii 
rozwoju i 65,5% – z grupy strategii stabilizacji), rzadziej wpływają na podwyżki 
taryfowych stawek płac (odpowiednio w 28,6% i w 20,7%) oraz nagrody (w oby-
dwu grupach w granicach 17,2%).

Ocena indywidualnych efektów pracy przybiera postać sformalizowanego 
systemu ocen w ok. 94% przedsiębiorstw z grupy strategii rozwoju (w ok. 55% 
dotyczącego ogółu zatrudnionych), w 88% firm realizujących strategię stabiliza-
cji (w 50% obejmującego wszystkie grupy pracowników), jak również w przed-
siębiorstwie deklarującym realizację strategii redukcji (obejmujący wszystkich 
zatrudnionych system oceny o charakterze kompleksowym).

Wyniki pracy, kompetencje oraz cechy osobowościowe są kryteriami oceny 
indywidualnej relatywnie częściej wykorzystywanymi w firmach ukierunkowa-
nych na utrzymanie i obronę dotychczasowej pozycji rynkowej, pozostałe kryte-
ria (stopień realizacji celów, kwalifikacje, oraz kryteria behawioralne) są bardziej 
popularne w przedsiębiorstwach realizujących strategię rozwoju, w których też 
w nieco większym stopniu system ocen ma charakter kompleksowy (tab. 6).

W podmiotach nastawionych na rozwój rezultatami przeprowadzonej oceny 
indywidualnej są najczęściej: awans (63,6% wskazań), zwiększenie lub ograni-
czenie wysokości premii (60,6%), rzadziej – zwiększenie lub ograniczenie płacy 
zasadniczej (30,3%), degradacja (21,2%), pochwała lub nagana (15,2%). W grupie 
reprezentującej strategię stabilizacji wyniki dokonanej oceny przekładają się przede 
wszystkim na premie (68% odpowiedzi), w następnej kolejności jest to awans (56%), 
degradacja oraz pochwała lub nagana (po 32% wskazań), zdecydowanie rzadziej zaś 
– odzwierciedlenie w płacy zasadniczej (20%). W firmie ukierunkowanej na reduk-
cję ocena taka wpływa jedynie na zmianę taryfowej stawki płac.

tabela 6. Kryteria oceny indywidualnej dokonywanej w badanych przedsiębiorstwach 
z uwzględnieniem realizowanej strategii ogólnej (% wskazań w grupie przedsiębiorstw 
przeprowadzających taką ocenę)

Kryteria oceny indywidualnej
Ogólna strategia organizacji

rozwoju stabilizacji redukcji
wyniki pracy 78,79 88,00 0,00
stopień realizacji celów 48,48 40,00 0,00
kwalifikacje/umiejętności 33,33 32,00 0,00
kompetencje 39,39 44,00 0,00
cechy osobowościowe 9,09 12,00 0,00
kryteria behawioralne (oceny 
zachowań) 12,12 0,00 0,00

kompleksowy system oceny 18,18 16,00 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Dochody odroczone są formą wynagrodzeń spotykaną w firmach, w których 
ogólna strategia organizacji ukierunkowana jest na rozwój bądź na stabilizację, nie 
są natomiast wykorzystywane w przedsiębiorstwie nastawionym na redukcję (tab. 7).

tabela 7. Zakres wykorzystywania dochodów odroczonych
w badanych przedsiębiorstwach z uwzględnieniem realizowanej strategii ogólnej
(% wskazań w grupie)

Formy dochodów odroczonych
Ogólna strategia organizacji

rozwoju stabilizacji redukcji
partycypacja własnościowa/ 
finansowa 19,44 23,53 0,00

systemy oszczędnościowe 16,67 26,47 0,00
bodźce ubezpieczeniowe 36,11 11,76 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Partycypacja własnościowa/ finansowa stosowana jest w 19,4% firm realizują-
cych strategię rozwoju (7 przedsiębiorstw) oraz w 23,5% – realizujących strategię 
stabilizacji (8 podmiotów). Zarówno w jednej jak i drugiej wyodrębnionej grupie 
adresowana jest ona przede wszystkim do kierownictwa najwyższego szczebla, 
w obydwu grupach dotyczy ona także w większości przypadków pracowników 
osiągających ponadprzeciętne efekty pracy. W firmach nastawionych na rozwój 
najczęściej wykorzystywane są akcje (zwykłe i uwarunkowane), rzadziej opcje na 
akcje i udziały w efektach, w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na stabilizację 
do najbardziej popularnych form należą natomiast różnego rodzaju opcje, rzadziej 
– akcje i odroczone udziały w zysku.

Niewiele większy jest zakres stosowania innej formy dochodów odroczonych 
– systemów oszczędnościowych. Na nieco szerszą skalę wykorzystywane są one 
w podmiotach z grupy strategii stabilizacji (9 przedsiębiorstw w stosunku do 
6 z grupy strategii rozwoju), w tej grupie częściej też taka forma wynagradzania 
ma charakter powszechny (objęte są nią wszystkie grupy pracowników).

Dodatkowe systemy ubezpieczeń cieszą się natomiast zdecydowanie większą 
popularnością w przedsiębiorstwach realizujących strategię rozwoju (wykorzystuje 
je 13 firm z tej grupy oraz tylko 4 z grupy strategii stabilizacji). W obydwu wyodręb-
nionych grupach do najczęściej stosowanych bodźców ubezpieczeniowych należą 
grupowe ubezpieczenia na życie – na szerszą skalę wykorzystywane w grupie stra-
tegii rozwoju, w której to oprócz nich ta forma wynagrodzeń przyjmuje również 
postać: polis ubezpieczeniowych, pracowniczych funduszy emerytalnych, składek 
wnoszonych do funduszy inwestycyjnych, a także – sporadycznie – ubezpieczeń 
medycznych i składek wnoszonych do towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. W fir-
mach realizujących strategię stabilizacji poza grupowymi ubezpieczeniami na życie 
tylko w pojedynczych przypadkach wynagradza się pracowników za pośrednictwem 
polis ubezpieczeniowych oraz składek wnoszonych do funduszy inwestycyjnych. 
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Czynnikami o największej sile pozytywnego oddziaływania na wykorzystywa-
nie wynagrodzeń długoterminowych w przedsiębiorstwach realizujących strategię 
rozwoju są: kwalifikacje zatrudnionych kadr (głównie kierowników najwyższego 
szczebla i osób odpowiedzialnych za realizację funkcji wynagrodzeń), kondycja 
finansowa przedsiębiorstwa, a także realizowana strategia zarządzania zasobami 
ludzkimi i strategia organizacyjna. Wśród elementów o ujemnym oddziaływaniu 
w tej grupie podmiotów znalazły się przede wszystkim: relatywnie niskie dochody 
z pracy, koszty utrzymania i system podatkowy. W przedsiębiorstwach realizu-
jących strategię stabilizacji wymienić można znacznie więcej czynników o cha-
rakterze destymulantów – oprócz niskiego poziomu dochodów z pracy, wysokich 
kosztów utrzymania i niesprzyjającego systemu podatkowego istotną rolę w tej 
kwestii odgrywają w nich również koszty pracy i przepisy prawa pracy. Natomiast 
elementami zachęcającymi do stosowania bodźców długookresowych są głównie 
kompetencje kierowników najwyższego szczebla oraz pracowników odpowie-
dzialnych za realizację polityki płacowej. W przedsiębiorstwie nastawionym na 
redukcję (niewykorzystującym w wynagradzaniu dochodów odroczonych) więk-
szość wymienionych czynników określono jako destymulanty stosowania tego 
typu wynagrodzeń (znalazły się wśród nich: realizowana strategia organizacji 
i strategia ZZL, koszty pracy, kondycja finansowa, forma organizacyjno-prawna, 
niski poziom dochodów z pracy, koszty utrzymania oraz system podatkowy), 
pozostałym elementom przypisano charakter neutralny.

Zarówno w przedsiębiorstwach realizujących strategię rozwoju, jak i strategię 
stabilizacji stosowany jest szeroki wachlarz różnorodnych świadczeń i benefitów, 
przy czym zakres wykorzystywania większości z nich jest większy w pierwszej 
z wymienionych grup podmiotów. W firmach nastawionych na rozwój zdecy-
dowanie częściej finansowane są różne formy dokształcania pracowników oraz 
subskrypcja fachowych czasopism (a więc świadczenia nierozerwalnie związane 
z rozwojem kadr), znacznie częściej oferowane są pracownikom takie atrakcyjne 
świadczenia jak: komputer do pracy w domu, możliwość korzystania z samo-
chodu służbowego czy karta kredytowa, w większym stopniu zatrudnieni mają 
również możliwość korzystania z innych, bardziej tradycyjnych form świadczeń, 
takich jak m.in.: dopłaty do wczasów lub pokrycie ich kosztów, pożyczki udzie-
lane przez firmę, darmowe przejazdy koleją lub dopłaty do biletów, świadczenia 
socjalne i inne. W przedsiębiorstwach realizujących strategię stabilizacji relatyw-
nie częściej pracownicy wynagradzani są natomiast za pośrednictwem bonów 
towarowych, częściej oferowana jest im opieka medyczna, parking, świadczenia 
ubraniowe, mają także większą możliwość korzystania z wyjazdów szkoleniowo-
rekreacyjnych. W firmie realizującej strategię redukcji wyraźna redukcja widoczna 
jest także, jeżeli chodzi o zróżnicowanie i zakres wykorzystania dodatkowych 
świadczeń – kadra kierownicza najwyższego szczebla ma do dyspozycji samo-
chody służbowe i telefony komórkowe, natomiast szeregowi pracownicy – jedynie 
świadczenia o charakterze socjalnym (tab. 8).
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tabela 8. rodzaje stosowanych w badanych przedsiębiorstwach świadczeń dodatkowych 
z uwzględnieniem realizowanej strategii ogólnej (% wskazań w grupie)

rodzaje świadczeń
Ogólna strategia organizacji

rozwoju stabilizacji redukcji

samochód służbowy 88,89 67,65 100,00
telefon komórkowy 88,89 85,29 100,00
opłaty mieszkaniowe 13,89 11,76 0,00
bony towarowe 55,56 58,82 0,00
finansowanie dokształcania pra-
cowników 66,67 44,12 0,00

dopłaty do wczasów lub pokrycie 
ich kosztów 52,78 41,18 0,00

opieka medyczna 41,67 44,12 0,00
dodatkowe dni urlopu płatnego 5,56 11,76 0,00
pożyczki udzielane przez firmę 52,78 38,24 0,00
zniżki przy zakupie produktów 
firmy 16,67 11,76 0,00

doradztwo prawne, podatkowe 2,78 0,00 0,00
darmowe przejazdy koleją lub 
dopłaty do biletów 11,11 2,94 0,00

komputer do pracy w domu 36,11 23,53 0,00
subskrypcja czasopism 47,22 32,35 0,00
karta kredytowa 30,56 20,59 0,00
dostęp do urządzeń sportowo-re-
kreacyjnych 30,56 23,53 0,00

zakup lub wynajem mieszkania 13,89 8,82 0,00
parking 22,22 23,53 0,00
świadczenia ubraniowe 33,33 38,24 0,00
wyjazdy szkoleniowo-rekreacyjne 30,56 35,29 0,00
socjalne 66,67 44,12 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tworzenie struktury wynagrodzeń całkowitych w firmach realizujących stra-
tegię rozwoju ma na celu przede wszystkim zwiększanie atrakcyjności motywa-
cyjnej wynagrodzeń (ok. 53% wskazań) oraz osiąganie celów organizacji (ponad 
47%), w mniejszym stopniu zaś – spełnianie oczekiwań pracowników (ok. 14%) 
i omijanie obciążeń podatkowych (tylko jedna odpowiedź). W przedsiębiorstwach 
nastawionych na stabilizację najwięcej odpowiedzi na to pytanie dotyczyło zaś 
osiągania celów firmy (ponad 32%), nieco mniej zwiększania atrakcyjności moty-
wacyjnej płac (ponad 26%), spełniania oczekiwań pracowników i omijania obcią-
żeń podatkowych (po ok. 12% wskazań).
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Możliwość wyboru składników wynagrodzeń całkowitych w ramach określo-
nego limitu zasygnalizowano jedynie w sześciu przedsiębiorstwach z grupy strate-
gii rozwoju (16,7%) oraz w czterech – z grupy strategii stabilizacji (11,8%).

podsumowanie

Wyniki badań wskazują, iż priorytety prowadzonej w badanych firmach stra-
tegii wynagradzania sprzyjają realizacji zasadniczych celów działania tychże 
przedsiębiorstw. W objętych badaniem podmiotach można mówić o koherentności 
realizowanych celów strategii płacowej z priorytetami strategii ogólnej oraz naj-
ważniejszymi celami funkcjonowania przedsiębiorstw.

Generalnie można stwierdzić, iż dobór stosowanych w badanych przedsiębior-
stwach instrumentów płacowych oraz funkcjonujące w dziedzinie wynagrodzeń 
rozwiązania sprzyjają realizacji określonych strategii ogólnych. 

W firmach nastawionych na rozwój, realizacji tak przyjętego kierunku funk-
cjonowania odpowiada niewątpliwie proefektywnościowy system wynagrodzeń, 
w kształtowaniu którego zasadniczą rolę odgrywa przeprowadzanie oceny efek-
tywności działania na wszystkich szczeblach organizacyjnych i wiązanie jej wyni-
ków z wynagrodzeniami. W przedsiębiorstwach tych częściej niż w innych wyna-
grodzenia wiązane są z miernikami odzwierciedlającymi długookresowe efekty 
działania firmy, ocena efektów grupy/zespołu przeprowadzana jest w oparciu 
o kryterium wymiernych wyników, funkcjonuje kompleksowy system ocen indy-
widualnych, a wyniki przeprowadzonych ocen wiążą się z premiowaniem. Usta-
wicznemu rozwojowi zatrudnionych kadr, będącemu nieodłącznym elementem tak 
określonej strategii sprzyja uwzględnianie kryterium kompetencji w kształtowaniu 
taryfowych stawek płac (szczególnie ważne w powiązaniu z wykorzystywaniem 
elastycznych konstrukcji w kształtowaniu taryfikatorów kwalifikacyjnych i tabel 
płacowych) oraz szerokie wykorzystywanie nakierunkowanych na podnoszenie 
kwalifikacji świadczeń dodatkowych. W firmach realizujących strategię rozwoju 
pakiet wykorzystywanych świadczeń i benefitów jest bogatszy i zawiera atrak-
cyjniejszą ofertę niż w innych podmiotach, częściej również występuje w nich 
możliwość wyboru składników wynagrodzenia całkowitego w ramach określo-
nego limitu. Fakt ten niewątpliwie czyni firmy te atrakcyjniejszymi pracodawcami 
na rynku pracy, co jest istotne pod kątem realizacji ukierunkowanej na rozwój 
strategii. Realizację długofalowych celów organizacji wyraźnie ogranicza jednak 
niewielki zakres wielu sprzyjających temu instrumentów płacowych, w tym niski 
stopień wykorzystywania wynagrodzeń odroczonych.

Narzędzia płacowe próbuje się także odpowiednio dobierać w przedsiębior-
stwach nastawionych na stabilizację (utrzymanie i obronę dotychczasowej pozy-
cji rynkowej), jednak również i w ich przypadku długofalowemu podejściu nie 
sprzyja niewielki zakres wykorzystywania służących temu narzędzi. 
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W firmie realizującej strategię redukcji wyraźnie widoczna jest natomiast 
daleko idąca redukcja również w sferze stosowanych rozwiązań w dziedzinie 
wynagradzania.

Bibliografia

[1] Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
[2] Lawler E. E., Strategic Pay, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1990.

WYNAGrODZeNiA A StrAteGiA OrGANiZAcJi

Streszczenie

Wzrost roli wynagrodzeń jako narzędzia zarządzania strategicznego w przed-
siębiorstwie jest jedną z najistotniejszych tendencji rozwojowych w wynagradza-
niu. Zgodnie z tą koncepcją, strategia wynagrodzeń powinna wspierać strategię 
organizacji, być spójna z nią, stwarzać możliwość osiągania przez przedsiębior-
stwo lepszych wyników, a tym samym zapewniać wzrost jego konkurencyjności. 

Celem badań prezentowanych w niniejszym opracowaniu było znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, czy wykorzystywane w przedsiębiorstwach funkcjonują-
cych na polskim rynku instrumenty płacowe oraz rozwiązania w dziedzinie wyna-
grodzeń są ukierunkowane (sprzyjają) realizacji strategii organizacji.

SALArieS AND OrGANiZAtiONAL StrAteGY

Abstract

One of the essential development trends in rewarding employees is the incre-
asing role of rewards as tools of the strategic management within the enterprise. In 
compliance with such an idea, the strategy of rewards should support the strategy 
of the organization as well as it ought to be coherent with its objectives, enable 
the enterprise to achieve better results and consequently assure the increase in its 
competitiveness. 

The main objective of the research was to find out the answer whether the stra-
tegic priorities of rewarding established by the enterprises existing on the Polish 
market are compliant with their strategic activity targets.
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eWOLUcJA rOLi MeNeDŻerA prOJeKtU W rÓŻNYcH 
StrUKtUrAcH OrGANiZAcYJNYcH

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmieniającej się roli menedżera 
projektu w każdej ze struktur organizacyjnych przeznaczonych do realizacji 
projektów. Struktury te zostały uporządkowane pod względem zwiększającej 
się ich elastyczności. Przekłada się to również na wzrost znaczenia roli, jaką 
odgrywa w organizacjach menedżer projektu oraz ważność samych projektów 
w poszczególnych strukturach. Wychodzi się bowiem z założenia, iż kolejne 
struktury są swoistą kontynuacją, uzupełnieniem czy rozwinięciem poprzednich, 
a rola jaką pełni w nich menedżer projektu odpowiada wzrostowi znaczenia 
projektów dla samej organizacji. Wzrost roli, jaką odgrywają menedżerowie 
projektu nie przejawia się tylko w zmianie uprawnień czy zakresu decyzji. Efektem 
tych działań jest nowy sposób myślenia i przemiana kultury organizacyjnej całej 
jednostki. Proces uelastycznienia struktury wyznacza konieczność zwiększania 
uprawnień i pozycji menedżera projektu, a to wiąże się z reorientacją organizacji 
pod kątem realizowanych projektów. Z tej właśnie perspektywy, w niniejszym 
artykule zaprezentowana zostanie ewolucja pozycji, jaką ma menedżer projektu.

prezentacja struktur organizacyjnych dla realizacji projektów

W niniejszym artykule przyjęto za punkt odniesienia prezentację struktur 
organizacyjnych proponowaną przez M. Bielskiego1. Wśród struktur 
hierarchicznych, projekty mogą zostać realizowane w strukturze funkcjonalnej, 

* Mgr elżbieta Nosal-Szczygieł, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Wydział 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Autorka jest doktorantem Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie.

1 M. Bielski, Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 215–227.
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choć posiada ona wybitne ograniczenia. Wielu autorów prezentuje natomiast dość 
obszernie struktury macierzowe (słabą, zrównoważoną oraz silną)2. W wyniku 
ich dalszego udoskonalania oraz dostosowania do specyficznego środowiska 
projektowego, powstają struktury zespołowa oraz „czysta organiczna”. Warto 
zaznaczyć iż rola, jaką będzie odgrywał menedżer projektu w każdej z nich, 
przejawia się w powołaniu specyficznego środowiska projektowego. Można 
zatem stwierdzić, iż w ramach poszczególnych struktur organizacyjnych ma się do 
czynienia z następującymi sposobami realizacji projektów:
1. w strukturze funkcjonalnej – zarządzanie projektem,
2. w strukturach macierzowych – zarządzanie projektem/zarządzanie projektami,
3. w strukturze zespołowej (projektowej) – zarządzanie projektami,
4. w strukturze „organicznej czystej” – zarządzanie przez projekty.

Przyjęta klasyfikacja struktur oczywiście nie wyklucza analizowania procesu 
realizacji projektów w innych strukturach organizacyjnych. Jednakże ze względu 
na przejrzystość podziału i jego stosunkowo dużą prostotę, przyjęto go jako 
podstawę analizy. 

rola menedżera projektu w strukturze funkcjonalnej 

Analizując zmieniającą się rolę menedżera projektu, warto zwrócić uwagę, że 
punktem odniesienia do jego pozycji i zakresu władzy jest pozycja i uprawnienia 
menedżera funkcjonalnego3. Stanowisko pracy tego ostatniego, w strukturach 
hierarchicznych jest traktowane jako stały element. Zakres decyzyjny, jakim dys-
ponuje menedżer projektu, często jest uzależniony od zakresu u kierownika funk-
cjonalnego. Rozgraniczenie zadań i odpowiedzialności, a tym samym wyznac-
zenie roli każdego z menedżerów, powoduje czytelność podporządkowania dla 
podwładnych i efektywniejszą realizację działań.

Większość literatury przedmiotu wyraźnie rozgranicza zakres uprawnień obu 
typów menedżerów w następujący sposób (tabela 1).

2 Nazewnictwo jest tłumaczeniem nazw anglojęzycznych przytoczonych przez Project Man-
agement Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management 
Institute, Newton Square, Pennsylvania 2000, s. 22–23. W literaturze występuje ono też jako: 
macierz funkcjonalna, macierz zrównoważona i macierz projektowa. Por. Kuprenas J.A., Imple-
mentation and performance of a matrix organization structure, “International Journal of Project 
Management” 2003, No. 21, s. 51. Zob. także: Larson E.W., Gobeli D.H., Matrix management: 
contradictions and insights, “California Management Review” 1987, vol. 29, No. 4, s. 126–138.

3 Posługując się nazewnictwem stosowanym w literaturze przedmiotu, rozróżniać się będzie 
menedżera funkcjonalnego (hierarchicznego, związanego z działalnością rutynową organizacji) oraz 
menedżera projektu (odpowiedzialnego za realizację projektów). Trudności semantyczne w struk-
turze funkcjonalnej nakazują rozróżnienie kierowników liniowych oraz funkcjonalnych, jednakże 
wymieniany w tekście kierownik funkcjonalny utożsamiany jest z kierownikiem hierarchicznym 
dla zachowania przejrzystości dalszej treści pracy. Por. B. Bidanda, D.I. Cleland, S.R. Dharwadkar, 
Shared Manufacturing. A Global Perspective, McGraw-Hill, New York 1993, s. 84, J.R. Schermer-
born Jr., Management for Productivity, John Wiley & Sons, New York, 1993, s. 280. 

oik.indd   70 2008-08-06   13:58:17



71Ewolucja roli menedżera projektu w różnych strukturach organizacyjnych

tabela 1. Uprawnienie oraz zakres odpowiedzialności menedżerów funkcjonalnych 
i projektowych

Menedżerowie funkcjonalni Menedżerowie projektu
są odpowiedzialni za dostarczenie zasobów −	
(szczególnie w strukturach macierzowych, 
gdyż są ich głównymi dyspozytorami),
decydują o sposobie najlepszej integracji −	
zasobów dla potrzeb projektu,
wyznaczają osoby zajmujące się realizacją −	
projektu z komórek im podległych,
określają szczegółowy sposób wykonania −	
danego zadania przez swoich pracowników 
zaangażowanych w wykonanie projektu,
decydują gdzie wykonana zostanie praca −	
na rzecz projektu,
decydują o powrocie i dalszej pracy osób −	
zaangażowanych w projekt.

są odpowiedzialni za stworzenie specyfika-−	
cji oraz określenie parametrów technicznych 
projektu, stworzenie budżetu i harmonogramu 
czasowego przy wykorzystaniu danych zaso-
bów organizacyjnych,
są odpowiedzialni za osiągnięcie celu projektu −	
oraz zysku na określonych przez klienta wa-
runkach,
sygnalizują najwyższemu kierownictwu o po-−	
jawiających się problemach,
podejmują decyzje gwarantujące powodzenie −	
projektu,
przygotowują i wskazują rezerwy zasobów −	
w razie konieczności ich użycia, 
składają alternatywne propozycje zakończenia −	
projektu, jeśli pierwotnym sposobem nie moż-
na tego osiągnąć,
są punktami kontaktowymi między menedże-−	
rami funkcjonalnymi, najwyższym kierownic-
twem, a klientem,
motywują członków zespołu,−	
identyfikują wszystkich zewnętrznych intere-−	
sariuszy projektu i starają się ich pozyskać,
organizują spotkania z klientem i kluczowymi −	
udziałowcami projektu (stakeholders),
współpracują ze sponsorami projektu informu-−	
jąc ich na bieżąco o jego stanie oraz wspólnie 
szukając lepszych sposobów rozwiązania pro-
blemów,
negocjują warunki kontraktu z wieloma komór-−	
kami funkcjonalnymi co do warunków realiza-
cji projektu w wyznaczonym czasie, budżecie 
i na określonych warunkach,
zlecają wykonanie zadania członkom komórek −	
funkcjonalnych pozostawiając swobodę tech-
nicznego ich wykonania kierownikom funk-
cjonalnym,
kontrolują wykonanie zadania,−	
raportują najwyższemu kierownictwu przebieg −	
i stan zaawansowania projektu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.K. Badway, Management as a New Technology, 
McGraw-Hill, New York 1993 s. 205–209.; B. Bidanda, D.I. Cleland, S.R. Dharwadkar, Shared Ma-
nufacturing. A Global Perspective, McGraw-Hill, New York 1993, s. 84.; D.I. Cleland, Project Ma-
nagement: Strategic Design and Implementation, TAB Professional and Reference Books, Blue Rid-
ge Summit, Pa., 1990, s. 142, za: B. Bidanda, D. Cleland, S. Dharwadkar, Shared Manufacturing…, 
op.cit., s. 84.; J.D. Frame, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, Warszawa 2001, 
s. 66–67.; A.P. Merwe Van Der, Project management and business development: integrating strategy, 
structure, processes and projects, “International Project Management Journal” 2002, Vol. 20., No. 
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5, s. 405.; M. Pawlak, Funkcja kierownika projektu, “Przegląd Organizacji” 2005, nr 2, s. 22–25; 
W.D. Rees, Ch. Porter, Matrix structures and the training implications, “Industrial and Commercial 
Training” 2004, Vol. 36, No. 5, s. 192.; H. Weihrich, H. Koontz, Management. A Global Perspective, 
McGraw-Hill, New York 1993, s. 295–296.; J.N. Wright, Time and budget: the twin imperatives of 
a project sponsor, “International Project Management Journal” 1997, Vol. 15, No. 3, s. 182–185; 
R. Wysocki, R. McGary, Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005, s. 222–223.

Warto zwrócić uwagę, iż podział ten nie jest sztywny i zmienia się w zależności 
od struktury organizacyjnej, w ramach której realizowany jest projekt. Menedżer 
projektu odgrywa najmniejszą rolę w strukturze funkcjonalnej. Wynika to 
z charakteru projektów realizowanych w tej strukturze. Choć literatura przedmiotu 
nie określa precyzyjnie zakresu jego obowiązków, można uznać, iż odpowiada on 
za nakreślenie głównej idei projektu, poszczególnych zadań, jakie należy wykonać, 
harmonogramu czasowego i kosztorysu prac4. Bierze on odpowiedzialność za 
koordynację wszystkich prac związanych z jego realizacją – uzyskanie pożądanego 
rezultatu w czasie, w jakim oczekiwano oraz w ramach przewidzianych środków 
pieniężnych. Ponieważ menedżer projektu jest osobą nadzorującą realizację projektu 
poprzez różnych kierowników funkcjonalnych5, wydaje się zasadnym ustanowienie 
go osobą odpowiedzialną za raportowanie zarządowi o stanie prac. Taka sytuacja 
powoduje, iż dla menedżera projektu jest to czytelny sygnał o umocowaniu 
i poparciu działań przez zarząd. Dzięki temu funkcja ta, w tej strukturze, choć tak 
mało znacząca, nabiera formalnego charakteru6. Rola menedżera funkcjonalnego, 
oprócz realizacji zadań projektowych polega na wskazaniu i alokacji niezbędnych 
zasobów, w tym przede wszystkim na wyznaczeniu osób pomagających, ustaleniu 
sposobu realizacji zadań oraz o konkretnym miejscu wykonywania zadań. Mają oni 
bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje i wyznaczają realny kształt realizacji 
projektu. Zakres ich władzy i uprawnień jest znacznie większy od uprawnień 
menedżerów projektu, a wynika ze wspomnianego już umocowania w strukturze 
hierarchicznej. W przypadku, dość rzadkim jednak w tej strukturze, kiedy 
kierownikiem projektu wybrany zostanie pracownik, nie zaś kierownik, wpływ 
ten zwiększa się poprzez władzę i autorytet formalny menedżera funkcjonalnego. 
Warto podkreślić, iż menedżerowie projektu odpowiedzialni są w tej strukturze za 
wskazanie „co?” należy zrobić, zaś określenie „w jaki sposób?” pozostaje w gestii 
menedżerów funkcjonalnych. Zakres uprawnień, jakimi dysponuje więc menedżer 
projektu jest w tej strukturze mocno ograniczony, tak samo jak ograniczona jest 
istotność i ważność projektu realizowanego w takiej strukturze.

4 B. Bidanda, D.I. Cleland, S.R. Dharwadkar, Shared Manufacturing. A Global Perspective, 
McGraw-Hill, New York 1993, s. 84.

5 Kierownicy funkcjonalni są realizatorami zadań projektowych w tej strukturze. 
6 Jest to bardzo znaczące i pomocne w chwili powstawania konfliktów na linii: menedżer pro-

jektu – menedżer funkcjonalny. Zazwyczaj w takich sytuacjach organizacja formalna (w tym przy-
padku menedżerowie funkcjonalni) zwyciężają. Zob. szerzej: M.K. Badway, Management as a New 
Technology, McGraw-Hill, New York 1993, s. 205; W.D. Rees, Porter Ch., Matrix structures and the 
training implications, “Industrial and Commercial Training” 2004, Vol. 36, No. 5, s. 192.
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rola menedżera projektu w strukturach macierzowych

W strukturach macierzowych, w których bardzo wyraźnie widać nasilający 
się problem podwójnego podporządkowania, proponuje się określenie jej typu, 
a tym samym określenie pozycji, jaką zajmować będą menedżerowie projektu 
i funkcjonalni7. W słabej strukturze macierzowej, dominujący wpływ ma nadal 
menedżer funkcjonalny, pod którego kontrolą zostaje zespół projektowy. Orga-
nizuje on zasoby, także wybiera członków zespołu projektowego, podejmuje 
kluczowe decyzje, ponosi odpowiedzialność za realizację projektu i jego ukoń-
czenie. W obrębie jego zadań pozostaje także motywowanie członków zespołu 
i doradztwo fachowe w zakresie realizacji zadań. Można stwierdzić, że często 
projekty takie realizowane są wewnątrz danego działu, na czele którego stoi kie-
rownik funkcjonalny. Pracownicy są zaangażowani w bardzo niewielkim stopniu 
w wykonanie projektu. Wynika to z często niewielkiego zakresu zadań, jakie 
niesie ze sobą projekt8. 

Menedżer projektu zostaje formalnie desygnowany jako nadzorca przebiegu 
realizacji projektu. Ma on mały zakres władzy nad kadrą funkcjonalną podczas 
realizacji projektu. Zostaje mu powierzone doradztwo przy planowaniu oraz 
kontroli. Przekłada się to na stworzenie specyfikacji oraz określenie parametrów 
technicznych projektu, stworzenie budżetu i harmonogramu czasowego wspólnie 
z kierownikiem funkcjonalnym. W dużej mierze takie czynności wynikają 
zarówno ze znaczenia projektu dla organizacji, często niskiego stopnia jego 
skomplikowania9, a także z dobranej kadry, najczęściej będącej formalnie 
przypisanej do jednego działu. Menedżer ten zatrudniony jest w niepełnym 
wymiarze godzin. Warto zaznaczyć, że również w takim wymiarze zatrudnia się 
obsługę administracyjną projektu. Menedżerowi projektu przydziela się funkcję 
reprezentacyjną na zewnątrz organizacji, która przekłada się przede wszystkim na 
kontakty z klientem. Jest on bowiem odpowiedzialny za osiągnięcie konkretnego 
efektu projektu na określonych przez klienta warunkach. 

7 Niejasno określony zakres uprawnień i odpowiedzialności menadżerów projektu i mene-
dżerów funkcjonalnych jest źródłem wielu konfliktów. Dość często, określanie ich pozycji, 
wymaga bieżącej elastyczności. Na dłuższą metę, funkcjonowanie obu rodzajów menedżerów 
pozbawione swoistej symbiozy, jest nieskuteczne i konfliktogenne. W spór ten zaangażować się 
musi w takich przypadkach władza naczelna danej organizacji, która poprzez mediację pomoże 
w rozwiązaniu konfliktu. Wyraźne rozgraniczenie ról obu z nich jest zadaniem bardzo trudnym 
i często musi ulegać zmianie ze względu na charakter realizowanych projektów. Raz rozpisane, 
nie stanowią aksjomatu, jakim należy uzasadniać ich kształt.

8 Literatura określa ten stopień jako 1–25% etatu pracownika. Por. Project Management 
Institute: A Guide to the Project Management…, op.cit., s. 19.

9 Stopień skomplikowania projektu bywa porównywalny lub większy od zakresu projektów 
realizowanych w strukturze funkcjonalnej. Ze względu na znajomość technicznych szczegó-
łów („w jaki sposób?”) opracowanie specyfikacji projektu wymaga współpracy z kierownikiem 
funkcjonalnym. 
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W zrównoważonej strukturze macierzowej, która zakłada równowagę 
między rolami menedżera funkcjonalnego oraz projektu, widać wyraźnie 
zwiększenie jego bezpośredniego udziału w decyzjach. Odpowiadają oni za 
zasoby projektu i ich pozyskiwanie, choć w dalszym ciągu pozostaje aktualne 
rozgraniczenie, na „co?” i „w jaki sposób?” robić. Menedżer projektu jest 
odpowiedzialny za kontrolę projektu, śledzenie procesów w nim występujących. 
Jest on nadal głównym odpowiedzialnym za sukces projektu i przepływ 
informacji między wszystkimi uczestnikami projektu10. Menedżer projektu 
poświęca na pracę w projekcie cały swój czas, co znacznie podnosi jego prestiż 
i autorytet w organizacji. Również udział członków zespołu projektowego 
zwiększa się nawet do 60% czasu pracy. Menedżerowie funkcjonalni 
pozostają odpowiedzialni za bezpośrednie decyzje na poziomie operacyjnym. 
W praktyce jednak warto podkreślić, że organizacje o zrównoważonej i słabej 
strukturze macierzowej, mają najgorsze wyniki w realizacji projektu. Wynika 
to najczęściej z faktu, iż funkcja menedżera projektu sprowadza się do roli 
negocjatora. Musi on ciągle zabiegać u wyższego kierownictwa, a także 
samych menedżerów funkcjonalnych, o zasoby konieczne do wykonania zadań 
projektu. Za każdym razem, kiedy następuje zmiana w zasadniczej działalności 
organizacji11, realokacji zasobów, menedżer projektu musi pozyskiwać nowych 
członków zespołu projektowego, aby wypełnić lukę. Dlatego też można mówić 
o wysokiej frustracji menedżerów projektu w takich typach struktur12. 

W silnej strukturze macierzowej, rola menedżerów projektu odnosi się do 
bezpośredniego nadzoru nad realizacją i ukończeniem projektu. Skupia on 
władzę decyzyjną i wykonawczą, posiada cały zakres uprawnień niezbędnych do 
kierowania bieżącą realizacją projektu. Menedżerowie funkcjonalni dostarczają 
i rozdzielają jedynie zasoby dla projektu oraz mogą udzielać konsultacji 
w specjalistycznym zakresie. Menedżerowie projektu, sami mając w zakresie 
obowiązków jedynie realizację projektu, kierują zespołem poświęcającym nawet 
95% czasu na wykonanie zadań projektowych. Taki podział sprawia, iż w toku 
dalszego uelastyczniania struktury13, mogą oni stać się niezależnymi kierowni-zależnymi kierowni-
kami posiadającymi własny dział.

10 Zarządem, klientem, członkami zespołu projektowego, z kierownikiem funkcjonal-
nym na czele.

11 Działalność ta jest bardzo mocno akcentowana w strukturach macierzowych, gdzie nadal 
odgrywa kluczową rolę.

12 Por. Poprawa wyników działalności przez zarządzanie programami i projektami. Pierw-
sza globalna ankieta na temat bieżącego stanu dojrzałości zarządzania projektami w organiza-
cjach, PriceWaterhauseCoopers, 2004, s. 17. 

13 Ewoluowania jej w kierunku struktury zespołowej.
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rola menedżera projektu w strukturze zespołowej 
oraz czystej organicznej 

Struktura zespołowa (projektowa)14, dopuszczająca zatrudnianie osób z zewnątrz 
organizacji do realizacji projektu, wymaga ustanowienia jednoosobowego 
kierownictwa projektu w osobie menedżera projektu, i choć można mówić nadal 
o istnieniu menedżera funkcjonalnego, to jednak jego rola jest niezwiązana 
z projektem. Decyduje on – w porozumieniu z zarządem – o oddelegowaniu 
pracowników oraz ich powrocie do hierarchii. Nad wszelkimi czynnościami przy 
realizacji projektu czuwa menedżer projektu. To właśnie w tej strukturze można 
mówić o tych działaniach, jakie zostały przedstawione w tabeli 1. Wynika to stąd, 
iż podstawową działalnością zespołu projektowego jest właśnie jego realizacja. 
Dlatego też kierownik projektu przejmuje niektóre z funkcji, przypisane do tej 
pory w strukturach macierzowych do menedżera funkcjonalnego, a więc decyduje 
on o sposobie integracji zasobów, określa szczegółowy sposób wykonania zadań 
i decyduje o miejscu i czasie wykonania zadania. Podział władzy i określenie ról 
poszczególnych członków zespołu jest bardzo ściśle określony i scentralizowany 
w osobie menedżera projektu. Jest on formalnym liderem zespołu i choć 
uprawnienia decyzyjne należą również do członków grupy projektowej, to jednak 
ma on decydujący wpływ na kształt projektu i sposób jego realizacji. Mimo, iż taki 
układ uprawnień menedżera projektu zapewnia szybkie podejmowanie decyzji 
i przepływ informacji, to jednak podkreśla się mogące wystąpić trudności. Odnoszą 
się one przede wszystkim do częstego braku w organizacjach menedżerów projektu 
posiadających wysoki stopień umiejętności technicznych oraz interpersonalnych, 
niewspółmierność odpowiedzialności i władzy menedżera projektu oraz częstej 
niemożności przeprowadzenia oceny umiejętności posiadanych przez członków 
zespołu. Wzrost zakresu zadań kierownika projektu wymaga bowiem wielu 
kluczowych umiejętności, często nie związanych bezpośrednio z technicznym 
wykonaniem projektu. 

W ostatniej omawianej strukturze organizacyjnej następuje ukształtowanie 
pełnego, samodzielnego zespołu projektowego, na którego czele stoi menedżer 
projektu. Ponieważ w strukturze „organicznej czystej” nie ma tradycyjnie rozu-
mianej działalności podstawowej, nie można też mówić o istnieniu menedżera 
funkcjonalnego. Menedżer kierujący projektem jest całkowicie odpowiedzialny 
za wszelkie podejmowanie przez siebie oraz zespół działania i posiada wyznac-

14 W niniejszej pracy przyjęto, iż ze względu na duże podobieństwo do struktury zespołowej, 
pojęcie struktury projektowej będzie używane równocześnie. Sama struktura projektowa posiada 
również pewne cechy struktury „czystej organicznej”, jednakże ze względu na możliwość prowa-
dzenia przez organizacje działalności podstawowej, zdecydowano się umieścić ją bliżej pojęcia 
struktury zespołowej. Dodatkowo za takim ujęciem sprawy przemawia również fakt, iż struktura 
„czysta organiczna” jest związana z zarządzaniem przez projekty, a te wymagają zmiany kultury 
organizacyjnej i pełnego dostosowania do wymagań konkretnych klientów.
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zony przez zarząd organizacji zakres swobody w podejmowaniu decyzji. 
Jego rola w projekcie jest więc ograniczona tylko przez ten jeden czynnik. 

Zakończenie

Przedstawiona w pracy ewolucja roli menedżera projektu, nasuwa pewne 
spostrzeżenia. Począwszy do struktury funkcjonalnej, mało elastycznej, w której 
osoba kierująca projektem jest postacią odgrywającą marginalną rolę, obserwuje 
się wzrost znaczenia menedżerów projektów. Przekłada się to na wzrost elastycz-
ności, a tym samym efektywności struktury organizacyjnej. Zwiększanie upraw-
nień i władzy menedżerów projektu, którzy w dużej mierze odpowiedzialni są za 
stworzenie tego, czego pragnie klient, pozwala niejako na otwarcie się organizacji 
na zewnątrz. Obserwując zmianę roli, jaką odgrywa on w poszczególnych struk-
turach, nasuwać może się skojarzenie, iż wyznacznikiem elastyczności struktury 
jest jego pozycja. Zwiększający się udział menedżera projektu w podejmowaniu 
decyzji w strukturach macierzowych, aż do ustanowienia go samodzielnym decy-
dentem w strukturach organicznych, przekłada się na lepsze zaspakajanie potrzeb 
klienta. Wynika to z pełniejszego rozeznania jego potrzeb przez menedżera pro-
jektu i lepszego doboru czynności i zadań, jakie będą realizowane. Usamodziel-
nienie się tego menedżera, wyzwala go także spod wpływu menedżerów funkcjo-
nalnych, którzy za pośrednictwem projektów chcą realizować własne cele. Wynika 
to z różnicy priorytetów, jakie posiada każdy z nich. Analizując, zarówno same 
struktury, jak i rolę w nich menedżera projektu, nasuwa się też stwierdzenie, iż dla 
organizacji, które zamierzają w przyszłości zwiększać udział i znaczenie projek-
tów w ogólnej działalności, niezbędne jest odpowiednie zaprojektowanie pozycji 
osoby, która będzie kierować projektem. Podjęcie takich starań wymusza także 
przemyślenie układu całej struktury w ten sposób, by w jak największej symbiozie 
pozostawały wszelkie jej elementy. 
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eWOLUcJA rOLi MeNeDŻerA prOJeKtU W rÓŻNYcH 
StrUKtUrAcH OrGANiZAcYJNYcH

Streszczenie

Niniejszy artykuł prezentuje zmieniającą się rolę menedżera projektu 
w zależności od zmiany struktury organizacyjnej, w ramach której realizowany 
jest projekt. Zaprezentowany proces ewolucji w kierunku pełni władzy menedżera 
projektu, oparty został na prezentacji czterech zasadniczych struktur: funkcjonalnej, 
macierzowej (wraz z jej odmianami: słabej, zrównoważonej oraz silnej), zespołowej 
i czystej organicznej.

eVOLUtiON OF prOJect MANAGer`S rOLe iN VAriOUS 
OrGANiZAtiONAL StrUctUreS

Abstract 

The paper presents changing role of project manager in dependence of change 
of organizational structure, in frames which project is realized. The presented 
process of evolution in direction to full power of project manager, was leaning on 
introductions four the principal structures: functional, matrix (together with her 
changes: weak, balanced as well as strong), team and clean organic structures.

oik.indd   78 2008-08-06   13:58:18



ORGANIZACJA I KIEROWANIE
NR 2 (132). ROK 2008

Małgorzata rozkwitalska*

ZArZĄDZANie MiĘDZYNArODOWe A MODeLe 
ZArZĄDZANiA: AMerYKAŃSKi, AZJAtYcKi, 
eUrOpeJSKi, GLOBALNY 

Internacjonalizacja działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorstwach 
konieczność zarządzania międzynarodowego. Zarządzanie międzynarodowe ozna-
cza podejmowanie decyzji w zakresie planowania, organizowania, motywowania 
i kontroli w obszarze wielokulturowym1. W biznesie międzynarodowym stykają 
się ze sobą przedsiębiorstwa wywodzące się z różnych krajów i kultur, stosujące 
odrębne modele zarządzania. Różnice te stają się często przyczyną nieporozumień 
i konfliktów, ale mogą być także cennym źródłem przewagi konkurencyjnej firmy 
na arenie międzynarodowej. Mimo globalizacji przedsiębiorstwa nadal są bardziej 
amerykańskie, azjatyckie, lub europejskie niż globalne. Metody zarządzania, takie 
jak: dostawy na czas, płaca za wyniki, zespoły zadaniowe itp., upowszechniają się 
w skali świata, jednak nie wszędzie przynoszą zakładane efekty. Kultura głęboko 
zakorzeniona w umysłach ludzi wpływa na ich zachowania także w relacjach biz-
nesowych. G. Hofstede posługuje się sformułowaniem „zaprogramowanie umy-
słu”, aby podkreślić wpływ wzorców kulturowych na sposób myślenia, odczuwa-
nia i działania ludzi2. 

Od lat 70. XX wieku w procesie rozwoju korporacji transnarodowych (KTN), 
głównych podmiotów biznesu międzynarodowego, trwa faza triady ekonomicz-
nej3. Po okresie dominacji firm europejskich od połowy XIX wieku do II wojny 
światowej, amerykańskich w latach 1945–1970, w latach 70. do walki konku-

* Dr Małgorzata rozkwitalska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 
Katedra Zarządzania.

1 Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, red. M. K. Nowakowski, Key 
Text, Warszawa 2000, s. 136. 

2 G. Hofstede, Cultural Constrains in Management Theories, „Academy of Management 
Executive” 1993, No. 7.

3 A. Jarczewska-Romaniuk, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2004, s. 37. 
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rencyjnej w skali światowej przyłączył się trzeci gracz – Japonia. W latach 80. 
inwestycje krzyżujące się (między państwami triady) zdominowały działalność 
międzynarodową4. U progu nowego tysiąclecia także inne firmy z regionu Azji, 
chińskie, koreańskie i indyjskie rozpoczęły podbój gospodarki światowej. 

Celem pracy jest przedstawienie głównych charakterystyk modeli zarządzania 
przedsiębiorstw amerykańskich, azjatyckich i europejskich. Podjęto także próbę 
zdefiniowania modelu globalnego zarządzania.

Rozważania oparto na czterech zasadniczych częściach. W pierwszej przedsta-
wiono znaczenie różnic kulturowych dla prowadzenia działalności w skali między-
narodowej. Druga część opisuje podstawowe wyznaczniki zarządzania w firmach 
amerykańskich, azjatyckich i europejskich. Prezentując model azjatycki skupiono się 
przede wszystkim na przedstawieniu specyfiki zarządzania japońskiego. Krótko scha-
rakteryzowano zarządzanie w firmach chińskich. Wątpliwości rodzą się w związku 
z analizą modelu europejskiego. Duża różnorodność kulturowa państw europejskich 
nasuwa pytanie, czy możliwe jest stworzenie jednolitego wzorca sposobu zarządza-
nia firmą europejską? Próba odpowiedzi na postawione pytanie zawarta jest w punk-
cie 2 pracy. Wskazano na cechy wspólne w podejściu menedżerów europejskich do 
kwestii prowadzenia biznesu oraz rozbieżności, wynikające z kultur narodowych. 
W dalszej części rozważań zdefiniowano pojęcie przedsiębiorstwa globalnego 
oraz wskazano na główne atrybuty zarządzania globalnego. Czy przedsiębiorstwa 
odzwierciedlają specyfikę narodowych modeli zarządzania, czy też modelu global-
nego? W ostatniej części pracy zawarto podsumowanie rozważań. 

Wpływ kultury narodowej na praktykę zarządzania 
międzynarodowego

Zarządzanie międzynarodowe wiąże się z zarządzaniem działalnością przedsię-
biorstwa przekraczającą granice jednego państwa5. Podstawowe problemy wcho-
dzące w zakres zarządzania międzynarodowego to: analiza otoczenia między-
narodowego, zarządzanie na styku kultur, w tym personelem wielokulturowym, 
opracowywanie i realizacja strategii międzynarodowych oraz tworzenie struktur 
organizacyjnych dla operacji międzynarodowych6. W zarządzaniu międzynarodo-
wym otoczenie kulturowe determinuje sposób podejścia do motywowania pracow-
ników, przewodzenia, stopnia decentralizacji władzy, sposobu organizacji działań, 

4 Ibidem, s. 37–41.
5 M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007, s. 23.
6 Zarządzanie międzynarodowe to relatywnie młoda dyscyplina naukowa. Zainteresowa-

nie tą problematyką wzrosło w latach 90. XX w. wraz z pogłębianiem się internacjonaliza-
cji działalności międzynarodowej. Stopniowo wykształca się kanon problemów poruszanych 
w podręcznikach z zarządzania międzynarodowego. Jednak przemiany gospodarki światowej 
i związane z tym zmiany w KTN powodują ewolucję zarządzania międzynarodowego jako dys-
cypliny. Zob. M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, op.cit., s. 8 i 23.
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koordynowania jednostek zagranicznych, rozwiązywania konfliktów, zarządzania 
grupą, podejmowania decyzji, prowadzenia negocjacji biznesowych itd. Wielokul-
turowość jest tu podstawowym problemem.

Analiza otoczenia kulturowego biznesu międzynarodowego obejmuje iden-
tyfikację podstaw różnic kulturowych rynków zagranicznych oraz sposobu ich 
oddziaływania na działalność firmy. Otoczenie kulturowe kształtuje zachowania 
partnerów biznesowych KTN i jej pracowników. Znajomość wzorców kulturo-
wych ułatwia poruszanie się w danej społeczności, wskazuje na możliwe źródła 
rozbieżności w postrzeganiu. Jednak wykorzystywanie modeli rodzi także ryzyko 
zniekształceń i uproszczeń, ponieważ wzorce kulturowe nie obejmują wszystkich 
cech danej kultury a konkretny przedstawiciel danego narodu nie zawsze zacho-
wuje się tak jak przeciętny reprezentant danej kultury. Jak wskazują G. Hofstede 
i G.J. Hofstede: „Zachowanie każdej osoby jest jedynie częściowo zdetermino-
wane jej zaprogramowaniem; możliwe są odstępstwa, wyrażające się w zachowa-
niach nowych, twórczych, destrukcyjnych lub spontanicznych”7. 

Jednym z pierwszych modeli wymiarów kulturowych, który zyskał szeroką apro-
batę w literaturze z zakresu biznesu międzynarodowego była koncepcja G. Hofstede 
(zob. tabela 1). Inne znane modele kultury to koncepcja R.R. Gestelanda (zob. tabela 
2) oraz F. Trompenaarsa i Ch. Hampdena-Turnera (zob. tabela 3).

tabela 1. Model wymiarów kultury G. Hofstede

charakterystyka przykłady oddziaływania na praktykę 
zarządzania międzynarodowego

Wymiar: indywidualizm–kolektywizm
Określa postawy jednostek względem ważności 
interesów grupowych i indywidualnych. 
W krajach indywidualistycznych członkowie 
społeczeństwa postrzegają siebie jako jed-
nostki, które same muszą zadbać o swoje in-
teresy. Ceni się autonomię, osiągnięcia indy-
widualne i prywatność. Przedstawiciele kultur 
kolektywistycznych postrzegają siebie jako 
członków grupy, która opiekuje się nimi w za-
mian za lojalność. Dzielą ludzi na członków 
grup wewnętrznych i zewnętrznych. Z grupą 
wewnętrzną utrzymują bliskie relacje i traktują 
ją w uprzywilejowany sposób.

Umiejętność pracy zespołowej/indywidual-•	
nej.
Nagradzanie wyników indywidualnych/ze-•	
społowych.
Znaczenie przywództwa w grupie.•	
Kryteria nagradzania (wyniki, lojalność).•	
Postawy konformistyczne, nonkonformistyczne.•	
Znaczenie indywidualnego traktowania pra-•	
cowników.
Znaczenie indywidualnych potrzeb a potrzeb •	
grupy.
Znaczenie potrzeb samorealizacji a potrzeb •	
przynależności.
Podporządkowanie się celom nadrzędnym.•	
Kryterium rekrutacji (kwalifikacje, koneksje, •	
przynależność grupowa).
Stopień identyfikowania się pracowników •	
z firmą. 
Siła związku między pracownikiem a firmą.•	
Znaczenie harmonii grupowej.•	

7 G. Hostede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007, s. 16.
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charakterystyka przykłady oddziaływania na praktykę 
zarządzania międzynarodowego

charakterystyka
Wymiar: dystans władzy 

Określa stopień, w jakim członkowie danego spo-w jakim członkowie danego spo-
łeczeństwa są w stanie zaakceptować duże różni-
ce w zakresie władzy między różnymi jednostka-
mi i grupami. Wymiar ten determinuje stosunek 
do hierarchii i jej zasadności. W krajach o dużym 
dystansie władzy (szanujących władzę) występu-
je poszanowanie dla osób sprawujących funkcje 
kierownicze, rządzących i duża akceptacja dla 
decyzji przez nie podejmowanych. Relacjom 
hierarchicznym towarzyszy silny ładunek emo-
cjonalny. Kraje akceptujące władzę (o małym dy-
stansie władzy) dążą do równości i partnerstwa 
w stosunkach międzyludzkich a przejawy hierar-
chii mogą być odbierane wrogo.

Stopień akceptacji dla narzuconych zasad, •	
norm, decyzji.
Poziom współuczestnictwa podwładnych •	
w zarządzaniu i chęć brania na siebie odpo-
wiedzialności (centralizacja/decentralizacja).
Stopień akceptacji dla różnic w poziomie do-•	
chodów.
Preferowany styl przewodzenia: nakazowy •	
i wspierający, czy partycypacyjny i zoriento-
wany na osiągnięcia.
Płaskie czy smukłe struktury organizacyjne.•	
Poziom rozbudowania personelu nadzorczego.•	
Stopień zależności płac i innych przywilejów •	
od miejsca stanowiska w hierarchii. 
Status pracy biurowej i fizycznej.•	

Wymiar: stosunek do niepewności 
Jest wymiarem, który opisuje zakres w jakim 
ludzie akceptują zdarzenia nieprzewidywalne. 
W organizacji znajduje odzwierciedlenie w sto-
pniu tolerancji ludzi wobec zmian i niepewności. 
Łatwiej przeprowadza się zmiany w krajach 
o wysokiej tolerancji niepewności (niskim uni-
kaniu niepewności). Społeczności unikające 
niepewności będą dążyły do jej „oswojenia” po-
przez tworzenie procedur.

Akceptacja zdarzeń niezaplanowanych.•	
Akceptacja zmiennych składników wynagro-•	
dzenia.
Znaczenie gwarancji zatrudnienia.•	
Stopień oporu wobec zmian.•	
Poziom odczuwanego stresu wynikający •	
z niepewności.
Skłonność do tworzenia procedur.•	
Tolerancja dla zadań słabo ustrukturyzowa-•	
nych. 
Akceptacja nowinek technologicznych.•	
Postrzeganie konfliktu.•	
Poziom fluktuacji kadr.•	
Znaczenie potrzeb bezpieczeństwa a osiągnięć.•	

Wymiar: męskość–kobiecość 
Opisuje co motywuje ludzi w osiąganiu różnych 
celów. Męskie kultury preferują dobra materi-
alne, pieniądz i asertywne postawy. Cenione są 
osiągnięcia i rozwój kariery, rywalizacja. Kobiece 
kultury motywowane są poprzez chęć poprawy 
jakości życia, relacji społecznych i budowanie 
dobra grupowego. Preferują równouprawnienie 
i harmonię w miejscu pracy, pewność zatrudnie-
nia i atmosferę pracy minimalizującą stres.

Znaczenie dóbr materialnych, pieniędzy, •	
asertywności.
Stosunek do równouprawnienia. •	
Możliwości robienia kariery przez kobiety. •	
Znaczenie atmosfery w pracy.•	
Znaczenie pracy w życiu człowieka.•	
Postrzeganie cech idealnego przywódcy: •	
troszczący się o wyniki czy o spójność grupy.
Konkurencja wewnątrz organizacji.•	
Sposób rozwiązywania konfliktów.•	
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charakterystyka przykłady oddziaływania na praktykę 
zarządzania międzynarodowego

Wymiar: stosunek do czasu 
Określa zakres, w jakim członkowie danego spo-kreśla zakres, w jakim członkowie danego spo-
łeczeństwa przyjmują perspektywę krótko- lub 
długookresową w pracy i życiu. Kultury nasta-
wione na dłuższy horyzont czasu oczekują efek- 
tów swoich wysiłków w odleglejszej przyszłości. 
W przeciwieństwie do tego kultury o krótkookre-
sowym nastawieniu spodziewają się natychmia-
stowych rezultatów podejmowanych działań.

Horyzont planowania i działań.•	
Horyzont oceny wyników działań i przyznawania •	
nagród.
Poziom przedsiębiorczości.•	
Znaczenie przypisywane ciężkiej pracy.•	
Stopień przywiązywania wagi do tworzenia •	
relacji z innymi.
Znaczenie czasu wolnego.•	

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R.W. Griffin, Management, Houghton Mifflin Company, 
Boston and New York 2005, s. 162, S.B. McFarlin, P.D. Sweeney, International Management. Stra-
tegic Opportunities and Cultural Challenges, Houghton Mifflin Company, Boston and New York 
2006, s. 121–123 oraz G. Hofstede, G.J. Hofstede, op.cit., M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzyna-
rodowe, op.cit., s. 104–113.

Między wspomnianymi modelami kultur narodowych istnieją powiązania. Dla-
tego też w tabelach 2 i 3 scharakteryzowano tylko te wymiary, które nie występują 
w pozostałych koncepcjach.

tabela 2. Model wymiarów kultury r. r. Gestelanda

charakterystyka przykłady oddziaływania na praktykę 
zarządzania międzynarodowego

Wymiar: protransakcyjność–propartnerskość
Obrazuje ukierunkowanie w stosunkach między-
ludzkich. Przedstawiciele kultur propartnerskich 
dążą do zbudowania relacji interpersonalnych 
także w sytuacjach biznesowych. Prowadzenie 
działalności na rynkach propartnerskich wyma-
ga wykorzystywania sieci kontaktów osobistych. 
W kulturach protransakcyjnych liczy się interes. 
Transakcje zachodzić mogą między całkowicie 
obcymi osobami. Warunkiem sukcesu w nego-
cjacjach jest przedstawienie korzystnej oferty. Do 
nabywcy można dotrzeć bezpośrednio.

Znaczenie osobistych kontaktów w prowa-•	
dzeniu biznesu i zawieraniu transakcji.
Znaczenie przypisywane interesom i relacjom •	
interpersonalnym.
Długość okresu i sposób prowadzenia nego-•	
cjacji.
Trwałość związków między kontrahentami.•	
Typ komunikacji stosowanej przez partnerów •	
(otwarta i bezpośrednia, czy wysokokontek-
stowa).
Znaczenie przypisywane zachowaniu twarzy.•	

Wymiar: ceremonialność–nieceremonialność
Obrazuje znaczenie statusu społecznego, władzy 
i hierarchii. Kultury ceremonialne charakteryzu-
je duży dystans władzy. Szacunkiem darzy się 
osoby postawione wyżej w hierarchii społecznej, 
mężczyzn i osoby starsze. Ceremonialność po-
wiązana jest więc ze źródłem statusu danej osoby, 
w tym przypadku jest to status przypisany.

Waga przypisywana statusowi społecznemu •	
partnerów.
Stopień szacunku dla osób postawionych wy-•	
żej w hierarchii.
Znaczenie znajomości rytuałów i ceremonii •	
w stosunkach interpersonalnych.
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charakterystyka przykłady oddziaływania na praktykę 
zarządzania międzynarodowego

Wymiar: monochroniczność–polichroniczność
Kultury monochroniczne przywiązują dużą wagę 
do punktualności, przestrzegania harmonogramów 
oraz działania zgodnie z planem. Przedstawiciele 
społeczeństw polichronicznych mają elastyczny 
stosunek do czasu, punktualności i planowania. 

Porządek i czas prowadzenia negocjacji.•	
Znaczenie przypisywane harmonogramom.•	
Stosunek do realizacji działań niezaplanowa-•	
nych.
Orientacja krótko- lub długofalowa.•	

Wymiar: ekspresyjność–powściągliwość

Opisuje sposób odzwierciedlania zachowań wer-
balnych i niewerbalnych oraz reakcję na zacho-
wania werbalne i niewerbalne rozmówców.

Komunikowanie się z kontrahentami.•	
Sposób postrzegania partnerów rozmów.•	
Sposób rozwiązywania konfliktów.•	

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biz-
nesie, PWN, Warszawa 2002, rozdziały 2–4, 7, M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, 
op.cit., s. 105–107.

Zarówno G. Hofstede, jak i F. Trompenaars i Ch. Hampden-Turner posługują 
się wymiarem kultur określonym jako indywidualizm–kolektywizm. Jest to po 
części zbieżne z podejściem R.R. Gestelanda w jego podziale na kultury pro-
transakcyjne–propartnerskie w zakresie wagi, jaką przypisuje się w tych kultu-
rach stosunkom grupowym. Kraje propartnerskie są kolektywne w tym sensie, że 
interesy robi się jedynie z członkami „swojej” grupy. Konieczne jest więc pozna-
nie kontrahenta, aby można było go uznać za „swojego”. Kraje protransakcyjne 
nazwać można także niskokontekstowymi a propartnerskie wysokokonteksto-
wymi, zgodnie z typologią F. Trompenaarsa i Ch. Hampdena-Turnera. Stosunek 
do władzy w modelu G. Hofstede u R.R. Gestelanda opisuje wymiar ceremonial-
ność–nieceremonialność. Ponieważ władza i hierarchia zależna jest od postrze-
gania przez członków społeczności źródeł statusu sprawującego władzę, wymiar 
ten odzwierciedlony jest w koncepcji F. Trompenaarsa i Ch. Hampden-Turnera 
jako status osiągnięty–status przypisany. Wymiar powściągliwość–ekspresyjność 
z modelu R.R. Gestelanda u F. Trompenaarsa i Ch. Hampden-Turnera określony 
został jako powściągliwość–emocjonalność. Autorzy ci podobnie ujmują rów-
nież kwestie stosunku do czasu. Kultury monochroniczne cechuje sekwencyjne 
podejście do czasu, polichroniczne charakteryzuje synchroniczny stosunek do 
czasu. Ludzie z kultur monochronicznych orientują się raczej krótkookresowo 
(zob. koncepcję G. Hofstede)8. 

8 M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, op.cit., s. 110–111.
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tabela 3. Model wymiarów kultury F. trompenaarsa i ch. Hampdena-turnera

charakterystyka przykłady oddziaływania na praktykę 
zarządzania międzynarodowego

Wymiar: uniwersalizm–partykularyzm
Oznacza stosunek ludzi do norm i zasad pisanych 
oraz relacji międzyludzkich. W kulturach uni-
wersalistycznych zakłada się, że istnieją zasady, 
które trzeba zawsze stosować i których należy 
zawsze przestrzegać. Natomiast przedstawiciele 
kultur partykularystycznych przyjmują, że istnie-
ją wartości ważniejsze od zasad. 

Postrzeganie wagi umów, przepisów formal-•	
nych.
Stosunek do ludzi i zadań.•	
Rola centrali.•	
Relatywizm a uniwersalizm zarządzania.•	

Wymiar: indywidualizm–kolektywizm
Zob. tabela 1 Zob. tabela 1

Wymiar: powściągliwość–emocjonalność
Oznacza stopień przyzwolenia społecznego dla 
okazywania emocji w różnych sytuacjach, w tym 
w pracy. Ludzie powściągliwi uważają okazy-
wanie uczuć za przejaw braku profesjonalizmu. 
Dążą do podejmowania decyzji racjonalnych. 
Wymiar powściągliwość–emocjonalność znajdu-
je swe odzwierciedlenie zwłaszcza w komunika-
cji międzyludzkiej.

Stopień akceptacji dla okazywania emocji •	
i sposobu wyrażania uczuć w sytuacjach ofi-
cjalnych.
Stopień racjonalizmu w podejmowaniu decyzji.•	
Porównaj także: tabela 2 wiersz 9.•	

Wymiar: wysokokontekstowość–niskokontekstowość (całościowość–wycinkowość)
Obrazuje stopień, w jakim dana osoba dopusz-
cza innych do różnych obszarów swojego życia. 
W kulturach całościowych następuje wzajemne 
przenikanie sfer życia. Trudniej jest nawiązać po-
rozumienie w sferze zawodowej bez zbudowania 
właściwych relacji w obszarze osobistym. Przed-
stawiciele społeczeństw całościowych postrze-
gani są jako hermetyczni, podczas, gdy kultur 
wycinkowych jako powierzchowni choć otwar-
ci. W zakresie negocjacji biznesowych kulturę 
wycinkową określić można stwierdzeniem „od-
dzielaj ludzi od problemów”. Ludzie z kultur 
całościowych traktują problem kompleksowo 
– w powiązaniu z ludźmi, których on dotyczy. 
Wymiar ten wywiera także wpływ na komuni-
kację międzyludzką. Kultury wysokokonteksto-
we posługują się przenośnią, powiedzeniami, 
które mogą być zrozumiane tylko w szerszym 
kontekście uwzględniającym tło społeczne. 
W przeciwieństwie do tego osoby z kultury ni-
skokontekstowej charakteryzuje bezpośredni 
styl komunikacji.

Sposób postrzegania partnerów o przeciw-•	
nym wzorcu kulturowym w obszarze cało-
ściowość–wycinkowość)
Strefy dystansu w relacjach interpersonalnych.•	
Nastawienie na partnera, czy transakcję •	
w negocjacjach.
Sposób komunikacji werbalnej.•	
Podstawa oceny pracowników (wyniki, czy •	
też relacje z innymi w firmie).
Sposób przyjmowania krytyki (osobiście, •	
czy asertywnie).
Znaczenie potrzeb przynależności i samo-•	
rozwoju.
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charakterystyka przykłady oddziaływania na praktykę 
zarządzania międzynarodowego

Wymiar: osiąganie statusu–przypisanie statusu
Odnosi się do podstawy postrzegania źródła 
sukcesu danej osoby w społeczeństwie. „Status 
osiągnięty odnosi się do tego, co się robi, status 
przypisany do tego, kim się jest.” 

Znaczenie statusu negocjatorów.•	
Rola tłumacza w negocjacjach. •	
Postrzeganie statusu przełożonego. •	
Podstawa ocen pracowniczych.•	
Podstawa awansu.•	

Wymiar: stosunek do czasu (sekwencyjność–synchroniczność)
Sekwencyjne podejście do czasu oznacza, że lu-
dzie postrzegają przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość jako następujące po sobie. Synchroniczny 
stosunek do czasu wskazuje, że nie ma wyraźnych 
rozgraniczeń między trzema wymiarami czasu. 

Podejście do planowania.•	
Tolerancja zdarzeń niezaplanowanych. •	
Waga przypisywana punktualności.•	
Orientacja długo- czy krótkofalowa w biznesie. •	
Częstotliwość i moment stosowania bodźców.•	
Stopień poświęcania czasu na budowanie relacji.•	

Wymiar: stosunek do przyrody (wewnątrzsterowność–zewnątrzsterowność)
W podejściu wewnątrzsterownym zakłada się, że 
otoczenie można kontrolować. Zewnątrzsterowny 
stosunek do środowiska przejawia się w akcep-
tacji wpływów otoczenia i umiejętności dostoso-
wywania się do niego. 

Stopień otwartości na wpływy otoczenia.•	
Sposób konkurowania.•	
Koncepcja organizacji mechanistycznej czy •	
organicznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Rozkwitalska, Różnorodność jako wartość kultury or-
ganizacyjnej na przykładzie pięciu największych korporacji transnarodowych świata, „Organizacja 
i kierowanie” 2007, nr 2(128).

Autorzy prezentowanych modeli wnieśli także indywidualny wkład w rozwój 
koncepcji wymiarów kultury. W przypadku modelu G. Hoftede są to wymiary: 
stosunek do niepewności i męskość–kobiecość. U.F. Trompenaarsa i Ch. Hamp-
den-Turnera są to uniwersalizm–partykularyzm, mający podstawowe znaczenie 
dla biznesu międzynarodowego oraz stosunek do środowiska. Jak jednak zauwa-
żają G. Hofstede i G.J. Hofstede, kolektywiści mają tendencję do partykularyzmu 
a indywidualiści do uniwersalizmu9. R.R. Gesteland wyodrębnił wymiary kultury 
ze względu na ich wpływ na sposób prowadzenia negocjacji biznesowych10. 

Firmy prowadzące biznes międzynarodowy stykają się z przedstawicielami 
innych kultur. Kontakty te narażają na szok kulturowy i trudności w zrozumieniu 
drugiej strony. Przedstawione w tabelach 1–3 przykłady wpływu kultur narodowych 
na praktykę zarządzania międzynarodowego wskazują w jak wielu obszarach „zapro-
gramowanie umysłu” partnerów oddziałuje na ich zachowania, sposób myślenia 
i percepcji. Nawet rozwiązywanie problemów technicznych uwarunkowane jest kul-
turą. Opracowane narzędzia służące rozwiązywaniu problemów także niosą w sobie 
obciążenia kulturowe. Teorie i metody zarządzania powstają w określonych uwarun-
kowaniach kulturowych. Uniwersalizm nie jest wartością dla wszystkich, a prawd 
jest tak wiele jak wielu ludzi. W kontekście kultur trudno mówić o obiektywizmie 

9 G. Hostede, G.J. Hofstede, op.cit., s. 114–115.
10 Ibidem.
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wiedzy, danych, nauki. Japończycy dopóki nie zetknęli się z Europejczykami nawet 
nie znali słowa „obiektywizm”. Dziś używają słowa kyakkanteki, co oznacza „punkt 
widzenia gościa”, jako odpowiednika słowa „obiektywizm”11.

Modele zarządzania przedsiębiorstwami: amerykański, azjatycki, 
europejski

Jak wskazuje J. Penc, na podstawie badań kulturowych uwarunkowań zarzą-
dzania wyodrębnia się trzy modele zarządzania: amerykański, japoński i europej-
ski12. Szczególnie klarowne wizje organizacji i sposobu zarządzania nią prezento-
wane są w podejściu amerykańskim (tab. 4) i japońskim (tab. 5). Amerykanie są 
największymi eksporterami teorii zarządzania13.

tabela 4. Amerykański model zarządzania

cechy kulturowe Amerykanów

Według modelu G. Hofstede Według modelu
r. r. Gestelanda

Według modelu
F. tompenaarsa

i ch. Hampdena-turnera
mały dystans władzy•	
wysoki indywidualizm•	
męskość•	
niskie unikanie niepewności•	
orientacja krótkookresowa•	

protransakcyjność•	
nieceremonialność•	
monochroniczność•	
umiarkowana powściągliwość•	

uniwersalizm•	
indywidualizm•	
umiarkowana powściągliwość•	
wycinkowość•	
ceniący status osiągnięty•	
sekwencyjność•	
wewnątrzsterowność•	

charakterystyka modelu zarządzania 
Podstawowe cechy amerykańskiego modelu zarządzania to: orientacja na krótki okres i zysk, 

czyli krótkookresowe zatrudnianie, częste oceny pracowników i działań firmy przez akcjonariuszy, 
szybkie awanse, planowanie kwartalne, dążenie do osiągania zysków krótkookresowych, traktowa-
nie ludzi jako jednego z zasobów firmy, od którego oczekuje się wydajności, punktualność („Czas to 
pieniądz”) i niecierpliwość, chłodna kalkulacja ekonomiczna; profesjonalizm, czyli wiara w uniwer-
salne metody zarządzania, zawodowi menedżerowie szkoleni w czołowych szkołach biznesu, indy-
widualizm, czyli silnie rozwinięte potrzeby osiągnięć i szybkiego pięcia się po szczeblach kariery, 
brak wiązania się z firmą – mobilność pracowników i zarządzających, indywidualne podejmowanie 
decyzji i odpowiedzialność; konkurencyjność, czyli twarda i agresywna walka na rynku i wewnątrz 
organizacji, formalne i jawne mechanizmy oceny i kontroli pracowników, orientacja na klienta – 
dobrze rozwinięte kompetencje w obszarze marketingu. 

Amerykanów uważa się za przedsiębiorczych i zdolnych do działań ryzykownych. Są również 
aktywni i szybko podejmują działania. Motywacja ma charakter głównie finansowy, zakłada się 
również racjonalizm człowieka. Menedżerowie amerykańscy mają silnie rozwinięte umiejętności 

11 Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2003, s. 124.

12 J. Penc, Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003, s. 163–164.
13 B. Bjerke, Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 110.
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analizy. Dominuje podejście ilościowe i logiczne. Pracownicy oceniani i wynagradzani są według 
wyników. Komunikacja w przedsiębiorstwach jest otwarta. Przeświadczenie Amerykanów o moż-
liwości kontrolowania otoczenia i racjonalnego, naukowego podejścia do zarządzania oraz uni-
wersalizm powodują, że w amerykańskich przedsiębiorstwach występuje znaczna ilość przepisów 
– od polityk na instrukcjach kończąc. Amerykańscy menedżerowie mają skłonność do narzucania 
swoich rozwiązań i metod wszędzie i wszystkim. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw są raczej 
płaskie. Wykorzystuje się zarządzanie przez cele. Styl zarządzania ukierunkowany jest na zadania 
i jest egalitarny. Typowym modelem kultury organizacyjnej przedsiębiorstw amerykańskich jest 
pocisk sterowany. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Bjerke, op.cit., s. 98–119, Ch. Hampden-Turner, A. Trom-
penaars, Siedem kultur kapitalizmu, op.cit., s. 27–114, G. Hofstede, G.J. Hofstede, op.cit., s. 57, 91, 134, 
182, 223, R. R. Gesteland, op.cit., s. 19, 49, 59, 70, F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wy-
miarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2002, s. 56–61, 69–84, 90–98, 101, 122, 126–142, 146–164, 171–183, J. Penc, op.cit., s. 163–165.

Całkowicie odmienne podejście do zarządzania występuje w Japonii. O Japoń-
czykach mówi się, że to „najwięksi na świecie dłużnicy innych kultur, pożyczający 
od nich wszystko – od zarządzania do technologii”14. Jednocześnie wypracowali 
unikalne podejście do kierowania przedsiębiorstwem, którego dziś uczą się firmy 
europejskie i amerykańskie. 

tabela 5. Japoński model zarządzania

cechy kulturowe Japończyków

Według modelu G. Hofstede Według modelu
r. r. Gestelanda

Według modelu
F. tompenaarsa

i ch. Hampdena-turnera
umiarkowany dystans władzy•	
kolektywizm•	
silna męskość•	
wysokie unikanie niepewności•	
orientacja długookresowa•	

propartnerskość•	
ceremonialność•	
monochroniczność•	
powściągliwość •	

partykularyzm•	
kolektywizm•	
powściągliwość•	
całościowość•	
ceniący status przypisany•	
synchroniczność•	
zewnątrzsterowność •	

charakterystyka modelu zarządzania 
Japoński model zarządzania scharakteryzować można poprzez następujące cechy: orientacja na 

długi okres, czyli długoterminowe zatrudnienie, często dożywotnie, sporadyczne oceny i awanse pra-
cowników zależne od stażu pracy, zysk nie jest głównym celem firmy, planowanie w bardzo długim 
horyzoncie czasu, troska o długofalowe efekty decyzji, inwestycje w rozwój personelu; integracja, 
czyli nastawienie na pracownika oraz jego integrację z zespołem; jakość, czyli dążenie do perfekcjo-
nizmu w obszarze jakości nie tylko produktu, ale i relacji międzyludzkich; konsensus, czyli kolektyw-
ne podejmowanie decyzji (tzw. ringi), odpowiedzialność zbiorowa, dążenie do harmonii w zespole.  
Mimo dużego dystansu władzy i pionowych hierarchicznych struktur organizacyjnych, japońskich me-
nedżerów często widuje się wśród pracowników niższych szczebli, gdzie wspólnie rozwiązują problem. 
Podejmowanie decyzji jest kolektywne a nie demokratyczne. Dąży się do wypracowania rozwiązania

14 C. Johnson, Japanese-style management in America, “California Management Review”, 
Summer 1998, za: B. Bjerke, op.cit., s. 190.
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akceptowanego przez wszystkich. Koła jakości, praca zespołowa, kazein, dostawy na czas, skrzynki po-
mysłów, elastyczna produkcja to typowe „wynalazki” Japończyków. Firmy japońskie inwestują w roz-
wój. Otoczenie postrzegają jako zagrażające a nie pełne okazji. Skupiają się więc na rozwiązywaniu 
potencjalnych problemów. Inaczej jednak niż Amerykanie, nie wierzą w logikę i racjonalizm, lecz intu-
icję. Cechuje ich holistyczne podejście. Na rynku zachowują się agresywnie. Nie tolerują przegranej. Są 
skłonni ponieść straty na rzecz zdobycia udziałów rynkowych w dłuższej perspektywie czasu. Strategia 
działania firm japońskich ma charakter ewolucyjny – Japończycy dostosowują się do wpływów oto-
czenia i wymogów klientów zamiast konstruowania wyidealizowanego planu strategicznego. Między 
przedsiębiorstwami, bankami, i władzami państwowymi istnieją silne powiązania, co pozwala chronić 
menedżerów przed presją akcjonariuszy i orientować się na długi okres. Firmy japońskie pozyskują ka-
pitały głównie poprzez banki, a nie rynek kapitałowy. Interesy przedsiębiorców znacząco wpływają na 
kształt polityki gospodarczej państwa. Przedsiębiorstwa przemysłowe (dostawcy i producenci finalni), 
handlowe i banki tworzą tzw. karietsu, które kierują się dobrem całej grupy. 

Przedsiębiorstwo jest wspólnym dobrem wszystkich pracowników i troszczy się o nich tak-
że w sferze osobistej. Pracowników japońskich cechuje oddanie i lojalność przedsiębiorstwu. Po 
odejściu na emeryturę Japończycy często nadal pracują dla dawnej firmy lub u któregoś z jej pod-
dostawców Specyfiką modelu japońskiego jest także mobilność wewnątrzorganizacyjna pracow-
ników, którzy przesuwani są poziomo na różne stanowiska w obrębie tej samej firmy. Kariera 
zaczyna się od najniższych w hierarchii stanowisk, dzięki czemu przyszli kierownicy świetnie 
poznają specyfikę poszczególnych komórek przedsiębiorstwa. Typowym modelem kultury orga-
nizacyjnej japońskich przedsiębiorstw jest rodzina – hierarchiczna kultura nastawiona na osobę.

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Bjerke, op.cit., s. 189–219, Ch. Hampden-Turner, 
A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, op.cit., s. 115–219, G. Hofstede, G. J. Hofstede, op.cit., 
s. 57, 91, 134, 182, 223, R. R. Gesteland, op.cit., s. 19, 49, 59, 70, F. Trompenaars, Ch. Hampden-
Turner, Siedem wymiarów kultury…, op.cit., s. 56–61, 69–84, 90–98, 101, 122, 126–142, 146–164, 
171–183, J. Penc, op.cit., s. 163–165.

W tabeli 6 przedstawiono również niektóre cechy zarządzania w firmach 
chińskich. Znacząca i ciągle rosnąca rola Chin w gospodarce światowej wska-
zuje na konieczność przyjrzenia się chińskiemu modelowi zarządzania. Jednak 
zawarty w tabeli 6 opis dotyczy głównie sposobu zarządzania w przedsiębior-
stwach emigrantów chińskich, co może nie być miarodajne w odniesieniu do 
wszystkich firm chińskich.

Na początku lat 90. XX w. przeprowadzono badania mające na celu określenie, 
czy istnieją wspólne cechy charakterystyczne dla dobrego zarządzania w Euro-
pie Zachodniej. Badania przeprowadzono na grupie 50 menedżerów najwyższego 
i średniego szczebla zarządzania oraz kierowników działów kadr w 35 KTN 
mających lokalizację w 14 krajach Europy. W analizowanej grupie znalazły się 
ponadto przedsiębiorstwa japońskie i amerykańskie działające w Europie. Wyniki 
tych badań zaprezentowane zostały w opublikowanej w 1994 r. książce Euroma-
nagement15. Autorzy stwierdzili, iż zaobserwować można wyłanianie się europej-
skiego modelu zarządzania, spójnego w sześciu podstawowych cechach w obrębie 
zróżnicowanej kulturowo Europy a odmiennego od modelu amerykańskiego czy 
japońskiego (zob. tab. 7).

15 Na polskim rynku książka ukazała się w 1995 nakładem wydawnictwa Poltext pod tytu-
łem Zarządzanie europejskie. 
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tabela 6. Zarządzanie w przedsiębiorstwach chińskich

cechy kulturowe chińczyków

Według modelu G. Hofstede Według modelu
r. r. Gestelanda

Według modelu
F. tompenaarsa

i ch. Hampdena-turnera
duży dystans władzy•	
wysoki kolektywizm•	
męskość•	
niskie unikanie niepewności•	
orientacja długookresowa•	

propartnerskość•	
ceremonialność•	
monochroniczność•	
powściągliwość•	

partykularyzm•	
kolektywizm•	
powściągliwość•	
całościowość•	
ceniący status przypisany•	
synchroniczność•	
zewnątrzsterowność•	

charakterystyka wybranych aspektów zarządzania 
W kulturze chińskiej nie ma wyraźnego rozgraniczenia między religią, filozofią a biznesem. War-
tości cenione w społeczeństwie chińskim i przedsiębiorstwach to: ciężka praca, gospodarność, po-
słuszeństwo, cierpliwość i wytrwałość. Zarówno kierownictwo, jak i robotnicy często postrzegani
są przez zewnętrznych obserwatorów jako pracoholicy. Chińskich menedżerów charakteryzuje 
autokratyczny styl podejmowania decyzji i paternalistyczne podejście. Przełożony powinien być 
jednak łaskawy i życzliwy. Pracownicy boją się przeciwstawić szefom. Panuje przekonanie, że lu-
dzie nie lubią pracować i niechętnie sobie ufają. Występuje centralizacja władzy i rozbudowana 
hierarchia. Dużą część swojego dnia pracy chińscy menedżerowie spędzają na kontroli podwład-
nych. Ścisły nadzór jest jednak dobrze oceniany przez podwładnych, którzy oczekują nakazowego 
stylu kierowania. Bardzo często zatrudnia się w firmach członków własnej rodziny. Głównym kry-
terium awansu jest staż pracy lub więzy krwi. Obserwuje się słabą komunikację między pionami 
i poziomami. Chińczycy wysoko cenią pieniądze i władzę. W ich naturze jest także targowanie 
i zamiłowanie do ryzyka. W firmach przywiązuje się dużą wagę do sprzedaży, często zaniedbując 
przy tym jakość produktu. Chińczycy wykazują zdolności w sferze zarządzania finansami. Robienie 
interesów z Chińczykami wymaga poświęcenia czasu na zbudowanie relacji i wykorzystania sieci 
kontaktów, tzw. guan-xi. Typowym wzorcem kultury organizacyjnej przedsiębiorstw chińskich jest 
model rodziny.
Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Bjerke, op.cit., s. 147–188, G. Hofstede, G.J. Ho-
fstede, op.cit., s. 57, 91, 134, 182, 223, R.R. Gesteland, op.cit., s. 19, 49, 59, 70, F. Trompenaars, 
Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury…, op.cit., s. 56–61, 69–84, 90–98, 101, 122, 
126–142, 146–164, 171–183.

tabela 7. europejski model zarządzania

Zarządzanie różnorodnością
Oznacza rozumienie i akceptowanie różnic narodowych oraz integrowanie różnorodności. Euro-
menedżerowie są otwarci na różnice i potrafią uczynić z nich przewagę konkurencyjną. Dostrzega-
jąc odmienności rynków lokalnych łatwiej się do nich dostosowują. Niewielkie z reguły rozmiary 
rynków lokalnych skłaniają euromenedżerów do większej otwartości na świat. Stosuje się global-
no-lokalne podejście. 

Odpowiedzialność społeczna 
Wyraża się w przekonaniu, że zysk nie jest najważniejszym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Firma zaspokajać powinna potrzeby różnych grup interesariuszy oraz orientować się na długi okres. 
Masowe zwolnienia pracowników traktowane są jako ostateczność. Dba się o środowisko naturalne.
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Wewnętrzne negocjacje

Przedsiębiorstwa negocjują z kontrahentami i pracownikami (załogą i przedstawicielami związków 
zawodowych). W rezultacie firmy europejskie mają stosunkowo silnie rozbudowane dwukierun-
kowe pionowe więzi komunikacyjne. Podczas dyskusji wypracowuje się racjonalne rozwiązanie, 
możliwe do zaakceptowania przez większość. Trudno oczekiwać instrumentalnego podporządko-
wania się podwładnych decyzjom kierownictwa. Cele firmy przekłada się na cele indywidualne pra-
cowników, aby angażowali się w działania przedsiębiorstwa. Próbuje się pozyskać ich poparcie dla 
podejmowanych decyzji. Pracownicy traktowani są jako współwłaściciele. Jednocześnie struktury 
zarządu są najbardziej zróżnicowane pomiędzy krajami europejskimi. 

Nastawienie na ludzi
Europejscy menedżerowie bliżsi są Japończykom pod względem sposobu odnoszenia się do kwestii 
ludzi w organizacjach niż Amerykanom. Przedsiębiorstwo powinno podnosić jakość życia swo-
ich pracowników, tolerować różnice między jednostkami. Jednocześnie ludzie w organizacji silniej 
identyfikują się z pracą niż z firmą, co zbliża ich do modelu amerykańskiego. Pracownicy są mniej 
mobilni niż w modelu amerykańskim. Europejczykom trudno pracuje się w zespołach. W odróż-
nieniu od Amerykanów Europejczycy dążą do utrzymania równowagi miedzy życiem osobistym 
i zawodowym. Pieniądz motywuje, ale do pewnego stopnia. Wzrasta udział kobiet w zatrudnieniu. 
Poszukiwane są także wśród pracowników cechy kobiece (zob. tabela 1).

europejski styl zarządzania: niski formalizm, przewodzenie i zarządzanie, intuicja
Europejscy menedżerowie posługują się stosunkowo niewielką ilością przepisów formalnych. Zarzą-
dzanie ma charakter bardziej intuicyjny. Menedżerowie przywiązują mniejszą wagę do liczb, stara-
jąc się wypełnić cele społeczne. Pracownicy w większym stopniu są lojalni wobec kierownictwa niż 
ma to miejsce w modelu amerykańskim. Kierownicy także silniej wiążą się z przedsiębiorstwem niż 
w firmach amerykańskich. Od menedżerów oczekuje się cech przedsiębiorczych: umiejętności kiero-
wania ludźmi, podejmowania decyzji, wyboru momentu i doboru personelu. Menedżerowie najwyż-
szego szczebla charakteryzują się silną osobowością, pracują do późna w odizolowanych od innych 
pomieszczeniach, korzystają z przywilejów i próbują je chronić. Europejscy menedżerowie bardziej 
bazują na doświadczeniu, intuicji i uczeniu się niż na procedurach formalnych i uniwersalnych syste-
mach zarządzania. Uważają, że skuteczny menedżer musi zarówno przewodzić, jak i zarządzać.

Orientacja produktowa
Zakłada się, że najważniejszym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej 
jest podążanie za klientem, oferowanie wysokiej jakości produktów oraz integrowania strategii 
w skali świata. Firmy europejskie przyjmują bardziej zróżnicowane podejście do rynków świato-
wych dostrzegając jednak potrzebę integracji działań. Europejscy menedżerowie zauważają orienta-
cję produktową swoich przedsiębiorstw i konieczność jej zmiany na marketingową. Na rynku firmy 
europejskie przyjmują postawę raczej defensywną. Dla wielu przedsiębiorstw europejskich rynki 
lokalne są zbyt małe, dlatego też od początku istnienia orientują się na rynki zagraniczne. W relacji 
do przedsiębiorstw amerykańskich i japońskich, firmy europejskie lepiej radzą sobie ze znajdowa-
niem i operowaniem na niszach rynkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Bloom, R. Calowi, Ph. De Woot, Zarządzanie europej-
skie, Poltext, Warszawa 1995.

Jak podkreślają sami autorzy „Zarządzania europejskiego”, model europejski 
wyłania się. Badania przeprowadzono w okresie, kiedy tworzył się Wspólny Rynek 
Europejski. Od tego czasu Europa przeszła szereg przemian, z czego najważniej-
szą było rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje postkomunistyczne. Opisywany 
w książce model obejmował cechy zarządzania charakterystyczne dla przedsię-
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biorstw wywodzących się z Europy Zachodniej. Ze względu na brak nowszych 
badań trudno jest stwierdzić, czy zdiagnozowane cechy uległy utrwaleniu, ewo-
lucji, czy też pojawiły się nowe elementy. Różnorodność kulturowa Europy sta-
wia także pod znakiem zapytania o istnienie „modelu europejskiego”. W tabeli 8 
zestawiono cechy kulturowe 4 państw europejskich oraz wybrane charakterystyki 
zarządzania przedsiębiorstwami wywodzącymi się z tych krajów.

tabela 8. Zarządzanie przedsiębiorstwem i cechy kulturowe wybranych krajów europejskich

Szwecja
cechy kulturowe: mały dystans władzy, indywidualizm, skrajna kobiecość, słabe unikanie nie-
pewności, orientacja krótkoterminowa, uniwersalizm, niski kontekst, zewnątrzsterowność, status 
osiągnięty, sekwencyjność.
charakterystyka wybranych aspektów zarządzania: Szwecja znana jest ze swego skrajnie ega-
litarnego podejścia, także w kwestiach zarządzania. Nie akceptuje się przywilejów ze względu na 
hierarchię organizacyjną. Jednocześnie styl zarządzania Szwedów charakteryzuje silne dążenie do 
współpracy. W firmach występuje komunikacja między pionami, a pracownicy nie boją się otwar-
cie przeciwstawić swojemu szefowi. Decyzje podejmowane są demokratycznie i wolno. Struktury 
organizacyjne są płaskie a zarządzanie zdecentralizowane. W firmach skandynawskich częściej.
niż w innych krajach spotka się na stanowiskach kierowniczych kobiety. Szwedzi chętnie stosują 
się do reguł. Cechuje ich również bezpośrednia, otwarta komunikacja oraz powściągliwość. Zna-
ni są także z punktualności. Problemy rozwiązuje się systematycznie, racjonalnie i szczegółowo. 
Generalnie unika się konfliktów. Firmy szwedzkie nie poczuwają się do odpowiedzialności za ży-
cie prywatne pracowników. Cechą podziwianą wśród Szwedów jest skromność i umiarkowanie. 
Podstawowa norma społeczna Szwedów nakazuje im się nie wyróżniać. Kulturą organizacyjną 
często spotykaną w Szwecji jest model inkubatora – kultura nastawiona na spełnienie jednostki 
oraz pocisk sterowany.

Niemcy
cechy kulturowe: mały dystans władzy, indywidualizm, męskość, silne unikanie niepewności, 
orientacja krótkoterminowa, uniwersalizm, wysoki kontekst, wewnątrzsterowność, status osiągnięty, 
synchroniczność.
charakterystyka wybranych aspektów zarządzania: System gospodarczy Niemiec charaktery-
zuje wysoki poziom skodyfikowania. Między państwem a przedsiębiorstwem istnieje współpraca 
w sferze polityki gospodarczej. Niemców cechuje podporządkowanie prawom i zasadom oraz lo-
jalność względem firmy. Zarząd w swoich decyzjach musi brać pod uwagę oczekiwania różnych 
grup interesariuszy, przed którymi odpowiada. Niemieckie normy jakości, bezpieczeństwa pracy 
i ochrony środowiska należą do najsurowszych na świecie. W rozwiązywaniu problemów Niemców 
cechuje podejście holistyczne, syntetyczne, systemowe. Biznes finansowany jest poprzez długoter-
minowe kredyty bankowe. Praca traktowana jest bardziej jako powołanie niż zawód. Dużą wagę 
przypisuje się do solidności produktu. Przeważa orientacja produktowa. Od menedżerów oczekuje 
się umiejętności technicznych i wiedzy eksperckiej. Ich kariery rozwijają się zgodnie ze specjaliza-
cją funkcjonalną. Jednocześnie wielu menedżerów posiada tytuły naukowe. Niewielkie znaczenie 
przypisuje się szkołom biznesu. Dąży się do zaspokojenia potrzeb podstawowych pracowników. 
Pracownicy podnoszą kwalifikacje na kursach zawodowych o charakterze praktycznym. Najczę-
ściej spotykanym wzorcem kultury organizacyjnej przedsiębiorstw jest model wieży Eiffla – hierar-
chiczna organizacja ukierunkowana na realizację zadań.
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Wielka Brytania 
cechy kulturowe: mały dystans władzy, indywidualizm, męskość, słabe unikanie niepewności, orientacja 
krótkoterminowa, uniwersalizm, niski kontekst, wewnątrzsterowność, status osiągnięty, sekwencyjność.
charakterystyka wybranych aspektów zarządzania: Brytyjski model zarządzania przypomina 
amerykański. Tu także przedsiębiorstwa zależne są od żądań akcjonariuszy. Dlatego orientują się na 
krótkofalowy zysk. Anglicy wysoko cenią takie zawody jak księgowy, finansista, czy ekonomista. 
Niską rangę mają ci, którzy bezpośrednio zajmują się produkcją, czy to jako właściciele firm, czy 
robotnicy. Inżynierowie brytyjscy są najsłabiej wykształceni w Europie. W swoim kraju posiadają 
niski status społeczny. Szeroko rozwija się sfera usług finansowych, w tym konsulting. Brytyjskich 
menedżerów cechuje luźny styl bycia, pragmatyzm i poczucie humoru. Przywiązuje się wagę do 
pochodzenia społecznego. Jednocześnie posługiwanie się tytułem naukowym może stanowić prze-
szkodę w karierze w biznesie. Wysoko ceni się natomiast absolwentów MBA. Menedżerów bry-
tyjskich, podobnie jak amerykańskich cechuje mobilność. Łowcy głów poszukują utalentowanych 
pracowników u konkurencji. Stosunkowo niewielki jest udział szkoleń pracowniczych spowodo-
wany obawą o utratę personelu, w którego inwestuje się kapitał. Najczęściej spotykanym modelem 
kultury organizacyjnej przedsiębiorstw brytyjskich jest pocisk sterowany.

Francja 
cechy kulturowe: duży dystans władzy, indywidualizm, kobiecość, silne unikanie niepewności, 
orientacja krótkoterminowa, partykularyzm, wysoki kontekst, wewnątrzsterowność, status przypi-
sany, synchroniczność.
charakterystyka wybranych aspektów zarządzania: W zarządzaniu francuskim autorytet jest 
silnie zindywidualizowany. Dopuszcza się swobodną interpretację zasad, w celu dostosowania ich 
do realiów. Uznaje się zasadność podejścia sytuacyjnego w zarządzaniu. Francuzów charakteryzuje 
rozumowanie holistyczne. Zależy im na budowaniu relacji i tworzeniu przyjaznej atmosfery. Do-
minuje społeczna interpretacja organizacji. Uważa się, że interes jednostek należy podporządkować 
dobru ogółu. Jednocześnie przyjmuje się, że przedsiębiorstwo jest koalicją jednostek o sprzecznych 
interesach. Podobnie jak w Japonii, we Francji menedżerowie pracują w jednej firmie nawet przez 
całe życie. Awansu dokonuje się od wewnątrz. Menedżerów osiągających słabe rezultaty przesuwa 
się na inne stanowisko. Organizacje francuskie są zhierarchizowane. Pozycja menedżerów w fir-
mie zależy od poziomu i jakości ich wykształcenia. Francuzi niechętnie posługują się językami 
obcymi w kontaktach biznesowych. W rozwiązywaniu problemów dominuje podejście racjonalne. 
Najwyższym uznaniem w korporacjach francuskich cieszą się stanowiska związane z dziedzinami 
intelektualnymi – planowaniem, badaniami i rozwojem oraz strategią. W polityce personalnej pod 
uwagę bierze się nie tylko wydajność pracownika, ale i jego wiek, wykształcenie, przynależność, 
płeć i kwalifikacje zawodowe. Modelem kultury organizacyjnej spotykanym najczęściej w przedsię-
biorstwach francuskich jest wieża Eiffla i rodzina.
Uwaga: W tabeli kursywą podkreślono różnice w obrębie cech kulturowych między krajami.
Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Bjerke, op.cit., s. 220–242, Ch. Hampden-Turner, 
A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, op.cit., s. 210–274, 306–385, G. Hofstede, G.J. Ho-
fstede, op.cit., s. 57, 91, 134, 182, 223, R.R. Gesteland, op.cit., s. 19, 49, 59, 70, F. Trompenaars, 
Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury…, op.cit., s. 56–61, 69–84, 90–98, 101, 122, 126–
142, 146–164, 171–183, J. Penc, op.cit., s.238–241.

Jeśli potraktować kulturę Wielkiej Brytanii jako odnośnik, to z pozostałych 
3 państw najbardziej różni się Francja (w 7 na 10 obszarów). W analizowanej 
grupie jedynie Francja cechuje się dużym dystansem władzy, partykularyzmem 
i cenieniem statusu osiąganego. Według A. Trompenaarsa i Ch. Hampdena-Tur-
nera Francja to kraj kolektywny16. Szwecja w odróżnieniu od pozostałych 3 kra-

16 Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, op.cit., s. 360.
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jów charakteryzuje się zewnątrzsterownością. Rozbieżności byłyby z pewnością 
bardziej widoczne, gdyby zestawić ze sobą kraje Europy południowej, północnej 
i zachodniej. Wątpliwości, co do istnienia modelu europejskiego nie zmieniają 
faktu, iż koncepcja taka istnieje w literaturze przedmiotu, choć nie jest jeszcze 
szeroko i wyczerpująco opisana. B. Bjorke porównując model europejski z amery-
kańskim wskazuje na następujące cechy:
• typem wzajemnych relacji w Stanach jest rywalizacja, podczas gdy w Europie 

współpraca,
• decyzje w modelu amerykańskim podejmowane są indywidualnie, w Europie 

kolektywnie (choć nie w japońskim znaczeniu),
• przedsiębiorstwa amerykańskie wysoko cenią prawa jednostki, w Europie 

pierwszeństwo mają prawa pracowników jako całości,
• inaczej postrzega się rolę firmy: Amerykanie uważają, że przedsiębiorstwo 

jest środkiem do realizacji celów jednostek, Europejczycy dostrzegają szerszą, 
społeczną rolę przedsiębiorstwa17.
Modele amerykański i japoński są całkowicie przeciwstawne. Europejski 

wydaje się leżeć gdzieś między tymi dwoma biegunami. Podsumowując różnice 
między amerykańskim, japońskim i europejskim modelem zarządzania, B. Bjerke 
stwierdza: „(…) amerykański model zarządzania koncentruje się na finansach 
i marketingu, (japoński – na jakości i produkcji, europejski – na mniej uchwytnych 
umiejętnościach ludzi)”18.

Model zarządzania globalnego – koncepcja firmy globalnej

Mimo prowadzenia interesów w wielu miejscach na świecie KTN pozostają 
pod przemożnym wpływem kultur krajów, z których się wywodzą. W praktyce 
trudno jest znaleźć prawdziwie globalne przedsiębiorstwo. W literaturze przed-
miotu funkcjonuje jednak koncepcja firmy globalnej, co można przyjąć jako odpo-
wiednik modelu zarządzania globalnego. 

Generalnie można stwierdzić, że przedsiębiorstwo globalne prowadzi biznes glo-
balny, czyli jego aktywność gospodarcza podejmowana jest ponad granicami pań-
stwowymi i nie jest ściśle powiązana z pojedynczym krajem19. Według konsultantów 
z McKinsey globalizacja przedsiębiorstwa przebiega w pięciu etapach (zob. rys. 1):
• Etap I – rozpoczęcie działalności produkcyjnej w innych krajach zgodnie z modelem 

stosowanym w kraju macierzystym na potrzeby lokalnych rynków zagranicznych. 
• Etap II – specjalizacja produkcji. Firmy przenoszą cały proces produkcyjny 

wyrobu do kraju o niskich kosztach i stamtąd zaopatrują inne rynki zagraniczne. 
Zakłady produkcyjne specjalizują się w wytwarzaniu określonego produktu lub 
jego komponentów. 
17 B. Bjerke, op.cit., s. 238.
18 Ibidem, s. 108.
19 R. W. Griffin, Management, op.cit., s. 143.
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• Etap III – podział łańcucha wartości. Poszczególne fazy procesu produkcyjnego 
lokalizuje się w miejscu, gdzie można uzyskać najwyższą wartość dodaną. 

• Etap IV – przebudowa łańcucha wartości. Następuje dostosowanie procesów 
technologicznych do lokalnych warunków w celu uzyskania dodatkowej 
obniżki kosztów. 

• Etap V – ekspansja na nowe rynki. Oszczędności kosztów osiągnięte w poprz-
ednich stadiach umożliwiają wchodzenie na nowe rynki w układzie geografic-
znym i/lub segmentowym20. 
Według Ch. A. Bartletta i S. Goshala organizacja globalna to specyficzny 

model KTN, działającej w obszarze wysokiej presji integracji i niskiej lokalnego 
reagowania21. Organizację globalną cechuje podejście geocentryczne, czyli trak-
towanie świata lub wybranego regionu jako jednolitego22. Znajduje ono swoje 
odzwierciedlenie także w zarządzaniu zasobami ludzkimi. KTN stosująca orien-
tację geocentryczną dąży do obsady stanowisk kierowniczych i specjalistycznych 
w filiach zagranicznych i centrali na podstawie kwalifikacji i wyników a nie naro-
dowości23. Modelem zarządzania międzykulturowego jest dominacja kulturowa 
geocentryczna – korporacja dąży do forsowania własnej kultury organizacyjnej 
w każdym miejscu działania24. 

rysunek 1. proces globalizacji przedsiębiorstw

Źródło: opracowane na podstawie D. Farrell, Odkryj globalny potencjał swojej firmy, „Harvard Bu-
siness Review Polska”, listopad 2006.

Według G. S. Yipa organizacja globalna posiada cechy wyróżnione w tabeli 9. 
KTN realizuje strategię globalną, w której silna centrala pełni rolę integrującą 
i kontrolną nad operacjami zagranicznymi (zob. tabela 10). Dąży się do wykorzy-

20 M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, op.cit., s. 125–126.
21 D.E. Westney, S. Zaheer, The Multinational Enterprise as an Organization, w: The Oxford 

Handbook of International Business, red. A.M. Rugman, T.L Brewer, Oxford University Press, 
New York 2003, s. 355.

22 H. Perlmutter, The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation, “Columbia Jour-
nal of World Business” 1969, 5(1).

23 D.B. McFarlin, P.D. Sweeney, op.cit., s. 390.
24 M. Rozkwitalska, Różnorodność jako wartość…, op.cit.
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stania efektów skali. Ogniwa łańcucha skoncentrowane są w najkorzystniejszych miej-
scach. Strategie globalne realizowane są w warunkach silnej presji na koszty. Obniżka 
kosztów jest efektem korzyści skali i lokalizacji dysponujących optymalnymi warun-
kami wytwarzania. Sprzedaż i funkcje pomocnicze realizowane są za pośrednictwem 
filii zagranicznych, które są silnie skoordynowane i zintegrowane z centralą. Strategie te 
stosowane są w sektorze dóbr inwestycyjnych i masowej konsumpcji25. 

tabela 9. cechy organizacji globalnej

elementy organizacji cechy organizacji globalnej
Struktura organizacyjna Scentralizowana władza globalna•	

Brak oddziału międzynarodowego•	
Dominacja wymiaru „przedsiębiorstwo”•	

procesy zarządzania Globalny system informacji strategicznej•	
Koordynacja międzykrajowa•	
Globalne przepływy wiedzy•	
Globalne planowanie strategiczne•	
Budżety dla programów globalnych•	
Globalne zarządzanie klientami•	
Globalne kryteria oceny i wynagradzania menedżerów naj-•	
wyższego szczebla

Ludzie Zatrudnianie obcokrajowców na stanowiskach kierowniczych•	
Międzynarodowe kariery•	
Częste podróże •	
Wyłanianie i sposób działania liderów•	
Zróżnicowany pod względem narodowości skład rad dyrek-•	
torów 

Kultura Globalna tożsamość•	
Orientacja na ogólnoświatowe zatrudnienie•	
Współzależność a nie autonomia jednostek korporacji•	

Źródło: opracowanie własne na podstawie G.S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004, 
s. 344, 460–461.

tabela 10. charakterystyka strategii globalnej

instrument strategii globalnej cechy strategii globalnej
Uczestnictwo w rynku globalnym Obecność na rynkach zyskownych oraz tych o strategicz-

nym znaczeniu, choć niekoniecznie atrakcyjnych
Globalne produkty Produkty standardowe
Globalna lokalizacja działalności Fragmentaryzacja i globalne rozmieszczenie łańcucha war-

tości dodanej
Marketing globalny Stosowanie marketingu globalnego
Globalne posunięcia konkurencyjne Zintegrowane w układzie międzykrajowym posunięcia kon-

kurencyjne

Źródło: opracowanie własne na podstawie G.S. Yip, op.cit., s. 46–52, 452–453.

25 D.B. McFarlin, P.D. Sweeney, op.cit., s. 269.
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Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa globalnego ma charakter scentralizo-
wany (zob. rys. 2). 

rysunek 2. Struktura scentralizowana – model organizacji globalnej

Źródło: Ch.A. Bartlett, S. Ghoshal, Transnational Management: Text, Cases and Readings in Cross-
Border Management, Homewood: R.D. Irwin, 1995, za: G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, 
T. Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 260. 

W globalnym modelu organizacji KTN kryterium podziału pracy są globalne 
grupy produktowe a zapotrzebowanie na koordynacje jest wysokie26. Na szczeblu 
centrali zgrupowane są działania pomocnicze, takie jak rachunkowość czy zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi (zob. rys. 3). Struktura zapewnia skuteczną realizację 
globalnie koordynowanej strategii na poziomie biznesów27. 

rysunek 3. Struktura globalna według produktów

Źródło: M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, op.cit., s. 400. 

26 Ibidem, s. 328.
27 M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, op.cit., s. 399.
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W zarządzaniu globalnym biznesem filie zagraniczne pełnią rolę wyspecjalizo-
wanego wykonawcy. Są w pełni zależne od centrali i współzależne od innych filii 
działających w ramach koordynowanej sieci. Odpowiedzialność w zakresie strate-
gii i kontroli strategicznej spoczywa na centrali. Zadaniem filii jest wdrożenie stra-
tegii przygotowanej przez korporację. Decyzje i planowanie są scentralizowane 
a kierownictwo filii podlega ścisłemu nadzorowi28. 

Zgodnie z koncepcją wymogu złożoności strategie koordynacji filii zagranicz-
nych dostosowane powinny być do warunków otoczenia KTN. Korporacja dzia-
łająca jako organizacja globalna funkcjonuje w otoczeniu globalnym. Oznacza to 
konieczność stosowania strategii koordynacji określanej jako strukturalna jedność. 
W strategii tej występuje tzw. strukturalna integracja, czyli wykorzystywanie 
przynajmniej jednego w stosunku do wszystkich filii zagranicznych mechanizmu 
koordynującego w skali ogólnoświatowej29. 

Przedsiębiorstwem pretendującym do miana firmy globalnej jest założona przez 
Polaków korporacja ADB Holdings. W tabeli 11 podano krótką charakterystykę tej firmy.

tabela 11. Firma globalna – przypadek ADB Holdings

charakterystyka ADB Holdings

Firma ADB Holdings (ADB) jest przykładem korporacji transnarodowej z branży elektronicz-
no-medialnej, którą założyli w 1995 r. jako ADB Polacy: Andrzej Rybicki i trzech wykładowców 
polskich uczelni technicznych. A. Rybicki, doktor elektroniki, do dnia dzisiejszego pełni funkcję 
prezesa obecnego ADB Holdings. 

Początkowo ADB specjalizowała się w produkcji oprogramowania do telewizji cyfrowej. Firma 
rozpoczęła działalność na Tajwanie, jednak pierwsi pracownicy ADB pochodzili z Polski, gdzie 
koncentrowało się życie firmy. W Polsce powstał pierwszy produkt ADB – oprogramowanie do 
dekoderów telewizji cyfrowej. Firma zatrudniała łącznie z prezesem 11 osób: trzech naukowców, 
późniejszych wspólników ADB i 7 studentów z wyższych uczelni w Zielonej Górze i Poznaniu. 

Od początku zamiarem właścicieli ADB było stworzenie firmy globalnej. W tym celu wykorzy-
stano tzw. otwartą sieć biznesową. 

W skład otwartej sieci biznesowej wchodzi ponad 20 przedsiębiorstw, w tym znane koncerny, jak 
np. IBM, Texas Instruments, czy Microsoft. Korzystanie z sieci umożliwiło ADB zdobycie pozycji 
lidera technologicznego w branży telewizji cyfrowej. Otwarta sieć biznesowa to sieć kontraktowych 
powiązań między specjalistycznymi firmami. Każda z firm sieci pracuje nad stworzeniem innego 
elementu innowacyjnego produktu. Tradycyjny podział na dostawcę i odbiorcę w sieci zostaje zabu-
rzony. Funkcjonowanie sieci wymaga ścisłej kooperacji między jej uczestnikami na każdym etapie 
tworzenia technologii i produktu. W rezultacie innowacje powstają szybciej i taniej. Warunkiem 
powodzenia sieci jest jednak właściwy dobór parterów, najlepszych specjalistów w swojej dziedzi-
nie. Otwarta sieć nie jest więc dostępna dla każdej firmy, nie wszystkie elementy produktu trafiają 
również do opracowania w ramach partnerów sieci.

Firma ADB specjalizuje się w dwóch ostatnich ogniwach łańcucha wartości branży medialnej: od-
biorze treści przez użytkownika końcowego, gdzie tworzy dekodery cyfrowe oraz rozprowadzaniu 
treści dla użytkowników, gdzie tworzy interaktywne produkty i usługi, umożliwiające rozprowa-
dzanie sygnału przez sieci kablowe i nadawców. ADB samodzielnie realizuje drugie ogniowo, na-
tomiast w pierwszym współpracuje z parterami zewnętrznymi w ramach otwartej sieci biznesowej.

28 Ibidem, s. 410–411.
29 Ibidem, s. 415–416.
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charakterystyka ADB Holdings
W otwartej sieci biznesowej ADB przy tworzeniu dekoderów cyfrowych pracuje ponad 20 part-

nerów technologicznych. Do tego dochodzą partnerzy biznesowi: 2 firmy, którym ADB zleca pro-
dukcję oraz 5 banków, które koordynują finansowanie transakcji, oraz partnerzy regulacyjni – kilka 
międzynarodowych organizacji definiujących branżowe standardy. 

Wykorzystanie sieci biznesowej umożliwiło ADB stanie się firmą globalną. Dzisiaj ADB Holdings 
zatrudnia 711 pracowników. Sześcioosobowy zarząd holdingu tylko w połowie złożony jest z Pola-
ków. Pozostali członkowie zarządu to Włoch, Tajwańczyk i Francuz. Podstawą holdingu jest spółka 
ADB, którą zarządza Francuz, wiceprezesem ds. technicznych jest Polak, wiceprezesem ds. sprzedaży 
i marketingu jest Amerykanin a dyrektorami regionalnymi Polak, Amerykanin i Tajwańczyk. 

ADB Holdings ma centralę i funkcje sprzedaży i marketingu w Szwajcarii (w Genewie), funkcje 
HR, administracji i technologii w Polsce, funkcje logistyki i finansów na Tajwanie. Centra B+R 
znajdują się w Polsce, USA, na Ukrainie, w Australii i na Tajwanie. Podzlecana produkcja realizo-
wana jest w Tajlandii, Chinach, na Tajwanie i w Polsce. ADB ma biura sprzedaży w 8 krajach świa-
ta. Językiem roboczym holdingu jest angielski. Od 2005 r. ADB Holdings notowany jest na giełdzie 
papierów wartościowych w Szwajcarii. 

Źródło: opracowane na podstawie M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, op.cit., s. 129–132. 

Zgodnie z modelem ewolucyjnym KTN, model organizacji globalnej nie jest 
najbardziej zaawansowanym sposobem funkcjonowania na rynkach zagranicz-
nych30. Rynki, które wywierają presję na KTN, aby nie tylko integrowały działa-
nia, ale i reagowały na lokalne różnice, wymagają stworzenia modelu organizacji 
transnarodowej i zarządzania transnarodowego. 

Organizacja transnarodowa funkcjonuje jako zintegrowana sieć. Występuje tu 
kombinacja centralizacji i decentralizacji działań. Filie zagraniczne pełnią zróżni-
cowane role w zależności od posiadanych zasobów i zdolności oraz strategicznego 
znaczenia rynków zagranicznych. Jednocześnie integrując wewnętrzną różnorod-
ność centrala nie narzuca jednego modelu zarządzania – w obszarze zarządzania 
międzykulturowego występuje model współpracy kulturowej. Orientację KTN na 
rynkach zagranicznych określić można jako oportunistyczną. Konieczność działa-
nia w warunkach wysokiej presji integrowania i reagowania powoduje, że różno-
rodność wewnętrzna organizacji jest znacząca. Duży wpływ kultur narodowych 
na kulturę organizacyjną KTN przejawia się w próbie wypracowania jednolitej 
kultury korporacyjnej elastycznie reagującej na lokalne zróżnicowanie. Jedno-
lita kultura korporacyjna staje się koniecznością, gdyż filie są ściśle powiązane 
w układach wewnętrznych, a także zewnętrznych z innymi partnerami31.

podsumowanie

Analizy przeprowadzone w części pierwszej wskazują, że kultury narodowe 
wywierają wpływ na praktycznie każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstw 
prowadzących biznes międzynarodowy. Różnice te, jak również odmienne uwa-

30 Ibidem, s. 403.
31 M. Rozkwitalska, Różnorodność jako wartość…, op.cit.
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runkowania ekonomiczne, geograficzne, historyczne doprowadziły do ukształ-
towania się trzech podstawowych modeli zarządzania: amerykańskiego, japoń-
skiego i europejskiego. Modele amerykański i japoński są dobrze wykształcone 
i spójne. Odzwierciedlają uwarunkowania kulturowe tych krajów. W przypadku 
modelu europejskiego sprawa komplikuje się ze względu na różnorodność 
państw europejskich. 

Tradycyjnie Wielka Brytania zaliczana jest do kultur anglosaskich. Prze-
prowadzone analizy brytyjskiego modelu zarządzania plasują go dość blisko 
koncepcji amerykańskiej. Biznes niemiecki i francuski w niektórych obszarach 
przypomina podejście japońskie. Niemcy, podobnie jak Japończycy, choć pew-
nie w pierwszym stopniu charakteryzują się lojalnością względem firmy. Tak 
jak Japończycy i Francuzi, Niemcy rozwiązując problemy stosują podejście 
holistyczne, systemowe oraz inwestują w kwalifikacje personelu. Na tle innych 
państw Niemców wyróżnia nacisk na techniczne umiejętności menedżerów. 
Mimo indywidualistycznych uwarunkowań kulturowych zarówno Niemcy, jak 
i Szwedzi włączają pracowników w procesy decyzyjne. Inaczej jednak niż Fran-
cuzi, Szwedzcy menedżerowie nie podkreślają swojego wyższego statusu. Tak 
jak Niemcy chętnie stosują się do reguł. 

Zarządzanie w różnych krajach europejskich jest z pewnością odmienne. W nie-
których obszarach przypomina rozwiązania amerykańskie, w innych japońskie. 
Czy Wspólny Rynek Europejski zwiększy konwergencje kulturową i tym samym 
doprowadzi do utrwalenia się europejskiego modelu zarządzania? Na pytanie to 
nie ma jednoznacznych odpowiedzi. 

Z przeprowadzonych analiz wynika także, iż stykając się z konkurentem 
amerykańskim spodziewać możemy się amerykańskiego podejścia do zarządza-
nia. Japońska KTN będzie zarządzać prawdopodobnie w stylu japońskim. Co 
ciekawe, to właśnie japońskie firmy stosowały w latach 70. i 80. XX w. globalny 
model organizacji32. 

Ewolucja zachowań KTN na rynkach zagranicznych postępuje. W zależności 
od uwarunkowań zewnętrznych niektóre z nich funkcjonować będą w przyszłości 
jako organizacje globalne, inne, poddane podwójnej presji integracji i dostosowań, 
przyjmą model transnarodowy. 

Przedstawione w pracy rozważania pokazują także, iż nie ma uniwersalnych 
idei rozwiązań problemów organizacji i zarządzania. Jak wskazują G. Hofstede 
i G.J. Hofstede nie oznacza to, „że nie może dochodzić do wymiany doświad-
czeń pomiędzy krajami. (…) przyglądanie się sąsiadom jest jednym z najlepszych 
sposobów zdobywania nowych doświadczeń i idei w zarządzaniu (…). Przy ich 
zapożyczaniu trzeba jednak zachować rozwagę i rozsądek. Narodowość ogranicza 
bowiem racjonalność”33.

32 Ibidem, s. 392.
33 G. Hofstede, g. J. Hofstede, op.cit., s. 290.
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ZArZĄDZANie MiĘDZYNArODOWe A MODeLe ZArZĄDZANiA: 
AMerYKAŃSKi, AZJAtYcKi, eUrOpeJSKi, GLOBALNY 

Streszczenie 

Celem pracy jest przedstawienie cech charakterystycznych modeli zarządzania: 
amerykańskiego, azjatyckiego (japońskiego i chińskiego), europejskiego i global-
nego. W pierwszej części zwrócono uwagę na znaczenie różnic kulturowych dla 
zarządzania międzynarodowego. Dalej omówiono cechy zarządzania amerykań-
skiego, azjatyckiego i europejskiego. Opisując model europejski zwrócono uwagę 
na różnorodność kulturową Europy, powodującą trudności w wykształceniu się 
jednolitego modelu zarządzania. W trzeciej części pracy zdefiniowano model glo-
balny zarządzania oraz wskazano na dalszą ewolucję zarządzania międzynarodo-
wego w kierunku modelu transnarodowego. 

iNterNAtiONAL MANAGeMeNt AND MANAGeMeNt MODeLS: 
AMericAN, ASiAtic, eUrOpeAN, AND GLOBAL

Abstract

The goal of this paper is the presentation of management models’ characteristics: 
American, Asiatic (Japanese and Chinese), European, and global. In the first 
chapter of this thesis author considers cultural differences and their impact on 
international management. Next part depicts attributes of American, Asiatic, and 
European management. In description of European model of management the 
author points out that cultural differences between European countries make it 
difficult to construct consistent concept of management. Third part shows the 
global model and evolution of international management to transnational model 
of management. 
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ZDOLNOśĆ DO UcZeNiA SiĘ A OrieNtAcJA rYNKOWA 
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Organizacyjne uczenie się i zdolność do uczenia się

Dominujące obecnie w naukach o zarządzaniu paradygmaty skłaniają do stwier-
dzenia, że organizacje dynamicznie starają się dostosować swoje charakterystyki 
do wymagań otoczenia m.in. poprzez wykorzystanie wewnętrznej zdolności do 
uczenia się. Owa zdolność przejawiać się może poprzez doskonalenie istniejących 
kompetencji, bądź kreowanie nowych. Próbując w sposób syntetyczny ująć pod-
stawowe założenia różnych podejść teoretycznych, organizacyjne uczenie się zde-
finiować można jako celowy proces wykrywania i poprawiania błędów i odchy-
leń (Ch. Argyris, D. Schon), służący celom organizacji, opierający się na ciągłym 
testowaniu doświadczeń i przekształcaniu ich w wiedzę dostępną wszystkim pra-
cownikom (P. Senge), zwiększającą zdolność organizacji do podejmowania efek-
tywnych działań (D. Kim) [18]. Bazując na powyższej definicji należy przyjąć iż: 
1) uczenie się generalnie posiada pozytywne konsekwencje, 2) pomimo iż oparte 
jest na działaniach indywidualnych, również organizacje mogą podlegać temu pro-
cesowi, 3) uczenie przejawia się poprzez różnorodne działania firmy i może wystę-
pować na wszystkich jej poziomach [14]. 

Zdolność do uczenia się określa gotowość przedsiębiorstwa do zmiany jego 
wiedzy, bazującą na cechach tj.: jednostkowe uczenie się, kolektywne uczenie 
się, międzyorganizacyjne uczenie się, przywództwo rozproszone, otwarta kultura 
organizacyjna, innowacyjna struktura organizacyjna, system informacyjny mobi-
lizujący do rozwoju, myślenie systemowe, strategia zorientowana na przyszłość, 
ciągłość organizacyjna [23, 25]. Składowe zdolności uczenia się obejmują [1]:
• zaangażowanie i wsparcie – promowanie efektywności indywidualnej i ucze-

nia się, budowanie zdolności organizacji do zmian w oparciu o warunki 
środowiskowe,
∗ Dr inż. Agnieszka Leszczyńska, Politechnika Lubelska, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa.
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• perspektywę systemową – odnoszącą się do łączenia pracowników w oparciu 
o wspólną tożsamość i podzielaną wizję, rozwój relacji opartych na wymianie 
informacji i dzielonych modelach mentalnych,

• otwartość – oznaczającą klimat akceptacji nowych idei i stałe poszerzanie wiedzy,
• transfer i integrację wiedzy – odnoszące się do dzielenia się wiedzą poprzez 

werbalną i niewerbalna komunikację.
Powyższe cechy tworzą wspólną płaszczyznę ułatwiającą i wspierającą pro-

cesy organizacyjnego uczenia się. Uwzględniając wspomniane powyżej składowe, 
poszerzanie zdolności do uczenia się polega na tworzeniu i pogłębianiu zacho-
wań (warunków, procedur) umożliwiających absorpcję nowej wiedzy, jej transfer 
oraz praktyczne zastosowanie. Efektem tego jest wzrost [21]: szybkości uczenia 
się (szybkości przemieszczania się po cyklu uczenia się), głębokości uczenia się 
(stopnia, w jakim organizacja może kwestionować założenia), szerokości uczenia 
się (zdolności do dyfuzji nowej wiedzy do innych części organizacji). Osiągane 
w ramach tych wyznaczników przez organizację wyniki, powinny co najmniej 
dorównywać szybkości zmian w otoczeniu oraz rezultatom osiąganym przez 
głównych konkurentów.

Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa

W literaturze przedmiotu dominują dwa zasadnicze sposoby postrzegania orien-
tacji rynkowej przedsiębiorstwa. Podejście pierwsze, łączy orientację rynkową 
z inteligencją rynkową, dotyczącą istniejących i potencjalnych potrzeb klienta 
oraz egzogenicznych czynników wpływających na te potrzeby [15]. Bazuje ono 
na trzech komponentach, współtworzących inteligencję rynkową, tj.:
• tworzenie inteligencji (intelligence generation), zawierające werbalizację 

potrzeb i preferencji klientów,
• dzielenie się inteligencją (intelligence dissemination), dotyczące komunikowa-

nia informacji w organizacji,
• reagowanie na inteligencję (responsiveness to intelligence), oznaczające szyb-

sze i bardziej efektywne nabywanie wiedzy w stosunku do konkurencji. 
Podejście drugie, odnosi orientację rynkową przedsiębiorstwa do kultury orga-

nizacyjnej kształtującej zachowania kreujące wartość dla klienta, w tym [19]: 
1) rozumienie potrzeb klientów, 2) rozumienie sposobów, w jaki konkurencja na 
te potrzeby odpowiada, 3) skoordynowane wykorzystanie zasobów, zmierzające 
do utworzenia wartości dodanej dla klienta. Bazując na ww. cechach, w podejściu 
tym, orientacja rynkowa ujawnia się poprzez orientację na klienta, orientację na 
konkurencję oraz koordynację wewnętrzną. 

Syntezę powyższych koncepcji, stanowi podejście, zgodnie z którym orienta-
cja rynkowa wymaga łącznego uwzględniania postaw i zachowań [2]. Utrzymanie 
orientacji rynkowej w perspektywie długookresowej uwarunkowane jest budo-
waniem prorynkowej świadomości pracowników, jak również podejmowaniem 
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działań (czy też zachowań), będących wynikiem kultury satysfakcji klienta i ada-
ptowaniem produktów do jego potrzeb. Zgodnie z tym podejściem, orientacja ryn-
kowa przedsiębiorstwa nie może być zatem ograniczana wyłącznie do płaszczyzny 
klienta, ale powinna być poszerzona na wszystkich „graczy” rynkowych [9]. 

Operacyjne znaczenie orientacji rynkowej dotyczy jej wpływu na funkcjonowa-
nie i wyniki organizacji. Przeprowadzone w tym obszarze badania wskazują jed-
noznacznie na pozytywne skutki orientacji rynkowej przedsiębiorstwa, przejawia-
jące się m.in. poprzez wzrost wielkości sprzedaży [22], dochodowości firmy, itp.1, 
przy czym podobne związki występują również w przypadku MŚP [20]. Bazując 
na cytowanych badaniach należy zatem przyjąć, iż organizacje zorientowane ryn-
kowo uzyskują lepsze rezultaty [16], co więcej „prześcigają” swoich konkurentów 
[13]. Jednocześnie, jak wynika z przeprowadzonych badań, orientacja rynkowa 
promuje procesy uczenia się, a w połączeniu z silną kulturą uczenia się2, wzmacnia 
uzyskiwane wyniki. Na istotne znaczenie zdolności do uczenia się wskazują m.in. 
V. Dimovski, M. Skerlavaj [8]; S. Chipika, G. Wilson [5]; Montes [17]. Z kolei 
I. Costa i S.R. Queiroz podkreślają, że zdolność ta ułatwia rozwój kompetencji tj. 
[6]: 1) nabywanie, dzielenie się, wykorzystywanie wiedzy, 2) praktyki stymulu-
jące procesy uczenia się, 3) struktury ułatwiające uczenie się.

Z punktu widzenia uzyskiwanych wyników, przeprowadzone badania potwier-
dzają również związki pomiędzy orientacją rynkową, kulturą uczenia się oraz 
kompleksowymi wynikami przedsiębiorstw [3]. Także na kanwie przeprowadzo-
nych w warunkach krajowych badań można stwierdzić, że efektywność przed-
siębiorstw jest skorelowana z prawidłowymi procesami organizacyjnego uczenia 
się [4]. Wysoki poziom zdolności do uczenia się zapewnia efektywność organiza-
cyjną i sprostanie wyzwaniom przyszłości; ustawiczne uczenie się może być więc 
warunkiem sukcesu.

W świetle przeprowadzonych studiów literatury przedmiotu, należy zatem 
przypuszczać iż:
H1.  Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się jest powiązana z poziomem ori-

entacji rynkowej przedsiębiorstwa.
H2.  Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się jest pozytywnie powiązana 

z jego nastawieniem do orientacji rynkowej.
H.3. Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się pozytywnie powiązana z jego 

zdolnością do działania zgodnie z orientacją rynkową.
H.3.A. Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się jest pozytywnie powiązana 

z ogólną inteligencją przedsiębiorstwa.
H.3.B. Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się jest pozytywnie powiązana 

z elastycznością jego reakcji na wymagania rynku.
1 Przeprowadzone badania potwierdziły także związek pomiędzy orientacją rynkową a postrze-

ganiem przez menedżerów całościowych wyników organizacji, percepcją pracowników oraz kre-
owaniem nowych produktów [10].

2 Kultura uczenia się odzwierciedlana jest poprzez wartości, które wpływają na skłonność 
przedsiębiorstwa do nabywania nowej wiedzy i zmiany status quo.
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H.3.C. Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się pozytywnie wpływa na poziom 
orientacji na klienta.

H.4. Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się jest wspierana przez odpowiednie 
uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne.

H.4.A. Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się jest powiązana z niską formalizacją 
przedsiębiorstwa.

H.4.B. Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się jest powiązana z wysoką 
decentralizacją przedsiębiorstwa.

H.4.C. Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się jest powiązana z systemem 
nagradzania.

Metodyka badań

W celu zweryfikowania ww. hipotez, w sposób losowy wybrano grupę 50 pol-
skich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób, z czego uzyskano 41 
ankiet zwrotnych. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta obejmująca trzy obszary: 
zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się, poziom orientacji rynkowej przedsię-
biorstwa, wyniki przedsiębiorstwa.

Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się wyznaczona została poprzez [11]:
• orientację na pracę zespołową – określającą stopień wspierania i wykorzysty-

wania pracy zespołowej. Dotyczy ona sposobu wykonywania zadań i systemu 
wynagradzania,

• orientację na system – umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności 
panujących pomiędzy realizowanymi procesami,

• orientację na uczenie się – dotyczącą postrzegania procesu uczenia się 
i jego oceny. Określające ją czynniki obejmują: indywidualne uczenie się 
pracowników, traktowanie procesu uczenia się i szkoleń, wartościowanie 
uczenia się,

• orientację na pamięć – określającą stopień, w jakim organizacja wspiera 
dyfuzję wiedzy. Badane formy dzielenia się wiedzą obejmowały: publikacje, 
historie i anegdoty dotyczące funkcjonowania firmy, analizę zrealizowanych 
przedsięwzięć.
Skala określająca poziom orientacji rynkowej przedsiębiorstw została rozwi-

nięta na podstawie dostępnej literatury przedmiotu (A. Kohli, B. Jaworski [12], 
R. Deshpande, J. Farley, F. Webster [7], R. Vazquez, M. Santos, L. Alvarez [24]) 
i objęła ona (tab.1):
• nastawienie do orientacji rynkowej,
• wsparcie uwarunkowań wewnętrznych,
• zdolność przedsiębiorstwa do działania zgodnie orientacją rynkową.
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tabela 1. Wykaz badanych czynników

Nazwa Symbol Liczba pytań średnia wartość
(skala 1–5)

poziom orientacji rynkowej POR
Nastawienie do orientacji rynkowej NO 3,375
Stosunek do ryzyka NO1 2 2,91
Wsparcie pracowników NO2 3 3,84
Wsparcie uwarunkowań wewnętrznych WW 3,518
Poziom formalizacji WW1 3 3,7
Poziom decentralizacji WW2 3 3,82
Motywacyjny system wynagradzania WW3 4 3,03
Zdolność do działania zgodnie z orientacją 
rynkową

ZD 3,098

Inteligencja ogólna ZD1 2 3,13
Elastyczność reakcji ZD2 4 3,07
Orientacja na klienta ZD3 2 3,09
Zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się ZU 3,185
Orientacja na pracę zespołową ZU1 2 2,72
Orientacja na uczenie ZU2 4 3,48
Orientacja na system ZU3 2 3,53
Orientacja na pamięć ZU4 3 3,01
Źródło: zestawienie własne.

Wyniki badań

W celu weryfikacji hipotez H2–H5 wykorzystano analizę korelacji, której 
wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

tabela 2. Wyniki korelacji: zdolność do uczenia się – poziom orientacji rynkowej

ZU ZU1 ZU2 ZU3 ZU4
ZU 1 0,832179 0,841108 0,889697 0,851097
NO 0,839417 0,690761 0,876156 0,798723 0,735751
NO1 0,762443 0,86674 0,562711 0,719892 0,870226
NO2 0,662867 0,398751 0,831746 0,632913 0,457809
WW 0,82294 0,628885 0,89842 0,807943 0,670643

WW1 0,803238 0,611911 0,886853 0,772138 0,654888
WW2 0,550344 0,24321 0,766371 0,529228 0,314874
WW3 0,875277 0,809899 0,802982 0,895443 0,822924

ZD 0,895802 0,826552 0,832407 0,879252 0,860252
ZD1 0,898143 0,820564 0,842924 0,887462 0,850183
ZD2 0,861027 0,737591 0,852715 0,824948 0,79998
ZD3 0,853502 0,885958 0,705991 0,860052 0,869035

Źródło: zestawienie własne
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W świetle uzyskanych wyników, należy stwierdzić, iż zdolność organizacji do 
uczenia się jest dodatnio oraz znacząco skorelowana z poziomem jej orientacji 
rynkowej, przy czym najsilniejsza korelacji występuje pomiędzy zdolnością do 
uczenia się a zdolnością do działania zgodnie z orientacją rynkową (ZU-ZD: 0,89). 
Wyniki te są zgodne z poglądem prezentowanym przez G.T. Hulta, O.C. Ferrella 
[11], według których orientacja rynkowa, rozwój produktu, jakość usług i satys-
fakcja klienta są ściśle powiązane z organizacyjnym uczeniem się. Wynika to 
z faktu, iż organizacyjne uczenie się zwiększa elastyczność reakcji przedsiębior-
stwa, umożliwia szybszą reakcję na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, 
a także generuje dodatkową wartość dla klientów, poprzez wzrost świadomości ich 
potrzeb, możliwość szybszego dostosowania do aktualnych i przyszłych oczeki-
wań itd. Tak więc, organizacyjne uczenie się buduje inteligencję ogólną przedsię-
biorstwa w tym znaczeniu że zwiększa jego elastyczność, możliwości adaptacyjne, 
umiejętność wykorzystywania szans rynkowych; tym samym może ono tworzyć 
podwaliny organizacji inteligentnej. 

Uzyskane wyniki badawcze wskazują, iż pracownicy wspierają orientację 
rynkową, niemniej to wsparcie ma charakter działań indywidualnych. W badanej 
grupie dominuje orientacja na cel i wyniki indywidualne, sporadycznie wykorzy-
stywana jest natomiast współpraca grupowa (ZU1-NO: 0,69). Również uwarunko-
wania wewnętrzne nie wspierają tego rodzaju formy działania (ZU1-WW: 0,62). 
Dominującej tendencji do decentralizacji w polskich przedsiębiorstwach nie towa-
rzyszą zmiany w systemie wynagrodzeń. Pracownicy nadal w większym stopniu 
gratyfikowani są za osiągnięcia indywidualne niż zbiorowe; są oni oceniani na 
podstawie krótkookresowych zysków i poziomu sprzedaży, wobec czego koncen-
trują się na tych czynnikach. 

W świetle uzyskanych wyników zdolność do uczenia się w najmniejszym stop-
niu zależy od poziomu decentralizacji organizacji (ZU-WW2: 0,55). Oznacza to, 
że wymuszonej przez rynek decentralizacji polskich przedsiębiorstw nie towarzy-
szą działania zmierzające do poszerzania bazy wiedzy, dominujące jest natomiast 
przekonanie, że uczenie się stanowi jedynie korzyść indywidualną pracownika. 
Jednocześnie, poziom decentralizacji nie wspiera pracy zespołowej (ZU1-WW2: 
0,24), a stosunek pracowników do pracy zespołowej jest negatywny (ZU1-NO2: 
0,39). Usprawnienie pracy zespołowej wymaga zatem nie tylko zmian w systemie 
wynagradzania, ale przede wszystkim zmian w mentalności – konieczne wydaje 
się włączanie i propagowanie nowych cech kulturotwórczych, takich jak: bezin-
teresowność, gotowość do wymiany wiedzy, budowanie wspólnych wizji, branie 
odpowiedzialności za zespół. 

Liczbowe określenie wpływu zdolności do uczenia się na poziom orientacji 
rynkowej (weryfikacja hipotezy 1) przeprowadzone zostało z użyciem analizy 
regresji (tab.3). 
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Uzyskane w tym obszarze wyniki wskazują na silną, dodatnią zależność pomię-
dzy badanymi zmiennymi (wielokrotność R=0,739923). Z drugiej strony, poziom 
orientacji rynkowej przedsiębiorstwa zależy jedynie częściowo od zdolności przed-
siębiorstwa do uczenia się (54%), a na jego kształtowanie się wpływają także inne, 
nieuwzględnione w badaniach czynniki (m.in.: kultura organizacyjna, sprawność 
przepływu informacji, wykorzystywanie dostępnej wiedzy, postawa kierownictwa 
itp.). Możliwość popełnienia błędu przy szacowaniu poziomu orientacji rynkowej 
wyniosła 0,43 punktu (w skali 1÷5). 

Weryfikacja stochastycznej istotności badanej zależności przeprowadzona 
została przy wykonaniu testu t-Studenta. Dla df=39 i na poziomie istotności 
α=0,05 empiryczne wartości statystyk wyniosły: dla wyrazu wolnego 2,40, dla 
współczynnika regresji 6,869, a zatem badane zmienne zależą od siebie (wartość 
teoretyczna statystyki tt=2,021). Identyczny związek co do postawionej hipotezy 
uzyskano analizując wartość testu F (statystyka testująca F=47,18505, wartość 
krytyczna Fα=4,09). 

Wnioski

W świetle przeprowadzonych badań zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się 
jest czynnikiem znacząco wspierającym jego orientację rynkową. Jest ona pozy-
tywnie powiązana z szybkością reakcji na zmiany rynkowe oraz poziomem orien-
tacji na klienta, co pozwala zaakceptować badane hipotezy na poziomie istotnym 
statystycznie (tab.4). 

tabela 4. Wyniki weryfikacji hipotez

Hipoteza Zależność Współczynnik korelacji Hipoteza potwierdzona?
1 ZU → POR 0,739923 Tak
2 ZU →NO 0,839417 Tak
3 ZU →ZD 0,895802 Tak
3a ZU →ZD1 0,898143 Tak
3b ZU →ZD2 0,861027 Tak
3c ZU →ZD3 0,853502 Tak
4 ZU →WW 0,822940 Tak
4a ZU →WW1 0,803238 Tak
4b ZU →WW2 0,550344 Częściowo
4c ZU →WW3 0,875277 Tak

Źródło: zestawienie własne

Uzyskane wyniki badawcze wskazują  jednocześnie na dodatni związek pomię-
dzy zdolnością do uczenia się a niskim poziomem formalizacji przedsiębiorstwa 
oraz jego wysoką inteligencją ogólną. Nie potwierdzono natomiast współzależno-
ści występującej pomiędzy uczeniem się a poziomem decentralizacji. Tym samym, 
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maksymalna decentralizacja uprawnień i odpowiedzialności nie może być gwaran-
tem wysokiej zdolności do uczenia się. Wynika to z faktu, iż organizacyjne uczenie 
się zależy przede wszystkim od kultury organizacyjnej, indywidualnych postaw pra-
cowników oraz sposobów działania. Wobec tego, poszerzanie zdolności do uczenia 
się bazować powinno na atrybutach takich jak: otwartość i samorozwój pracowni-
ków, partycypacyjny sposób podejmowania decyzji, praca w grupach, dostosowy-
wanie procedur do sytuacji itp., a nie jedynie na przekształceniach strukturalnych.

Przeprowadzone badania posiadają pewne ograniczenia. Po pierwsze, z uwagi 
na niską liczebność badanej populacji (41 przedsiębiorstw) wyniki badań powinny 
zostać zweryfikowane na znacznie liczniejszej i bardziej reprezentatywnej grupie 
przedsiębiorstw. Po drugie, w toku badań nie określono wpływu rozmiaru firmy 
i typu branży na zdolność do uczenia się. W dalszych badaniach celowe jest zatem 
uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy przedsiębiorstwa posiadające wysoką zdol-
ność do uczenia się posiadają również wysoki poziom orientacji rynkowej? Czy 
wyższa zdolność do uczenia się gwarantuje lepsze wyniki przedsiębiorstwa?
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ZDOLNOśĆ DO UcZeNiA SiĘ A OrieNtAcJA rYNKOWA 
prZeDSiĘBiOrStWA

Streszczenie

Zdolność do uczenia się uznawana jest obecnie za jedno ze źródeł umożli-
wiających osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej. W niniejszym artykule 
przedstawiono wyniki badania zależności pomiędzy zdolnością do uczenia się 
a poziomem orientacji rynkowej przedsiębiorstwa. Przyjęto przy tym, iż zdolność 
do uczenia się może być istotnym czynnikiem wspierającym orientację rynkową 
przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala w odpowiednim czasie rozpoznać zmiany 
w otoczeniu i wyciągnąć z nich konsekwencje istotne dla przetrwania lub rozwoju 
organizacji.

LeArNiNG ABiLitY AND MArKet OrieNtAtiON OF eNterpriSe

Abstract

Learning capability is currently recognized as one of sources of competitive 
advantages. The article presents the findings of the study focused on the relations 
between learning capability and market orientation. I make an assumption that 
learning capability can be important factor supporting market orientation, because 
it allows to recognize the changes in environment and to draw conclusions that are 
crucial for survival and development of organization. 
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iMpLeMeNtAcJA MArKetiNGU pArtNerSKieGO 
W reLAcJAcH pOMiĘDZY FrANcHiSODAWcAMi 
i FrANcHiSOBiOrcAMi 

Wprowadzenie

Badania przeprowadzone w zakresie marketingu partnerskiego dowodzą istnienia 
korzyści wynikających z kształtowania długoterminowych relacji pomiędzy przed-
siębiorstwami i ich klientami, jak i pomiędzy kontrahentami instytucjonalnymi. 
W ich świetle szczególnie zasadne wydaje się tworzenie i podtrzymywanie relacji 
w systemach franchisingowych na płaszczyźnie franchisodawca-franchisobiorcy. 
Artykuł ma na celu ocenę zasadności implementacji reguł marketingu partnerskiego 
w łańcuchach franchisingowych oraz identyfikację czynników wpływających na 
powstanie długookresowych relacji pomiędzy franchisodawcą i franchisobiorcami.

relacje w systemach franchisingowych w świetle marketingu 
partnerskiego

Marketing partnerski (relacji) jest koncepcją postrzeganą obecnie jako nowy 
paradygmat w dziedzinie marketingu [Palmer Palmer i in. 2005, Sheth 2002, Velo-
utsou i in. 2002, Grönroos 1994, Gummesson 1994]. Polega on na tworzeniu, utrzy-
mywaniu i wzbogacaniu więzi z klientami i innymi partnerami, co w rezultacie 
ma prowadzić do osiągnięcia celów tych podmiotów poprzez wymianę i realizację 
wspólnych obietnic [Grönroos 1990]. Podstawą wzajemnej synergii występującej 
w marketingu relacji są trzy elementy [Pheng 1999]:
• koncentracja działań firmy na długoterminowym partnerstwie z klientami,
• szerokie spojrzenie na rynki, z którymi firma wchodzi w różne interakcje. 

Poza rynkami klientów przedsiębiorstwa powinny obecnie starać się rozwijać 
i podtrzymywać więcej długotrwałych więzi zarówno z innymi rynkami 
wewnętrznymi (przykładowo z rynkami dostawców), jak i zewnętrznymi,

• zespolenie jakości, obsługi klienta oraz działań marketingowych w firmie.
∗ izabella Steinerowska-Streb, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Transformacji, 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
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Spektrum relacji rozpatrywanych z perspektywy marketingu partnerskiego 
jest szerokie. Ich zakres zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, jego uwarunkowań 
i zmian zachodzących na rynku1. Inna jest bowiem liczba więzi łączących przed-
siębiorstwo z rynkiem w dużych firmach, a inna w małych, inna w niezależnych 
podmiotach gospodarczych, a jeszcze inna w aliansach strategicznych lub w orga-
nizacjach sieciowych2. 

Specjaliści w zakresie marketingu partnerskiego wyróżniają od kilku do kil-
kudziesięciu relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwem i różnymi ryn-
kami. Przykładowo E. Gummesson identyfikuje trzydzieści relacji, zaznaczając, 
że w praktyce gospodarczej występują one w różnych kombinacjach3. Zdaniem 
J. Otto szczegółowe listy relacji nigdy jednak nie zawierają wszystkich właściwych 
elementów ani nie odpowiadają wszystkim możliwym sytuacjom. Proponuje on 
traktować je jako przewodnik do stworzenia własnego zestawu najważniejszych 
relacji dla danej firmy, sugerując jednocześnie, iż generalnie identyfikując rela-
cje można wyróżnić wśród nich cztery podstawowe kategorie: relacje z klientami, 
dostawcami, relacje zewnętrzne i wewnętrzne4.

Rozpatrując w tym świetle relacje występujące w systemach franchisingowych 
istotne wydaje się wyszczególnienie pięciu głównych grup (rysunek 1): 

rysunek 1. relacje występujące w systemach franchisingowych

Źródło: opracowanie własne

1 Por. J. Otto, Marketing relacji koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 67.
2 I. Steinerowska-Streb, Franchisobiorcy jako podmioty relacji w systemach franchisingo-

wych, „Studia Ekonomiczne” nr 42, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 40.
3 E. Gummersson, Making Relationship Marketing Operational, International Journal of 

Service Industry Management 1994, Vol. 5 No. 5.
4 J. Otto., op.cit., s. 67.
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• relacje z klientami indywidualnymi,
• relacje z franchisobiorcami,
• relacje z dostawcami,
• relacje z pracownikami,
• relacje z partnerami zewnętrznymi.

Wśród wskazanych relacji na szczególną uwagę zasługują więzi łączące fran-
chisodawców z franchisobiorcami. Ich charakter jest niepowtarzalny, ponieważ 
podmioty te tworzą specyficzny związek partnerski wynikający z samej istoty 
franchisingu. Podpisując umowę franchisingową obie strony podejmują się okre-
ślonych zobowiązań zachowując jednocześnie niezależność. Ich cele są zbieżne, 
a korzyści które mogą osiągnąć dzięki ścisłej współpracy są ze sobą sprzężone. 
Relacje występujące pomiędzy franchisodawcami i franchisobiorcami są więc na 
tyle silne, że wymagają wyróżnienia wśród innych powiązań partnerskich, które 
tworzą franchisodawcy z pozostałymi podmiotami.

czynniki kształtujące partnerskie relacje na płaszczyźnie 
franchisodawcy – franchisobiorcy

W literaturze przedmiotu identyfikuje się wiele zmiennych determinujących 
relacje pomiędzy podmiotami (tabela 1). Część z nich jest trudno mierzalna, a inne 
mają bardziej wymierny charakter. Do pierwszej grupy tych zmiennych najczęściej 
zalicza się zaangażowanie, zaufanie, satysfakcję, elastyczność i odpowiedzial-
ność partnerów, a nawet dopasowanie charakterologiczne stron określane mianem 
„chemii” pomiędzy podmiotami relacji. Natomiast wśród czynników mierzalnych 
w dominującej części wymienia się komunikację oraz odległość pomiędzy part-
nerami5. Ponadto istotnymi elementami wpływającymi na tworzenie długookre-
sowych więzi są wspólne cele, zrozumienie indywidualnych potrzeb i oczekiwań 
oraz umiejętność współpracy stron w sytuacjach konfliktowych. 

tabela 1. podstawowe czynniki determinujące partnerskie relacje pomiędzy podmiotami

pozytywne Negatywne
wspólne cele•	
zaangażowanie•	
zaufanie•	
efektywna komunikacja•	
lojalność•	
satysfakcja•	
kooperacja•	

nieumiejętność rozwiązywania konfliktów•	
niepewność•	
asymetria relacji•	
odległość pomiędzy podmiotami relacji•	

Źródło: opracowanie własne.

5 T.G. Harwood, T. Garry, Relationship marketing: why bother? Handbook of business strat-
egy, Emerald Publishing Group Limited 2006, s. 107.
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Wśród wskazanych zmiennych za podstawowe czynniki kształtujące długoter-
minowe relacje pomiędzy partnerami uznaje się: zaufanie, zaangażowanie, komu-
nikację oraz umiejętność współpracy w sytuacjach konfliktowych [Ndubisi 2007, 
Murphy i in. 2007, Rodriguez 2005]. Zaufanie stanowi fundament tworzenia rela-
cji. Objawia się ono w warunkach niewymuszonej, swobodnej kooperacji. Towa-
rzyszy mu wspólnie akceptowany obowiązek ochrony praw i interesów partnerów 
relacji oraz przekonanie, iż druga strona będzie przestrzegać określonych norm 
zachowań. Zaufanie rozwija się pomiędzy podmiotami, wraz z upływem czasu 
prowadząc do coraz większej ilości pozytywnych aspektów współpracy – efek-
tywniejszej komunikacji, skutecznego rozwiązywania konfliktów, lepszej identy-
fikacji i akceptacji wspólnych celów oraz podziału odpowiedzialności6.

Jednym z efektów wzrostu zaufania jest również zaangażowanie, określane 
jako chęć do podtrzymywania wartościowych relacji. Wielu badaczy zauważyło, 
iż im wyższe jest zaangażowanie partnerów tym bardziej satysfakcjonujące są dla 
nich korzyści7. Obecność zaangażowania i zaufania w związku pomiędzy dwoma 
podmiotami mobilizuje ich bowiem do dodatkowego wysiłku8.

Zaufanie prowadzi do wydajniejszej komunikacji, która stanowi swoiste spoiwo 
tworzenia i podtrzymywania relacji9. N. Ndubisi definiuje komunikację jako umie-
jętność dostarczania na czas wiarygodnych informacji zaznaczając jednocześnie, iż 
może być ona również interpretowana jako interaktywny dialog, który ma miejsce 
przed procesem sprzedaży, podczas jego trwania oraz po jego zakończeniu10. 

Brak efektywnej komunikacji jest często przyczyną konfliktów, które w deter-
minujący sposób mogą wpłynąć na przebieg relacji pomiędzy podmiotami. Umie-
jętność współpracy w sytuacjach konfliktowych decyduje bowiem o satysfak-
cji obu stron11. Właściwe zachowanie w takich sytuacjach, polega na unikaniu 
potencjalnych konfliktów, rozwiązywaniu ich zanim zmienią się w bardzo trudne 
problemy oraz omawianiu różnych możliwych wariantów rozwoju sytuacji już 
w chwili pojawienia się konfliktu. Efekty współpracy w kwestiach spornych deter-
minują stopień satysfakcji partnerów z relacji pomiędzy nimi, jak również wpły-
wają na ich lojalność12.

Zmiennych determinujących tworzenie i podtrzymywanie relacji jest więc wiele. 
W zależności od okoliczności, w mniejszym lub większym stopniu oddziałują one 
na siłę więzi oraz efektywność związku partnerskiego. Podstawowym kryterium 

6 P.E. Murphy, G.R. Laczniak, G. Wood, An ethical basis for relationship marketing: a vir-
tue ethics perspective, “European Journal of Marketing” 2007, Vol. 414, No. 1/2. 

7 N.O. Ndubisi, Relationship marketing and customer loyalty, “Marketing Intelligence 
& Planning” 2007, Vol. 25, No. 1.

8 P.E. Murphy, G.R. Laczniak, G. Wood, op.cit.
9 T.G. Harwood, T. Garry, op.cit.
10 N. Ndubisi, op.cit.
11 J.C. Anderson, J.A. Narus, A Model of Distributor ‘s Perspective of Distributor-Manufac-

turer Working relationships, “Journal of Marketing” Autumn 1984, Vol. 48.
12 N. Ndubisi, op.cit.
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powstania długoterminowych relacji są jednakże wspólne cele podmiotów i wspólna 
wizja ich realizacji13. Pierwszy z tych warunków z całą pewnością jest spełniony 
w związku franchisodawców z franchisobiorcami. Obie strony podpisując umowę 
franchisingową decydują się bowiem na współpracę w określonych celach, które 
w przypadku stosunku franchisingowego są ściśle ze sobą sprzężone. 

Zarówno franchisodawcy, jak i franchisodbiorcy oczekują z kooperacji przede 
wszystkim wymiernych korzyści finansowych. Franchisobiorcy – z prowadzenia 
przedsiębiorstwa pod znaną marką z wykorzystaniem sprawdzonego know-how, 
a franchisodawcy – z opłat franchisingowych. Im większy sukces odnoszą pro-
dukty oferowane w danym systemie franchisingowym i im lepsze jest image fran-
chisodawcy, tym większe zyski są w stanie wygenerować franchisobiorcy. Tym-
czasem zyski wypracowane przez franchisobiorców znajdują swoje bezpośrednie 
odzwierciedlenie w wysokości kwot uiszczanych przez nich do kasy firmy macie-
rzystej, w ramach miesięcznej opłaty franchisingowej, która zazwyczaj stanowi 
określony procent od dochodów franchisobiorcy.

Ponadto franchisodawcy i franchisobiorcy oczekują korzyści z wartości doda-
nej wynikających z funkcjonowania w ramach sieci. Uzyskanie tej wartości jest 
możliwe tylko wtedy, gdy strony umowy wywiązują się właściwie ze swoich obo-
wiązków, tzn. gdy franchisobiorcy dbają o image firmy przestrzegając wszystkich 
procedur obowiązujących w sieci, a franchisodawcy prowadzą działania zmierza-
jące do utrzymania pozycji rynkowej łańcucha pilnując renomy i reputacji firmy 
na rynku oraz prowadząc działania zmierzające do tego, aby produkty oferowane 
w systemie zaspokajały zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Zarówno 
dla franchisodawców, jak i dla franchisobiorców istotna jest więc realizacja zobo-
wiązań wynikających z współdziałania w ramach sieci i wywiązanie się z odpo-
wiedzialności wobec wszystkich podmiotów w łańcuchu franchisingowym14. 

Wspólnym celem franchisodawców i franchisobiorców jest również redukcja 
ryzyka. Franchisodawcy stosując franchising jako metodę ekspansji dzielą z fran-
chisobiorcami ryzyko otwarcia kolejnej jednostki łańcucha franchisingowego na 
nowym rynku. Cały czas ryzykują jednak swoją marką i reputacją. Natomiast fran-
chisobiorcy przystępując do systemu chcą ograniczyć ryzyko związane z prowa-
dzeniem przedsiębiorstwa, korzystając z procedur wypracowanych przez firmę 
macierzystą oraz z jej pomocy. Jako niezależne podmioty cały czas ponoszą jed-
nakże ryzyko związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. 

Zbieżność celów franchisodawców i franchisobiorców jest więc duża, zatem 
podstawowe kryterium tworzenia długoterminowych relacji pomiędzy tymi pod-
miotami można uznać za spełnione. Istotne jest także, iż inwestując w to samo 
przedsięwzięcie i podpisując umowę franchisingową strony dostrzegają wspólną 

13 L.S. Pheng, The extension of construction partnering for relationship marketing, Market-
ing Intelligence and Planning 1999, 17/3.

14 Por. D. Allan, The nature of franchising relationship and its organizational consequences, 
artykuł zaprezentowany na konferencji EMNet Conference on „Economics and Management of 
Franchising Networks”, Wiedeń, 26–28 czerwiec 2003.
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wizję realizacji tych celów. Ponadto oba podmioty już na wstępie muszą obdarzyć 
się pewną dozą zaufania. Istnieją więc przesłanki, aby współpraca pomiędzy fran-
chisodawcami i franchisobiorcami zamieniła się w długoterminowe partnerstwo. 
O tym jednak, jak po zawarciu kontraktu ta relacja będzie się rozwijać decyduje 
jeszcze wiele innych, wskazanych wcześniej czynników.

Zdaniem franchisodawców z Wielkiej Brytanii fundamentalnym elementem 
niezbędnym do zainicjowania długookresowych, efektywnych relacji jest dobrze 
dobrany partner. Partner, z którym franchisodawca będzie umiał współpracować, 
do którego będzie czuł sympatię. Pomiędzy stronami musi istnieć „czynnik che-
miczny”, muszą umieć wspólnie pracować15. W przeciwnym razie, jeżeli jedynym 
kryterium selekcji franchisobiorcy są jego zasoby finansowe, szanse na rozwój 
relacji pomiędzy nimi są ograniczone.

Franchisodawcy twierdzą również, że to nie umowa franchisingowa ma stabi-
lizujący wpływ na ich relacje z franchisobiorcami, lecz otwarta i ciągła komuni-
kacja, zaufanie oraz wsparcie i pomoc udzielane franchisobiorcom. Ich związki 
oparte wyłącznie na formalnych postanowieniach wynikających z umowy, a nie na 
wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu nie mają szans na rozwój. 

Podobnych spostrzeżeń dokonują franchisodawcy w innym badaniu, mimo 
iż jego celem nie była ocena relacji, lecz identyfikacja narzędzi kontroli franchi-
sobiorców przez franchisodawców i źródeł władzy firm macierzystych. Wynika 
z niego, że budowa efektywnych relacji zaczyna się w momencie wyboru wła-
ściwego partnera, a kolejnymi istotnymi elementami tworzenia wartościowych 
związków pomiędzy franchisodawcami i franchisobiorcami są codzienna komu-
nikacja pomiędzy partnerami oraz zaufanie16.

Wyniki doświadczeń i obserwacji poczynionych przez franchisodawców, doty-
czące czynników determinujących długoterminowe relacje na płaszczyźnie fran-
chisodawcy–franchisobiorcy, warto byłoby porównać z opiniami franchisobior-
ców. W tym zakresie dotychczas nie zostały przeprowadzone jednak szczegółowe 
badania. Można jednakże znaleźć badania zrealizowane wśród użytkowników 
systemów franchisingowych, których celem była analiza wybranych zmiennych 
kształtujących relacje pomiędzy franchisodawcami i franchsobiorcami. Badania te 
dowodzą występowania pozytywnego wpływu kooperacji i negatywnego wpływu 
konfliktów na satysfakcję franchisobiorców. Wskazują również, iż fundamental-
nym czynnikiem oddziaływującym na te elementy jest komunikacja. Jeżeli pomię-
dzy franchisodawcą i franchisobiorcami istnieje wymiana informacji rynkowych, 
to wpływa to pozytywnie na ich kooperację17. 

15 A.M. Doherty, N. Alexander, Relationship development in international retail franchising Case 
study evidence from the UK fashion sector, “European Journal of Marketing” 2004, Vol. 38, No. 9/10.

16 A.M. Doherty, N. Alexander, Power and control in international retail franchising, “Euro-
pean Journal of Marketing” 2006, Vol. 40, No. 11/12.

17 Por. N.G. Rodriguez, Dependence as a Moderator in the relationship Between Franchi-
sors and Franchisees, The Case of Services Franchises, “Journal of Marketing Channels” 2005, 
Vol. 13, No. 2.
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implementacja marketingu partnerskiego między franchisodawcami 
i franchisobiorcami

Wprowadzenie zasad marketingu relacji w stosunkach pomiędzy podmiotami 
umowy franchisingowej może przynieść wymierne korzyści zarówno franchiso-
dawcom, jak i franchisobiorcom. Efektem partnerstwa, które ma szansę powstać 
pomiędzy tymi podmiotami, powinien być bowiem wzrost zaangażowania obu 
stron we wspólną realizację celów. 

Zaangażowanie franchisobiorców wydaje się być w obecnych warunkach rynko-
wych niezbędnym czynnikiem decydującym o sukcesie całego systemu franchisingo-
wego. Mając bezpośrednią styczność z ostatecznymi klientami franchisobiorcy mogą 
bowiem swobodnie kształtować więzi pomiędzy firmą a nabywcami dóbr i usług. 
Ponadto dla franchisodawców właściciele jednostek franchisingowych są najlepszym 
źródłem wiedzy o kliencie i są podstawowym ogniwem kontaktu z klientem. Tylko 
dzięki aktywnej postawie i chęciom franchisobiorców firmy macierzyste mają możli-
wość szybko zareagować na sygnały dochodzące z rynku i w konsekwencji stworzyć 
ofertę w pełni zorientowaną na potrzeby ostatecznego nabywcy. Formalna, wymu-
szona komunikacja nie jest w stanie tego zapewnić. Jak bowiem pokazują badania taka 
komunikacja umożliwia przepływ jedynie około 1/3 informacji i wiedzy, które mogą 
zostać przekazane pomiędzy podmiotami relacji18. Wzrost efektywności tego procesu 
jest jednak możliwy dzięki wzajemnemu zaufaniu i partnerstwie.

Zadowolenie i satysfakcja franchisobiorców oraz ścisła współpraca pomiędzy 
franchisodawcami i franchisobiorcami mogą zatem pozytywnie wpłynąć nie tylko 
na zyski całego systemu, ale również na komunikację z ostatecznym nabywcą. 
Komunikacja ta jest szczególnie istotna w systemach franchisingowych posia-
dających nieliczne jednostki własne lub nieposiadających ich wcale. W takich 
przypadkach możliwości identyfikacji potrzeb indywidualnych nabywców przez 
franchisodawcę są znacznie ograniczone. W warunkach wzmożonej konkurencji 
i wzrastających wymagań klientów implementacja zasad marketingu pratnerskiego 
pomiędzy franchisodawcami i franchisobiorcami wydaje się więc wskazana.

Fundamentalnym kryterium decydującym o powodzeniu działań zmierzających 
do powstania długoterminowych partnerskich relacji pomiędzy franchisodawcami 
i franchisobiorcami są chęci obu stron. Franchisodawcy, którzy chcą rozwijać dłu-
gotrwałe relacje ze swoimi franchisobiorcami powinni więc rozpocząć od znale-
zienia właściwego partnera, z którym będą umieli współpracować (rysunek 2). 
Selekcja franchisobiorców powinna być bardzo dokładna i opierać się nie tylko 
na kryteriach finansowych. Doświadczeni franchisodawcy twierdzą bowiem, iż 
warunkiem powstania długotrwałych relacji pomiędzy nimi i franchisobiorcami 
musi być sympatia, którą często określali mianem „czynnika chemicznego”19. 

18 T.G. Harwood, T. Garry, op.cit.
19 A. M. Doherty, N. Alexander N., Relationship development…, op.cit.
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Trafny dobór partnerów decyduje o dalszej komunikacji pomiędzy nimi, wzajem-
nej pracy nad realizacją wyznaczonych celów oraz o rozwoju relacji. Ostateczna decy-
zja o podjęciu współpracy z kandydatem ubiegającym się o przystąpienie do łańcucha 
franchisingowego powinna zatem zostać podjęta gdy obie strony zaprezentują sobie 
własne intencje i oczekiwania, i będą widziały możliwości realizacji wspólnych wizji. 

Kolejnym krokiem w rozwoju relacji pomiędzy franchisodawcami i franchiso-
biorcami jest ścisła kooperacja oparta na wzajemnym wsparciu, wymianie infor-
macji i wspólnej pracy nad osiągnięciem celów. Efektem takich działań powinien 
być wzrost zaangażowania wsparty realizacją interesów stron. W miarę upływu 
czasu oba podmioty relacji powinny także darzyć się coraz większym zaufaniem. 
Wszystkie te czynniki powinny mieć swoje odzwierciedlenie we wzajemnej satys-
fakcji i lojalności prowadząc do powstania długoterminowego partnerstwa pomię-
dzy franchisodawcą i franchisobiorcami.

rysunek 2. etapy tworzenia przez franchisodawców długoterminowych relacji 
z franchisobiorcami

Źródło: opracowanie własne.
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Silne i słabe strony implementacji marketingu relacji 
pomiędzy franchisodawcami i franchisobiorcami

Kształtowanie długoterminowych więzi pomiędzy franchisodawcą i franchiso-
biorcami jest długotrwałe i wymaga stałej pracy obu stron nad rozwojem partner-
stwa. Należy jednakże zauważyć, iż w systemach franchisingowych istnieje wiele 
przesłanek, które ułatwiają realizację tego procesu (tabela 2). Oba podmioty już 
na początku współpracy połączone są bowiem formalną umową, która obliguje je 
do określonych zachowań, sprzyjając równocześnie rozwojowi relacji pomiędzy 
nimi (komunikacja, kontrola itp.). Zarówno franchisobiorca, jak i franchisodawca 
inwestują w ten związek dążąc do maksymalizacji swoich korzyści20. Łączą ich 
wspólne, wzajemnie ze sobą sprzężone cele. Ponadto w trakcie trwania współ-
pracy stopniowo zapoznają się ze sobą i przyzwyczajają się do siebie. 

tabela 2. Silne i słabe strony implementacji marketingu relacji  
w systemach franchisingowych na płaszczyźnie franchisodawca-franchisobiorcy

Słabe strony Silne strony
franchisobiorcy często postrzegają się jako •	
podmioty podporządkowane, co wynika z po-
zycji franchisodawcy w stosunku do franchi-
sobiorcy (firma macierzysta określa warunki 
współpracy)
franchsobiorcy mogą mieć negatywne nastawie-•	
nie do partnerstwa z franchisodawcami z powo-
du regularnych kontroli jednostek dokonywa-
nych przez przedstawicieli firmy macierzystej
franchisobiorcy mogą nie dostrzegać korzyści •	
wynikających dla nich z implementacji mar-
ketingu relacji
w dużych systemach franchisingowych fran-•	
chisodawca może mieć problemy z właściwą 
komunikacją z franchisobiorcami

formalne powiązanie franchisodawcy i fran-•	
chisobiorców (umowa franchisingowa)
wspólne, sprzężone ze sobą cele franchiso-•	
dawców i franchisobiorców
możliwość wykorzystania efektów skali dzię-•	
ki wspólnym działaniom wszystkich podmio-
tów w systemie franchisingowym
przyzwyczajenie franchisobiorców do funk-•	
cjonowania w systemie
możliwość osiągnięcia korzyści zarówno •	
przez franchisodawcę, jak i franchisobiorców
częsty kontakt franchisodawców i franchiso-•	
biorców, który sprzyja partnerskim relacjom 
i wymianie informacji

Źródło: opracowanie własne.

Tworzeniu długoterminowych relacji na płaszczyźnie franchisodawca – fran-
chisobiorcy nie sprzyja natomiast asymetryczność występująca w tym związku. 
Pozycja użytkowników systemu franchisingowego jest bowiem zawsze w mniej-
szym lub większym stopniu podporządkowana wobec firmy macierzystej21. 

20 F. Wadsworth, M. Tuunanen, D.C. Haines, A comparison of Finish and United States 
Franchisee Satisfaction, artykuł zaprezentowany na konferencji EMNet Conference „Econom-
ics and Management of Franchising Networks”, Wiedeń, 26–28 czerwiec 2003.

21 W literaturze przedmiotu relacje występujące pomiędzy podmiotami franchisingu są czę-
sto postrzegane jako związki, w których jedyną decydującą stroną są franchisodawcy. Por.: 
E. Croomen, Understanding Exploration and Eksploitation In Franchising Relationships, 
artykuł zaprezentowany na konferencji EMNet Conference “Economics and Management of 
Franchising Networks”, Wiedeń, 26–28 czerwiec 2003.
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Franchsobiorcy mogą mieć też negatywne nastawienie do partnerstwa z fran-
chisodawcami z powodu regularnych kontroli jednostek dokonywanych przez 
przedstawicieli firmy macierzystej. Kontrole mogą być jednak równocześnie 
formą kontaktu pomiędzy podmiotami i sposobem na identyfikację problemów 
występujących w jednostkach prowadzonych przez użytkowników systemów. 
Zatem można je interpretować jako sposób wsparcia franchisobiorców przez fran-
chisodawców. Istotne wydaje się więc aby franchisodawcy prowadzący działania 
mające na celu utworzenie i podtrzymanie długoterminowych więzi z franchiso-
biorcami, uświadomili im korzyści, które mogą wynieść z partnerskich relacji.

podsumowanie

Przeprowadzona analiza dowodzi, iż implementacja reguł marketingu partner-
skiego pomiędzy franchisodawcami i franchisobiorcami jest dla nich korzystna. 
Na podstawie przytoczonych badań można wskazać najistotniejsze czynniki wpły-
wające na powstanie i podtrzymanie długoterminowych relacji pomiędzy franch-
sodawcami i franchisobiorcami:
• właściwy dobór partnerów,
• efektywna komunikacja,
• umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych,
• wsparcie i pomoc udzielane franchisobiorcom przez franchisobiorców,
zaangażowanie i wzajemne zaufanie.

Identyfikacja tych czynników może być wskazówką dla franchisodawców 
zamierzających stworzyć długookresowe więzi z franchisobiorcami stosownie do 
zasad marketingu relacji.
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iMpLeMeNtAcJA MArKetiNGU pArtNerSKieGO 
W reLAcJAcH pOMiĘDZY FrANcHiSODAWcAMi 
i FrANcHiSOBiOrcAMi 

Streszczenie

Wśród relacji występujących w systemach franchisingowych na szczególną 
uwagę zasługują więzi łączące franchisodawców z franchisobiorcami. Ich charak-
ter jest niepowtarzalny, ponieważ podmioty te tworzą specyficzny układ partnerski 
wynikający z samej istoty franchisingu. Formalny związek istniejący pomiędzy 
franchisodawcami i franchisobiorcami obliguje ich jednak tylko do określonych 
zachowań. Umowa nie gwarantuje różnych aspektów efektywnej współpracy 
takich jak: zaangażowanie, kooperacja, wspólne dążenie do wyznaczonych celów, 
wzajemne zaufanie itp. Takie efekty może jednak wygenerować implementacja 
zasad marketingu partnerskiego w relacjach pomiędzy podmiotami umowy fran-
chisingowej. Celem artykułu jest ocena zasadności implementacji reguł marke-
tingu partnerskiego w systemach franchisingowych oraz identyfikacja czynników 
wpływających na powstanie długookresowych relacji pomiędzy franchisodawcą 
i franchisobiorcami.

Słowa kluczowe: marketing partnerski, franchising

tHe iMpLeMeNtAtiON OF pArtNerSHip MArKetiNG tO tHe 
reLAtiONS BetWeeN FrANcHiSOr AND FrANcHiSee

Abstract

Among relationships which take place in the franchising chains the particu-
lar role play bonds between franchisor and franchisee. Their special character is 
based on a unique partnership which exists only in franchising. However the for-
mal relation linking those entities does not obligate them to different aspects of 
the teamwork such as: commitment, cooperation, trust ect. Nerveless such effects 
can be obtained by implementation of the rules of partnership marketing to the 
relations linking franchisor and franchisee. The aim of the paper is to identify the 
determinants influencing the long-term relationships between the parties who sign 
the franchising contract as well as to analyze the advantages of the implementation 
of partnership marketing rules to the franchising chains. 

Key words: partnership marketing, franchising 
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OceNA ZArZĄDZANiA KApitAŁAMi W ii FiLArZe 
eMerYtALNYM W pOLSce

Wstęp

Fundusze emerytalne są podmiotami gospodarczymi zbierającymi składki 
w celu przyniesienia w przyszłości określonych korzyści osobom je wnoszącym. 
Ponieważ wykorzystanie zainwestowanych oszczędności następuje po osiągnięciu 
wieku emerytalnego horyzont czasowy inwestycji dokonywanych przez fundusze 
emerytalne uznaje się za bardzo odległy1. W związku z ogólnym celem działalności 
funduszu emerytalnego na rynku finansowym muszą być przestrzegane określone 
normy ostrożnościowe, według których fundusz dokonuje lokat w instrumenty 
finansowe. Dotyczy to zwłaszcza otwartych funduszy emerytalnych oraz funduszy 
związanych z pracowniczymi programami emerytalnymi, i w nieco mniejszym 
zakresie, funduszy bazujących na indywidualnych kontach emerytalnych – te 
trzy formy gromadzenia oszczędności stanowią element systemu zabezpiecze-
nia społecznego, których działalność związana jest z polityką społeczną państwa 
(w przypadku otwartych funduszy emerytalnych gromadzenie oszczędności jest 
systemowo wymuszone). 

System repartycyjny, który obowiązywał w większości krajów, w tym również 
w Polsce był tak długo efektywny, jak długo relacja liczby osób pracujących zawo-
dowo i płacących składki na ubezpieczenie społeczne do liczby osób pobierających 
świadczenia finansowane z tych składek kształtowała się na wysokim poziomie. 
Jedynym problemem systemu umowy pokoleniowej było coroczne zrównoważe-
nie sumy wydatków oraz wpływów. Do połowy XX wieku system ten funkcjono-
wał prawidłowo ze względu na wspomnianą powyżej korzystną relację2. 

* Dr paweł trippner, adiunkt w Katedrze Finansów w Społecznej Wyższej Szkole Przed-
siębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

1 M. Proniewski, A.M. Niedźwiedzki, Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i prak-
tyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2001, s. 88. 

2 B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Fundusze Emerytalne II Filar, Poltext, Warszawa 1999, s. 13.
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Jednak w następstwie wydłużania się długości życia ludzkiego oraz spadającej 
liczby urodzeń dzieci zaczęły się pojawiać niedobory pieniężne w finansowaniu sys-
temu. Relacja osób płacących składki do osób pobierających świadczenia zaczęła 
drastycznie maleć, co zaowocowało pojawieniem się w systemie deficytu.

Jednym z możliwych wyjść z tej sytuacji było zwiększenie wpływów do sys-
temu poprzez podniesienie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne płaco-
nej przez pracodawcę. Było to mało realne ze względu na wzrost kosztów pracy, 
co w konsekwencji doprowadziłoby do wzrostu bezrobocia.

Rządy poszczególnych krajów stanęły przed podobnym problemem – wpro-
wadzenia reform systemów emerytalnych. Przyjęte rozwiązania miały wspólny 
fundament – powstały kapitałowe systemy emerytalne. 

Celem opracowania jest ocena stanu polskiego rynku emerytalnego po ponad 
8 latach od momentu wprowadzenia w życie reformy. Analizie zostały poddane ten-
dencje w zakresie napływu środków do funduszy emerytalnych i co jest z tym bez-
pośrednio związane wzrost znaczenia funduszy w systemie finansowym państwa.

Druga część analizy dotyczy kierunków oraz efektów prowadzonej przez fun-
dusze polityki inwestycyjnej. Ocenie zostały poddane struktury portfeli inwesty-
cyjnych funduszy, co umożliwiło odpowiedź w zakresie podejścia zarządzających 
do kwestii ryzyka inwestycyjnego. Ocenione zostały również efekty prowadzonej 
przez fundusze polityki lokacyjnej. Osiągane przez nie stopy zwrotu porównano 
z alternatywnymi formami lokowania kapitału.

Konstrukcja nowego systemu emerytalnego

Punktem wyjścia reformy systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce było 
podzielenie społeczeństwa na trzy grupy, zaś kryterium podziału był wiek3: 
• osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku nie zostały objęte reformą. Ich 

świadczenia będą wypłacane na dotychczasowych zasadach, czyli pozostali oni 
w systemie repartycyjnym. 

• osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku same 
zadecydowały czy pozostać w starym systemie, czy przystąpić do zreformo-
wanego systemu emerytalnego. Decyzja o przystąpieniu do nowego systemu 
jest nieodwołalna.

• osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku obligatoryjnie muszą stać się 
członkami zreformowanego systemu.
Fundamentalną decyzją leżącą u podstaw reformy było założenie wypłacania 

przyszłego świadczenia emerytalnego z trzech niezależnych źródeł. 
Architektura reformy została oparta na trzech filarach emerytalnych4:
i Filar – jest to zreformowany ZUS. Ma on charakter repartycyjny. Każdy ubezpie-

czony posiada własne konto emerytalne, na którym gromadzone są środki finansowe 
3 J. Olszewski, Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa, 1999, s. 24.
4 Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, red. K. Sas Kulczycka, WIG PRESS, War-

szawa 1999, s. 35–36.
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wpływające do zakładu w formie składek. Na indywidualnym koncie ubezpieczonego 
został zapisany kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku, mający charakter 
praw nabytych. Jego wysokość będzie się zmieniała w zależności od wysokości skła-
dek wpływających na konto oraz od poziomu waloryzacji dokonywanej przez ZUS. 

ii Filar – jest to obowiązkowy system emerytalny o charakterze kapitałowym. 
Podstawą jego funkcjonowania było powołanie do działalności Powszechnych Towa-
rzystw Emerytalnych – PTE, które rozpoczęły zarządzanie Otwartymi Funduszami 
Emerytalnymi – OFE. Środki do funduszy pochodzą z części składki emerytalnej 
płaconej do ZUS, który dokonuje ich transferu do OFE. Celem działalności tych 
ostatnich jest inwestowanie powierzonych środków finansowych w celu ich pomno-
żenia, przy przestrzeganiu zasady ograniczenia poziomu ryzyka inwestycyjnego. 

iii Filar – jest to dobrowolne ubezpieczenie o charakterze kapitałowym finan-
sowane indywidualnie przez osoby uważające, że uzyskiwane przez nich świad-
czenia z filarów obowiązkowych będą zbyt niskie w stosunku do ich oczekiwań. 
Filar ten może mieć dwie postacie5:

Grupowa umowa zawarta przez pracodawcę z towarzystwem ubezpieczenio-
wym lub funduszem inwestycyjnym. Ma ona postać Pracowniczego Programu 
Emerytalnego. Środki na ten filar pochodzą z części wynagrodzenia netto pracow-
nika, które jest przez niego przeznaczone na cel emerytalny. 

indywidualna umowa pracownika z instytucją zajmującą się inwestowaniem 
powierzonych jej środków finansowych. Są to zwykle towarzystwa ubezpiecze-
niowe lub fundusze inwestycyjne. Pracownik przeznacza część swojego wynagro-
dzenia netto dla jednej z wyżej wymienionych instytucji, aby ta dokonała jej aloka-
cji w sposób maksymalnie efektywny. We wrześniu 2004 roku w ramach III filaru 
ubezpieczeniowego wprowadzono produkt o nazwie Indywidualne Konta Emery-
talne. Wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu skłonienie Polaków do 
aktywnego uruchamiania ubezpieczeń w ramach tego filaru. Główną zachętą jest 
możliwość uniknięcia podatku od dochodów kapitałowych (obecnie 19%).

rysunek 1. Architektura zreformowanego systemu emerytalnego w polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl

5 J. Olszewski, op.cit., s. 26–27. 
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Z punktu widzenia przyszłych emerytów istotnym elementem obowiązujących 
rozwiązań jest obowiązywanie minimalnej wymaganej stopy zwrotu z inwestycji, 
prowadzonych przez OFE6. Mechanizm ten został wprowadzony w celu zapew-
nienia członkom OFE poziomu zysku nieodbiegającego rażąco od wyników pozo-
stałych funduszy. Niedobór występuje w OFE wtedy, gdy jego stopa zwrotu za 
ostatnie 36 miesięcy jest niższa od minimalnej wymaganej stopy zwrotu.

Minimalna stopa zwrotu jest ustalana w dwojaki sposób:
– jako średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy x 50%.
– jako średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy pomniejszona o 4 

punkty procentowe. 
Jest ona wyliczana dwa razy w ciągu roku – na koniec marca oraz września. 

Przez Komisję Nadzoru Finansowego wybierana jest wielkość niższa.
W przypadku nie osiągnięcia przez fundusz minimalnej stopy zwrotu powstaje 

niedobór na rachunkach jego członków. Kwota niedoboru jest iloczynem wartości 
jednostki rozrachunkowej, będącej różnicą między wartością jednostki w przy-
padku gdyby fundusz osiągnął poziom minimalnej stopy zwrotu a rzeczywistą 
wartością jednostki oraz ilością jednostek na rachunku członka w ostatnim dniu 
roboczym 36 miesięcznego okresu obliczeniowego. Fundusz ma obowiązek 
pokrycia niedoboru u wszystkich swoich członków ze środków zgromadzonych na 
swoim rachunku rezerwowym w terminie 3 dni od podania przez KNF wysokości 
poziomu minimalnej stopy zwrotu. Jeśli środki zgromadzone na tym rachunku są 
niewystarczające to pokrycia niedoboru musi dokonać Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne z własnych środków7.

Kolejnym rozwiązaniem o charakterze ustawowym, który ma na celu ochronę 
kapitału powierzanego funduszom przez przyszłych emerytów są ograniczenia 
inwestycyjne nałożone na OFE. Dotyczą one przede wszystkim instrumentów 
charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka. Intencją ustawodawcy było 
zapewnienie efektywnej dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych OFE oraz maksy-
malnie skuteczne ograniczenie poziomu ich ryzyka. Ustawa w sposób precyzyjny 
i jednoznaczny określa kategorie lokat, w które mogą lokować zebrane środki fun-
dusze emerytalne oraz ustala maksymalny poziom zaangażowania w każdą z nich. 
Limity inwestycyjne zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Zaprezentowane dane wskazują, że intencją ustawodawcy było maksymalnie 
duże ograniczenie poziomu ryzyka inwestycyjnego obarczającego portfele OFE. 
Jedynymi instrumentami, na jakie nie zostały nałożone ograniczenia są obliga-
cje i bony skarbowe, czyli te, które niosą minimalny poziom ryzyka, zaś osoba 
emitenta gwarantuje pełną wypłacalność. Wprowadzenie 40 % ograniczenia lokat 
w akcje, czyli w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka umiejscawiają portfele 
OFE w pobliżu funduszy inwestycyjnych zrównoważonych oraz stabilnego wzro-

6 B. Hadyniak, J. Monkiewicz, op.cit., s. 45.
7 K. Sas Kulczycka (red), op.cit., s. 94.
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stu. Ich długookresowym celem jest stały i regularny wzrost wartości aktywów. 
Istnieje możliwość stworzenia przez OFE portfeli, nieposiadających instrumentów 
wysokoryzykownych. Wtedy portfele te odzwierciedlać będą strategie inwesty-
cyjne stosowane przez fundusze inwestycyjne obligacji oraz rynku pieniężnego.

tabela 1. Kategorie lokat, w które mogą lokować swoje aktywa OFe oraz ich ograniczenia

typ lokaty Maksymalny po-
ziom aktywów (%)

Akcje spółek giełdowych 40
Akcje spółek giełdowych notowanych na CTO oraz w akcje spółek dopusz-
czonych do obrotu, lecz nie notowanych na GPW i CTO 10

Obligacje skarbowe i bony skarbowe Bez ograniczeń
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 20
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych 15
Obligacje i inne papiery wartościowe, emitowane przez gminy i związki 
komunalne, nie dopuszczone do publicznego obrotu 15

Certyfikaty uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mieszanych i zamkniętych 10
Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 10
Świadectwa rekompensacyjne 7,5
Obligacje innych podmiotów niż gminy oraz obligacje i inne papiery dłużne 
spółek publicznych niedopuszczonych do obrotu publicznego 5

Źródło: Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. 
zpóźn. zm., DzU nr 139, poz. 934.

Znaczenie Otwartych Funduszy emerytalnych w polskim systemie 
finansowym 

Inwestorzy zbiorowi wywierają wpływ na system finansowy państwa i roz-
wój gospodarki. Stanowią istotny element popytowej strony rynku finansowego. 
Zebrane od swoich klientów środki lokują w instrumenty finansowe, przyczy-
niając się do rozwoju zarówno rynku pieniężnego jak i kapitałowego8. Wiel-
kość nadwyżek finansowych trafiających na rynek finansowy jest uzależniona 
od dochodu, jaki osiągają inwestorzy oraz od ich skłonności do oszczędzania, 
rozumianej jako wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz osiągnięcia przy-
szłych korzyści9.

W początkowym okresie funkcjonowania rynku finansowego w Polsce domi-
nującą kategorią inwestorów finansowych były rzecz jasna banki i w mniejszym 
stopniu towarzystwa ubezpieczeniowe. Ważnym momentem było pojawienie 
się w systemie finansowym towarzystw funduszy inwestycyjnych (wcześniej 

8   S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 220.
9   J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, PWN,  

Warszawa 1985, s. 28. 
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powierniczych), których produkty stały się alternatywną formą lokowania kapi-
tału przez inwestorów10.

Jednak z punktu widzenia obecnej sytuacji w systemie finansowym oraz na 
rynkach finansowych istotniejsze wydarzenie miało miejsce w roku 1999. Na 
mocy Ustawy rozpoczęły działalność Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które 
zarządzają Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. W wyniku zapisów ustawo-
wych, które zapewniają regularny napływ środków do portfeli OFE poziom posia-
danych przez nie aktywów zaczął wzrastać w szybkim tempie, w wyniku czego 
ta kategoria inwestorów finansowych zaczęła zyskiwać na znaczeniu w polskim 
systemie finansowym.

W poniższych zestawieniach zaprezentowane zostaną informacje dotyczące 
zyskiwania na znaczeniu przez OFE w systemie finansowym Polski.

tabela 2. Aktywa inwestorów finansowych w polsce w latach 1999–2006

instytucja
poziom aktywów (mld pLN)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
OFE 2,2 9,9 19,4 31,6 45,4 62,6 86,1 116,6
TFI 3,5 6,1 10,4 19,5 30,9 37,7 61,3 98,8
Banki 221,0 254,2 287,1 278,5 289,0 302,8 329,1 375,6
TU 18,5 20,8 22,4 23,2 24,8 27,6 31,0 37,5
Razem 245,2 291,0 339,3 352,8 390,1 430,7 507,5 628,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.nbp.gov.pl, www.knf.gov.pl 

Powyższe zestawienie w sposób czytelny prezentuje wzrost znaczenia OFE 
wśród inwestorów zbiorowych w naszym kraju. Na koniec 1999 roku posiadane 
przez nie aktywa plasowały fundusze emerytalne jako najmniejszą kategorię inwe-
storów finansowych. W 2000 roku poziom aktywów OFE przekroczył wartość 
środków posiadanych przez fundusze inwestycyjne, zaś w roku 2002 poziom 
składki przypisanej brutto towarzystw ubezpieczeniowych. Potwierdzeniem 
zachodzących tendencji jest z pewnością jeszcze jedna informacja. W 1999 aktywa 
OFE stanowiły zaledwie 1% posiadanych przez banki komercyjne depozytów. Na 
koniec 2006 roku udział aktywów funduszy emerytalnych wyniósł ponad 31%. 
Jest to powód do postawienia tezy, iż w przyszłości OFE staną się najistotniejszą 
kategorią inwestorów finansowych w Polsce. Potwierdzeniem panujących tenden-
cji są informacje zaprezentowane na rysunkach 2, 3 i 4.

10 System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 18.
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rysunek 2. Udział aktywów OFe w aktywach inwestorów zbiorowych w latach 1999–2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl, www.nbp.gov.pl

rysunek 3. Dynamika wzrostu aktywów inwestorów zbiorowych w polsce 
w latach 1999–2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl, www.nbp.gov.pl

rysunek 4. Aktywa OFe na tle pKB polski w latach 1999–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl, www.stat.gov.pl

3,1
5,7

9,0
11,6

14,5
17,0

18,6

0,9
0

5

10

15

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Udział aktywów
OFE w aktywach
inwestorów

170203
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

OFE TFI TU Banki

Wzrost poziomu
aktywów w latach
1999–2006 (%)

5291

2830

0

2

4

6

8

10

12

14

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Udział
aktywów OFE
w PKB Polski (%)

12,0

0,4 1,4

2,7

4,1

5,6

7,1

8,9

11,0
12,0

oik.indd   133 2008-08-06   13:58:25



134 Paweł Trippner

Ostatnim zestawieniem potwierdzającym rosnącą rolę OFE w systemie finanso-
wym Polski jest analiza relacji poziomu aktywów funduszy do miary określającej 
poziom gospodarczy danego kraju, czyli do PKB. Należy podkreślić, iż w ciągu 
8 lat udział aktywów OFE PKB Polski wzrósł z niecałego 1% do równo 12% (dane 
dotyczące PKB w 2007 roku są danymi wstępnymi). Jest to dowód, iż rola, jaką 
odgrywają instytucje II filara w systemie finansowym jest coraz istotniejsza.

Analiza polityki inwestycyjnej OFe w latach 1999–2007 

Ostatnia część opracowania dotyczy próby oceny kierunków oraz skuteczności 
zarządzania powierzonymi otwartym funduszom emerytalnym kapitałami przez 
przyszłych emerytów. W pierwszej części zaprezentowana została struktura port-
feli lokacyjnych OFE. W drugiej części analizie została poddana jakość prowadzo-
nej przez nie polityki inwestycyjnej.

Zgodnie z zapisami ustawy, fundusze emerytalne muszą przestrzegać norm 
ostrożnościowych, dotyczących poziomu zaangażowania swoich aktywów 
w instrumenty finansowe o wysokim poziomie ryzyka, czyli przede wszystkim 
akcje. Przestrzegana przez nie musi być zasada maksymalizacji zysku przy nie 
przekraczaniu akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego11. Maksymalny 
poziom zaangażowania funduszy w akcje spółek giełdowych nie może prze-
kraczać 40%. Analiza będzie dotyczyć struktur portfeli dla całego rynku OFE 
w latach 1999–2007.

tabela 3. Struktura portfeli OFe w latach 1999–2007 (udziały w %)

rok Akcje Obligacje i bony 
skarbowe inne

1999 28,32 67,87 3,81
2000 32,15 60,85 7,00
2001 27,58 66,75 5,67
2002 26,34 66,51 7,15
2003 31,35 59,98 8,67
2004 33,64 58,46 7,90
2005 31,80 62,20 6,00
2006 34,22 61,10 4,68
2007 34,89 59,99 5,12

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl

11 K. Jajuga, T. Jajuga, Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994, 
s. 101–102.
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rysunek 5. Udział akcji w portfelach OFe w latach 1999–2007 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl.

Powyższe dane pozwalają na wyciągnięcie dwóch wniosków. Po pierwsze 
fundusze jak dotąd nie wykorzystują w całości przysługujących im limitów 
zaangażowania aktywów w instrumenty wysokoryzykowne. W żadnym z bada-
nych lat udział ten nie przekroczył granicy 35%, niekiedy osiągając poziom 
poniżej 30%. Wynika to po pierwsze z obawy zarządzających aktywami fundu-
szy przed zbyt dużym angażowaniem na rynku akcji, ze względu na potencjalne 
możliwości poniesienia strat inwestycyjnych. Drugim powodem jest zapewne 
nadal dosyć atrakcyjne oprocentowanie skarbowych papierów dłużnych, które 
zapewniają funduszom pewne zyski.

Druga część wniosków dotyczy panujących tendencji. Przełomowy się okazał 
rok 2003, kiedy to poziom zaangażowania funduszy w akcje przekroczył po raz 
drugi w historii granicę 30% i pozostał ponad nią już do końca analizowanego 
okresu, czyli do końca 2007 roku. W roku tym udział akcji w portfelach osią-
gnął najwyższy w historii poziom (blisko 35%). Jest to sygnał, iż zarządzający 
aktywami funduszy uznali, że inwestycje na rynku giełdowym powinny zapewnić 
klientom funduszy ponadprzeciętne zyski z dokonywanych inwestycji.

Podstawowym zadaniem stawianym przed otwartymi funduszami emerytal-
nymi jest zgromadzenie na kontach swoich członków jak największego poziomu 
kapitału na poczet przyszłych świadczeń. Osiągnięcie tego celu jest ściśle zwią-
zane z dobrymi efektami polityki inwestycyjnej. 

Należy podkreślić, że pomiędzy poszczególnymi funduszami emerytalnymi 
występują w badanym okresie dosyć znaczne różnice w efektach prowadzonej 
polityki inwestycyjnej. Różnica w stopie rentowności pomiędzy najlepszym 
(OFE Polsat) a najgorszym (OFE Bankowy) funduszem wynosi dokładnie 
42 punkty procentowe. Biorąc pod uwagę, iż analizowany okres obejmuje jedy-
nie 8 lat należy uznać, iż jest to bardzo dużo. Jeśli taka tendencja dalej miałaby 
miejsce to poziom wypłacanych świadczeń dla klientów wyżej wymienionych 
funduszy różniłby się bardzo znacznie. 
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tabela 5. Stopa zwrotu i średnia stopa zwrotu OFe w polsce w latach 1999–2007

OFe Stopa zwrotu (%) Udział w rynku Stopa ważona
udziałem (%)

Polsat 168,39 0,0091 1,53
ING NN 162,52 0,2348 38,16
Generali 156,79 0,0376 5,89
PZU 151,58 0,1379 20,90
CU 147,18 0,2665 39,23
AXA 144,35 0,0442 6,38
Nordea 141,18 0,0354 4,99
Pekao 140,69 0,0160 2,26
Allianz 140,07 0,0247 3,46
Dom 139,87 0,0149 2,08
Skarbiec 136,23 0,0253 3,45
AIG 135,70 0,0819 11,11
Pocztylion 131,41 0,0202 2,65
AEGON 129,21 0,0210 2,72
Bankowy 126,39 0,0305 3,86
razem – 1,0000 148,69

Źródło: obliczenia własne na podstawie www.knf.gov.pl

Warto podkreślić dobry poziom zarządzania aktywami w największych 
na rynku funduszach. Trzeba pamiętać, że funduszom posiadającym wysoki 
poziom aktywów, a co za tym idzie mniej elastyczne i trudniejsze do prze-
budowy portfele trudniej w odpowiednim momencie właściwie reagować na 
zmiany na rynkach finansowych, w szczególności na rynku giełdowych. Tym-
czasem trzy największe podmioty na rynku (CU, ING NN oraz PZU) osiągnęły 
bardzo wysokie na tle rynku stopy zwrotu, plasując się w ranking w pierwszej 
piątce najlepszych funduszy. 

Ostatnia część analizy została poświęcona porównaniu efektywności pro-
wadzonej przez funduszem emerytalne polityki inwestycyjnej z rentownością 
wybranych instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego, takimi jak fundusze 
inwestycyjne zbliżone strukturą swoich portfeli do funduszy emerytalnych, lokaty 
bankowe, obligacje oraz bony skarbowe.

Na podstawie powyższego zestawienia można stwierdzić, że jak dotąd OFE 
w sposób prawidłowy realizują postawione przed nimi zadania w zakresie jakości 
polityki lokacyjnej. Stopa rentowności wypracowana przez fundusze emerytalne 
jest wyższa od wszystkich instrumentów finansowych objętych analizą. Nie jest 
zaskoczeniem, iż bezpieczne papiery wartościowe takie jak obligacje i bony skar-
bowe, a także powiązane z nimi fundusze inwestycyjne okazały się gorsze od OFE, 
gdyż taka powinna być istota inwestycji o niskim poziomie ryzyka. Godne podkre-
ślenia jest jednak wypracowanie wyższych stóp zwrotu przez OFE niż fundusze 

oik.indd   136 2008-08-06   13:58:26



137Ocena zarządzania kapitałami w ii filarze emerytalnym w polsce

inwestycyjne, które posiadają w swoich aktywach dużą część akcyjną, a jednocze-
śnie dysponują mniejszymi portfelami, bardziej elastycznymi i łatwiejszymi do 
przebudowy. Jest to potwierdzenie dobrej jakości polityki lokacyjnej prowadzonej 
przez zarządzającymi funduszami emerytalnymi. Niestety należy również pamię-
tać o wysokich kosztach związanych z lokowaniem środków za pośrednictwem 
OFE. Pobierane przez nie prowizje oraz opłaty za zarządzanie nadal są wysokie, 
co powoduje, że nie wszystkie przekazywane funduszom składki są inwestowane, 
co w sposób negatywny wpłynie na wysokość kapitałów zbieranych na poczet 
przyszłych świadczeń emerytalnych.

rysunek 6. rentowność działalności OFe na tle instrumentów rynku pieniężnego 
i kapitałowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl., www.izfa.pl, www.mf.gov.pl

podsumowanie

Należy podkreślić, iż otwarte fundusze emerytalne są najszybciej rozwijającą 
się kategorią inwestorów finansowych w naszym kraju. Jest to efektem obowiązu-
jących regulacji prawnych, które zapewniają stały napływ kapitału do ich portfeli. 
Ich rola w systemie finansowym państwa stale wzrasta, przede wszystkim jako 
popytowej strony na rynku pieniężnym oraz kapitałowym. Zgłaszany przez nie 
popyt na skarbowe papiery wartościowe (bony i obligacje) powoduje, iż odgrywają 
istotną rolę w finansowaniu deficytu budżetowego. Również dzięki OFE szybciej 
się rozwija rynek kapitałowy, a w szczególności Giełda Papierów Wartościowych. 
Fundusze zgłaszają regularne zapotrzebowanie na kupno akcji, dzięki czemu coraz 
więcej spółek planuje pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem giełdy. 

Dotychczasowe wyniki inwestycyjne, osiągane przez fundusze emerytalne 
pozwalają na stwierdzenie, iż dość dobrze wykonują one powierzone im zadania 
w zakresie inwestowania na poczet przyszłych emerytur swoich klientów. Udaje 
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im się osiągać zyski na dobrym poziomie przy przestrzeganiu zasady ograniczania 
ryzyka inwestycyjnego. Osiągane przez nie stopy zwrotu są na wyższym poziomie 
niż alternatywne formy inwestowania na rynku finansowym, takie jak obligacje 
i bony skarbowe, a także w porównaniu z funduszami inwestycyjnymi, których 
profil działalności jest najbardziej do OFE zbliżony.

Warto zauważyć jednak, iż uczestnictwo w funduszach emerytalnych wiąże się 
z wysokimi kosztami dla ich klientów, w postaci pobieranych prowizji oraz opłat 
za zarządzanie. Są one średnio dwukrotnie wyższe niż w funduszach inwestycyj-
nych. Gdyby nie ich wysoki poziom to na kontach klientów funduszy emerytal-
nych zgromadzony byłby wyższy kapitał na poczet przyszłych świadczeń. Należy 
mieć nadzieję na szybsze obniżanie tych kosztów przez OFE w przyszłości.
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OceNA ZArZĄDZANiA KApitAŁAMi W ii FiLArZe eMerYtALNYM 
W pOLSce

Streszczenie

Artykuł stanowi próbę oceny stanu polskiego systemu emerytalnego po ponad 
8 latach funkcjonowania. Analizie poddana została rola oraz potencjał funduszy 
emerytalnych w polskim systemie finansowym. Oceniona została efektywność 
prowadzonej przez fundusze polityki inwestycyjnej. Udzielono odpowiedzi na 
pytanie czy OFE w sposób właściwy wypełniają zadania nałożone na nie w wyniku 
wejścia w życie zreformowanego systemu emerytalnego w Polsce. 

ASSeSSMeNt OF cApitAL MANAGeMeNt iN tHe SecOND 
peNSiON piLLAr iN pOLAND

Abstract

The article attempts to assess the state of the Polish pension system after it 
functioned for over 8 years. The role and potential of pension funds were analysed 
in the Polish financial system. The effectiveness of investment policy carried out 
by funds has been assessed. The answer is given to the question whether open 
pension funds execute their tasks in the appropriate way, which are the result of 
a pension system reform in Poland.

Słowa kluczowe: Inwestor zbiorowy, Reforma systemu emerytalnego, Ren-
towność inwestycji, Otwarty fundusz emerytalny, Portfel inwestycyjny.

Key words:Collective investor, Pension system reform, Investment return, 
Open pension fund, Investment portfolio.
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OceNA pOLitYKi DYWiDeND SpÓŁeK NOtOWANYcH 
NA GieŁDZie pApierÓW WArtOściOWYcH 
W WArSZAWie 

Wstęp

Podstawowym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest maksymalizacja 
wartości dla akcjonariuszy, co w długim horyzoncie czasowym może zostać osią-
gnięte jedynie poprzez ciągły wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Wobec powyż-
szego, niezwykle istotny i złożony staje się problem dotyczący polityki w zakresie 
wypłaty dywidend. Kwestią zasadniczą jest rozstrzygnięcie, czy z punktu widzenia 
pomnażania majątku właścicieli przedsiębiorstwa bardziej korzystne jest wypłace-
nie im części zysku netto w postaci dywidendy czy też reinwestycja tegoż zysku. 

Decyzje w zakresie polityki dywidend są jednymi z najważniejszych decyzji 
nie tylko obszaru finansowego, ale i strategicznego. Bowiem wypłata dywidendy, 
jako element podziału zysku jest ściśle powiązana z realizacją celów strategicz-
nych spółki1. 

Przyjmując założenie, iż spółka dąży do długofalowego rozwoju, nasuwa się 
pytanie, o optymalny poziom dywidendy, optymalny z punktu widzenia maksy-
malizacji wartości przedsiębiorstwa. Kwestia optymalnej dywidendy uważana jest 
dotąd za nierozwiązaną2. 

Należy zauważyć, że o ile w początkowej fazie rozwoju rynku kapitałowego, 
akceptowane jest niewypłacanie dywidend akcjonariuszom, o tyle na rynku roz-
winiętym inwestorzy oczekują bieżących dochodów z inwestycji w akcje spółek3. 

* Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

1 M. Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa–Kraków 
1999, s. 7.

2 S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy 
ABC, Łódź 1999, s. 572.

3 M. Sierpińska, op.cit., s. 57.
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Jeżeli zarząd prowadzi racjonalną politykę inwestycyjną, można się spodziewać, 
że brak dywidend oznacza zainwestowanie środków w projekt, który wpłynie na 
wzrost wartości przedsiębiorstwa w przyszłości (wzrost wartości dla właścicieli). 
A wraz z rozwojem firmy, potrzeby inwestycyjne będą malały, co zaowocuje próbą 
wypracowania długookresowej stabilnej polityki dywidend. 

Celem artykułu jest próba oceny polityki w zakresie wypłaty dywidendy, 
w oparciu o spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
w latach 1995–2005. 

podstawy wypłaty dywidendy w spółkach akcyjnych

Prawo do uczestniczenia w podziale zysku spółki jest obok prawa do uczestni-
czenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawa do części majątku w przy-
padku jej likwidacji, prawa poboru akcji nowej emisji, jednym z podstawowych 
praw każdego akcjonariusza. Z punktu widzenia spółki, wypłacanie części zysku 
w postaci dywidendy jest ceną za fakt posiadania akcji danej spółki, a więc dywi-
denda jest swego rodzaju kosztem korzystania z kapitału akcjonariuszy4.

Kwota przeznaczona do podziału miedzy akcjonariuszy nie może przekraczać 
zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubie-
głych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego 
i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwota ta 
powinna zostać pomniejszona o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 
zgodnie z ustawą lub statutem powinny zostać przeznaczone z zysku na kapitały 
zapasowy i rezerwowe (art. 348 K.S.H.).

Odpisy dokonywane na powstanie kapitału zapasowego dokonywane są obli-
gatoryjnie w wysokości 8% rocznego zysku netto, do momentu, gdy kapitał ten 
osiągnie 1/3 wartości kapitału akcyjnego. Dalsze odpisy na ten kapitał są dobro-
wolne. (art. 396 K.S.H.).

W spółce akcyjnej decyzje dotyczące podziału zysku netto podejmuje walne 
zgromadzenie akcjonariuszy (art. 395 K.S.H.), które ustala wielkość dywidendy 
na jedną akcję w relacji do wartości nominalnej akcji. 

Zysk netto spółki akcyjnej może również być przeznaczony na tantiemy dla 
rady nadzorczej oraz zarządu, na nagrody dla załogi, w celu zasilenia funduszu 
świadczeń socjalnych, na cele charytatywne, darowizny oraz na różne fundusze, 
służące finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa.

Spółka może nie płacić dywidendy, zasilając źródło finansowania przedsię-
biorstwa, jednak powinna wówczas wykazać, iż reinwestycja zatrzymanego zysku 
wpłynie na powiększenie wartości dla akcjonariuszy w przyszłości. Tego typu 
działanie zostanie zapewne zaakceptowane przez inwestorów, traktujących akcje 
spółki jako długoterminową lokatę kapitału (ta grupa akcjonariuszy będzie w więk-
szym stopniu zainteresowana reinwestowaniem zysku niż wypłatą dywidendy). 

4 Ibidem, s. 56.
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Dywidenda a wartość przedsiębiorstwa 

Poglądy na temat tego, czy i jaki wpływ polityka dywidend wywiera na wartość 
przedsiębiorstwa są zróżnicowane. Generalnie, można wyodrębnić trzy przeciw-
stawne punkty widzenia5: 

Grupa konserwatywna (prodywidendowa) jest zdania, iż wzrost wypłat dywi-
dend powoduje wzrost cen akcji, a zatem i wartości spółki. 

Grupa radykalna (antydywidendowa) uważa, że wzrost wypłaty dywidend 
obniża wartość spółki. 

Wedle grupy neutralnej, polityka dywidend nie ma żadnego wpływu na war-
tość spółki.

Według badań M. Gordona, głównego przedstawiciela nurtu konserwatywnego, 
inwestorzy przypisują większą wagę dywidendzie niż zyskom, jako czynnikom 
wpływającym na cenę akcji. Gordon wyznaczył formułę na obliczanie wartości 
rynkowej akcji na podstawie wysokości wypłaty dywidendy i stopy jej wzrostu6:

gr
gD

MV
−

+
=

)1(0

gdzie:
MV (market value) – rynkowa wartość akcji,
D0  – dywidenda w okresie bazowym,
g  – stopa wzrostu dywidendy,
r  – stopa dyskontowa (koszt kapitału spółki).
Według modelu Gordona, zwanym modelem stałego wzrostu, cena akcji 

będzie wprost proporcjonalna do wysokości dywidendy wypłaconej w roku bazo-
wym oraz stopy wzrostu dywidendy. Zaś stopa wzrostu dywidendy możliwa jest 
do określenia na podstawie prognozy zysku firmy i wielkości zysków zatrzyma-
nych. Gordon zauważył również, iż dla inwestorów bardziej korzystna jest wysoka 
dywidenda bazowa i umiarkowana jej stopa wzrostu w przyszłości niż niska dywi-
denda bazowa i wysoka stopa wzrostu. 

Miller i Modigliani opublikowali w 1961 roku artykuł, w którym dowodzili, 
iż w pewnych warunkach polityka dywidend nie wpływa na wartość firmy7. Te 
warunki to: 

5 M. Sierpińska, op.cit., s. 131.
6 M.J. Gordon, Dividends, Earnings and Stock Prices, “The Review of Economics and Sta-

tistics” 1959, No 41, s. 99 i n.
7 M.H. Miller, F. Modigliani, Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, “The 

Journal of Business”, 1961, No. 34, s. 412–433.
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• istnienie doskonałego rynku kapitałowego (bez kosztów transakcji i podatków, 
z równym i bezpłatnym dostępem do informacji wszystkich podmiotów, bez 
dużych inwestorów kształtujących ceny akcji), 

• racjonalne zachowania inwestorów (inwestorzy dążą do maksymalizacji 
wartości swoich majątków), 

• pewność przyszłego programu inwestycyjnego oraz przyszłych zysków.
Założenia teorii ww. autorów, a w szczególności założenie, dotyczące systemu 

podatkowego, który jednakowo traktował dywidendy i zyski kapitałowe, były 
nierealistyczne. W rzeczywistości podatki były zróżnicowane i preferowały zyski 
kapitałowe ze sprzedaży akcji (konsumpcję odłożoną w czasie) w stosunku do 
dochodów z dywidend (konsumpcja bieżąca). Taki system podatkowy istniał do 
drugiej połowy lat 80. w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie przyczynił się 
do powstania szkoły antydywidendowej8.

Według zwolenników radykalnego podejścia do dywidend, dla akcjonariuszy 
niezwykle istotne znaczenie mają podatki. Jeżeli opodatkowanie ze sprzedaży 
akcji będzie mniejsze niż opodatkowanie dywidendy, akcjonariusze będą prefero-
wali zyski ze sprzedaży akcji. 

Problem optymalnej polityki dywidendowej jest przedmiotem analiz i badań 
naukowców wielu obszarów, m.in. teorii ostrzegania, teorii agencji, teorii opodat-
kowania. Jednak jak dotąd nie stwierdzono ostatecznie, jakiego rodzaju polityka 
dywidendowa jest optymalna z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębior-
stwa (z punktu widzenia wzrostu wartości przedsiębiorstwa). 

Niemniej jednak badania pokazują, na pewne prawidłowości związane z pro-
wadzoną przez firmę polityką dywidend9:
• inwestorzy żądają wyższej stopy zwrotu z inwestycji w akcje firm o wysokim 

wskaźniku „efektywności akcji” (relacja dywidendy do ceny akcji),
• wykup własnych akcji oraz w mniejszym stopniu wypłaty dywidend i podział 

akcji są interpretowane przez rynek jako dobre wieści,
• zgodnie z efektem klienteli istnieją inwestorzy, różniący się podejściem do 

dywidendy. Podejście to zależy od dochodu z dywidendy oraz wynikających 
z tego różnic podatkowych – inwestorzy, którzy mieszczą się w wysokich 
przedziałach podatkowych wybierają firmy o niskich współczynnikach wypłaty 
dywidendy (relacja wypłaconej dywidendy do zysku netto), zaś ci inwestorzy, 
którzy są w niskich przedziałach osobistego podatku dochodowego wybierają 
firmy o wysokich współczynnikach wypłat. Zatem konsekwencją wyboru 
określonej polityki dywidend jest przyciągnięcie konkretnej klienteli, dla której 
spółka stała się atrakcyjna. 

8 M. Sierpińska, op.cit., s. 145.
9 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wig 

Press, Warszawa 1997, s. 687; S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Finanse przedsię-
biorstw, Dom Wydawniczy ABC, Łódź 1999, s. 584–586.
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• zgodnie z efektem zawartości informacyjnej dywidendy, rynek reaguje sil-
nie i szybko na zmiany polityki dywidendowej spółki – zmiany w poziomie 
wypłacanych dywidend są interpretowane jako sygnały odnoszące się do 
przyszłych perspektyw rozwoju firm, 
Wypłata dywidend powoduje z jednej strony zmniejszenie wartości aktywów 

przedsiębiorstwa, z drugiej zaś jest jedynym sposobem uzyskania korzyści dla 
inwestorów długoterminowych. Niepłacenie dywidendy ma uzasadnienie, jedynie 
gdy firma zamierza realizować projekt(y), który da zwrot przewyższający koszt 
kapitału spółki. Zwrot z inwestycji na poziomie niższym niż koszt kapitału spółki 
oznacza utratę wartości firmy, a zatem stratę akcjonariuszy. Wobec powyższego, 
zamiast przeznaczać środki na nieopłacalną inwestycję, zarząd powinien podjąć 
decyzje o wypłacie dywidendy akcjonariuszom. 

Modele polityki dywidend
Przedsiębiorstwa, regularnie dzielące się zyskiem z akcjonariuszami, stosują 

różne modele wypłaty dywidend. Najogólniej można je sklasyfikować następująco10:
• polityka stabilnej wielkości dywidendy
• polityka stabilnej stopy wypłaty dywidendy
• rezydualna polityka dywidendy

Założeniem polityki stabilnej wielkości dywidendy jest dążenie do zapewnie-
nia względnie stałej lub rosnącej dywidendy na jedną akcję w dłuższym hory-
zoncie czasowym. Istotny motyw stosowania tego modelu wypłaty dywidendy, 
wypływa z koncepcji informacyjnej lub sygnalizacji oraz opiera się na przeko-
naniu, że polityka wahających się dywidend prowadzi do większej niepewności, 
a zatem do niższej ceny. Należy przy tym pamiętać, iż wielu akcjonariuszy wyko-
rzystuje dywidendy do finansowania bieżącej konsumpcji. Jeżeli spółka obniży 
poziom dywidendy, ta grupa akcjonariuszy musiałaby sprzedać część akcji, w celu 
pozyskania brakującej gotówki. Zatem, polityka stabilnej wielkości dywidendy 
opiera się na założeniu, że płacenie stabilnych dywidend przyczynia się do wzro-
stu cen rynkowych akcji i świadczy o dobrej kondycji finansowej spółki11.

polityka stabilnej stopy wypłat dywidendy z założenia uzależnia poziom dywi-
dendy od wyniku finansowego netto spółki. Zatem, wielkość dywidendy będzie się 
zmieniała wraz ze zmianą zysków przypadających na jedną akcję. Polityka stabil-
nej stopy wypłat dywidendy polega na utrzymaniu stałego poziomu wskaźnika 
wypłat dywidendy, a więc procentowo określonej części zysku netto osiągniętego 
w danym roku wypłacanego na dywidendę. A zatem wielkość dywidendy może 
ulegać znacznym wahaniom, proporcjonalnie do zmiany zysku na akcję12. 

10 M. Sierpińska, op.cit., s. 95 i n.
11 M. Wypych, Nadzór właścicielski a polityka dywidend w polskich spółkach publicznych, 

w: Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo 
Naukowe Novum, Płock 2002, s. 172.

12 J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, FRR, Warszawa 2000, s. 291.

oik.indd   145 2008-08-06   13:58:27



146 Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

Zaletą strategii stabilnej stopy wypłaty dywidendy jest wyeliminowanie groźby 
pogorszenia płynności finansowej spółki. Polityka stabilnej stopy wypłat dywi-
dendy może być również czynnikiem wpływającym na poprawę rentowności spółki. 

rezydualna (nadwyżkowa) polityka dywidend traktuje potrzeby inwestycyjne 
jako nadrzędne w stosunku do decyzji dotyczących wypłaty dywidend. Zatem, 
poziom wielkości wypłacanej dywidendy jest wielkością rezydualną, zależną nie tylko 
od poziomu wygospodarowanego zysku, ale również od potrzeb inwestycyjnych. 
Przy tego rodzaju polityce, spółki znajdujące się we wstępnej fazie rozwoju wypła-
cają niskie dywidendy lub nie wypłacają ich w ogóle, zaś spółki „dojrzałe” posia-
dające małe potrzeby inwestycyjne, wypłacają relatywnie wysokie dywidendy13.

Kryteria oceny polityki dywidend spółek notowanych na GpW 
w Warszawie 

W opracowaniu podjęto próbę oceny polityki dywidend polskich spółek gieł-
dowych za lata 1995–2005. W celu wyodrębnienia spółek stosujących politykę 
dywidend w wymienionym okresie, przeanalizowano regularność wypłacania 
dywidendy przez poszczególne spółki w latach 1995–2005.

Próba oceny polityki dywidend została dokonana w oparciu o następujące 
wskaźniki: 
• poziom dywidendy na jedną akcję
• wskaźnik wypłaty dywidendy.

Jak zauważa M. Wypych o stosowaniu polityki dywidend można mówić dopiero 
wówczas, gdy spółka regularnie wypłaca dywidendy14. Przypadkowe wypłaty 
dywidendy nie są podstawą do stwierdzenia, iż spółka stosuje przemyślaną i racjo-
nalną politykę dywidend. W związku z powyższym istotne było przeanalizowanie, 
z jaką regularnością spółki dzieliły się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem 
w latach 1995–2005. Przyjęto, iż spółkę można uznać za regularnie płacącą dywi-
dendę, jeżeli wypłaty miały miejsce, co najmniej przez trzy kolejne lata15.

Analiza regularności wypłaty dywidend w badanym okresie pozwoliła opraco-
wać listę spółek, które realizują (bądź realizowały) regularną politykę dywidend 
w latach 1995–2005. Analiza poziomu dywidendy na jedną akcję oraz analiza 
wskaźnika wypłaty dywidendy pozwoliła zidentyfikować modele polityki dywi-
dend stosowane przez poszczególne spółki w okresie badawczym.

Badaniem objęto lata 1995–2005, pominięto okres 1991–1994 głównie z uwagi 
na fakt, iż był to czas nabierania doświadczeń, zarówno w funkcjonowaniu giełdy, jak 
i funkcjonowaniu spółek będących w obrocie publicznym (chodzi tu również o sposób 
podziału zysku). Dodatkowo był to okres wysokiej inflacji, która prowadziła do spadku 
wartości kapitałów, co skłaniało zarządy do zatrzymywania zysków w firmach. 

13 Ibidem, s. 291.
14 M. Wypych, Nadzór właścicielski…, op.cit., s. 174.
15 Ibidem, s. 174.
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Ocena polityki dywidend spółek notowanych na GpW w Warszawie 
(okres 1995–2005)

Początki wypracowywania polityki dywidend w polskich spółkach giełdowych 
zaczęły się po roku 1994. Zdaniem M. Sierpińskiej był to okres „próby wypra-
cowywania strategii podziału zysku i próby uchwycenia równowagi pomiędzy 
zyskami wytransferowanymi a zapotrzebowaniem na kapitał” 16. Był to również 
czas spadku stóp procentowych, co wpływało na większą skalę kredytowania 
przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pojawiania się na giełdzie nowych spółek, co 
zwiększało konkurencję.

W roku 1994 ceny akcji na giełdzie uległy obniżeniu. Dywidendę za ten rok 
wypłaciło jedynie 9 spółek, przy czym wskaźnik wypłaty dywidendy stanowił 
około 17–35% zysku na akcję, a stopa dywidendy jedynie 1,5% ceny giełdowej17. 
Stanowiło to zdaniem M. Sierpińskiej jedną z przyczyn spadku cen akcji na gieł-
dzie. Dywidendę za rok 1995 zdecydowało się wypłacić już 31 spółek giełdo-
wych (47,69%). Jednak ze względu na pogarszającą się sytuację finansową spółek, 
poziom tych dywidend był bardzo niski i wynosił od 8 groszy na akcję w spółce 
Bauma do 5,60 złotych w ING Banku Śląskim. 

Dywidendę za rok 2000 wypłaciły 62 spółki, co stanowiło około 28% ogółu 
spółek publicznych tego okresu. Poziom dywidend w roku 2000 należał również do 
niskich. Najniższą dywidendę wypłacił PKN Orlen SA (5 groszy na akcję), najwyż-
szą Mondi Packaging Paper Świecie S.A. (8,83 złotych na akcję). Natomiast dywi-
dendę za rok 200518 wypłaciło już 77 spółek, co stanowi około 30% ogólnej liczby 
spółek giełdowych. Wzrosła nie tylko liczba, ale i wartość wypłacanych dywidend 
– Grupa Żywiec SA oraz Bank BPH SA – po 30 złotych na jedną akcję.

Kwoty dywidend wypłacanych inwestorom rosną od kilku lat (za rok 1997 było 
to jedynie 0,66 mld złotych, za rok 2004 już 6,8 mld złotych, natomiast za rok 
2005 ponad 12 mld złotych), do czego w dużej mierze przyczyniają się spółki 
z udziałem Skarbu Państwa. Do końca sierpnia 2006 roku Skarb Państwa uzyskał 
niemal 2,8 mld złotych z wypłat dywidendowych, przy wpływach z prywatyzacji 
na poziomie około 1 mld złotych. Dla porównania dochód Skarbu Państwa z tytułu 
dywidend w 2002 roku wyniósł 414,87 mln złotych. Spółki, które w bieżącym 
roku w największym stopniu zasiliły budżet Państwa to PKN Orlen SA., PKO BP 
czy korzystający z bardzo dobrych cen na rynku miedzi KGHM Polska Miedź19. 

Należy podkreślić, że w przypadku wysokich płatności dywidendowych pojawiają 
się głosy kwestionujące słuszność tego typu decyzji, z punktu widzenia długookreso-
wych korzyści dla przedsiębiorstwa (problem „drenażu finansowego” spółki).

16 M. Sierpińska, op.cit., s. 177 i n.
17 Ibidem, s. 177.
18 Stan na koniec sierpnia 2006.
19 D. Malinowski, A. Stec, Skarb Państwa spija śmietankę z zysków spółek, „Gazeta Wyborcza” 

2006.04.29;  A. Zaremba, Mamy modę na wypłacanie dywidend, „Parkiet” 2006.07.31; www.money.pl

oik.indd   147 2008-08-06   13:58:27



148 Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

Liczbę spółek wypłacających dywidendę za kolejne lata okresu 1995–2005 
przedstawia tabela 1. 

tabela 1. Liczba spółek wypłacających dywidendę za kolejne lata okresu badawczego

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ogólna liczba spółek 
giełdowych 65 83 143 198 221 225 230 216 203 230 255

Liczba spółek wypła-
cających dywidendę 31 33 47 65 53 62 54 40 49 57 77

Udział spółek wypła-
cających dywidendę 
[%]

47,69 39,76 32,87 32,83 23,98 27,56 23,48 18,51 24,14 24,78 30,19

Źródło: opracowanie własne na podstawie przewodników inwestora – Almanach Parkietu oraz 
danych GPW. 

Rysunek 1. pokazuje, że liczba spółek wypłacających dywidendę rosła w okre-
sie 1995–1998, jednak udział spółek wypłacających dywidendę do ogólnej liczby 
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie był w tym 
okresie malejący. Trend ten utrzymywał się aż do roku 2002. W okresie 1998–
2002 widoczny był trend spadkowy liczby podmiotów wypłacających dywidendę. 
Natomiast od roku 2002 zauważalny jest znaczny wzrost liczby spółek publicz-
nych płacących dywidendę oraz podobny trend opisujący relację wielkości tej 
grupy spółek do ogólnej liczby spółek publicznych. 

Największy udział spółek wypłacających dywidendę do ogólnej liczby spółek noto-
wanych na giełdzie przypadał na lata 1995–1998. Kolejny trend wzrostowy zauwa-
żalny jest od roku 2003. Ma to zapewne związek z sytuacją ekonomiczną kraju, a więc 
i analizowanych spółek. Za rok 2001 (wzrost PKB wyniósł zaledwie 0,2%) dywidendę 
wypłaciło zaledwie 23% notowanych przedsiębiorstw. Z kolei zyskiem za rok 2005, 
kiedy dynamika PKB wyniosła około 4,3%, podzieliło się ponad 30% spółek.
rysunek 1. Liczba i udział spółek wypłacających dywidendę za kolejne lata okresu 1995–2005

Źródło: opracowanie własne na podstawie przewodników inwestora – Almanach Parkietu 
oraz danych GPW 
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Przyjmując założenie o regularności płacenia dywidendy wyodrębniono grupę 
spółek, które wypłacały dywidendy, za co najmniej trzy kolejne lata z okresu 1995–
2005 (tabela 2). Analiza pokazała, że niektóre z przedsiębiorstw, po kilkuletnim 
okresie dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, zaprzestały wypłaty dywidend. 
Są to między innymi: Bauma S.A. (Ulma Construccion Polska S.A.), BRE Bank 
S.A., Instal Lublin S.A., Pollena Ewa S.A., Vistula S.A. (Vistula & Wólczanka 
S.A.). Jednak w miejsce tych spółek pojawiają się nowe, dopiero wchodzące na 
giełdę lub będące na niej przez dłuższy czas, które decydują się na regularne pła-
cenie dywidend, np. Grupa Kęty S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Bank Pekao 
S.A., Stalprofil S.A. czy WSiP S.A. 

tabela 2. Wielkości dywidend oraz stopy wypłaty dywidendy polskich spółek giełdowych, 
które za co najmniej trzy kolejne lata z okresu 1995–2005 wypłacały dywidendę

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Apator 0,60 0,35 0,29 0,32 x 0,35 0,6 1,5 1,7 4,00 7,00 R/SWD

26,0 16,0 10,0 21,0 x 98,0 81,1 66,7 50,4 40,6 96,7
Bank Han-
dlowy 1,1 5,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,25 1,85 1,85 11,97 3,60 R/SS

17,0 61,0 22,0 3,8 39,4 63,8 99,8 96,8 99,5 * 79,8
Bauma/ 
Ulma 0,08 0,3 0,13 0,13 1,0 1,0 x x x x x R/SWD

23,0 16,0 14,0 9,0 77,0 81,0 x x x x x
BOŚ x 1,65 1,85 1,5 1,5 x x 0,25 0,09 0,15 x R

x 21,0 27,0 20,0 21,0 x x 10,2 5,4 5,3 x
BPH 4,7 5,6 6 4,65 x 3,05 3,8 1,4 8,7 22,1 30,0 SS

24,0 20,0 20,0 20,0 x 30,0 33,0 31,0 75,0 81,9 89,4
BRE 1,5 3 2,45 3,0 8,0 5,0 10,0 x x x x SS

21,0 38,0 32,0 33,0 27,0 34,0 103,7 x x x x
BZ WBK 0,36 0,45 0,36 0,53 0,55 0,65 0,42 0,74 0,32 2,43 6,00 SS

21,0 20,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,6 19,8 18,0 39,9 98,1
Dębica 2,65 5,45 1,4 2,3 0,9 x 0,3 5,6 7,8 6,8 3,70 R/SS

100,0 99,0 25,0 51,0 26,0 x 46,2 99,1 98,5 99,8 99,9
ING BSK 5,6 6,45 4,2 4,35 4,35 3,0 1,5 2,4 0,8 20,5 27,50 SS

20,0 20,0 20,0 20,0 29,1 20,0 15,8 22,1 36,2 72,8 70,6
Instal 
Kraków 0,16 0,33 0,2 0,07 0,25 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 R/SWD

7,0 10,0 23,0 20,0 26,0 28,8 43,5 100,0 58,8 52,6 42,1
Instal 
Lublin x x 0,1 0,1 0,1 x x x x x x SWD

x x 24,0 15,0 22,0 x x x x x x
Jelfa x x 1,0 0,6 1,5 1,1 2,2 3 2,5 1,38 x R

x x 19,0 26,0 96,0 70,5 48,7 77,5 78,6 100,0 x
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 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Jutrzenka 1 1 1,25 0,6 0,96 0,6 1,16 0,23 0,5 x x R

34,0 24,0 30,0 62,0 62,0 99,0 99,0 135,3 23,8 x x

Kęty x x x x x x 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 SS/
SWD

x x x x x x 27,2 44,5 45,6 45,6 56,6
Krosno 0,35 x 0,35 0,5 0,6 1,2 1,0 2,5 2,5 2,75 X SS/R

30,0 x 30,0 30,0 30,0 36,0 50,2 70,0 65,6 37,6 x
Lentex x x 0,5 x 0,5 0,75 0,7 0,83 0,88 0,5 x SWD/R

x x 18,0 x 25,0 37,3 55,1 79,0 84,6 38,7 x
Nordea 
Bank x 1 0,5 0,5 0,5 x x x x x x SWD

41,0 22,0 21,0 29,0 x x x x x x
PCW x x 0,18 0,09 0,3 0,15 x 0,10 0,15 x x R

x x 19,0 16,0 41,0 34,0 x 38,7 38,9 x x
Pekao 
S.A. x x x x x x 3,80 4,18 4,5 6,4 7,40 SWD

x x x x x x 50,3 76,9 81,2 79,3 85,7
Permedia x x x 1,1 0,75 0,15 x 1,0 1,05 1,6 2,20 R/SWD

x x x 25,0 45,0 16,9 x 94,3 78,9 71,4 68,7
PKN 
Orlen x x x X x 0,05 0,12 0,14 0,54 2,13 4,50 SWD

x x x X x 2,6 13,8 12,3 26,9 40,0 76,2
Pollena 
Ewa 0,66 0,09 0,3 0,7 0,55 0,5 x x x x x SS

37,0 32,0 33,0 32,0 29,0 31,0 x x x x x
Prochem 0,3 0,13 0,14 0,14 0,15 x x 0,15 0,15 0,4 1,40 SWD

20,0 21,0 18,0 12,0 18,0 x x 23,8 35,7 12,1 42,6
Ropczyce 0,6 1,11 0,37 0,87 x 0,33 0,33 0,95 0,3 0,3 0,27 R

14,0 23,0 15,0 43,0 x 18,0 17,1 69,3 18,1 34,5 29,6
Stalprofil x x x 0,40 0,92 0,5 0,5 0,7 2,5 3 0,25 SS/R

x x x 20,0 20,0 12,0 21,4 16,4 14,5 11,6 22,8
Świecie/ 
Mondi** x x 0,2 0,2 1 8,83 1,68 4,79 5,0 4,0 4,90 R

x x 20,0 23,0 58,0 93,9** 58,9 59,1** 98,6** 64,5 99,8**
TP S.A. x x x x x X x 0,1 0,12 0,33 1,00 SWD

x x x x x X x 16,7 18,5 19,9 10,8
Vistula 0,3 0,35 0,5 0,6 x X x x x x x SWD

21,0 22,0 26,0 38,0 x X x x x x x
WSiP x x x x x 0,11 0,11 0,10 0,14 0,36 x SWD

x x x x x 15,7 20,0 14,9 14,4 97,3 x
Żywiec 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20 20 30 30,0 SWD

22,1 74,3 19,8 16,0 16,0 13,0 52,0 91,25^ ^ ^ 95,9
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SWD – polityka stabilnej wielkości dywidendy
SS – polityka stabilnej stopy wypłat dywidendy
R – rezydualna polityka dywidendy
*)   stopa wypłaty dywidendy za rok 2004 – 100%, dodatkowo podział zysku z lat poprzednich 
**)   Dywidenda za rok 2000: 221 mln.  zł (podział zysku za 2000) + 22,5  mln   zł (środki z funduszu dy-

widend.); dywidenda za rok 2002: 95 mln zł z zysku za 2002 + 144,5 mln zł z funduszu dywidendowego;  
kwota dywidendy za rok 2003 została powiększona o 104,5 mln zł przeniesioną z utworzonego 
z zysku kapitału zapasowego spółki; dywidenda za rok 2005 – 134,5 mln zł z zysku netto za 
2005 rok + 110,5 mln zł z niepodzielonych zysków spółki z lat ubiegłych.

^ )   Dywidenda za rok 2002: oprócz zysku za rok 2002, dodatkowo środki z funduszu rezerwowe-
go, przeznaczonego na wypłaty dywidendy. Podobnie w przypadku wypłaty dywidendy za rok 
2004.

Na wypłatę dywidendy za rok 2003 przeznaczono cały fundusz rezerwowy dywidendowy, 
114.325.119,28 zł oraz odpowiednią część zysku uzyskanego w roku 2003. Pozostałą część zysku 
uzyskanego w roku 2003 przeznaczono na zasilenie funduszu dywidendowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przewodników inwestora – Almanach Parkietu, serwisu 
internetowego www.interia.pl oraz Raportów Rocznych spółek.

Przechodząc do analizy polityki dywidend polskich spółek giełdowych w latach 
1995–2004, należy zauważyć, iż badane przedsiębiorstwa stosują (stosowały) 
zarówno politykę stabilnej wypłaty dywidendy, politykę stałej stopy dywidendy, 
jak i rezydualną politykę dywidendy (tabela 2). 

Oceniając politykę dywidend podmiotów bankowych, należy podkreślić, że 
w porównaniu z innymi sektorami banki częściej dzielą się zyskiem z akcjonariu-
szami. Poziom dywidendy wypłacanej przez banki za lata 1995–2005 był zróżni-
cowany. Jednak, banki są zwykle podmiotami wypłacającymi wysokie dywidendy. 
Najwyższe dywidendy płaciły ING Bank Śląski oraz Bank BPH. Najniższe dywi-
dendy wypłacał Bank Ochrony Środowiska, w przypadku, którego poziom dywi-
dendy wahał się od 0,09 zł (rok 2003) do 1,85 zł (rok 1997). 

Bank Ochrony Środowiska stosuje rezydualną politykę dywidend, przeznacza-
jąc na wypłaty dla akcjonariuszy w początkowym okresie (lata 1996–1999) ponad 
20% zysku netto. Za lata 2002–2004 wskaźnik ten był niższy i kształtował się 
w przedziale 10,2–5,3%. 

W przypadku banku Pekao S.A. wartość dywidendy wypłacanej akcjonariu-
szom systematycznie rośnie (za rok 2001 było to 3,80 zł, zaś za rok 2005 już 7,40 
zł). Ponieważ utrzymywanie stabilnego lub rosnącego poziomu dywidendy jest 
zgodne z założeniami polityki stabilnej wielkości dywidendy, należy wnioskować, 
iż Pekao S.A. realizuje ten rodzaj polityki dywidend. Bank Pekao S.A. przeznaczał 
na wypłaty dywidendowe od 50% do 85% zysku netto. 

Poziom dywidend wypłacanych przez Bank Handlowy był w początkowym 
okresie (1995–2000) dość zróżnicowany i wahał się od 1zł ( za rok 1998 oraz 
2000) do 5zł (za rok 1996). Bank przeznaczał na wypłaty dla akcjonariuszy od 
3,8% do 63,8% zysku netto. Od roku 2001 zauważalna jest stabilizacja w zakresie 
wskaźnika wypłaty dywidendy – Bank Handlowy wypłaca niemal 100% zysku 
w postaci dywidendy. Fakt ten pozwala wnioskować, iż od roku 2001 podmiot 
prowadzi politykę stabilnej stopy wypłaty dywidendy (do roku 2000 prowadzono 
rezydualną politykę dywidend).
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Pozostałe banki, BPH S.A., BZ WBK S.A. ING Bank Śląski S.A. prowadzą 
politykę stabilnej stopy wypłaty dywidend, przeznaczając na wypłaty dla akcjo-
nariuszy stałą część wypracowanego zysku netto. W początkowym okresie było 
to 20–30% zysku netto, w ostatnich latach wskaźnik ten wyraźnie rośnie. Bank 
BPH od roku 2003 systematycznie zwiększa zarówno wskaźnik wypłaty dywi-
dendy (75–89% zysku), jak i poziom dywidendy na jedną akcję (8,7 zł – 30,0 zł). 
Bank Zachodni WBK zwiększa wartość dywidendy od roku 2004, przeznaczając 
na ich wypłatę od niemal 40% do prawie 100% wypracowanego zysku. Również 
ING Bank Śląski wprowadził w ostatnich latach zmiany w poziomie i wskaźniku 
wypłat dywidendowych. Do roku 2002 było to około 20% zysku, w ostatnich latach 
wskaźnik ten wzrósł najpierw do 36%, a następnie do 70%. W latach 2004–2005 
wypłacano w postaci dywidendy powyżej 20 zł na jedną akcję.

BRE Bank, który od początku notowań na giełdzie regularnie dzielił się z akcjona-
riuszami wypracowanym zyskiem, zaprzestał wypłat dywidendowych w roku 2002.

Do spółek sektora chemicznego, które w latach 1995–2005 prowadziły uregu-
lowaną politykę dywidend zaliczyć należy: Firmę Oponiarską Dębica, Zakłady 
Magnetyzowe Ropczyce, Zakłady Chemiczne Permedia (od roku 1998).

Dębica prowadziła w początkowym okresie (1995–2001) rezydualną politykę 
dywidend, przeznaczając na wypłaty dla akcjonariuszy od 26% (za rok 1999) 
do 100% (za rok 1995). Poziom dywidendy wahał się w tym okresie od 0,3 zł 
(za rok 2001) do 5,45 zł (za rok 1996). Od roku 2002 spółka zaczęła realizować 
politykę stabilnej stopy wypłaty dywidend, wypłacając akcjonariuszom ok. 99% 
zysku netto spółki. 

Z.M. Ropczyce są przykładem spółki realizującej rezydualną politykę dywi-
dend. Wskaźnik wypłaty dywidend spółki wynosił od 14% (rok 1995) do 69% (rok 
2003), zaś poziom dywidendy na jedną akcję kształtował się na poziomie 0,3 zł (za 
okres 2003–2004) – 1,11 zł (za rok 1996). 

W przypadku Zakładów Chemicznych Permedia można mówić o próbie 
wypracowania określonej polityki dywidend, dopiero od roku 2002. Dywidenda 
za lata 2002–2005, zgodnie z założeniami polityki stabilnej wielkości dywi-
dendy, była stała lub rosnąca w kolejnych latach. Za rok 2002 było to 1,0 zł, za 
rok 2005 – 2,2 zł na jedną akcję.

Wśród spółek płacących dywidendę, przez co najmniej trzy lata badanego 
okresu, do sektora materiałów budowlanych należą: Bauma (Ulma Construccion 
Polska S.A.), Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A., Zakłady Lentex S.A. 

Bauma regularnie wypłacała dywidendę jedynie za okres 1995–2000. Od 
roku 1997 zauważalna jest stabilizacja bądź wzrost poziomu dywidendy na 
jedną akcję spółki, co wskazywałoby na próbę wypracowywania polityki stabil-
nej wielkości dywidendy.

Lentex dzielił się zyskiem z akcjonariuszami w okresie 1999–2004. Do roku 
2003 kwota wypłacanej dywidendy rosła z roku na rok, w roku 2004 powróciła 
do poziomu z roku 1999 (0,50 zł na jedną akcję). Podobna tendencja zauważalna 
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jest w przypadku wskaźnika wypłaty dywidendy – systematyczny wzrost do roku 
2003, w roku 2004 spadek do poziomu zbliżonego do roku 2000 (około 38%). 

W Krośnieńskich Hutach Szkła Krosno S.A. zaczęto wypracowywać określoną 
politykę dywidend od roku 1997. W początkowym okresie spółka prowadziła poli-
tykę stabilnej stopy wypłaty dywidend, przeznaczając na płatności dla akcjona-
riuszy 30% zysku netto. Poziom dywidendy rósł w tym czasie od 0,35 zł na jedną 
akcję (za rok 1995), do 1,2 zł na jedną akcję (za rok 2000). Od roku 2000 zauwa-
żalna jest zmiana w prowadzeniu polityki dywidend przez spółkę Krosno, na rzecz 
polityki stabilnej wielkości dywidendy. Poziom dywidendy za lata 2001–2004 rósł 
systematycznie od 1,0 zł do 2,75 zł na jedną akcję, jednocześnie spółka systema-
tycznie zwiększa wskaźnik wypłaty dywidendy (od 36% do 65%).

Spółkami sektora spożywczego, prowadzącymi regularne wypłaty dywidend 
w badanym okresie są Grupa Żywiec S.A. oraz Jutrzenka S.A.

Grupa Żywiec jest jedną z najdłużej notowanych spółek oraz jedną ze spółek 
regularnie płacących dywidendę (w całym badanym okresie). Spółka realizuje 
politykę stabilnej wielkości dywidend. Poziom dywidendy na jedną akcję wyno-
sił początkowo 2,0 zł (lata 1995–1996), potem 2,5 zł (lata 1997–2001), w kolej-
nych latach wzrósł do 20 zł, by w ostatnich dwóch latach okresu badawczego 
wzrosnąć do poziomu 30 zł na jedną akcję. Według zapowiedzi dotyczących 
podziału zysku za rok 2006, spółka planuje wypłacić w postaci dywidendy 
około 31 zł na jedną akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy jest w przypadku 
spółki Żywiec zróżnicowany i waha się od 13% do niemal 100%. W ostatnich 
latach spółka utworzyła fundusz rezerwowy przeznaczony na wypłaty dywi-
dend w latach przyszłych.

Jutrzenka S.A. regularnie dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami za lata 1995–
2003, prowadząc rezydualną politykę dywidend. Poziom dywidendy na jedną 
akcję wahał się tu od 0,5 zł na jedną akcję (rok 2003) do 1,25 zł (rok 1997).

Spośród spółek należących do sektora budownictwo, jedynie w przypadku firm 
Instal Kraków S.A. i Prochem S.A. można mówić o wypracowaniu określonej poli-
tyki dywidend. W przypadku spółki Instal Kraków, w początkowym okresie była 
to rezydualna polityka dywidend, zaś od roku 2001, kiedy odnotowano stabiliza-
cję w zakresie poziomu dywidendy na jedna akcję – 0,10 zł na jedną akcję, spółka 
stosuje politykę stabilnej wielkości dywidend. Instal Kraków płaci regularne, lecz 
niewysokie dywidendy – maksymalna wartość wynosił 0,33 zł (za rok 1996).

Prochem S.A. wypłacał dywidendę za lata 1995–1999 oraz 2002–2005. Poziom 
dywidendy na jedną akcję był dość stabilny, co wskazywałoby na prowadzenie 
polityki stabilnej wielkości dywidendy. Wskaźnik wypłaty dywidendy kształtował 
się w badanym okresie na poziomie 12% – 42%.

Pozostałe spółki poddane badaniu, są pojedynczymi reprezentantami swo-
ich sektorów, w zakresie prowadzenia regularnej polityki dywidend. Są to: Apa-
tor S.A. – elektromaszynowy, Mondi Packaging Paper Świecie S.A. – drzewny 
i papierniczy, Stalprofil S.A. – handel, Vistula & Wólczanka S.A. – lekki (spółka 
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wypłacała dywidendy jedynie za lata 1995–1998), Wydawnictwa Szkolne i Peda-
gogiczne S.A. – media, Grupa Kęty S.A. – metalowy, Polski Koncern Naftowy 
Orlen S.A. – paliwowy, Telekomunikacja Polska S.A. – telekomunikacja.

Poziom dywidendy wypłacanej przez grupę Apator wahał się w badanym okresie  
od 0,29 zł (za rok 1997) do 7,00 zł (za rok 2005). Wskaźnik wypłaty dywidendy 
kształtował się w przypadku tej spółki w przedziale od 10% (za rok 1997) do 98% 
(za rok 2000). Ze względu na zmienny poziom dywidendy na jedną akcję oraz 
zmienny wskaźnik wypłaty dywidendy, można wnioskować, iż w początkowym 
okresie spółka stosowała rezydualną politykę dywidend. Od roku 2000 zauwa-
żalne jest dążenie spółki do zapewnienia względnie stałej lub rosnącej dywidendy, 
co oznaczałoby realizację polityki stabilnej wielkości dywidendy. 

Mondi Packaging Paper Świecie S.A. prowadzi regularne wypłaty dywidend 
od roku 1997. Poziom dywidendy na jedną akcję spółki był w badanym okresie 
zmienny i wahał się od 0,20 zł (za lata 1997–1998) do 8,38 zł (za rok 2000). 
Spółka wypłacała początkowo około 20% zysku netto, w kolejnych latach wskaź-
nik ten wahał się od około 60% do niemal 100%. Należy podkreślić, iż cztero-
krotnie w badanym okresie (2000, 2003, 2002, 2005) spółka powiększała kwotę 
dywidendy, wykorzystując niepodzielne zyski z lat ubiegłych, kapitał zapasowy 
spółki, fundusz dywidendowy.

W przypadku Stalprofil S.A. – jedynej spółki z sektora handlowego, regularnie 
dzielącej się z akcjonariuszom wypracowanym zyskiem, można mówić o próbie 
wypracowania polityki dywidend od roku 1998. Spółka wypłacała w początkowych 
dwóch latach 20% zysku netto, w kolejnych latach wskaźnik ten był zmienny i wahał 
się w przedziale 12– 22%. Poziom dywidendy na jedną akcje spółki Stalprofil S.A. 
był zmienny i mieścił się w przedziale 0,25 zł (rok 2005) – 2,5 zł (rok 2003).

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. wypłacały dywidendę za lata 2000–
2004. Poziom dywidendy na jedną akcję był ustabilizowany i wynosił około 0,11zł – 
0,14 zł (w ostatnim roku wzrósł do 0,36zł), wobec powyższego można wnioskować, 
iż spółka zaczęła wypracowywać politykę stabilnej wielkości dywidendy.

Wypłata zysku za rok 2001 rozpoczęła proces regularnych płatności dywiden-
dowych Grupy Kęty S.A. Spółka utrzymuje ustabilizowany wskaźnik wypłaty 
dywidend (45–56%), a jednocześnie zwiększa bądź stabilizuje poziom dywidendy 
na jedną akcję. Można w tym przypadku mówić o realizowaniu polityki stabil-
nej wielkości dywidendy (początkowo mieliśmy do czynienia z próbą stosowania 
polityki stabilnej stopy dywidendy).

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. rozpoczął wypracowywanie polityki dywi-
dend od podziału zysku za rok 2000, wypłacając akcjonariuszom 0,05 zł na jedną 
akcję (co stanowiło około 2,6% wypracowanego zysku netto). W kolejnych latach 
poziom dywidendy wzrastał, osiągając wartość 4,5 zł (dywidenda za rok 2005). 
Wskaźnik wypłaty dywidendy wahał się w badanym okresie od 2,6% do 76% 
(rok 2005). PKN Orlen należy zaliczyć do spółek stosujących politykę stabilnej 
wielkości dywidendy.

oik.indd   154 2008-08-06   13:58:28



155Ocena polityki dywidend spółek notowanych na giełdzie...

Telekomunikacja Polska S.A. jest spółką, która wypłaca dywidendę jedynie 
od czterech lat. Na podstawie poziomu dywidendy na jedną akcję, który syste-
matycznie wzrasta, można wnioskować, iż spółka wypracowuje politykę stabilnej 
wielkości dywidend.

podsumowanie

W początkowym okresie funkcjonowania giełdy, spółki sporadycznie podej-
mowały decyzje o dzieleniu się zyskiem z akcjonariuszami. Jednak wówczas 
akcjonariusze nie przywiązywali dużej wagi do wypłaty dywidend, gdyż zyski 
kapitałowe realizowali w następstwie wzrostów wartości akcji. Poza tym, był to 
czas wypracowywania praktyk w zakresie podziału zysku w przedsiębiorstwach. 

Wraz z rozwojem, na giełdzie pojawiały się nowe spółki i narastała konkurencja. 
Jednym z jej objawów było dzielenie się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami, 
poprzez wypłacanie dywidendy. Za wypracowaniem i prowadzeniem regularnej 
polityki dywidend przemawia fakt, iż inwestorzy cenią spółki płacące dywidendę, 
ponieważ przypisuje się im zdolność do regularnego wypracowywania zysków. 

Liczba spółek, które przez cały (czy niemal cały) okres ostatniego dziesięcio-
lecia prowadziły stabilną politykę dywidend nie jest zbyt liczna, zatem trudno 
o porównania sektorowe. Należy jednak zauważyć, iż sektorem najbardziej aktyw-
nym w zakresie wypłaty dywidend jest sektor bankowy. Akcjonariusze sektora 
bankowego są w znacznej mierze akcjonariuszami długookresowymi, zatem pro-
wadzenie stabilnej polityki dywidend pozwala im na zrealizowanie regularnych 
zysków kapitałowych. 

Analiza pokazała, że systematyczność i stabilność w zakresie prowadzenia poli-
tyki dywidend dotyczy nielicznej grupy spółek. Należy również zwrócić uwagę na 
fakt, iż większość badanych spółek wypłaca tylko niewielką część wypracowa-
nego zysku w postaci dywidendy. Co warte podkreślenia, czynnikiem istotnym 
z punktu widzenia polityki dywidend polskich spółek giełdowych jest struktura 
akcjonariatu. Okazuje się bowiem, że regularna polityka dywidend prowadzona 
jest częściej przez spółki posiadające zagranicznego inwestora strategicznego oraz 
spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Analiza ostatniego dziesięciolecia pozwala sądzić, że prowadzenie uregulo-
wanej polityki dywidend jest coraz częściej traktowane przez spółki jako istotny 
element strategii przedsiębiorstwa. Wydaje się również, iż w najbliższych latach 
liczba spółek wypracowujących stabilną politykę w zakresie wypłaty dywidend 
będzie rosła, głównie ze względu na dojrzewanie rynku kapitałowego oraz pro-
gnozowany wzrost gospodarczy.
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OceNA pOLitYKi DYWiDeND SpÓŁeK NOtOWANYcH 
NA GieŁDZie pApierÓW WArtOściOWYcH W WArSZAWie 

Streszczenie 

Autorka podejmuje tematykę polityki dywidend, tj. tematu, który ma istotne 
znaczenie, nie tylko z punktu widzenia finansów, ale i strategii przedsiębiorstwa. 
W pierwszej części opracowania omówiono teoretyczne aspekty polityki dywi-
dend. W drugiej części zaprezentowano próbę oceny polityki dywidend, spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995–
2005, w oparciu o poziom dywidendy na jedną akcję oraz wskaźnik wypłaty dywi-
dendy. 

tHe ASSeSSMeNt OF tHe DiViDeND pOLicieS ADOpteD BY tHe 
cOMpANieS LiSteD ON tHe WArSAW StOcK eXcHANGe

Abstract

The author discusses the dividend policy, a subject which is very important not 
only from the financial, but also from the strategic point of view. In the first part of 
the article, readers are introduced to the theoretical aspects of the dividend policy. 
The second part is an attempt to assess the dividend policies of companies listed 
on the Warsaw Stock Exchange in the years 1995–2005, on the basis of the level 
of dividend per share and the dividend payout ratio. 
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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 biblio-
grafią i streszczeniem) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 
wierszy po 60 znaków na stronie); 

 recenzje książek; objętość tekstu do 8 stron; 
 informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sym-

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

 wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczes-
nych wybitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządza-
nia; objętość tekstu do 6 stron. 

Prosimy o rozpoczynanie akapitów w tekście od trzeciego znaku. 
Redakcja przyjmuje również do publikacji ogłoszenia (reklamy) szkół i kur-

sów dla menedżerów, firm konsultacyjnych i innych w rozmiarze jednej stro-
ny 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 czwartej stronie okładki może być wykonany w czterech kolorach: 
niebieskim, żółtym, białym i czarnym. Zamawiający może opłacić reklamę przez 
zamówienie i wykupienie z góry odpowiedniej do ceny ilości egzemplarzy 
kwartalnika. 

Do artykułów i komunikatów z badań należy dołączyć streszczenie w języ-
ku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu); objętość 
streszczeń, wraz z tytułem, do 200 słów. 

Redakcja prosi również o profesjonalne wykonywanie bibliografii na końcu 
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera 
drugiego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (prze-
cinek), wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (przecinek), strony (kropka). 
W cudzysłowie pisze się, zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym 
bez interpunkcji rok i po przecinku numer. Wskazówki te dotyczą również 
przypadku stosowania w tekście klamer [ ] i sporządzania wykazu bibliogra-
                                                 
∗ Wyłącznie w wersji elektronicznej. 
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fii na końcu tekstu, w porządku alfabetycznym nazwisk autorów, przed który-
mi, zgodnie z polskim zwyczajem i przyjętą normą, zawsze muszą być podane 
imiona. Tekst i bibliografię piszemy zawsze z interlinią (odstępem), aby było 
miejsce na adiustację. 

Prosimy Autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia) na-
ukowego, nazwy zakładu pracy, numerów telefonów, dokładnego adresu domo-
wego. 

Materiały (w trzech egzemplarzach wraz z dołączonym nośnikiem elektro-
nicznym przygotowanym w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11 p., 
pliki nie powinny zawierać „linków”) prosimy kierować pod adresem do kores-
pondencji podanym na czwartej stronie okładki, ewentualnie korzystać z prze-
kazu e-mailowego podanego na czwartej stronie okładki (adres do kores-
pondencji). 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów, zmiany 
tytułów. Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy. 
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WARUNKI PRENUMERATY 

 
 

Głównym dystrybutorem jest: 
Warszawska Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Nauk 

Zamówienia krajowe i zagraniczne przyjmujemy drogą e-mail, faxem lub pocztą 
na poniższy adres: 

 
00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8 

tel./fax (0-22) 628-76-14, (0-22) 628-87-77 
e-mail: wdnpan@home.pl 

 
Do ceny prenumeraty doliczane są koszty wysyłki. 

 
 

Zamówienia przyjmują również: 
 
„RUCH” SA 

 Wpłaty na prenumeratę, na okresy kwartalne, przyjmują jednostki kol-
portażowe „RUCH” SA właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora. 

 Przy prenumeracie ze zleceniem wysyłki za granicę do ceny prenumeraty 
doliczane są rzeczywiste koszty wysyłki. Zlecenia na prenumeratę dewi-
zową, przyjmowane od osób zamieszkałych za granicą, realizowane są 
od dowolnego numeru. 

 Wpłaty przyjmuje Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy „RUCH” SA na konto:  
Pekao SA IV O/W-wa 68 1240 1053 1111 0000 0443 0494  
lub kasa Oddziału. 

 Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela 
„RUCH” SA OKDP, 00-958 Warszawa, skrytka pocztowa 12, ul. Jana Kazi-
mierza 31/33 lub telefonicznie: (22) 5328-731, 5328-820, fax: 5328-732, 
Internet: www.ruch.pol.pl; e-mail: prenumerata@okdp.ruch.com.pl 

 Terminy przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczną: do 5.12 
– na I kw. roku następnego, do 5.03 – na II kw. roku bieżącego, do 5.06 
– na III kw., do 5.09 – na IV kw. 

 
POCZTA POLSKA 

 Przedpłaty, bez pobierania dodatkowych opłat, przyjmowane są we wszyst-
kich urzędach pocztowych na terenie całego kraju oraz przez listonoszy, 
gdy dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. 

 Prenumerata obejmuje pełne okresy kalendarzowe bieżącego roku: kwartał, 
półrocze, trzy kwartały, rok. 
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 Terminy przyjmowania przedpłat:  
a) urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pre-

numeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30.11 
– na prenumeratę od I kw. następnego roku, do końca lutego – od II kw., 
do 31.05 – od III kw., do 31.08 – od IV kw.;  

b) wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania 
(siedzibę) prenumeratora przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada, 
lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych 
wyżej. 

 
„KOLPORTER” S.A.,  
„GARMOND PRESS” S.A.,  
„INMEDIO” Sp. z o.o.  
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Wakacyjny numer dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 
(3–4/2008) otwiera artykuł A. Lipki na temat wysoko efektywnego systemu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi (SZZL). Przedstawia w nim m.in. związki pomiędzy 
wybranymi strategiami a ryzykiem, gdyż ono (podobnie jak i koszty jakości) może 
podwyższać lub obniżać efektywność SZZL oraz sposób wyznaczania współczyn-
nika retencji pracowników – miernika efektywności strategii ZZL. W dużym stop-
niu na efektywność strategii personalnej, jak i ogólnej strategii firmy ma także 
wpływ przywództwo i właśnie tej problematyce poświęcone są trzy kolejne arty-
kuły. T. Oleksyn i A.E. Oleksyn przedstawiają wyniki polskich badań wskazujących 
na wysoką percepcję różnic między menedżerami a liderami, co powinno znaleźć 
swój finał w polityce personalnej organizacji, zwłaszcza z sektora przedsiębiorstw. 
Z kolei P. Szwiec zajmuje się relacją łączącą styl kierowania z aktywnością twór-
czą podwładnych, a A. Balcerek omawia ścieżkę rozwoju kompetencji (i umiejęt-
ności) tradycyjnego menedżera do poziomu lidera zmiany. Swego rodzaju podło-
żem dla rozwoju przywództwa, postaw kreatywności i otwartości pracowników 
na zmiany, gotowości do ponoszenia ryzyka etc. jest kultura organizacyjna. Cz. 
Sikorski w artykule, stanowiącym niejako klamrę spinającą poprzednie artykuły, 
prezentuje typologię kultur organizacyjnych ze względu na stosunek ludzi do suk-
cesu zawodowego. Do budowy typologii zastosował dwa kryteria: umiejscowienie 
poczucia kontroli i stosunek do reguł profesjonalnych. Dział „Artykuły” wieńczy 
opracowanie pióra B. Urbaniak stanowiące mocny akord w dyskusji nad przyszło-
ścią zbiorowych stosunków pracy. 

Prezentowany numer jest bogaty w „Komunikaty z badań”. M. Dawid-Sa-
wicka omawia wyniki badań nad 32 czynnikami budującymi zaangażowanie pra-
cowników – ich dobór zasługuje na uwagę, tak, jak i całe badanie. Z kolei R. 
Muster w swoim komunikacie przedstawia ocenę ZZL w publicznych służbach 
zatrudnienia na podstawie badań opinii pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 
w Tychach. Już nie kwestiom instytucjonalnym, ale identyfikacji przyczyn niedo-
pasowania strukturalnego podaży i popytu na pracę poświęcony jest interesujący 
komunikat z badań pióra M. Baron-Pudy. Omawiany dział zamyka komunikat 
z badań (S.J. Smits et al.) nad oceną polsko-amerykańskiego MBA zlokalizowa-
nego w Poznaniu. Pozwoliły one zidentyfikować zadania MBA z punktu widze-
nia studentów. Potencjalnie duża przydatność takich studiów oraz ich popularność 
w Polsce powinna, jak sądzę, zainteresować czytelników i skłonić do lektury tego 
artykułu. Warto przeczytać!
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W dziale „Omówienia. Recenzje” zamieszczamy recenzję podręcznika pod 
redakcją H. Króla i A. Ludwiczyńskiego Zarządzanie zasobami ludzkimi. W kie-
runku kapitału ludzkiego.

A poza tym jak zwykle. W dziale „Z witryny wydawniczej” bogaty zestaw 
literatury przedmiotu, a w „Kronice” dwa sprawozdania: z zakończenia IX edycji 
konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkiego” oraz z konferencji Katedry 
Systemów i Technik Zarządzania AE w Poznaniu pt.: „Dokąd zmierzają przedsię-
biorstwa?”. 

Numer jesienny „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (5/2008) w całości poświę-
cony będzie zagadnieniom związanym z elastycznymi formami zatrudnienia. 
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