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ŁUKASZ SUŁKOWSKI*

OD REDAKtORA NACZELNEGO

Meandry zarządzania międzykulturowego

Rozwój nauk o zarządzaniu na świecie wskazuje na pogłębiającą się specjalizację, 
której towarzyszy stopniowe odchodzenie od sformalizowanych granic dyscyplin ku 
interdyscyplinarnym polom badawczym. To rozhermetyzowanie zarządzania kreuje 
zupełnie nowe obszary zainteresowań na styku różnych nauk. Dobrym przykładem 
może być tutaj właśnie zarządzanie międzykulturowe (Intercultural, Cross ‑cultural 
Management).

Zarządzanie międzykulturowe to względnie nowe pole badawcze eksplorujące 
problemy organizacji i zarządzania z perspektywy procesów kulturowych. Co prawda 
problemy wpływu czynników społecznych towarzyszą naukom o zarządzaniu jeszcze 
od czasów międzywojennych i badań nurtu Human Relations E. Mayo, to jednak kon‑
tekst kultury w zarządzaniu pojawia się dopiero w latach 70. XX wieku za sprawą kla‑
sycznych dzisiaj badań G. Hofstede. Problematyka zarządzania międzykulturowego 
rozwinęła się zatem, z jednej strony z badań wpływu zmiennych kultury społeczeń‑
stwa na funkcjonowanie organizacji i ludzi1, zaś z drugiej związana była z wzrostem 
znaczenia koncepcji kultury i tożsamości organizacyjnej w latach 80. XX wieku2. 
Intercultural Management jest interesującym przykładem pluralizmu poznawczego 

* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Spo‑
łeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Uniwersytet Jagielloński.

1 G. Hofstede, Culture’s Consequences, Sage Publications, Beverly Hills 1984; Ch. Hampden ‑Turner, 
A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998; R.J. House, P. Hanges i A. Ruiz ‑Quintanilla,  GLOBE. The Global Leader‑
ship and Organizational Behavior. Effectiveness: Research Program, w: “Polish Psychological Bulletin” 28(3), 
1997; R. Inglehart, Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 So‑
cieties, Princeton University Press, New Jersey 1997.

2 M.J. Hatch, The Dynamics of Organizational Culture, “Academy of Management Review” nr 18, 1993. 
L. Smircich, Studing Organisations as Cultures, w: G. Morgan, “Beyond Method: Strategies for Social Rese‑
arch”, Beverly Hills ‑London‑New Delhi 1983, s. 160–172; M. Rosen, Coming to the Terms with the field: Un‑
derstanding and Doing Organizational Ethnography, “Journal of Management Studies” nr 28, 1991.
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w naukach o zarządzaniu stanowiącego mariaż pojęć i metod zaczerpniętych z nauk 
humanistycznych i społecznych z dyscyplinami ekonomicznymi.

Wieloznaczność pojęcia kultury oraz inspiracja płynąca z różnych dyscyplin na‑
ukowych powodują, że zarządzanie międzykulturowe jest wąsko wyspecjalizowanym 
obszarem badań, który jednak opiera się na różnych, niewspółmiernych paradyg‑
matach. Badacze wywodzący się z nurtu funkcjonalistycznego w socjologii kultury, 
antropologii i zarządzaniu postrzegają kulturę jako zmienną zależną, którą można 
kształtować zarówno w organizacjach jak i w społeczeństwie. Z tego punktu widzenia 
kultura organizacyjna podlega kontroli i może być traktowana jako instrument za‑
rządzania. Interpretatywiści związani przede wszystkim z socjologią humanistyczną, 
antropologią kulturową i lingwistyką traktują kulturowy kontekst zarządzania przez 
pryzmat aktu działania symbolicznego. M.J. Hatch proponuje opis kultury jako dy‑
namicznego procesu kreowania artefaktów, symboli, założeń i wartości poprzez 
interpretację i symbolizację3. Problemy wyrastające z analiz kultury symbolicznej 
takie jak: konstruowanie tożsamości organizacji i jednostek4 oraz antropologia ży‑
cia codziennego, słowa i języka znajdują coraz szersze odbicie w zarządzaniu5. Kry‑
tyczny nurt zarządzania (Critical Management Studies), wyrastający z neomarksizmu 
i postmodernizmu, ma ambicje demaskatorskie prowadzące do zakwestionowania 
pozornie „obiektywnego” i „naturalnego” statusu fundamentów zarządzania np. po‑
rządku organizacyjnego, władzy kierowniczej, instytucji, praktyk i tożsamości mene‑
dżerskiej6. Kontekst kulturowy to przede wszystkim kanwa władzy organizacyjnej, 
która okrywa praktyki dominacji i przemocy symbolicznej związane ze sprawowa‑
niem władzy. Kluczowe dla wyboru paradygmatu rozumienia kultury w zarządzaniu 
międzykulturowym jest stanowisko poznawcze zorientowane w większym stopniu 
na uniwersalizm albo relatywizm wartości kulturowej. Funkcjonaliści odwołują się 
zazwyczaj do uniwersalistycznych wyjaśnień kontekstu kultury, podczas gdy inter‑
pretatywiści oraz przedstawiciele nurtu krytycznego są częściej relatywistami.

Zarządzanie międzykulturowe rozwija również praktyczne zastosowania zwią‑
zane z zarządzaniem w warunkach wielokulturowych. Oprócz wspomnianych tutaj 
nurtów: interpretatywnego i krytycznego, wzrasta również znaczenie zarządzania 
różnorodnością (diversity management) oraz zarządzania tożsamością organizacyjną 
(organizational identity).

Życzę Państwu inspirującej lektury.

3 M.J. Hatch, The Dynamics of Organizational Culture, “Academy of Management Review”, nr 18, 1993.
4 Organizational Identity, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford Universiy Press, 2004.
5 Text/Work. Representing Organization and Organizing Representation, red. S. LinstedRoutledge, Lon‑

don‑New York, 2003.
6 Alvesson, M and Willmott, H (eds) (2003) Studying Management Critically. London: Sage.
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ADAM StAbRyŁA

W PIęćDZIESIęCIOLECIE 
UZySKANIA DOKtORAtU PRZEZ 
PROfESORA DR. HAb. JERZEGO 

tRZCIENIECKIEGO. DZIAŁALNOść 
NAUKOWO ‑bADAWCZA

Omnes trahimur et ducimur ad 
cognitionis et scientiae cupiditatem.

1

Prof. dr hab. Jerzy Trzcieniecki urodził się dnia 10 maja 1920 roku w Czortkowie 
(województwo tarnopolskie) w rodzinie prawniczej.

Szkołę średnią typu staroklasycznego ukończył w 1938 r. w Stryju. W roku 1939 
brał udział w kampanii wrześniowej, w czasie której został ranny i za którą został od‑
znaczony „Medalem Zwycięstwa i Wolności” oraz „Odznaką Grunwaldzką”. Po woj‑
nie studiował na Akademii Handlowej w Krakowie. Promotorem Jego pracy magi‑
sterskiej pt. Analiza systemów płac był Profesor Stanisław Bieńkowski. Na przełomie 
1948/49 ukończył „rok doktorski” SGH w Warszawie ze specjalizacją „Organizacja 
przedsiębiorstw handlowych”.

W 1947 r. podjął pracę jako asystent w Katedrze Organizacji i Zarządu Przedsię‑
biorstw, a następnie jako adiunkt (1951 r.) w Katedrze Ekonomiki Przemysłu Wyż‑
szej Szkoły Ekonomicznej, prowadził od 1953 r. wykłady z „Organizacji i planowania 
przedsiębiorstwa przemysłowego”, a także „Ekonomiki przemysłu”.

W roku 1953 został prodziekanem Wydziału Przemysłu WSE, a następnie za‑
stępcą profesora tejże Uczelni. W latach 1956–1960 był kierownikiem Studium Za‑
ocznego WSE.
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W roku 1958 uzyskał stypendium Fundacji Forda i przez okres 7 miesięcy na 
przełomie 1958/59 studiował zagadnienia organizacji pracy w uczelniach i przed‑
siębiorstwach Niemieckiej Republiki Federalnej.

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych otrzymał w Wyższej Szkole Eko‑
nomicznej w Krakowie w 1960 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zagadnie‑
nia metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jed‑
nostkowej i małoseryjnej1. W tej samej uczelni uzyskał w 1964 r. stopień naukowy 
docenta (doktora habilitowanego) na podstawie ogólnej oceny dorobku naukowego 
i rozprawy habilitacyjnej pt. Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji 
przedsiębiorstwa przemysłowego.

Od roku 1965 był kierownikiem Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania, a na‑
stępnie został dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Eko‑
nomicznej w Krakowie. Jednocześnie od 1967 do 1971 roku pracował w Zakładzie 
Doświadczalnym Organizacji Przedsiębiorstw „Orgam” przy Instytucie Organizacji 
Przemysłu Maszynowego w Warszawie, na stanowisku dyrektora Oddziału w Kra‑
kowie.

W 1971 r. uchwałą Rady Państwa Profesor Jerzy Trzcieniecki uzyskał tytuł na‑
ukowy profesora nadzwyczajnego, zaś w 1976 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego 
nauk ekonomicznych.

2

Prof. dr hab. Jerzy Trzcieniecki zajmuje od kilkudziesięciu lat czołową pozycję 
w wielu działach nauk o zarządzaniu. Należy on do pokolenia uczonych, którzy wy‑
wodzą swoją twórczość z klasycznej polskiej szkoły zarządzania. Tym niemniej Jego 
prace wybiegają poza ten tradycyjny nurt teorii. W swym dotychczasowym dorobku 
posiada kilkadziesiąt monografii, szereg artykułów i rozpraw, wiele recenzji i prze‑
kładów, a także opracowania projektowe.

Prof. Jerzy Trzcieniecki jest jednak przede wszystkim wysokiej klasy metodolo‑
giem w zakresie badań organizatorskich. Zainteresowanie tymi problemami widoczne 
jest w całej Jego twórczości naukowej, poczynając od pierwszych syntetycznych opra‑
cowań (Organizacja pracy i płacy – 1947, Organizacja przedsiębiorstw – 1950/51, 
Metodyka ustalania normatywów biegów produkcji – 1957), aż po rozprawy, które 
ukazały się w latach sześćdziesiątych (Metoda obserwacji migawkowych w bada‑
niu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego – 1964, Zagadnienia metodyki ba‑
dań organizatorskich – 1967, Metodyka badań organizatorskich jako element analizy 

1 Promotorem przewodu był Profesor Ludwik Mayre, natomiast na recenzentów zostali powołani: Pro‑
fesor Stanisław Guzicki z Politechniki Warszawskiej i Profesor Jerzy Kwejt z SGH (wówczas SGPiS).
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W pięćdziesięciolecie doktoratu profesora dr. hab. Jerzego trzcienieckiego

działalności przedsiębiorstw – 1970). Jego twórczość w tym zakresie cechuje duża in‑
dywidualność, o czym świadczy fakt, że nie wiązał się na stałe z żadnym z prądów czy 
kierunków myśli organizatorskiej, jakie wystąpiły na przestrzeni tego okresu.

Stwierdzenie, że Prof. Jerzy Trzcieniecki poświęcił się w dużej mierze badaniom 
ogólnometodologicznym, może wydawać się zbyt ryzykowne, jako że zdecydowana 
większość Jego prac, z pierwszego ćwierćwiecza działalności naukowej, koncentruje 
się wokół produkcji przemysłowej. Jeśli jednak zgodzić się z poglądem, że o przyna‑
leżności uczonego do danej gałęzi wiedzy decyduje nie tylko sam materiał na jakim 
wypadło mu pracować, lecz przede wszystkim problematyka jaką podjął się rozwią‑
zać, jak również zajmowana pozycja metodologiczna, to należy zgodzić się z faktem, 
że Profesor Jerzy Trzcieniecki reprezentuje dużą częścią swego dorobku naukowego 
dział, który określa się mianem metodyki badań organizatorskich.

Bez wątpienia opracowanie bogatego dorobku naukowego Profesora Jerzego 
Trzcienieckiego, w aspekcie Jego związków z klasyczną szkołą zarządzania i współ‑
czesnymi kierunkami nauk o zarządzaniu nie jest sprawą łatwą. Mimo to spróbujmy 
pokusić się o to w oparciu o tę część dorobku Profesora, którą stanowią Jego prace 
metodologiczne.

Jak już wspomniano, główną i bez wątpienia najbardziej cenną dziedziną ba‑
dań naukowych Profesora Jerzego Trzcienieckiego stanowią prace z zakresu meto‑
dyki badań organizatorskich oraz organizacji pracy. Dociekania naukowe Profesora, 
w pierwszym ćwierćwieczu Jego działalności, idą w trzech zasadniczych kierunkach. 
W kierunku metodyki mierzenia i normowania czasu pracy, w kierunku analizy prze‑
biegów pracy i badania normatywów biegu produkcji oraz w kierunku studiów nad 
teorią i zastosowaniami metody obserwacji migawkowych.

W ramach pierwszego kierunku badań wśród szeregu drobnych artykułów i przy‑
czynków poświęconych analizie normatywów elementarnych (np. Metody czasów ele‑
mentarnych w badaniu i usprawnianiu organizacji – 1961) oraz metodyce mierzenia 
pracy, na szczególną uwagę zasługuje praca pt. Organizacja i planowanie w przed‑
siębiorstwie przemysłowym – 1953, traktująca o założeniach organizacji produkcji 
przemysłowej oraz wcześniej już wymieniona dysertacja doktorska pt. Zagadnienia 
metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednost‑
kowej i małoseryjnej, zawierająca ocenę czynników wpływających na długość cyklu 
produkcyjnego oraz wskazująca na możliwości jego skracania i harmonizacji funk‑
cji procesu produkcji.

Drugi kierunek badań, poświęcony studiom nad strukturą procesów wytwór‑
czych, zapoczątkowała praca napisana wspólnie z Kazimierzem Jędrychem pt. Meto‑
dyka ustalania normatywów biegu produkcji. Profesor zaprezentował w niej koncepcję 
wyznaczenia podstawowych charakterystyk organizacyjno ‑ekonomicznych procesu 
produkcyjnego. W tej grupie prac w następnych latach Profesor Jerzy Trzcieniecki 
opublikował szereg prac przyczynkarskich oraz oryginalną w pomyśle i rozwiązaniu 
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rozprawę pt. Zagadnienia metodyki badań organizatorskich. Przedstawiony w niej 
trójfazowy schemat diagnostyki organizatorskiej, jakkolwiek opiera się na klasycz‑
nych założeniach Le Chateliera i Taylora, stanowi jednak nową propozycję cyklu 
działania zorganizowanego, z uwagi na to, iż w ujęciu Profesora Jerzego Trzcieniec‑
kiego każda faza jest nie tylko odrębną strukturą, ale posiada własną oprawę czasu 
i miejsca oraz obejmuje osobny odcinek procesu wytwarzania2.

Poszukując w omawianej pracy nowych rozwiązań metodologicznych ostatecz‑
nie Profesor Jerzy Trzcieniecki zdecydował się na analizę przebiegu pracy, która ma 
wskazać głównie kolejność powiązań poszczególnych faz procesu pracy. Temu ce‑
lowi ma służyć wprowadzony przez Niego tzw. wskaźnik możliwości zmian organiza‑
cyjnych, który ma wyznaczać zakres czynności określonej jednostki organizacyjnej, 
a także granice podziału przebiegów pracy. Wbrew niektórym teoretykom organi‑
zacji, te dwa rozwiązania nie są przeciwstawne, ale uzupełniają się wzajemnie. Na‑
pisał zresztą o tym wyraźnie sam Autor: „każdy z elementów (komórek) struktury 
organizacyjnej zawiera jakiś cały przebieg względnie jego część. Najmniejszy nawet 
element struktury, stanowisko robocze, zawiera w sobie takie części przebiegów, jak: 
operacje, czynności, ruchy robocze i elementarne. Badanie przebiegu sięga więc da‑
lej w szczegóły organizacji niż badanie zakresu czynności. Na stanowisku roboczym 
schodzą się też oba kierunki badań tak zakresów czynności jak i przebiegów, różniące 
się w zasadzie tylko ujęciem” (Metoda obserwacji migawkowych..., 1964, s. 87).

W okresie lat siedemdziesiątych Profesor Jerzy Trzcieniecki wzbogacił swój warsz‑
tat metodologiczny o prognostyczne badania organizacji, zastrzegając się jednak wy‑
raźnie, iż metoda prognostyczna nie wyklucza diagnostyki organizatorskiej, a o uży‑
ciu tej czy innej metody przesądza jedynie stan obiektu, na którym przeprowadzane 
jest badanie. Nie zmienia to jednak podstawowej konstrukcji badań, bowiem za‑
równo w jednym, jak w drugim przypadku postępowanie organizatorskie zawiera 
fazę projektowania, a zmienia się tylko charakter rozpoznania oraz zakres możliwych 
(koniecznych) do przyjęcia środków, tj. warunków działania. Tym właśnie różni się 
prognostyczne ujęcie Profesora Jerzego Trzcienieckiego od koncepcji systemu ideal‑
nego Geralda Nadlera3, mocno zresztą dyskusyjnego ze względu na pominięcie fazy 
rozpoznania.

Kierunek trzeci, tj. badania nad teorią i zastosowaniami metody obserwacji mi‑
gawkowych, reprezentuje przede wszystkim powoływana już wcześniej rozprawa 

2 Ta odrębność ma charakter względny, to znaczy, że poszczególne fazy są powiązane przyczynowo (tech‑
nologicznie), ale można dla nich wyznaczyć ekonomicznie uzasadnione granice specjalizacji. Umożliwia to 
restrukturyzację procesów, czemu odpowiada idea outsourcingu.

3 Model systemu idealnego Nadlera byłby poprawny metodologicznie, gdyby opierał się na weryfikowal‑
nych hipotezach idealizacyjnych. Przyjęte natomiast przez niego założenie o tzw. „koszcie zerowym” jest nie 
do zaakceptowania, albowiem odpowiadałoby ono formule perpetum mobile.
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pt. Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji przedsiębiorstwa prze‑
mysłowego (1964) oraz inne syntetyczne studium o podobnym tytule. W obu tych 
pracach na podstawie licznych materiałów źródłowych Profesor Jerzy Trzcieniecki 
w sposób przekonywający dowiódł wysokiej efektywności metody obserwacji mi‑
gawkowych w porównaniu z innymi metodami analityczno ‑badawczymi, a przede 
wszystkim wykazał, że migawkowe badanie czasu pracy można wykorzystać w każ‑
dym procesie operacyjnym, nie zaś tylko – jak to zwykło się przeważnie uważać – 
w badaniu przebiegu procesów technologicznych. Zagadnieniom tym poświęcony 
jest obszerny fragment pracy pt. Metodyka badań organizatorskich jako element 
analizy działalności przedsiębiorstwa. Profesor scharakteryzował tu ogólnie rozwój 
i zakres teorii migawkowego badania czasu pracy w ujęciu klasycznym, omówił też 
pierwotne koncepcje Tippeta, Morrowa, de Jonga i Steinhausa, jak również podał 
własne rozwiązanie. Wśród wcześniejszych drobnych artykułów i przyczynków z tej 
dziedziny warto wspomnieć zwłaszcza jeden pt. O stosowaniu metody obserwacji mi‑
gawkowych w przedsiębiorstwie przemysłowym (1955), ze względu na zawarty tam 
cenny materiał źródłowy i trafne obserwacje.

Obok problemów metodologicznych – stanowiących bezsprzecznie optima pars 
jego naukowej twórczości – Profesor Jerzy Trzcieniecki szczególnie żywo interesuje 
się teorią zarządzania, której poświecił wiele wysiłku i jako badacz, i jako popula‑
ryzator wysokiej rangi. Wśród szeregu niewielkich objętościowo artykułów, szki‑
ców, większych rozpraw, wyróżniają się także obszerniejsze i wartościowe publika‑
cje, takie jak: Zarys teorii organizacji i zarządzania (1965 – przygotowany wspólnie 
z Romanem Zderkowskim) oraz Elementy teorii zarządzania (1966 – opracowane 
wspólnie z Szczęsławem Laskowskim), traktujące z dużym znawstwem o wskaza‑
niach i przepisach sprawnego zarządzania, analizie funkcjonalnej oraz stylach kie‑
rowania.

Dużą popularność i poczytność miał podręcznik Elementy teorii organizacji i za‑
rządzania (1966, 1969, 1973), napisany wspólnie z Profesorem Alfredem Czermiń‑
skim. Przeznaczony dla słuchaczy studiów zawodowych i magisterskich w sposób 
przystępny, zwięzły i przejrzysty popularyzował on ówczesne wyniki badań zarówno 
autorów współczesnych, jak i klasyków naukowej organizacji pracy. Kompleksowe 
ujęcie nauki o organizacji, dobra znajomość przedmiotu oraz dojrzałość naukowa 
dodają waloru tej pożytecznej pracy.

W tym miejscu należy też wspomnieć o kontrowersyjnych poglądach na temat 
zakresu teorii organizacji i zarządzania, jakie dały się wówczas zauważyć w polskim 
środowisku akademickim. W przeciwieństwie do centrum warszawskiego, gdzie 
uprawiana była w zasadzie problematyka behawioralna i prakseologiczna, w ośrodku 
krakowskim, reprezentowanym głównie przez Profesora Jerzego Trzcienieckiego, 
przeważał pogląd, iż nowoczesna nauka o organizacji musi wykorzystywać cały 
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szereg oderwanych od siebie nauk i stworzyć platformę, na której rodzić się będą no‑
woczesne kierunki myśli naukowej, powstaną nowe syntetyczne dyscypliny4.

Dziedzinę badań Profesora stanowi również analiza strukturalna oraz cyberne‑
tyczna teoria przedsiębiorstwa. Tym ważnym działom nauki o organizacji poświę‑
cił Profesor Jerzy Trzcieniecki wiele uwagi, przy czym szczególne znaczenie posia‑
dają dwie rozprawy: Zagadnienia budowy struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa 
przemysłowego (1960) oraz Zasady budowy struktur organizacyjnych (1965). Obie te 
prace, choć o skromnej objętości, zajmują wyjątkową pozycję w literaturze polskiej 
z tego zakresu. Po raz pierwszy zostały w nich podważone normatywne koncepcje 
hierarchicznego rozczłonkowania instytucji, jak również przeprowadzono w nich 
w pełni poprawny wywód na temat specjalizacji produkcji.

Profesor Jerzy Trzcieniecki interesował się powstającą (i rozwijaną) wówczas 
teorią systemów. W opublikowanym na ten temat artykule pt. Wpływ ogólnej teorii 
systemów na rozwój teorii organizacji (1970), na tle rozważań podstawowych poka‑
zał w sposób przekonywający, jak cały splot zjawisk pozornie całkowicie od siebie 
oderwanych, można w sposób w pełni adekwatny ująć w jeden spójny kompleks, 
stwarzając równocześnie podstawę oceny i porównania tych zjawisk. Zainteresowa‑
nia w tej dziedzinie znalazły swój wyraz w opracowaniach poświęconych systemom 
zarządzania.

W 1979 r. ukazuje się Projektowanie systemów zarządzania, zaś w kolejnych la‑
tach dalsze pozycje. Są wśród nich nasze wspólne prace, m.in.: Zagadnienia meto‑
dologii badania systemów zarządzania (monografia 1980), Struktura organizacyjna 
jako przedmiot analizy systemowej (artykuł 1985), Zagadnienia badania struktury 
organizacyjnej (artykuł w wersji polskiej i angielskiej 1988), a także – redagowane 
razem z piszącym te słowa – prace zbiorowe: Problemy informacji w organizacji i za‑
rządzaniu (współautorstwo 1980) oraz Metodologiczne aspekty zarządzania (współ‑
autorstwo 1986). Wspólnie redagowaliśmy również podręczniki (będąc zarazem ich 
współautorami), mianowicie: Organizacja i zarządzanie (1982), Organizacja i zarzą‑
dzanie – zarys problematyki (1986), Doskonalenie struktur organizacyjnych – pod‑
stawy teoretyczne (1988).

Profesor Jerzy Trzcieniecki publikuje ponadto szereg artykułów o zróżnicowanej 
problematyce, dowodząc swej znaczącej aktywności i szerokich zainteresowań na‑
ukowych. Są to m.in. następujące pozycje: Zagadnienia strategii projektowania sys‑
temów zarządzania (1986), Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora (1988), 
Organizacja w warunkach postępu technicznego (1988), Zarządzanie badaniami na‑
ukowymi (1990), Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania (1995),  Nauka 
organizacji i zarządzania – garść refleksji (2005).

4 Potwierdza to dzisiaj w całej rozciągłości nazwa dyscypliny: nauki o zarządzaniu, aczkolwiek zadanie 
jej systematyzacji oraz sprawa badań historycznych wymaga jeszcze poważnych prac studialnych.
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W publikacjach tych Profesor Jerzy Trzcieniecki przedstawia pewną ogólną pro‑
jekcję rozwoju nauk o zarządzaniu, ale także w sposób wyraźny formułuje uwagi kry‑
tyczne względem różnych modnych ujęć, jakich sporo w literaturze, a które często 
powielają (pod nowymi nazwami), dawno już wyprowadzone i utrwalone twierdze‑
nia, koncepcje oraz modele. Dał temu wyraz w wykładzie (z okazji nadania Mu ty‑
tułu doktora honoris causa, 2005), wypowiadając następującą konkluzję: „...Można 
więc byłoby prześledzić, które z dawnych stwierdzeń i teorii ciągle są jeszcze aktu‑
alne, i wtedy może się okazać, że nie stoimy na rozdrożu, lecz, że dawne twierdze‑
nia wskazują nam kierunek dalszego rozwoju naszej nauki. Istnieje tylko jeden nie‑
odzowny warunek – twierdzenia te trzeba znać” (podkr. A.S.).

W ramach krótkiego szkicu trudno oczywiście omówić wszystkie prace i kierunki 
zainteresowań Profesora. Trzeba jednak zaznaczyć, iż obok wymienionych dziedzin 
w niemałym stopniu pociąga Go także ergonomia i praktyczna działalność projek‑
towa. Zajmował się również tłumaczeniem dzieł Schmidtkego, Kaminsky’ego i Hilfa, 
dając tym samym jeszcze jedno świadectwo dużej erudycji i twórczej inwencji.

Kończąc ten syntetyczny przegląd twórczości naukowej Profesora Jerzego Trzcie‑
nieckiego, jeszcze raz trzeba podkreślić, iż zasadniczą część prac badawczych kra‑
kowskiego uczonego należy zaliczyć do kategorii studiów z zakresu metodologii ba‑
dań organizatorskich.

Większości z tych prac przyświeca bowiem myśl, której dał On wyraz we wstępie 
do swej pracy habilitacyjnej pisząc „...O wielkości wysiłku koniecznego dla wyko‑
nania pewnej pracy, a często też i o ostatecznym jej wyniku decyduje w zasadniczy 
sposób dobór właściwego narzędzia. W pracy badawczej, związanej z jakąkolwiek 
dyscypliną naukową, rolę takich narzędzi spełniają różnego rodzaju metody i tech‑
niki badania. Ich właściwy dobór i umiejętność ich zastosowania decydują często 
o wyniku całego prowadzonego badania”. Przytoczone tu stwierdzenie należy wła‑
śnie traktować jako credo metodologa. Profesor Jerzy Trzcieniecki stał się bada‑
czem problemów metodologicznych przez uprawianie „organizacji i zarządzania” 
w sposób kompleksowy oraz umiejętność ujawniania ogniw łączących poszcze‑
gólne dyscypliny tego szczególnie złożonego systemu naukowego, jaki tworzą na‑
uki o zarządzaniu.

Charakterystyczną cechą prac naukowych Profesora Jerzego Trzcienieckiego jest 
wreszcie ich silny związek z aktualnymi tendencjami współczesnych badań nad sys‑
temami zarządzania oraz dążność do praktycznej weryfikacji swych poglądów ogól‑
noteoretycznych. Wysoką rangę swych prac, Profesor zawdzięcza właśnie ich głębo‑
kiemu osadzeniu w sferze praktyki przemysłowej, której gruntowna znajomość stała 
się dla Niego ważną bazą porównawczą. Uchroniła Go od błędnych i fałszywych in‑
terpretacji oraz pozwoliła na szerokie i wielopłaszczyznowe traktowanie podjętych 
problemów metodologicznych.
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Podsumowując osiągnięcia pracy naukowo ‑badawczej Profesora Jerzego Trzcie‑
nieckiego, trzeba przede wszystkim podkreślić, iż jest On jednym z najbardziej 
wszechstronnych znawców nauk o zarządzaniu, jacy w minionym okresie zajmo‑
wali katedry akademickie w naszym kraju. W szczególności jest znamienitym bada‑
czem problemów metodologicznych, przez uprawianie tej gałęzi wiedzy w sposób 
kompleksowy, przez umiejętność ujawniania ogniw łączących różne działy i dyscy‑
pliny naukowe, pozornie oderwane od siebie. To właśnie sprawiło, że specjalizując 
się w zakresie badań organizatorskich oraz w analizie strukturalnej i systemowej, 
zjednoczył te dziedziny w jedną całość.

Będąc bardzo dobrym znawcą teorii organizacji i zarządzania, mimo że mógł 
i miał prawo narzucać swym młodszym pracownikom określoną problematykę ba‑
dawczą nigdy tego nie czynił. Przeciwnie, umie szanować cudze, odmienne zamiło‑
wania, nie ingerować, nie dawać odczuć w sposób natarczywy swej naukowej opieki. 
I chyba tutaj należą Mu się słowa szczególnej wdzięczności od tych, których zain‑
teresowań nie kierował na inne tory i których swym ex officio nadzorem nie krę‑
pował i nie zrażał. Być może na tę, pełną wyrozumienia postawę Profesora Jerzego 
Trzcienieckiego wpłynęło w jakimś stopniu Jego doświadczenie osobiste. Sam jest 
przecież niezwykle wdzięczny swojemu mistrzowi Profesorowi Stanisławowi Bień‑
kowskiemu za pozostawienie Mu tej wolności, dzięki której mógł rozwinąć własne 
indywidualne zamiłowania.

Jako dydaktyk wykazuje tę samą staranność i wszechstronne organizatorskie przy‑
gotowanie, które cechuje Jego prace naukowe. Wykłady zawsze starannie przygoto‑
wane, interesujące, oparte z jednej strony na najnowszych opracowaniach, z drugiej 
na własnej lekturze i znajomości przedmiotu, wzbogacone ponadto doświadczeniem 
praktycznym. Toteż nigdy nie mógł i nie uskarża się na brak słuchaczy i seminarzy‑
stów. Tych ostatnich zwłaszcza wdraża do pracy rzetelnej i gruntownej, podsycając 
ich ambicje twórcze, służąc im ofiarnie radą i pomocą, a niejednokrotnie dostarcza‑
jąc literatury przedmiotu.

Niezależnie od swej działalności naukowej Profesor Jerzy Trzcieniecki dał się rów‑
nież poznać jako dobry administrator, udowadniając, iż praca w Uczelni na jakim‑
kolwiek odcinku jest Jego powołaniem życiowym. Potrafił przy tym zachować wła‑
ściwy dystans wobec różnego typu administracyjnych obowiązków; żadnego z nich 
nie lekceważył, niczego nie zaniedbywał, ale szczęśliwie unikał popadania w biuro‑
krację. Daleki od zarozumiałości, rzeczowy i energiczny używał swej władzy dla lu‑
dzi, a nie przeciw ludziom, nie odgradzając się od nich ani sztucznym autorytetem, 
ani też barierą przepisów.
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Życzliwy stosunek do innych, nacechowany dużym szacunkiem dla człowieka 
i jego pracy w ogóle, pogodne usposobienie nie pozbawione swoistego poczucia hu‑
moru, całkowita bezpośredniość i bezpretensjonalność sprawiły, iż jako człowiek 
budzi uczucia sympatii, przyjaźni i przywiązania. Tym samym stanowi przykład no‑
woczesnego uczonego, w najlepszym rozumieniu tego słowa.



Adam Stabryła

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142)16



 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142) 17

EWA GRANDyS*

MEtODA bADANIA ZMIAN 
W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

 
Wprowadzenie

Zarządzanie produkcją zajmuje najniższy szczebel w hierarchicznym podziale 
wiedzy o zarządzaniu, po zarządzaniu organizacją i przedsiębiorstwem. Nie depre‑
cjonuje to jednak jego znaczenia, szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej świata. 
Tylko dzięki poszukiwaniu nowych rozwiązań teoretycznych w zarządzaniu będzie 
możliwy radykalny rozwój gospodarczy. Efekt ten nie zostanie uzyskany przez ewo‑
lucyjny rozwój dotychczas stosowanych metod zarządzania produkcją.

Opracowana metoda Drzewa Kontroli Procesu Produkcji (DKPP) została utwo‑
rzona w oparciu o teorię grafów i służy do badania zmian pojawiających się podczas 
realizacji procesu. Jej nazwa podkreśla wykorzystanie autorskiego modelu zarządza‑
nia produkcją w postaci drzewa skierowanego do korzenia [4]. Model ten zawiera 
informacje na temat następstwa czynności w procesie, czasu rozpoczynania jego po‑
szczególnych składowych, oczekiwanych czasów trwania czynności oraz następstw 
przyczynowo ‑skutkowych pomiędzy nimi. Jego konstrukcja zostanie pokrótce omó‑
wiona w treści artykułu. Metoda zarządzania produkcją utworzona w oparciu o ten 
model powinna poprawić efektywność przedsiębiorstw funkcjonujących w warun‑
kach turbulencji. Warunki te w obecnych czasach stają się normą, o czym mówi 
raport Global Trends 2025, opracowany przez National Intelligence Council [10]. 
Ukazuje on nie tylko problemy, lecz także okazje pojawiające się jako skutek zmian 
nieplanowanych.

Dla przeprowadzenia badań dokonano wyboru ujęcia procesowego, bowiem sta‑
nowi ono punkt wyjścia do zmiany orientacji, z doskonalenia funkcji przedsiębiorstwa 

* Dr inż. Ewa Grandys, adiunkt, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
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na doskonalenie procesów [12, s. 60]. Podejście to pozwala też odejść od tradycyjnych 
metod zarządzania, koncentrujących się na elementarnych czynnościach i zastąpie‑
niu ich całościowym spojrzeniem na proces oraz na potrzebę jego kompleksowego 
doskonalenia [9, s. 265]. Ponadto ujęcie procesowe eksponuje organizacje (przed‑
siębiorstwa, instytucje) w formule dynamicznej i integratywnej [13, s. 147]. Wybór 
takiego podejścia dla prowadzonych prac można podsumować oceną P.F. Druckera 
[2, s. 81], który badania nad modyfikacją procesu nazywa programowym badaniem 
naukowym (w przeciwieństwie do „czystych badań naukowych”). Twierdzi on, że 
badania te pozwalają wskazać „słabe ogniwo”, które trzeba dostrzec i zdefiniować, 
by w ten sposób utworzyć nową wiedzę.

Obszarem prowadzonych badań było zarządzanie produkcją wyrobów o krótkim 
cyklu życia [7, s. 328–330] charakteryzujących się między innymi:

zdeterminowanym momentem rozpoczęcia i zakończenia podprocesu sprzedaży,  �

który wyznaczają uwarunkowania obiektywne (zmiana pór roku, mody etc.),
podatnością procesu na zmiany uwarunkowań (egzogenicznych i endogenicz‑ �

nych), które mogą powodować opóźnienia planowanego terminu jego ukoń‑
czenia.
Czas realizacji procesu jest więc parametrem wiodącym zarządzania produkcją 

omawianej grupy produktów. Powinien on podlegać ciągłej kontroli, co umożliwia 
opracowana metoda. Przykładem produktów o krótkim cyklu życia są: odzież, obu‑
wie etc. Czas trwania tego cyklu wyznacza design, nierozerwalnie związany ze zmie‑
niającymi się porami roku oraz kanonami mody. Ocena konsekwencji zmienności 
uwarunkowań na realizację procesu oraz opracowanie metody zapobiegania tym 
konsekwencjom w zarządzaniu produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia, było ce‑
lem prac badawczych. Jego osiągnięcie dokonano przez weryfikację następujących 
hipotez:
1. Zmiany uwarunkowań realizacji procesu produkcji wyrobów o krótkich cyklach 

życia mają negatywny wpływ na zarządzanie produkcją, gdy powodują opóźnie‑
nie planowanego terminu zakończenia procesu.

2. Badanie zmian w zarządzaniu produkcją oraz możliwość weryfikacji najdłuższej 
drogi procesu podczas jego realizacji pozwala ograniczać, a nawet eliminować 
negatywne skutki tych zmian.

Tak sformułowane hipotezy są predykcyjne, czyli spełniają kryterium naukowo‑
ści. Dla udowodnienia, że zmiany uwarunkowań realizacji procesu produkcji mają 
negatywny wpływ na zarządzanie produkcją (eksplanandum), odwołano się do teorii 
grafów, która spełnia warunki eksplanansa. Zweryfikowania hipotez dokonano po‑
przez utworzenie modelu procesu oraz metody DKPP badania zmian w zarządzaniu 
produkcją wyrobów o krótkich cyklach życia.
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Konstrukcja modelu procesu produkcji 
w oparciu o teorię grafów

Do konstrukcji modelu zarządzania produkcją została wykorzystana teoria gra‑
fów, a w szczególności drzewo skierowane do korzenia. Jest ono adekwatne dla zobra‑
zowania procesu wytwarzania wyrobu o krótkim cyklu życia, którego uruchomienie 
nie inicjują zawarte kontrakty. Potrzeby rynku określane są na podstawie wyników 
oceny możliwości sprzedaży produktu, poprzez posiadaną lub dostępną sieć dystry‑
bucji. Zarządzanie produkcją takich wyrobów rozpoczyna wiele niezależnych sta‑
nów początkowych zachodzących w odpowiednim momencie. Konstrukcję modelu 
poprzedziły założenia [4], z których kluczowe to:

każdemu wierzchołkowi  � u można przypisać pary liczb p(u) i q(u), których war‑
tości określają odpowiednio moment najwcześniejszego i najpóźniejszego moż‑
liwego zaistnienia czynności o początku u,
dla korzenia drzewa  � w momenty najwcześniejszego i najpóźniejszego możliwego 
zaistnienia tego stanu są sobie równe, czyli p(w) = q(w).
Zasadność drugiego założenia wykazał model cyklu produkcji dla wyrobów 

o krótkim cyklu życia [5, s. 143] inicjowany przez stan wrażliwy (termin udostęp‑
nienia informacji o kierunkach rozwoju mody na nowy sezon). Cykl kończy również 
stan wrażliwy (wycofanie pozostałości kolekcji sezonowej z rynku wraz ze zmienia‑
jącą się porą roku).

Procedura konstrukcji modelu zarządzania produkcją składała się z następują‑
cych etapów:
1. Empiryczna agregacja czynności składających się na proces.
2. Zweryfikowanie ich wzajemnego następstwa metodą Altszulera.
3. Utworzenie harmonogramu czynności i określenie czasu ich trwania.
4. Konstrukcja modelu zarządzania produkcją w oparciu o teorię grafów.

Agregacja czynności składających się na proces oraz określenie czasu ich trwania 
było wynikiem długoletnich badań własnych, prowadzonych w przedsiębiorstwach 
wytwarzających produkty o krótkim cyklu życia. Ustalenie następstwa czynności 
było niezbędne, bowiem strzałki w grafie skierowanym prowadzą od czynności o nu‑
merze niższym do czynności o numerze wyższym. W tym celu wykorzystano algo‑
rytm Altszulera – metody rozwiązywania problemów (Theory of Invenitive Problem 
 Solving) [3, s. 25–27]. Dla zwartości artykułu zaprezentujmy zastosowaną metodę 
na przykładzie podprocesu projektowania wzorów do kolekcji (rys. 1). Po sprawdze‑
niu następstwa zdarzeń metodą Altszulera dla każdej sekwencji czynności, utwo‑
rzono harmonogram w postaci tabelarycznej, który obejmował wykaz realizowa‑
nych czynności i czas ich trwania oraz wskazywał czynności poprzednie każdej 
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z nich.  Fragment tego harmonogramu, obejmujący podproces kreowania kolekcji 
sezonowej prezentuje tabela 1.

tabela 1.  Harmonogram czynności podprocesu kreowania kolekcji sezonowej

Lp. Wykaz realizowanych czynności
Czas trwania 

(dni)
Czynności 
poprzednie

 1 Analiza potrzeb i oczekiwań rynku 28 –

 2
Pozyskanie wytycznych do projektowania, tworzonych przez 
kreatorów mody

7 –

 3
Analiza oferty dostawców tkanin i dodatków oraz możliwości 
techniczno ‑technologicznych wykonania wzoru odzieży

28 –

 4 Tworzenie projektów wariantowych wzorów odzieży 22 1, 2, 3

 5 Ocena estetyczna projektów rysunkowych 1 4

 6
Przekazanie akceptowanych projektów do realizacji przez 
Wzorcownię

1 5

 7 Określenie potrzeb materiałowych do wykonania wzoru 5 –

 8
Konfrontacja potrzeb materiałowych z ofertą rynkową. Analiza 
porównawcza warunków realizacji dostaw

28 –

 9
Wybór tkanin. Zamówienie kuponów i dodatków do wykonania 
wzorów

5 7, 8

10 Realizacja zamówień i ich ocena metrologiczna 28 9

11 Przyjęcie materiałów do magazynu. Założenie ewidencji 1 10

12
Konstrukcja szablonów wzorcowych i utworzenie wykazu elementów 
składowych kompletu

20 6

13
Transport materiałów do Wzorcowni. Ich krojenie i ewentualnie 
podklejanie wykrojów. Określenie orientacyjnego zużycia 
jednostkowego

7 11, 12

14 Transport dodatków nie krojonych do Wzorcowni 1 –

15 Konfekcjonowanie wzoru, przymiarki i ew. korekta. 27 13, 14

16 Obliczenie kosztów materiałowych wykonania wzoru. 7 –

17 Obliczenie pracochłonności wykonania wzoru i jego kosztów. 27 –

18 Informacja o wskaźniku kosztów stałych przedsiębiorstwa. 1 –

19 Obliczenie łącznych kosztów wytworzenia wzoru. 5 16, 17, 18

20 Przygotowanie propozycji ceny ofertowej dla wzoru. 5 19

21
Ocena estetyki i funkcjonalności wzoru – decyzja o przyjęciu wzoru 
do kolekcji sezonowej. Ustalenie jego ceny ofertowej

1 15, 20

22
Gotowa kolekcja sezonowa. Określanie ilości produkowanych 
wyrobów wg jednego wzoru (w kolorach i rozmiarach)

74 21

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Zaprojektowanie kolekcji sezonowej.

1. Analiza potrzeb i oczekiwań rynku.

2. Pozyskanie bieżących informacji o wytycznych kierunkowych do projektowania.

3. Analiza oferty dostawców tkaniny i dodatków do konfekcjonowania oraz
możliwości techniczno-technologicznych wykonania wzoru.

4. Projektowanie wariantowe wzorów odzieży.

5. Komisja Rysunkowa - ocena projektów odzieży przez uprawnione gremium.

6. Przekazanie projektu do realizacji przez Wzorcownię. Omówienie szczegółów
realizacji między konstruktorem a projektantem.

Decyzja

Zadanie

Analiza

Ocena

Decyzja
NIE

TAK

Rysunek 1. Przykład algorytmu projektowania modeli kolekcji sezonowej odzieży

Źródło: Opracowanie własne.

Przyjęta procedura konstrukcji modelu zarządzania produkcją pozwoliła na jego 
utworzenie przy wykorzystaniu teorii grafów. Dla przejrzystości przedstawmy naj‑
pierw fragment modelu, obejmujący czynności zawarte w tab. 1. Korzeń drzewa 
prezentowanego na rys. 2 stanowi gotowa kolekcja sezonowa (po panelach konsu‑
menckich, pokazach etc.), która była podstawą zawierania umów handlowych oraz 
suwerennych decyzji przedsiębiorstwa określających ilości produkowanych wyrobów 
wg każdego wzoru z kolekcji.
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Rysunek 2.  Model zarządzania produkcją (podproces kreowania 
kolekcji sezonowej)

Źródło: Opracowanie własne.

Uruchomienie podprocesu wytwarzania wyrobów poprzedzały kolejne podpro‑
cesy: planowania operatywnego (czynności między wierzchołkami 47–51), opraco‑
wania dokumentacji techniczno ‑technologicznej wykonywania wykrojów (23–31, 
38–41) i ich konfekcjonowania (42–46) oraz podproces zaopatrzenia materiałowego 
(32–37). Wierzchołek 52 integruje tak utworzone gałęzie modelu, czyli określa stan 
po zakończeniu czynności podprocesów poprzedzających wytwarzanie produktu 
(52–59). Dla zwięzłości artykułu skomentujmy wyłącznie kilka ostatnich czynno‑
ści. Elementy składowe produktu transportowane są do podwykonawcy lub alter‑
natywnie do zespołów produkcyjnych przedsiębiorstwa (52–53). Określa to plan 
operatywny. Przy konstrukcji modelu procesu przyjęto, że wierzchołki od 53 do 57 
inicjują czynności realizowane przez krojownię, a wierzchołek 58 (integrujący wy‑
kroje i dokumentację techniczno ‑technologiczną ich konfekcjonowania) to stan 
rozpoczynający czynności wytwarzania produktu przez szwalnię. Cykl produkcji 
kończy podproces sprzedaży produktu (59–60). Tak utworzony model zarządzania 
produkcją prezentuje rys. 3.
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Rysunek 3.  Model zarządzania produkcją (podprocesy: planowania 
operatywnego, zaopatrzenia materiałowego, opracowania 
dokumentacji techniczno ‑technologicznej oraz wykonania produktu)

Źródło: Opracowanie własne.
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Prezentacja graficzna kilkudziesięciu elementarnych czynności konfekcjonowa‑
nia elementów składowych wyrobu, utworzyłaby kolejną gałąź drzewa. Ich agregat 
w postaci czynności 58–59 jest wystarczający do potrzeb opracowania metody bada‑
nia zmian w zarządzaniu produkcją. Analogicznie podproces sprzedaży składający 
się z wielu czynności elementarnych obrazuje krawędź 59–60. Szczegółowa analiza 
jego struktury nie ma wpływu na tworzoną metodę DKPP.

Wyznaczanie dróg wrażliwych 
w modelu zarządzania produkcją

Droga wrażliwa (najdłuższa) determinuje czas trwania procesu produkcji. Każde 
drzewo zawiera co najmniej jedną drogę wrażliwą, ale istnieje teoretyczna możliwość, 
że każda droga prowadząca od liścia do korzenia jest drogą wrażliwą. Wtedy czas 
niezbędny do realizacji procesu zostanie przekroczony w wyniku wydłużenia czasu 
trwania dowolnej czynności.

Zaprezentujmy procedurę wyznaczania dróg wrażliwych we wcześniej utworzo‑
nym modelu zarządzania produkcją. Korzeń takiego drzewa określa wierzchołek w, 
czyli zdarzenie kończące proces. Wśród stanów bezpośrednio go poprzedzających 
istnieje taki stan u, dla którego rezerwa czasowa r(u) jest równa 0. Gdyby wszystkie 
stany poprzedzające stan w miały dodatnie rezerwy czasowe, to wówczas także re‑
zerwa czasowa stanu w byłaby dodatnia. Jest to sprzeczne z założeniem przyjętym 
przy konstrukcji modelu, że:

p(w) = q(w), czyli r(w) = 0

gdzie: p(w) – moment najwcześniejszego, możliwego zaistnienia stanu w,
q(w) – moment najpóźniejszego, możliwego zaistnienia stanu w,
r(w) – rezerwa czasowa stanu w.

Powtarzając powyższe rozumowanie dla stanu u oraz dla stanów bezpośrednio 
go poprzedzających, wnioskujemy o istnieniu stanu v poprzedzającego stan u, dla 
którego r(v) = 0. Postępowanie to należy kontynuować aż do momentu, gdy stanem 
bez rezerwy czasu okaże się któryś ze stanów początkowych procesu (nazwijmy go 
wierzchołkiem a). Drogę o początku a i końcu w nazywać będziemy drogą wrażliwą. 
Tak więc w modelu zarządzania produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia każdy 
stan leżący na drodze wrażliwej jest stanem wrażliwym, a w szczególności stan po‑
czątkowy a.

Podczas wyznaczania drogi wrażliwej może się okazać, że rozpatrywany stan 
wrażliwy u jest poprzedzony przez kilka stanów wrażliwych. Wówczas przez stan 
u przechodzi więcej niż jedna droga wrażliwa. Początek każdej z tych dróg jest 
również stanem wrażliwym. W tych warunkach liczba dróg wrażliwych w modelu 
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zarządzania produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia jest równa liczbie wrażliwych 
stanów początkowych.

badanie zmian w zarządzaniu produkcją 
wyrobów o krótkim cyklu życia

Zarządzanie produkcją odbywa się w zmiennych warunkach egzo‑ i endogenicz‑
nych. Wówczas opóźnienie jakiegoś stanu u w stosunku do chwili p(u) może nastą‑
pić gdy:

jeden ze stanów bezpośrednio poprzedzających stan  � u, na przykład stan a, nastą‑
pił później niż w chwili p(a),
jedna z czynności bezpośrednio poprzedzająca stan  � u, na przykład czynność a‑u, 
została wykonana w czasie dłuższym niż t(a‑u),

oraz może być konsekwencją wydłużenia dowolnej czynności bezpośrednio lub nie‑
bezpośrednio poprzedzających stan a (tak więc również stan u).

Opóźnienie momentu wystąpienia stanu u może (ale nie musi) prowadzić do 
opóźnienia terminu realizacji procesu produkcji. W ogólnym przypadku opóźnienie 
realizacji procesu produkcji zdarzy się jedynie wówczas, gdy opóźnienie momentu 
u wpłynie na moment zaistnienia najbliższego stanu wrażliwego, leżącego na drodze 
łączącej stan u z korzeniem drzewa. Może się jednak zdarzyć, że opóźnienie zostanie 
„wygaszone” przez rezerwy czasu stanów następujących po stanie u. W tych warun‑
kach algorytm kontroli procesu produkcji powinien traktować model zarządzania 
produkcją jako strukturę dynamiczną i uwzględniać na bieżąco zmiany czasu wy‑
konania poszczególnych czynności w stosunku do czasu planowanego. Szczególnie 
powinno to dotyczyć czynności o wydłużonym czasie trwania. W przypadku zagro‑
żenia realizacji procesu produkcji w zaplanowanym terminie musi zostać „wszczęty 
alarm”, a zmiany czasów wykonania czynności nie stanowiące zagrożenia momentu 
zakończenia procesu powinny być jedynie uwzględnione przez DKPP, ale nie po‑
winny wzbudzać „alarmu”. Te cechy algorytmu pozwolą zarządzającemu produkcją 
podjąć decyzje, których realizacja przeciwdziałać będzie zagrożeniom wynikającym 
z opóźnienia terminu zakończenia procesu.

Zakładamy, że utworzony został model zarządzania produkcją w postaci drzewa 
skierowanego, w którym korzeń kończy proces produkcji, liście są stanem początko‑
wym sekwencji czynności procesu, wierzchołki odpowiadają zdarzeniom, a krawę‑
dzie czynnościom procesu pomiędzy zdarzeniami. Dane są również czasy wykony‑
wania poszczególnych czynności oraz momenty, w których powinny zaistnieć stany 
początkowe sekwencji czynności. Zgodnie z wcześniej przyjętymi oznaczeniami, 
czas wykonania czynności przeprowadzającej stan a w stan b oznaczymy t(a‑b), zaś 
czas najwcześniejszego możliwego zaistnienia stanu u oznaczmy p(u). Dane są więc 



Ewa Grandys

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142)26

p(u) dla każdego liścia drzewa, który nie jest korzeniem oraz czasy t(a‑b) dla każdej 
krawędzi a‑b. Dla tak utworzonego modelu zarządzania produkcją zostaną zapro‑
ponowane algorytmy wyznaczania p(ai), q(w), q(a). Będą one użyteczne, gdy mo‑
del zarządzania produkcją poddany zostanie działaniu zmiennych w czasie realizacji 
procesu. Wyjaśnijmy przyjęte oznaczenia:

p( � ai) to moment najwcześniejszego dopuszczalnego rozpoczęcia czynności, której 
początkiem jest wierzchołek ai; określać go będzie proponowany dalej wzór (1),
q( � w) to moment najpóźniejszego dopuszczalnego zakończenia czynności w koń‑
czącej proces; określać ją będzie proponowany dalej wzór (2),
q( � a) to moment najpóźniejszego dopuszczalnego zakończenia czynności, której 
początkiem jest wierzchołek a; określać go będzie proponowany dalej wzór (3).
Zaproponujmy metodę obliczenia czasu p(u) dla wierzchołka u, który nie jest li‑

ściem drzewa. Dziećmi tego wierzchołka są stany a1,…, ak, bezpośrednio poprzedza‑
jące wierzchołek u w drzewie zorientowanym do korzenia. Wówczas przyjmujemy:

 p(u) = max {p(ai) + t(ai‑u) dla i = 1,…, k} (1)

gdzie:
p(u) –  moment najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia czynności, której począt‑

kiem jest wierzchołek u,
p(ai) –  moment najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia czynności, której począt‑

kiem jest wierzchołek ai, poprzedzający wierzchołek u,
t(ai‑u) –  czas wykonania czynności pomiędzy wierzchołkami ai oraz u.

Ta reguła pozwala wyznaczyć momenty p(u) najpierw dla stanów następujących 
bezpo ‑średnio po stanach początkowych, a potem rekurencyjnie dla wszystkich wę‑
złów drzewa.

Niech w oznacza stan będący korzeniem drzewa. Moment p(w) oznacza najwcze‑
śniejszy moment zakończenia procesu produkcji. Jeżeli T jest zaplanowanym termi‑
nem ukończenia procesu, to zostanie on ukończony zgodnie z oczekiwaniami, jeżeli 
zachodzi nierówność:

p(w) ≤ T

W przeciwnym razie zaplanowany termin nie zostanie dotrzymany. Wówczas 
konieczna jest weryfikacja procesu, czyli rekonstrukcja modelu zarządzania pro‑
dukcją.

Następnie wyznaczymy moment najpóźniejszego zaistnienia stanu q(w) dla ko‑
rzenia drzewa w. Z założeń przyjętych do konstrukcji modelu zarządzania produk‑
cją wynika, że stan q(w) = T oraz że:

 p(w) = q(w) (2)

gdzie:
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p(w) –  moment najwcześniejszego, możliwego zaistnienia stanu w,
q(w) –  moment najpóźniejszego, możliwego zaistnienia stanu w

Jeżeli równość (2) nie zachodzi to spełnić ten warunek można wprowadzając stan 
fikcyjny w′ przyjmując p(w′) = T oraz t(w‑w′) = T – p(w). Czas t(w‑w′) ukazuje war‑
tość przesunięcia terminu zakończenia procesu produkcji, a ze wzoru (2) wynika, że 
w jest on stanem wrażliwym. Dodajmy, że określony został moment q(u) dla stanu u 
oraz, że stan a poprzedza bezpośrednio stan u w orientacji drzewa skierowanego do 
korzenia. Wówczas definiujemy q(a) za pomocą równości:

 q(a) = q(u) – t(a‑u) (3)

gdzie:
q(a) –  moment najpóźniejszego dopuszczalnego zakończenia czynności, której po‑

czątek stanowi wierzchołek a, poprzedzający wierzchołek u,
q(u) –  moment najpóźniejszego dopuszczalnego zakończenia czynności, której po‑

czątek stanowi wierzchołek u,
t(a‑u) –  czas wykonania czynności pomiędzy wierzchołkami a oraz u.

Zwróćmy uwagę, że wartość liczbowa po prawej stronie równości (3) jest okre‑
ślona jednoznacznie, ponieważ jest tylko jedna krawędź o początku a i końcu u. 
Nie ma więc potrzeby zastosowania we wzorze operatora minimum/maksimum. 
Wzór (3) umożliwia wyznaczanie rekurencyjne czasu q(u) dla każdego wierzchołka 
drzewa, co jest niezbędne przy monitorowaniu zmian w metodzie DKPP.

Tak więc dla każdego wierzchołka zostały wyznaczone p(u) i q(u) oraz p(u) ≤ q(u). 
Tak jak po‑przednio zakładamy również, że p(w) = q(w) dla korzenia w modelu za‑
rządzania produkcją, a przebieg czasu trwania poszczególnych czynności podlega 
bieżącej kontroli. Wszelkie odstępstwa od zaplanowanego czasu realizacji powodują 
natychmiastową korektę danych zawartych w modelu. Wydłużenie czasu trwania 
czynności procesu może (nie musi) prowa dzić do opóźnienia terminu jego zakoń‑
czenia. Jeżeli takie zagrożenie istnieje, to w modelu zostanie wygenerowana (przez 
porównanie z czasem planowanym) informacja alarmująca.

Przyjmijmy, że czynność a‑x została wykonana w czasie t′(a‑x), dłuższym od 
zaplano ‑wanego dla tej czynności czasu t(a‑x) o n jednostek. Zachodzi wówczas na‑
stępująca równość:

t′(a‑x) = t(a‑x) + n

Zakładamy też, że dla czynności poprzedzającej stan a nie zaistniały żadne opóź‑
nienia, czyli, że czynność a‑x rozpoczęła się w momencie p(a). Przyjmijmy ponadto, 
że droga łącząca czynność x z korzeniem drzewa odwróconego (który jest mode‑
lem zarządzania produkcją) przechodzi kolejno przez czynności y1, y2,…, yk, a więc 
droga taka ma postać:
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x – y1– y2 –…– yk – w

Przy tych założeniach będzie zachodziła dokładnie jedna z trzech następujących 
możliwości:
1° p(a) + t(a‑x) + n ≤ p(x)
2° p(x) < p(a) + t(a‑x) + n ≤ q(x)
3° q(x) < p(a) + t(a‑x) + n

Dokonajmy analizy ich konsekwencji oraz określmy procedury postępowania 
w każdym wymienionym przypadków.

Ad 1° Nie istnieje żadne zagrożenie dla terminu realizacji procesu, gdyż czyn‑
ność a‑x, pomimo że wykonana została w wydłużonym czasie, zakończy się przed 
momentem najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia czynności y1, czyli przed mo‑
mentem zaistnienia stanu x. Model zarządzania produkcją w postaci drzewa odwró‑
conego do korzenia nie wymaga modyfikacji oprócz zastąpienia czasu t(a‑x) przez 
czas t′(a‑x) = t(a‑x) + n. Osoba zarządzająca procesem nie musi być informowana 
o zaistniałym zdarzeniu.

Ad 2° Nie ma bezpośredniego zagrożenia opóźnienia dla terminu zakończe‑
nia realizacji procesu. Istnieje bowiem rezerwa czasu r(x) = q(x) – p(x) dla stanu x 
i czynność a‑x zakończy się nie później niż w momencie q(x) najpóźniejszego do‑
puszczalnego rozpoczęcia czynności x‑y1. Model zarządzania produkcją wymaga 
następujących modyfikacji:
(i) czas t(a‑x) należy zastąpić czasem t′(a‑x) = t(a‑x) + n,
(ii) dla każdego stanu na drodze x – y1 – y2 – … – yk – w należy wyznaczyć nowe mo‑

menty p(x), p(y1), p(y2),…, p(yk) najwcześniejszego możliwego zaistnienia tego 
stanu posługując się wzorem (1); zarządzający produkcją powinien zostać po‑
wiadomiony o dokonanych zmianach, ale nie musi podejmować żadnych dzia‑
łań zapobiegających wydłużeniu terminu zakończenia procesu,

Uwaga 1. Obliczenie nowych wartości momentów p(x), p(y1), p(y2),…, p(yk) jest 
istotnie, chociaż pozornie nic nie wnoszą. W efekcie tych zmian pewne stany, które 
były odpornymi, mogą stać się stanami wrażliwymi, co ma wpływ na strukturę mo‑
delu zarządzania produkcją.

Uwaga 2. Momenty q(x), q(y1), q(y2),…, q(yk) nie zmieniają się, bowiem zależą 
one od momentu T = p(w) = q(w), który pozostał nie zmieniony oraz od przyjętych 
czasów trwania czynności.

Ad 3° Ta sytuacja przy braku ingerencji prowadzi nieuchronnie do niedotrzy‑
mania planowanego terminu zakończenia procesu, ponieważ opóźnienie zaistnie‑
nia stanu x jest większe od rezerwy czasu r(x) dla tego stanu. Należy zmodyfikować 
model zarządzania produkcją wykonując kroki:
(i)   czas t(a‑x) należy zastąpić t′(a‑x) = t(a‑x) + n,
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(ii)   dla każdego stanu na drodze x – y1 – y2 – … – yk – w należy wyznaczyć nowe 
momenty p(x), p(y1), p(y2),…, p(yk), p(w) najwcześniejszego zaistnienia tego 
stanu posługując się wzorem (1),

(iii)   zastąpić czas T realizacji procesu produkcji przez czas T′ = p(w) oraz przy‑
jąć q(w) = p(w); tak więc p(w) obliczone w kroku (ii) wyznacza nowy mo‑
ment zakończenia procesu,

(iv)   dla obliczonych w krokach (ii) – (iii) nowych momentów czasowych wy‑
znaczyć wartości najpóźniejszych dopuszczalnych momentów rozpoczę‑
cia czynności, które jeszcze nie zostały zrealizowane w procesie produkcji; 
czasy ich trwania pozostają bez zmian,

W wyniku wykonanych kroków (i) – (iv) nastąpiła weryfikacja modelu procesu. 
O tym musi zostać powiadomiona osoba zarządzająca produkcją, która analizując 
nowy model podejmie decyzję o dalszym postępowaniu. Powinna to być interwen‑
cja prowadząca do skrócenia czasu wykonania czynności w sekwencji x – y1 – y2 – 
… – yk – w (poprzez zmiany organizacyjne, techniczne i/lub technologiczne). Jeżeli 
zostanie to dokonane skutecznie i czas t(yi‑yi+1) zostanie skrócony o m jednostek to 
należy powtórzyć kroki (i) – (iv) z tym, że w kroku (i) czas t(yi‑yi+1) należy zastą‑
pić przez czas t(yi‑yi+1) – m. Nie wszystkie działania interwencyjne przynoszą ocze‑
kiwany skutek. Dlatego wyłącznie w zakresie uprawnień zarządzającego produkcją 
jest określenie postępowania zmierzającego do utrzymania planowanego terminu 
zakończenia realizacji procesu w zweryfikowanym modelu. Gdy po podjęciu dzia‑
łań interwencyjnych, czas trwania jego najdłuższej drogi:

zapewnia zakończenie procesu w planowanym terminie, dalszy przebieg procesu  �

jest kontynuowany,
nie zapewnia zakończenia procesu w planowanym terminie, osoba zarządzająca  �

produkcją jest obligowana powiadomić uprawnione gremium, które podejmuje 
decyzję o przerwaniu procesu lub o jego kontynuacji; wówczas zarządzający 
sprzedażą podejmuje wyprzedzająco działania umożliwiające sprzedaż produktu 
w opóźnionym terminie i/lub ograniczające wysokość kar umownych za opóź‑
nione dostawy.

Analiza porównawcza modeli i metod 
zarządzania wykorzystujących teorię grafów

Literatura z zakresu teorii grafów ukazuje, że niektórzy autorzy traktują drzewa 
jako przypadek szczególny sieci zależności [15, s. 170]. Takie uogólnienie jest nie‑
uprawnione, bowiem następstwem są przyjmowane założenia: braku cykli zamknię‑
tych, wielu wejść lub wyjść etc. Wszystkie te obwarowania zmieniają diametralnie 
model procesu. W tych warunkach nie będziemy polemizować z zagadnieniami 
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w obszarze wiedzy stosowanej w opracowaniu narzędziowo, gdy akceptacja czy za‑
negowanie tego stanowiska nie ma wpływu na przebieg rozważań. Dla zobrazowa‑
nia głównych różnic sieci oraz drzewa wykonana została ich analiza porównaw‑
cza (tab. 2).

tabela 2.  Analiza porównawcza dwóch grafów: sieci oraz drzewa

Sieć Drzewo

1.  Graf skierowany, w którym każdej krawędzi 
przypisano wagę (nieujemną liczbę rzeczywistą, 
określającą przepustowość)

2.  Istnieje wierzchołek początkowy
3.  Parę wierzchołków może łączyć więcej niż jedna 

krawędź*
4.  Posiada możliwość występowania cykli 

zamkniętych w procesie*
5.  Jest to model sztywny
6.  Odwzorowuje procesy inicjowane przez 

zamówienie/kontrakt, czyli uruchamiane na 
ryzyko zamawiającego

7.  Główne metody wykorzystujące sieci: CPM 
zakłada stałość czasu procesu, PERT stosuje 
prawdopodobieństwo do jego oceny

1.  Graf skierowany, w którym każdej krawędzi 
przypisano wagę (liczbę rzeczywistą, określającą 
przepustowość)

2.  Brak wierzchołka początkowego
3.  Parę wierzchołków łączy tylko jedna krawędź
4.  Brak możliwości występowania cykli zamkniętych 

w procesie
5.  Jest to model elastyczny**
6.  Odwzorowuje procesy wynikające z decyzji 

producenta, który ponosi za nie pełne ryzyko
7.  Metoda autorska DKPP wykorzystująca drzewo 

skierowane w kierunku korzenia, została 
zaprezentowana w dysertacji

* Założenia metod szczegółowych (np. CPM, PERT) eliminują te możliwości sieci.
** Do węzłów początkowych może zostać dołączona nowa czynność (lub drzewo czynności). Wówczas modyfikacji może 
wymagać tylko najdłuższa droga procesu, gdy modyfikacja polegająca na wprowadzeniu lub usunięciu czynności w mo‑
delu CPM prowadzi do przebudowy całego modelu.
Źródło: Opracowanie własne.

Jeżeli nie jest spełnione założenie początkowe o jednym źródle zasilania procesu, 
wykorzystanie grafu w postaci sieci jest bezprzedmiotowe, co podkreślał M. Hammer 
[6, s. 18], kwestionując stosowanie sieci jako narzędzia uniwersalnego. Argumentem 
wykorzystanym przez autora było między innymi twierdzenie, że „[…] proces reali‑
zacji zamówienia tworzy trzy produkty: dostarczony towar, zadowolonego klienta 
i zapłaconą fakturę, co oznacza, że praca operacyjna realizacji zamówienia przekra‑
cza samo manipulowanie zapasami i wysyłkę”. Autor konstatuje tę uwagę jako rewo‑
lucyjną, co pozwoliło dostrzec w niej wskazówkę do poszukiwań luki poznawczej, 
którą wykorzystano w pracy.

Z kolei analiza porównawcza metody CPM (reprezentanta metod siecio‑
wych) oraz utworzonej metody DKPP pozwoliła porównanie ich najistotniejszych 
cech (tab. 3):
1. Metoda DKPP została utworzona w oparciu o model w postaci drzewa odwró‑

conego do korzenia i dlatego uwzględnia występowanie wielu zdarzeń począt‑
kowych, charakterystycznych dla procesu produkcji wyrobów o krótkim cyklu 
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życia. Z kolei nie uwzględnia występowania w modelu czynności pozornych, 
które są wprowadzane w metodzie CPM i są zabiegiem sztucznym.

2. Integralną składową metody DKPP jest mechanizm uwzględniania zmian uwa‑
runkowań realizacji procesu, czyli jest to metoda dynamiczna. W metodzie CPM 
taka możliwość nie występuje.

3. Planowanie sieci zdarzeń umożliwia wyznaczenie ścieżki krytycznej, której ostat‑
nie zdarzenie określa termin zakończenia procesu. Tymczasem w metodzie DKPP 
termin zakończenia procesu jest zdeterminowany. Jego obligatoryjny charakter 
może prowadzić (w przypadkach skrajnych) do odstąpienia od kontynuacji re‑
alizacji procesu w celu ograniczenia strat przedsiębiorstwa.

4. Metoda DKPP umożliwia kontrolę typu sterującego. Pozwala na identyfikację 
zmian uwarunkowań realizacji procesu w czasie rzeczywistym (po zastosowa‑
niu narzędzi informatycznych zbudowanych w oparciu o opracowany algorytm), 
przyśpiesza podejmowanie decyzji oraz stwarza szanse podjęcia działań niwe‑
lujących bądź ograniczających konsekwencję tych zmian. Tymczasem metody 
sieciowe umożliwiają (w niektórych przypadkach) wyłącznie monitorowanie 
procesu.

5. Działania podejmowane dla dotrzymania zdeterminowanego czasu zakończe‑
nia procesu, mimo pojawiających się zmian uwarunkowań jego realizacji, powo‑
dują weryfikacje modelu zarządzania produkcją. Taką możliwość stwarza metoda 
DKPP w przeciwieństwie do metod sieciowych.

6. Metoda DKPP umożliwia wspomaganie zarządzania produkcją wyrobów o krót‑
kim cyklu życia w fazie planowania oraz realizacji procesu, gdy metody sieciowe 
wykorzystuje się głównie do planowania jednorazowych przedsięwzięć.

Wszystkie niezbędne przeliczenia (przy tworzeniu modelu zarządzania produkcją, 
wyznaczaniu najdłuższej drogi, a w skrajnym przypadku konstrukcja nowego drzewa 
i wyznaczenie jego najdłuższej drogi) mogą być wykonane w czasie rzeczywistym 
po napisaniu i wdrożeniu stosownego oprogramowania komputerowego. Potrzeba 
integracji technologii, organizacji i informatyki w procesie zarządzania była artyku‑
łowana przez B. Nogalskiego [11, s. 110], niezależnie od nadrzędnej, stymulującej 
roli człowieka zarządzającego procesem. Podstawę napisania oprogramowania może 
stanowić zaprezentowany algorytm badania zmian w zarządzaniu produkcją dla wy‑
robów o krótkim cyklu życia. Takie oprogramowanie umożliwi zastosowanie utwo‑
rzonej metody w praktyce gospodarczej, bowiem presja czasu przy podejmowaniu 
decyzji jest kluczowa dla realizacji procesu produkcji wyrobów w przedsiębiorstwach 
wytwarzających produkty o krótkim cyklu życia. Tylko nowe metody zarządzania 
produkcją, w tym metoda DKPP, w połączeniu z narzędziami informatycznymi:

dają możliwość ciągłej analizy procesu i zmian uwarunkowań podczas jego re‑ �

alizacji,
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umożliwiają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, niwelujących nega‑ �

tywne skutki zmian uwarunkowań realizacji procesu,
zapewniają minimalizację strat przedsiębiorstwa w przypadku decyzji o przerwa‑ �

niu procesu, gdyż każde jego awansowanie kreuje zbędne koszty.

tabela 3.  Analiza porównawcza metod CPM oraz DKPP

Metoda CPM Metoda DKPP

1.  Występuje jedno zdarzenie początkowe.
2.  Często wprowadzano czynności pozorne*.
3.  Jest to metoda statyczna.
4.  Czas zakończenia procesu wyznacza ścieżka 

krytyczna.
5.  Metoda klasyczna nie zawiera mechanizmu 

kontroli przebiegu procesu.
6.  Metoda nie daje możliwości weryfikacji 

modelu pod wpływem zmian uwarunkowań 
występujących w czasie realizacji procesu.

7.  Metoda jest przeznaczona głównie do 
planowania jednorazowych przedsięwzięć.

1.  Występuje wiele zdarzeń początkowych.
2.  Czynności pozorne nie występują.
3.  Jest to metoda dynamiczna.
4.  Czas zakończenia procesu determinuje cykl 

produkcji**.
5.  Opracowana metoda umożliwia kontrolę typu 

sterującego przebiegu procesu, a droga wrażliwa 
może zmieniać się dynamicznie.

6.  Metoda daje możliwość weryfikacji modelu przy 
zmianie uwarunkowań występujących w czasie 
realizacji procesu.

7.  Metoda wspomaga zarządzanie 
produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia, 
charakteryzujących się cyklicznym procesem 
produkcji.

* Czynność ta nie zużywa czasu ani środków, ukazuje tylko zależność między czynnościami.
**Model cyklu produkcji dla wyrobów o krótkim cyklu życia prezentuje autorka w: [5, s. 143].
Źródło: Opracowanie własne.

Jeszcze raz podkreślmy, że w odróżnieniu od metod tworzonych w oparciu o sieci, 
metoda zarządzania produkcją utworzona w oparciu o drzewo zdarzeń umożliwia 
kontrolę typu sterującego, czyli konfrontuje na bieżąco wartości planowane i rzeczy‑
wiste po zakończeniu każdej czynności lub sekwencji czynności. Jeżeli wynik po‑
równania ukazuje możliwość opóźnienia planowanego terminu ukończenia procesu, 
wówczas metoda pozwala na weryfikację modelu, co przeciwdziała zagrożeniu. Mo‑
del, który również wykazywał zmiany w systemie jako funkcje procesu sterowanego 
w czasie, został opracowany wcześniej przez A. Koźmińskiego [8, s. 165–178]. Wa‑
runki eksplanansa spełniała wówczas cybernetyczna teoria całości i rozwoju O. Lan‑
gego. Do modelowania procesów zarządzania produkcją (dla wyrobów o krótkim 
cyklu życia) bardziej adekwatną okazała się teoria grafów.

Podsumowanie i wnioski

Utworzenie metody Drzewa Kontroli Procesu Produkcji poprzedzało założenie, 
że będzie to metoda dynamiczna, sygnalizująca pojawiające się zmiany i pozwalająca 
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na weryfikowanie zarządzania produkcją podczas realizacji procesu. Niebezpieczne 
dla przedsiębiorstwa mogą być bowiem wyłącznie zmiany niekontrolowane i decy‑
zje podejmowane ad hoc bez kompleksowej wiedzy o przebiegu procesu. Dlatego 
faza początkowa prac teoretycznych sprowadzała się do konstrukcji modelu będą‑
cego uproszczonym odwzorowaniem badanego obiektu – zarządzania produkcją 
wyrobów o krótkim cyklu życia. W następnym etapie zweryfikowano go na drodze 
symulacji matematycznej, bowiem wówczas, jak twierdzi S. Sudoł [14, s. 71], wynik 
modelowania ma walor naukowy.

Weryfikacja pierwszej hipotezy została przeprowadzona poprzez testowanie od‑
wołujące się do następujących kryteriów:

zdeterminowanego czasu trwania cyklu produkcji dla wyrobów o krótkim cyklu  �

życia oraz zmian uwarunkowań występujących podczas jego realizacji,
zależności występujących pomiędzy czynnościami procesu, prezentowanymi  �

przez utworzony model zarządzania produkcją,
teoretycznej koncepcji zarządzania produkcją w oparciu o metodę Drzewa Kon‑ �

troli Procesu Produkcji, umożliwiającej badanie zmian oraz weryfikację procesu 
podczas jego realizacji.
Utworzony model zarządzania produkcją zawiera informacje na temat czynności 

składających się na proces oraz ich wzajemnych następstw. Kluczowy jest moment 
zakończenia podprocesu wytwarzania produktu, który determinuje moment rozpo‑
częcia podprocesu sprzedaży. Tymczasem prezentowana w treści artykułu symulacja 
matematyczna wykazała, że w czasie realizacji procesu możliwa jest sytuacja, którą 
opisano następującą zależnością:

q(x) < p(a) + t(a‑x) + n

gdzie:
q(x) –  moment najpóźniejszego terminu ukończenia czynności, której początkiem 

jest wierzchołek x,
p(a) –  moment najwcześniejszego terminu rozpoczęcia czynności, której począt‑

kiem jest wierzchołek a, poprzedzającej stan x,
t(a‑x) –  czas wykonania czynności pomiędzy wierzchołkami a oraz x,
n  –  ilość jednostek wydłużających czas trwania czynności a‑x.

Powyższy wzór ukazuje, że teoretycznie mogą wystąpić zmiany w procesie, któ‑
rych wpływ na wydłużenie czasu realizacji czynności może być na tyle znaczący, że 
spowodują one wydłużenie planowanego terminu jego zakończenia o n jednostek. 
To z kolei może stanowić przyczynek do braku możliwości sprzedaży produktów 
o krótkim cyklu życia na rynku. Wywód ten omówiony szerzej w treści pracy po‑
zwolił udowodnić hipotezę mówiącą, że zmiany uwarunkowań realizacji procesu 
produkcji wyrobów o krótkich cyklach życia, mają negatywny wpływ na zarządzanie 
produkcją, gdyż powodują wydłużenie planowanego czasu zakończenia procesu.
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Udowodnienie negatywnych skutków zmian występujących podczas realizacji pro‑
dukcji nie wyczerpuje możliwości kolejnych konkluzji. Badanie zmian w sposób ciągły 
pozwala na generowanie informacji alarmujących, w tym o możliwym opóźnieniu ter‑
minu zakończenia procesu. Nastąpi ono wówczas, gdy opóźnienie zaistnienia stanu x 
na drodze wrażliwej, jest większe od rezerwy czasowej r(x) dla tego stanu. Informa‑
cja sygnalizująca to zagrożenie pozwala osobie kierującej podjąć wcześniej działania 
interwencyjne. Możliwość pozyskania wyprzedzająco takich informacji daje metoda 
DKPP, która wykorzystuje opracowany wcześniej model zarządzania produkcją. Pro‑
cedura postępowania zgodnie z tą metodą została opisana w treści artykułu. W podsu‑
mowaniu możemy stwierdzić, że jej najbardziej skomplikowaną opcją jest pojawianie 
się zmian wymuszających weryfikację procesu. Gdy w rezultacie otrzymamy termin 
zakończenia procesu późniejszy od zaplanowanego, to wówczas ocena tej różnicy po‑
zwala na podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu. Powinna to być interwencja pro‑
wadząca do skrócenia czasu wykonania wskazanych czynności w sekwencji: x – y1 – 
y2 – … – yk – w (przez zmiany organizacyjne, techniczne, technologiczne). Gdy po jej 
podjęciu czas trwania drogi wrażliwej zapewnia zakończenie procesu w planowanym 
terminie, dalszy przebieg procesu jest kontynuowany. W przeciwnym razie uprawione 
gremium może przerwać proces produkcji. Przeprowadzony wywód w treści pracy 
wykazał, że metoda DKPP poprzez ciągłe badanie zmian uwarunkowań podczas re‑
alizacji procesu oraz możliwość weryfikacji modelu w czasie rzeczywistym:

umożliwia podejmowanie decyzji niwelujących negatywne skutki tych zmian,  �

czyli zapewniających zakończenie procesu w planowanym terminie,
zapewnia minimalizację strat przedsiębiorstwa w przypadku przerwania procesu,  �

poprzez stworzenie warunków do najwcześniejszego podjęcia takiej decyzji.
W ten sposób udowodniono hipotezę mówiącą, że badanie zmian w zarządzaniu 

produkcją oraz możliwość weryfikacji najdłuższej drogi przebiegu procesu podczas jego 
realizacji pozwala ograniczyć, a nawet eliminować negatywne skutki tych zmian.

Udowodnienia hipotez postawionych w obszarze teoretycznym zarządzania pro‑
dukcją (eksplanandum) dokonano dzięki odwołaniu się do uznanej teorii naukowej 
zwanej teorią grafów, która spełniła w prowadzonych rozważaniach warunki eks‑
planansa.

W podsumowaniu wyspecyfikujmy nowatorskie rozwiązania w prowadzonych 
badaniach z zakresu zarządzania produkcją. Są to:

koncentracja obszaru badań na zarządzaniu produkcją wyrobów o krótkich cy‑ �

klach życia, które między innymi charakteryzuje zdeterminowany czas trwania 
procesu,
utworzenie modelu zarządzania produkcją z wykorzystaniem teorii grafów, w po‑ �

staci drzewa skierowanego do korzenia, adekwatnego dla procesu produkcji wy‑
robów o krótkich cyklach życia,
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opracowanie metody badania zmian DKPP zachodzących podczas realizacji pro‑ �

cesu, której zastosowanie pozwala ograniczyć, a nawet eliminować negatywne 
skutki tych zmian.
Skonstruowany model oraz utworzona metoda DKPP, oprócz posiadania walorów 

planistycznych umożliwiają badanie zmian w zarządzaniu produkcją podczas reali‑
zacji procesu oraz dynamiczną weryfikację modelu, gdy zachodzi taka konieczność. 
Rekapitulując możemy stwierdzić, że wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na 
sformułowanie następujących wniosków:
1. Utworzony model zarządzania produkcją jest kompatybilny do warunków rze‑

czywistych procesu produkcji wyrobów o krótkim cyklu życia. Potwierdzają to 
jego następujące cechy:

brak węzła początkowego, bowiem inicjację procesu powoduje zbiór decyzji  z

zarządczych,
brak czynności pozornych, które wprowadzane w stosowanych metodach sie‑ z

ciowych są zabiegiem sztucznym,
konstrukcja modelu w oparciu o drzewo skierowane do korzenia, którego po‑ z

czątek stanowią liście (zbiór zdarzeń początkowych), a zakończenie korzeń 
(jedno zdarzenie końcowe),
czas trwania procesu, który jest wynikiem czasu trwania drogi wrażliwej mo‑ z

delu.
2. Model zarządzania produkcją jest elastyczny, bowiem istnieje możliwość jego 

weryfikowania podczas realizacji procesu, a przebieg jego najdłuższej (wrażli‑
wej) drogi może ulegać modyfikacji pod wpływem zmian uwarunkowań (egzo‑
genicznych i endogenicznych) występujących podczas realizacji procesu.

3. Zmiany uwarunkowań realizacji procesu mogą powodować zmiany czasu trwania 
czynności, które obrazują krawędzie grafu w utworzonym modelu zarządzania 
produkcją. Wpływ tych zmian jest negatywny wyłącznie wówczas, gdy powodują 
one powiększenie czasu trwania jego najdłuższej (wrażliwej) drogi, czyli opóź‑
niają termin zakończenia procesu produkcji.

4. Opracowana metoda DKPP umożliwia badanie zmian podczas realizacji procesu 
produkcji oraz jego weryfikację, co eliminuje lub ogranicza negatywne skutki 
tych zmian. I tak gdy czynność a‑x została wykonana w czasie dłuższym od za‑
planowanego o n jednostek to zachodzi równość: t΄(a‑x) = t(a‑x) + n. W konse‑
kwencji mamy jedną z trzech możliwości:

1° p( z a) + t(a‑x) + n ≤ p(x)  
Brak zagrożenia terminu zakończenia procesu. Czynność a‑x mimo realizacji 
w wydłużonym czasie, zakończy się najpóźniej w najwcześniejszym planowa‑
nym terminie jej ukończenia p(x). Model zarządzania produkcją nie wymaga 
modyfikacji poza aktualizacją czasu z t(a‑x) na t΄(a‑x).
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2° p( z x) < p(a) + t(a‑x) + n ≤ q(x)  
Nie ma bezpośredniego zagrożenia terminu zakończenia procesu, gdyż czyn‑
ność a‑x zakończy się w przedziale istniejącej rezerwy czasowej lub w najpóź‑
niejszym dopuszczalnym terminie jej ukończenia q(x). Model zarządzania pro‑
dukcją wymaga aktualizacji czasu (jak w 1°) oraz dla każdego stanu na drodze 
wrażliwej wyznaczenia nowego czasu najwcześniejszego jego zaistnienia.
3° q( z x) < p(a) + t(a‑x) + n  
Termin zakończenia procesu jest zagrożony, gdyż opóźnienie wykonania czyn‑
ności a‑x przekracza rezerwę czasu r(x). Niezbędne są działania interwencyjne, 
a model zarządzania produkcją powinien być zweryfikowany. Gdy po podjęciu 
tych działań czas trwania najdłuższej drogi nowego modelu zapewnia zakoń‑
czenie procesu w planowanym terminie, dalszy jego przebieg jest kontynu‑
owany. W przeciwnym razie zarządzający produkcją informuje uprawnione 
gremium, które może przerwać proces lub zdecydować o jego kontynuacji. 
Wówczas zarządzający sprzedażą wyprzedzająco inicjuje działania umożliwia‑
jące sprzedaż produktu mimo opóźnień jego wejścia na rynek.

6. Metoda DKPP badania zmian w zarządzaniu produkcją może być implemento‑
wana w praktyce gospodarczej (po napisaniu oprogramowania komputerowego 
wykorzystującego opracowany algorytm). Ułatwi to monitorowanie procesu pro‑
dukcji i przyspieszy podejmowanie działań interwencyjnych, co w sytuacji wy‑
stępowania zmian uwarunkowań realizacji procesu umożliwi:

wcześniejsze inicjowanie środków zaradczych w celu dotrzymania terminu  z

zakończenia realizacji procesu (np. wprowadzenie substytutu wadliwego ma‑
teriału),
minimalizację strat przedsiębiorstwa w przypadku opóźnień terminu zakoń‑ z

czenia realizacji procesu (np. wczesne podjęcie negocjacji zmienionych ter‑
minów dostaw dla ograniczenia kar).

7. Działania będące wynikiem utworzonej metody pozwalają optymalizować wy‑
niki przedsiębiorstwa, mimo zmian uwarunkowań zachodzących podczas reali‑
zacji procesu produkcji wyrobów o krótkim cyklu życia.

Na zakończenie przywołajmy autorów J. Birkinshaw, M. Mol [1], którzy pod‑
kreślają konieczność wspierania twórców nowych metod zarządzania szczególnie 
wówczas, gdy metody te mogą mieć wpływ na transformację organizacji w bardziej 
konkurencyjną. Wydaje się, że opracowana metoda badania zmian w zarządzaniu 
produkcją – Drzewa Kontroli Procesu Produkcji (DKPP) – spełnia ten warunek dla 
wyrobów o krótkim cyklu życia. Należy jednak zaznaczyć, że zidentyfikowany ob‑
szar badawczy stwarza wiele nowych możliwości pracy twórczej. Adaptacja utwo‑
rzonego modelu do sytuacji, w której czas wykonania czynności elementarnych nie 
jest zdeterminowany (a więc jest opisany zmienną losową) może stanowić punkt 
wyjścia do nowych badań.



 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142) 37

Metoda badania zmian w zarządzaniu produkcją

bibliografia

Birkinshaw J., Mol M., [1] Hoff Management Innovation Happens, “MIT Sloan Management 
Review” 2006, Vol. 47, No. 4.

Drucker P.F., [2] Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Stu‑
dio Emka, Warszawa 2004.

Durlik I., [3] Inżynieria zarządzania. Strategie organizacji i zarządzania produkcją, wyd. 7, 
Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2007.

Grandys E., [4] A Model for Managing the Production of Short Life ‑Cycle Goods, “Fibres & 
Textiles in Eastern Europe” 2010, No. 4 (81).

Grandys E., [5] Rodzaj kreowanego produktu a struktura organizacyjna przedsiębior‑
stwa odzieżowego, w: Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego – teraźniejszość i przyszłość, 
red. S. Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.

Hammer M., [6] Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1999.

Kotler Ph., [7] Marketing Management, 11th ed., Prentice Hall International Editions 
2003.

Koźmiński A.K., [8] Zarządzanie. Analiza systemowa procesów i struktur, PWE, Warszawa 
1977.

Krzos G., [9] Business Process Reengineering (BPR), w: Metody zarządzania przedsiębior‑
stwem w przestrzeni marketingowej, R. Krupski,, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz‑
nej we Wrocławiu, Wrocław 2004.

National Intelligence Council, [10] Global Trends 2025: A Transformed World, Washington, 
U.S. Government Printing Office, November 2008, www.dni.gov

Nogalski B., [11] Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębior‑
stwami, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Spółka z o.o., Byd‑
goszcz 1999.

Nogalski B., Grajewski P., [12] Potencjalne źródła niesprawności procesowej, w: Podejście pro‑
cesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2004.

Stabryła A., [13] Metodyka projektowania systemów zarządzania procesowego, w: Innowacje 
zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, red. H. Bieniok, T. Kraśnicka, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.

Sudoł S., [14] Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo TNOiK, 
Toruń 2007.

Wilson R.J., [15] Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2000.



Ewa Grandys

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142)38

MEtODA bADANIA ZMIAN 
W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

Streszczenie

Metoda badania zmian w zarządzaniu produkcją dla wyrobów o krótkim cyklu życia na rynku, 
została opracowana w oparciu o autorski model procesu. W tym celu wykorzystano teorię 
grafów, a w szczególności drzewo odwrócone w kierunku korzenia. Pokrótce przedstawiono 
algorytm konstrukcji tego modelu, który następnie stanowił podstawę proponowanej metody 
Drzewa Kontroli Procesu Produkcji (DKPP). Szczegółowy jej opis i analiza porównawcza 
z metodami sieciowymi oraz podsumowanie wyników badań zamykają treść artykułu.

Słowa kluczowe: model zarządzania produkcją, metoda zarządzania 
produkcją.

A MEtHOD fOR INvEStIGAtING 
PRODUCtION MANAGEMENt CHANGES

Abstract

An original process model was applied to develop a method for investigating production 
management changes for the case of short life ‑cycle goods. Graph theory was used to this 
end and particularly an inverted tree approach. The article concisely describes the algorithm 
underlying the construction of the model that was subsequently used as a basis for the 
proposed Manufacturing Process Control Tree method (MPCT). The article concludes 
with a detailed description of the method, its analysis vis‑à‑vis the network methods and 
a summary of the research results.

Key words: production management model, production management 
method
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ANDRZEJ GRZEbIENIAK*

REASEKURACJA 
W WyZNACZANIU 

KAPItAŁOWEGO WyMOGU 
WyPŁACALNOśCI W PRZyPADKU 

RyZyK KAtAStROfICZNyCH

Wprowadzenie

Zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji przygotowują się do wprowa‑
dzenia nowego systemu wypłacalności Solvency II, który powinien (z założenia) 
znacznie poprawić proces zarządzania ryzykiem, rozumianym jako podejmowanie 
decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia akceptowalnego poziomu 
ryzyka [1]. Zostały zwiększone wymogi kapitałowe działalności zakładów, które 
uwzględniają poza dotychczasowym ryzykiem operacyjnym również m.in. ryzyko 
rynkowe, kredytowe oraz ryzyko ubezpieczeniowe w ryzykach zdrowotnych. Wy‑
nika to z konieczności kompleksowego podejścia do właściwej oceny ryzyka, która 
umożliwia identyfikację zależności miedzy różnymi liniami biznesu. Na przykład 
katastrofa naturalna (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, gradobicie, osuwanie się 
ziemi) może skutkować koniecznością wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu 
różnych rodzajów umów – wypadkowych, na życie, mienia, zdrowotnych itd. Przy 
obowiązywaniu Solvency II ekonomiczne skutki działalności reasekuracyjnej będą 
miały szybszy i bardziej bezpośredni wpływ na wymagany kapitał wypłacalności, co 
wpłynie na potrzebę analizy dotychczasowych programów reasekuracyjnych pod ką‑
tem ich restrukturyzacji w celu poprawienia efektywności. Nabiera to szczególnego 

* Dr Andrzej Grzebieniak, Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Warmińsko ‑Mazurski w Olsztynie.
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znaczenia w okresach światowego kryzysu finansowego, który uwidacznia się rów‑
nież na rynku reasekuracyjnym, gdzie wiele zakładów reasekuracji popadło w trud‑
ności z uwagi na brak wystarczających kapitałów własnych, w wyniku przyjęcia zbyt 
dużej ilości niezrównoważonego ryzyka [2]. Przyczynia się do tego też w pewnym 
stopniu możliwość składania pozwów zbiorowych, ostatnio również w Polsce, gdzie 
nawet szkody kilkudziesięcio – lub kilkusetzłotowe w masie zbiorowej pozwu sięga‑
jącej setek lub tysiące osób, mają szansę na realizację [3], co może znacznie wpłynąć 
na sytuację finansową zakładów.

Nowe kapitałowe wymogi wypłacalności

Kapitałowy wymóg wypłacalności (ang. solvency capital requirements – SCR) 
określa się jako kapitał ekonomiczny, który zakład ubezpieczeń lub zakład reaseku‑
racji musi posiadać dla zagwarantowania, że istnieje przynajmniej 99,5 % prawdo‑
podobieństwo, że zakład nadal będzie w stanie wypełniać swoje zobowiązania wo‑
bec ubezpieczających i beneficjentów przez najbliższych 12 miesięcy. Ten kapitał 
powinien być obliczany na podstawie rzeczywistego profilu ryzyka tych zakładów, 
z uwzględnieniem wpływu ewentualnych technik ograniczania ryzyka oraz efektów 
dywersyfikacji. Standardowa formuła obliczania SCR jest zbudowana modułowo, co 
oznacza, że istnieje konieczność oszacowania ekspozycji na ryzyko w każdej katego‑
rii ryzyka, a następnie ich zagregowanie. Oparta na ocenie ryzyka kalkulacja kapita‑
łowego wymogu wypłacalności nie obejmuje koncepcji ilościowych ograniczeń dla 
lokat oraz kryteriów dopuszczalności aktywów. Oznacza to, że państwa członkow‑
skie nie powinny wymagać od zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji loko‑
wania środków w określone kategorie aktywów, ponieważ wymóg taki mógłby być 
niezgodny z przewidzianą w art. 56 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
liberalizacją przepływów kapitału. Nie zmienia to wymagań w zakresie posiadania 
przez te zakłady aktywów o dostatecznej jakości, czyli takich, które pozwalają pokryć 
ich potrzeby finansowe. Ponadto lokaty zakładów ubezpieczeń i zakładów reaseku‑
racji powinny być zarządzane zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”.

Kapitałowy wymóg wypłacalności obliczany według standardowej formuły sta‑
nowi sumę trzech następujących pozycji:
1) podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności,
2) wymogu kapitałowego dla ryzyka operacyjnego,
3) dostosowania z tytułu zdolności rezerw techniczno – ubezpieczeniowych i po‑

datków odroczonych do pokrywania strat.
Zasady obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) za pomocą for‑

muły standardowej przedstawiają się następująco [4]:
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1) oblicza się przy założeniu, że zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji będzie 
kontynuował prowadzoną działalność,

2) jego wielkość jest ustalana tak, aby zapewniał uwzględnienie wszystkich wy‑
miernych rodzajów ryzyka, na które narażony jest zakład ubezpieczeń lub zakład 
reasekuracji (obejmuje prowadzoną działalność oraz nową działalność, któ‑
rej spodziewane rozpoczęcie nastąpi w ciągu kolejnych 12 miesięcy, przy czym 
w odniesieniu do prowadzonej działalności kapitałowy wymóg wypłacalności 
pokrywa tylko nieoczekiwane straty (oznacza to, iż w odniesieniu do nowego 
portfela z najbliższych 12 miesięcy dotyczy to oczekiwanych i nieoczekiwanych 
strat),

3) odpowiada wartości narażonej na ryzyko podstawowych środków własnych za‑
kładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji na poziomie ufności 99,5 % w okre‑
sie jednego roku,

4) pokrywa co najmniej następujące ryzyka:
a) ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż na życie,
b) ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie,
c) ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych,
d) ryzyko rynkowe,
e) ryzyko kredytowe,
f) ryzyko operacyjne (obejmuje ryzyko prawne, lecz nie zawiera ryzyka wyni‑

kającego z decyzji strategicznych oraz ryzyka reputacji),
5) przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub 

zakładu reasekuracji uwzględnia się wpływ techniki ograniczania ryzyka, pod 
warunkiem, że ryzyko kredytowe i inne ryzyka wynikające ze stosowania takich 
technik są właściwie uwzględnione w kapitałowym wymogu wypłacalności.

Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) powinien odzwierciedlać taką wysokość 
dopuszczalnych środków własnych, jaka umożliwia zakładom ubezpieczeń i zakła‑
dom reasekuracji pokrycie znacznych strat, a ubezpieczającym i beneficjentom daje 
wystarczającą pewność, że płatności zostaną zrealizowane, gdy staną się wypłacalne. 
Ponadto, w celu zapewnienia stałego posiadania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji dopuszczalnych środków własnych pokrywających kapitałowy wymóg 
wypłacalności z uwzględnieniem wszelkich zmian w ich profilu ryzyka, zakłady te 
powinny wyznaczać kapitałowy wymóg wypłacalności przynajmniej raz w roku, 
ciągle go monitorować i przeliczać ponownie, gdy tylko w istotny sposób zmienia 
się profil ryzyka [4]. Kalibracja musi też:
a) odbywać się zarówno na poziomie całego SCR, jak i każdego modułu,
b) być przeprowadzana zawsze, gdy następuje zmiana podstawowych środków wła‑

snych,
c) obejmować roczny horyzont,
d) być przeprowadzana dla poziomu ufności 99,5 %.
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Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności został określony w Dyrektywie 
w sposób następujący:

Basic SCR =        ∑ Corrij × SCRi × SCRj
i,j

gdzie: Corrij oznacza współczynnik kombinacji modułów ryzyka „i” oraz „j”, czyli 
suma iloczynów poszczególnych składników powinna obejmować wszystkie moż‑
liwe kombinacje „i” oraz „j” (tabela 1), SCRi oznacza moduł ryzyka „i”, SCRj oznacza 
moduł ryzyka „j”; w obliczeniach za SCRi oraz SCRi podstawia się: SCRlife – ozna‑
cza moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie, SCRnon ‑life – 
oznacza moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na życie, 
 SCRhealth – oznacza moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowot‑
nych,  SCRmarket – oznacza moduł ryzyka rynkowego, SCRdefault – oznacza moduł ry‑
zyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta.

Przyjęta formuła wypłacalności budzi zastrzeżenia niektórych zakładów ubezpie‑
czeń. Dotyczy to nie tyle stopnia trudności wyliczenia tego wymogu, ile wielkości 
kapitałów własnych niezbędnych do spełnienia tego wymogu. Oznacza to bowiem, 
że niektóre zakłady ubezpieczeń będą musiały pozyskać większe kapitały własne, aby 
mogły funkcjonować zgodnie z wymogami dyrektywy. Wynika to z testów w tym 
zakresie, które są prowadzone przez zakłady ubezpieczeń pod nadzorem Komitetu 
Europejskich Nadzorów Ubezpieczeń ( CEIOPS). Dziwić może, że jak dotąd tylko 
połowa zakładów ubezpieczeń w Polsce bierze w tym udział.

tabela 1.  Współczynnik Corrij – oznacza pozycję podaną 
w wierszu „i” oraz kolumnie „j” macierzy korelacji

„j”

„i”

Moduł ryzyka

Ryzyko 
rynkowe

Ryzyko 
niewykonania 
zobowiązania

Ryzyko w 
ubezpieczeniach 

na życie

Ryzyko w 
ubezpieczeniach 

zdrowotnych

Ryzyko 
w ubezpieczeniach 
 innych niż na życie

Współczynnik Corrij

Ryzyko rynkowe 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25
Ryzyko niewykonania 
zobowiązania 0,25 1,00 0,25 0,25 0,50

Ryzyko 
w ubezpieczeniach 
na życie

0,25 0,25 1,00 0,25 0,00

Ryzyko 
w ubezpieczeniach 
zdrowotnych

0,25 0,25 0,25 1,00 0,00

Ryzyko 
w ubezpieczeniach 
innych niż na życie

0,25 0,50 0,00 0,00 1,00

Źródło: [4].
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Zwiększenie rodzajów ryzyka w szacowaniu wielkości wymogów kapitałowych 
wypłacalności wiąże się też z wyraźnym ich zdefiniowaniem. I tak przez ryzyko ubez‑
pieczeniowe rozumie się ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowią‑
zań ubezpieczeniowych w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi wy‑
ceny i tworzenia rezerw. Ryzyko rynkowe oznacza ryzyko straty lub niekorzystnej 
zmiany sytuacji finansowej, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wahań po‑
ziomu i wahań zmienności rynkowych cen aktywów, zobowiązań i instrumentów 
finansowych. Ryzyko kredytowe to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji 
finansowej wynikające z wahań zdolności kredytowej emitentów papierów warto‑
ściowych, kontrahentów i wszelkich dłużników, na które narażone są zakłady ubez‑
pieczeń i zakłady reasekuracji w postaci ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
kontrahenta lub ryzyka spreadu lub koncentracji ryzyka rynkowego. Ryzyko opera‑
cyjne, które w Solvency I było podstawowym ryzykiem wpływającym na szacowa‑
nie wymogów kapitałowych, oznacza ryzyko straty wynikające z niewłaściwych lub 
błędnych procesów wewnętrznych, z działań personelu lub systemów, lub ze zdarzeń 
zewnętrznych. Solvency II wprowadza też w szacowaniu wymogów kapitałowych 
techniki ograniczania ryzyka, które definiuje jako wszystkie techniki, które umożli‑
wiają zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji przeniesienie na inny podmiot 
części lub wszystkich ponoszonych ryzyk.

Ryzyko katastroficzne

W ubezpieczeniach innych niż na życie ryzyko katastroficzne jest definiowane 
jako „ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczenio‑
wych, wynikające ze znacznej niepewności założeń dotyczących wyceny i tworzenia 
rezerw, związanych z ekstremalnymi lub wyjątkowymi zdarzeniami”[4]. Przyjęta de‑
finicja może budzić wątpliwości z uwagi na użycie słowa „niepewność”, które odnosi 
się do stanu umysłu, a więc jest z natury subiektywne, tym nie mniej dla potrzeb tego 
artykułu definicja ta zostaje przyjęta jako obowiązująca. Uwzględnianie reasekura‑
cji w kapitałowych wymogach wypłacalności w przypadku ryzyk katastroficznych 
określonych w Solvency II wyraża się w:

wymogu SCR uwzględniającym techniki ograniczania ryzyka, �

stosowaniu możliwości uwzględniania krajowych systemów ograniczania ry‑ �

zyka,
uwzględnianiu reasekuracji na poziomie każdego czynnika ryzyka katastrofy (ka‑ �

tastrofy naturalne – powódź, huragan, trzęsienie ziemi, gradobicie, osuwanie się 
ziemi, katastrofy spowodowane przez człowieka – pożar, komunikacyjne, mor‑
skie, lotnicze, OC, atak terrorystyczny, ubezpieczenia kredytu),
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konieczności uwzględniania składki za odnowienie reasekuracji w wymogu  �

SCR,
w odniesieniu do ryzyk wynikających z katastrof specyfikacje geograficzne mogą  �

w stosownych przypadkach być wykorzystane do obliczeń modułów ryzyka ubez‑
pieczeniowego w ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach innych niż na życie 
oraz modułów ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych.
Ze względu na różnorodną formę umów reasekuracji, nie określono w przepi‑

sach Solvency II sposobu uwzględniania reasekuracji. Jednakże na przykład dla ry‑
zyka dwóch powodzi występujących po sobie, reasekuracja musi być uwzględniana 
na poziomie każdej powodzi, a ostateczny wymóg kapitałowy jest określany jako 
maksymalna wielkość z dwóch wartości, z których każda odnosi się do wymogu 
netto wartości szkód spowodowanych powodzią pierwszą i drugą i przy zastoso‑
waniu odpowiednich wskaźników redukcji. Podobne wymagania, choć przy innych 
wskaźnikach redukcji, odnoszą się do wymogu netto dla ryzyka dwóch huraganów 
następujących po sobie itd. Zostały też wprowadzone kryteria jakościowe w zasa‑
dach uznawania reasekuracji za czynnik ograniczający ryzyko w formule standar‑
dowej SCR. Zaliczają się do nich:

efektywny transfer ryzyka, �

przewaga efektu ekonomicznego nad formą prawną, �

pewność, efektywność i egzekwowalność prawną, �

wycena, �

jakość kredytowa kontrahenta. �

Przez efektywny transfer ryzyka należy rozumieć taki transfer, który jest po pierw‑
sze precyzyjnie określony, po drugie warunki umowy transferu ryzyka oraz doku‑
mentacja realizacji umowy odzwierciedlają ekonomiczny charakter umowy i nie 
zwierają ustaleń, które są niezależne od jednej ze stron umowy, po trzecie zmiana 
zakresu i rodzaju ryzyka obejmowanego przez zakład wpływa współmiernie na spa‑
dek wymogu SCR lub wzrost jego środków własnych. Z kolei przewaga efektu eko‑
nomicznego nad formą prawną oznacza konieczność uznawania reasekuracji nie‑
zależnie od formy prawnej i stosowanych zasad rachunkowości, co w Polsce budzi 
szereg zastrzeżeń ze strony KNF i urzędów skarbowych w przypadku reasekuracji 
finansowej. Ponadto spadek wymogu SCR musi być współmierny z rzeczywistym 
transferem ryzyka, a uznawanie nowego przyjętego rodzaju ryzyka powinno odby‑
wać się bez zastrzeżeń. Następnym kryterium jakościowym jest pewność, efektyw‑
ność i egzekwowalność prawna, co wyraża się m.in. w stosowaniu odpowiednich 
procedur wewnętrznego doboru zakładów reasekuracji, przez co należy rozumieć 
wybór zakładu reasekuracji, którego właścicielem jest albo przedsiębiorstwo finan‑
sowe inne niż zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, albo przedsiębiorstwo 
niefinansowe, którego celem jest objęcie reasekuracją wyłącznie ryzyk zakładu lub 
zakładów, do którego należy, lub ryzyk zakładu lub zakładów wchodzących w skład 
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grupy, której jest członkiem. Oznacza to po prostu konieczność zapewnienia przez 
państwa członkowskie, by zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które zawierają 
umowy reasekuracji ograniczonej lub prowadzą działalność w zakresie reasekuracji 
ograniczonej, potrafiły właściwie określać, szacować i kontrolować ryzyka wynika‑
jące z tych umów lub z tej działalności. Kryterium efektywności i egzekwowalności 
odnosi się do zapewnienia tych możliwości przez system prawa istniejący w danym 
kraju członkowskim UE. Wycena ryzyka w wyznaczaniu SCR oznacza brak podwój‑
nego rozpoznawania ryzyka w wyznaczaniu SCR, ponadto w przypadku, gdy rease‑
kuracja podnosi ekspozycje na ryzyko, wymóg SCR powinien być wyższy. Ostatnie 
kryterium jakościowe, jakość kredytowa kontrahenta, wskazuje na konieczność do‑
konywania oceny jakości kredytowej przy doborze reasekuratora. Reasekuracja może 
być nieuznana, jeśli reasekurator nie spełnia wymogu SCR (lub ekwiwalentnego wy‑
mogu kapitałowego), lub reasekurator posiada rating niższy niż BBB stabilny.

Podsumowanie

Nowy system wypłacalności uwzględnia lepsze rozumienie natury ryzyk, co 
w efekcie zapewni skuteczniejszą ochronę dla posiadaczy polis i większą transparent‑
ność dla udziałowców. Zgodnie z Solvency II raporty roczne zakładów ubezpieczeń 
i zakładów reasekuracji będą pokazywać więcej informacji dotyczących ryzyk przez 
nich podejmowanych, co pozwoli udziałowcom i klientom na bardziej precyzyjną 
ocenę sposobu zarządzania ryzykiem przez te zakłady. Kluczową rolę odgrywają 
tu przyjęte metodologie zarządzania ryzykiem, służące eliminacji ich negatywnego 
wpływu na wyniki finansowe. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji będą mu‑
siały też ciągle weryfikować, czy ich kapitał wypłacalności (ang. solvency capital) jest 
wystarczający na pokrycie nie tylko spodziewanych odszkodowań i świadczeń, ale 
również znacznych i nieprzewidzianych, choć możliwych do zaistnienia, strat. Nie 
wystarcza więc oddzielna analiza ryzyka w każdej grupie ubezpieczeniowej, lecz ko‑
nieczna jest kompleksowa analiza ryzyka, która uwzględnia współzależności i moż‑
liwości kumulacji wielu ryzyk. Należy też podkreślić, iż zmniejszenie ryzyka działal‑
ności ubezpieczyciela oraz wykorzystanie reasekuracji do wyznaczenia kapitałowego 
wymogu wypłacalności może prowadzić do zwiększenia oferty produktowej ubez‑
pieczyciela oraz możliwości akceptacji wyższego ryzyka ubezpieczeniowego.

Ryzyka, na które narażony jest ubezpieczyciel, można podzielić na ryzyka aktu‑
arialne i finansowe. Ryzyka aktuarialne związane są z przyszłymi wynikami tech‑
nicznymi ubezpieczeń, które zależą od czynników losowych, np. częstości i inten‑
sywności szkód, dynamiki zmian w składzie portfela, wypowiedzeń bądź konwersji 
umów ubezpieczenia itd. Ryzyka finansowe natomiast dotyczą typowych ryzyk, na 
jakie narażona jest każda instytucja finansowa, czyli np. ryzyko rynkowe, kredytowe, 
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walutowe, zmian stopy procentowej itd. Właśnie ryzyko rynkowe i kredytowe zo‑
stało bezpośrednio włączone do kalkulacji nowego kapitałowego wymogu wypła‑
calności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, podobnie jak ryzyko walu‑
towe i ryzyko zmiany stopy procentowej, które mieszczą się w ryzyku operacyjnym, 
a które oznacza ryzyko straty wynikające z niewłaściwych lub błędnych procesów 
wewnętrznych, z działań personelu lub systemów, lub ze zdarzeń zewnętrznych. 
Dzięki Solvency II rozkład ryzyka między ubezpieczycielami, reasekuratorami i ryn‑
kami kapitałowymi stanie się bardziej efektywny, ponieważ rozwiązania w dziedzinie 
transferu ryzyka są przyjmowane niezależnie od struktury prawnej podmiotów [5]. 
Solvency II stanowi radykalny zwrot w dziedzinie postrzegania ryzyka i zarządza‑
nia nim. Ubezpieczyciele chcąc unikać konsekwencji zrealizowania się ryzyk o du‑
żych stratach, by w ten sposób chronić swój kapitał oraz redukować wahania wyni‑
ków na działalności operacyjnej, będą chętniej korzystać z ochrony reasekuracyjnej 
szczególnie w przypadku ryzyk katastroficznych, zarówno naturalnych, jak i spo‑
wodowanych przez człowieka [5]. Do momentu wdrożenia systemu wypłacalności 
Solvency II (rok 2012) zakłady ubezpieczeń mają czas na zbadanie rodzajów ryzyka 
związanych z ich działalnością, opracowanie sposobów ich szacowania oraz przygo‑
towanie odpowiednich działań związanych z zarządzaniem ryzykiem [7]. Tym bar‑
dziej dziwi fakt, iż dopiero połowa ubezpieczycieli działających na rynku polskim 
bierze udział w testach oceniających ich przygotowanie do stosowania sytemu wy‑
płacalności Solvency II.
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Reasekuracja w wyznaczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności w przypadku...

REASEKURACJA W WyZNACZANIU 
KAPItAŁOWEGO WyMOGU WyPŁACALNOśCI 
W PRZyPADKU RyZyK KAtAStROfICZNyCH

Streszczenie

Nowy system wypłacalności Solvency II oznacza dla zakładów ubezpieczeń i zakładów rease‑
kuracji nowy sposób zarządzania ryzykiem. Ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem odgrywa 
reasekuracja, która nabiera szczególnego znaczenia w przypadku ryzyk katastroficznych. 
Ustanowione większe wymogi kapitałowe uwzględniają nie tylko dotychczasowe ryzyko 
operacyjne działalności zakładów, ale także m.in. ryzyko rynkowe, kredytowe oraz ryzyko 
ubezpieczeniowe w ryzykach zdrowotnych. Wynika to z konieczności kompleksowego 
podejścia do właściwej oceny ryzyka, które umożliwia identyfikację zależności między 
różnymi liniami biznesu, szczególnie gdy dotyczy naturalnych ryzyk katastroficznych lub 
ryzyk katastroficznych spowodowanych działalnością człowieka.

Słowa kluczowe: system wypłacalności Solvency II, ryzyko rynkowe, 
ryzyko kredytowe, ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych, 
metodologia zarządzania ryzykiem

REINSURANCE IN DEtERMINING 
CAPItAL SOLvENCy REqUIREMENt 
IN CASE Of DISAStER RISKS

Abstract

New solvency system – Solvency II means for insurance and reinsurance agencies a new 
way of risk management. Important role in risk management plays reinsurance which gains 
particular importance in case of disaster risks. Higher statutory capital requirements include 
not only hitherto binding operational risk of these agencies activities, but also, among other 
things, market risk, credit risk and insurance risk in health markets. It results from the 
necessity of comprehensive approach to correct risk assessment which enables identification 
of dependencies between various business lines, particularly when it concerns natural disaster 
risks or disaster risks caused by human activities.
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IZAbELA KOŁADKIEWICZ*

INStytUCJA NIEZALEżNEGO 
CZŁONKA RADy W KODEKSACH 

NADZORU KORPORACyJNEGO 
W KRAJACH EUROPy 

śRODKOWO ‑WSCHODNIEJ1

Wprowadzenie

Instytucja niezależnego członka 
rady – przyczyny jej powstania

W obecnej dyskusji na temat poprawy funkcjonowania rad dyrektorów/rad 
nadzorczych najczęściej poruszanym zagadnieniem jest kwestia niezależności jej 
członków. Niezależność rady postrzegana jest jako podstawowy czynnik warun‑
kujący efektywność wypełniania funkcji monitorowania i kontroli działalności ka‑
dry zarządzającej spółką. Podejście to wynika z założeń teorii agencji, gdzie rada 
traktowana jest jako podstawowy mechanizm kontrolujący i zarazem dbający o to, 
aby interesy akcjonariuszy i kadry zarządzającej się zbiegały. Obecność zaś powią‑
zań pomiędzy kontrolującymi (czyli radą) a kontrolowanymi (czyli kadrą zarzą‑
dzającą) skutecznie może osłabić bodźce do realizacji tej funkcji w pełni efektyw‑
nie. W przypadku rad dyrektorów problem istnienia powiązań między członkami 
rady a kadrą zarządzającą jest szczególnie istotny, a wynika on ze stosowanych do 

* Dr Izabela Koładkiewicz, Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego.
1 Praca naukowa finansowanaze środków na naukę w roku 2008 jako projekt badawczy 
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tej pory rozwiązań w zakresie wyboru/powoływania jej członków. Należy bowiem 
pamiętać, że ze względu na rozproszoną strukturą akcjonariuszy spółek amerykań‑
skich czy angielskich, osobą która grała pierwsze skrzypce w tym procesie był pre‑
zes spółki (Chief Executive  Officer – CEO). I w zależności od istniejących uwarun‑
kowań albo bezpośrednio sam zapraszał do rady, albo wskazywał akcjonariuszom 
kogo należy zaprosić. Efektem tych działań było powstanie swoistej relacji zależno‑
ści, u podstaw której często leżało uczucie wdzięczności między nowo powołanym 
członkiem rady a „powołującym” go prezesem spółki (bycie w radzie to nie tylko 
kwestia dodatkowego wynagrodzenia, ale też: prestiż i władza, możliwość nawiąza‑
nia nowych, ciekawych kontaktów, wzbogacenie CV i tym samym lepsze postrze‑
ganie na rynku talentów menedżerskich). Taki układ od początku skazywał radę na 
przyjmowanie pozycji pasywnych „bo jak tu zadawać problemowe pytania swojemu 
<dobroczyńcy>?”. Ponadto zachowania pasywne wzmacniały wzajemne zaproszenia 
pomiędzy prezesami do „swoich” rad. U podstaw tych zachowań leżała chęć posia‑
dania w radzie osób, które „grają w tej samej drużynie”. Działania te prowadziły do 
zjawiska swoistego klonowania – prezes gromadził w radzie ludzi o podobnych do 
swoich poglądach („wszyscy chcemy klonować siebie”; „wybieramy ludzi do rady 
ponieważ ufamy im, znamy ich, poważamy ich i identyfikujemy się z nimi”, a także 
„gramy z nimi w golfa”)2.

Rosnąca coraz bardziej świadomość słabości dotychczasowych rozwiązań przy‑
niosła zainteresowanie działaniami, eliminującymi tego typu praktyki. Niezależność 
członków rad od kadry zarządzającej stała się sztandarem, pod którym toczy się 
obecna walka ze złymi praktykami w zakresie nadzoru korporacyjnego. Oczywiście 
jednym z ważniejszych zadań stała się kwestia zdefiniowania pojęcia niezależności3. 
Szeroka dyskusja jaka na ten temat przetoczyła się w gronie zainteresowanych, wska‑
zuje na jego znaczną złożoność. Różnorodność świata korporacji oraz znaczna dy‑
namika zmian ich otoczenia i warunków funkcjonowania, uniemożliwia przyjęcie 
tylko jednej definicji. Różnią się one sposobem podejścia do problemu (np. jedna 
próbuje określić niezależność, druga zaś zależność), jak również stopniem/pozio‑
mem ogólności.

Określenie kryteriów niezależności członka rady inicjuje dopiero dalszy ciąg zda‑
rzeń, których celem jest poprawa skuteczności działania rad dyrektorów/rady nad‑
zorczej. Jak już sygnalizowano powyżej, stworzenie definicji nie należy do prostych 

2 S.A. Ramirez (2003), A Flaw in the Sarbanes ‑Oxley Reform: Can Diversity in the Boardroom Quell Cor‑
porate Corruption?, „St. John’s Law Review”, vol. 77, no. 4, przypis 114 – s. 857.

3 Pojęcie „niezależności członka rady” doczekało się wielu definicji. Na przykład profil niezależnego 
członka dyrektora nie‑wykonawczego zawiera Zalecenie Komisji z dn.15.02.2005 r. dotyczące roli dyrektorów 
nie‑wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rada (nadzorczej) 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (2005/162/WE).



 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142) 51

Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego...

zadań, ale można założyć, że dużo trudniejszym wyzwaniem jest jej implementacja 
w życie. Jednym z kierunków w jakim poszły propozycje rozwiązań zapewniających 
niezależność kandydatów powoływanych do rad, było przede wszystkim ogranicze‑
nie roli prezesów spółek w tym procesie. Innym aspektem podejmowanych działań 
jest dbanie o to, aby nowo powoływani członkowie nie mieli powiązań ze spółką oraz 
kadrą zarządzającą zapraszanych do rady kandydatów. I nie tylko chodzi tu o powią‑
zania biznesowe, ale również o występowanie relacji rodzinnych.

W praktyce oznacza to unikanie wyboru do rady przedstawicieli podmiotów 
w różnym zakresie i na różnym poziomie powiązanych, albo bezpośrednio z firmą, 
albo pośrednio – poprzez klientów, dostawców, banków czy kancelarie prawnicze. 
(Czyli niezależność zamierzano zapewnić poprzez brak wyboru osób, które mogłyby 
mieć potencjalny konflikt interesów). Zdaniem niektórych ekspertów przyjęcie ta‑
kiej perspektywy, może mieć negatywne efekty uboczne. Identyfikuje je na przykład 
prof. L.W. Lorsch, który wskazuje, że „posiadanie przeważającej większości nieza‑
leżnych dyrektorów [tj. nie mających żadnych powiązań ze spółką] oznacza posiada‑
nie rady, która najprawdopodobniej niewiele wie na temat biznesu lub przemysłu”. 
Ten brak wiedzy jest szczególnie niepokojący, gdyż dobre zrozumienie biznesu jest 
traktowane jako ważny czynnik krytyczny warunkujący efektywność funkcjonowa‑
nia rady. Od rady oczekuje się przecież, że będzie wspierała w działaniach prezesa, 
a jak ma to robić, gdy brak jej wiedzy nie tylko na temat organizacji, ale też sektora 
w którym działa spółka4.

Ważnym wymiarem toczącej się dyskusji na temat niezależnych członków rad 
jest uwzględnienie tej kwestii w tworzonych dobrych praktykach nadzoru korpora‑
cyjnego (corporate governance). Jako pierwsze instytucję niezależnego członka rady 
uwzględniły samoregulacje z Wielkiej Brytanii (Cadbury Code, 1992) oraz USA 
(np. The Business Roundtable, 1997). Później pojawiła się ona w kodeksach two‑
rzonych w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Szwecja), 
w regulacjach międzynarodowych (OECD, UE) jak również w kodeksach dobrych 
praktyk w krajach przechodzących transformację gospodarczą z Europy Środkowo‑
‑Wschodniej (EŚW)5.

Celem prezentowanego opracowania jest syntetyczne omówienie sposobów ure‑
gulowania i zdefiniowania instytucji niezależnego członka rady oraz pokazanie ewo‑
lucji tej instytucji na przykładzie kodeksów corporate governance opracowanych 
w krajach Europy Środkowo ‑Wschodniej. Zagadnienie to tworzy interesujący ob‑

4 C.B. Carter, J.W. Lorsch (2004), Back to the Drawing Board, Harvard Business School Press, Boston, 
Massachusetts, s. 24 i 44.

5 W opracowaniu zamiennie będzie używany termin dobre praktyki/rekomendacje/kodeksy.
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szar badawczy, ze względu na dynamikę zmian jaka cechuje systemy nadzoru kor‑
poracyjnego w tych krajach.

Analiza uregulowania i zdefiniowania instytucji niezależnego członka rady dy‑
rektorów/rady nadzorczej objęła zasady dobrych praktyk funkcjonujące w Bułga‑
rii, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Polsce, w Rumunii, Rosji, na Słowacji, 
Słowenii oraz na Węgrzech. Przed prezentacją wyników przeprowadzonej analizy, 
warto jeszcze spojrzeć na czas powstania tych kodeksów oraz ich dalszą ewolucję. 
Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że pojawiły się one w tych krajach dopiero 
w XXI wieku. Wszystkie analizowane dokumenty powstały w 2000 r. i po 2000 r. 
Niepokoić może jednak fakt, że w przypadku niektórych państw, ich działalność 
w tej sferze zakończyła się na akcie implementacji. Poprzestanie na tym etapie wiąże 
się zaś z brakiem kolejnych działań ukierunkowanych na dostosowanie istniejących 
już regulacji do zmieniających się uwarunkowań w sferze corporate governance za‑
równo na rynku krajowym jak i światowym. Zaobserwowana pasywność wzbudza 
zdziwienie, gdyż systemy nadzoru korporacyjnego funkcjonujące w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej (EŚW) wciąż jeszcze znajdują się w fazie rozwoju i budo‑
wania własnej formuły działania. Wiąże się z tym duża dynamika zmian, które po‑
winny znaleźć odzwierciedlenie nie tylko w zapisach prawa, ale też i w tworzonych 
samoregulacjach.

Do liderów starających się nadążyć za nowo pojawiającymi się wyzwaniami w ob‑
szarze nadzoru korporacyjnego bez wątpienia należy Polska oraz Słowenia. Na chwilę 
obecną w obu tych państwach dobre praktyki zostały już czterokrotnie zmodyfiko‑
wane, a ostatnie zmiany są stosunkowo świeże bo miały miejsce w 2009 roku (w Sło‑
wenii) i 2010 roku w Polsce. W ostatnich dwóch latach (2008–2010) modyfikacja re‑
komendacji została także przeprowadzona/nastąpiła na Łotwie, Słowacji, Węgrzech 
oraz w Rumunii (w tym ostatnim przypadku warto dodać, że była to pierwsza mo‑
dyfikacja zasad ładu korporacyjnego, która nastąpiła po 9 latach od pojawienia się 
pierwszej ich wersji). Z kolei do swoistych „maruderów”, nie dostrzegających po‑
trzeby zmian dotychczasowych rekomendacji należą Rosja (2002 r.), Litwa (2003 r.) 
oraz Czechy (2004 r.).

Uwagę przyciąga również fakt, że w Bułgarii i Estonii tego typu kodeksy pojawiły 
się dość późno w porównaniu z innymi państwami Europy Środkowo ‑Wschodniej, 
bo dopiero w 2007 i 2006 roku.
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tabela 1.  Kodeksy dobrych praktyk w zakresie nadzoru 
korporacyjnego w Europie środkowej i Wschodniej

Państwo Nazwa kodeksu/rekomendacji
(w języku angielskim)

Data ogłoszenia/ 
uchwalenia

Instytucje zaangażowane 
w przygotowanie kodeksów

Bułgaria Bulgarian National Code For Corporate 
Governance

październik 2007 The Bulgarian Stock Exchange

Czechy Corporate Governance Code based on the 
OECD Principles (2004)
Revised Corporate Governance Code (Based on 
OECD Principles 2001)

czerwiec 2004
luty 2001

Czech Securities Commission

Estonia Corporate Governance Recommendations styczeń 2006 Financial Supervision Authority, 
Tallinn Stock Exchange

Litwa Corporate Governance Code for the Companies 
listed on the National Stock Exchange of 
Lithuania

kwiecień 2003 National Stock Exchange of 
Lithuania

Łotwa Principles of Corporate Governance and 
Recommendations on their Implementation
Principles of Corporate Governance and 
Recommendations on their Implementation

maj 2010
grudzień 2005

Riga Stock Exchange

Polska Code of Best Practice for WSE Listed 
Companies
Code of Best Practice for WSE Listed 
Companies
Best Practices in Public Companies 2005
Best Practices in Public Companies in 2002
The Corporate Governance Code for Polish 
Listed Companies (The Gdańsk Code) 15 June 
200

maj 2010
lipiec 2007
październik 2004
czerwiec 2002
czerwiec 2002

GPW
GPW
Komitet Dobrych Praktyk
Forum – Corporate 
Governance

Rosja The Russian Code of Corporate Conduct kwiecień 2002 The Co‑ordination Council for 
Corporate Governance

Rumunia Bucharest Stock Exchange Corporate 
Governance Code
Corporate Governance Code in Romania

styczeń 2009
czerwiec 2000

Bucharest Stock Exchange
International Center for 
Entrepreneurial Studies, 
University of Bucharest

Słowacja Corporate Governance Code for Slovakia
Corporate Governance Code (Based on the 
OECD Principles)

styczeń 2008
wrzesień 2002

Central European Corporate 
Governance Association
Bratislava Stock Exchange

Słowenia Corporate Governance Code
Corporate Governance Code
Corporate Governance Code
Corporate Governance Code

grudzień 2009
luty 2007
grudzień 2005
marzec 2004

Ljubljana Stock Exchange;
Association of Supervisory 
Board Members; The 
Managers’ Association of 
Slovenia

Węgry Corporate Governance Recommendations
Corporate Governance Recommendations
Corporate Governance Recommendations

marzec 2008
sierpień 2007
luty 2002

Corporate Governance 
Committee
of the Budapest Stock 
Exchange Company Limited 
by Shares
Budapest Stock Exchange 
Company Limited by Shares

Źródło: Opracowanie własne.
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Niezależny członek rady w dobrych 
praktykach z Europy środkowo ‑Wschodniej

Analiza kodeksów dobrych praktyk z krajów Europy Środkowo ‑Wschodniej 
(EŚW) pokazuje, że instytucja niezależnego członka rady występuje we wszystkich 
rekomendacjach. Oznacza to, że kraje tego regionu podążają za światowymi refor‑
mami w sferze corporate governance, mimo, że ich systemy nadzoru korporacyjnego 
wciąż znajdują się w fazie formowania własnych tradycji i standardów.

Liczba oraz szczegółowość rekomendacji dotyczących niezależnego członka rady 
jest jednak w każdym z tych dokumentów zróżnicowana i na potrzeby przeprowa‑
dzonej analizy wyróżniono następujące kryteria dla scharakteryzowania tego za‑
gadnienia:

obecność definicji niezależnego członka rady i kryteriów niezależności członka  �

rady,
określenie liczebności niezależnych członków w radzie (w tym miejsce zawarcia  �

tej informacji),
funkcje i zadania zdefiniowane dla niezależnych członków rady, �

dostępność informacji na temat procedur i kryteriów wyboru członków rady,  �

z uwzględnieniem aspektu niezależności.

Definicja niezależnego członka rady 
oraz kryteriów niezależności

Zastosowane definicje niezależnego członka rady oraz kryteria niezależności, w ko‑
deksach dobrych praktyk z EŚW, wskazują na różny poziom ich szczegółowości. Warto 
też dodać, że były one przygotowane w oparciu o różne źródła. Część państw, np. Pol‑
ska czy Węgry – nie starała się „wyważać otwartych drzwi” i wykorzystała istniejący już 
dorobek Unii Europejskiej, czyli odwołała się do wytycznych niezależności zawartych 
w zaleceniu UE 2005/162/WE (odnosi się to do ostatnich wersji tych dokumentów). 
Innym źródłem definicji były rekomendacje przygotowane przez OECD zarówno te 
z 1999 r. jak i te późniejsze z 2004 r. Z tego źródła skorzystały instytucje przygotowu‑
jące kodeksy m.in. w Czechach oraz w Rosji (ale definicje zbudowały własne).

Pozostałe kodeksy stosowały własne definicje niezależności, które były zróżnico‑
wane co do szczegółowości kryteriów. Stosunkowo najmniejszą precyzją cechowała 
się regulacja zawarta w bułgarskich rekomendacjach. Wskazywała one na potrzebę 
stworzenia definicji niezależnego członka rady przez wewnętrzne przepisy spółki. 
Z kolei rozwiązania zawarte w litewskim kodeksie zostały ujęte z perspektywy wska‑
zania źródeł zależności członka rady (warto dodać, że punktem wyjścia do jego przy‑
gotowania były także rekomendacje OECD).
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W przypadku niektórych kodeksów bezpośrednio w tekście znajdowała się ogólna 
definicja niezależności, która następnie była rozbudowana zbiorem kryteriów nieza‑
leżności zawartym w załączniku (np. zob. dobre praktyki z Estonii, Łotwy).

Kryteria niezależności

Analiza kryteriów niezależności stosowanych w zapisach kodeksów dobrych prak‑
tyk z krajów Europy Środkowo ‑Wschodniej, pokazuje, że podstawę do niezależno‑
ści tworzy przede wszystkim brak powiązań członków rady – biznesowych jak i ro‑
dzinnych – z wyższą kadrą zarządzającą, z większościowym akcjonariuszem oraz ze 
spółką. Często też podkreślaną oznaką niezależności jest brak konfliktów interesów, 
które mogą wpływać na obiektywność sądów niezależnych członków.

Ponadto niektóre samoregulacje określały ramy czasowe, które warunkowały 
niezależność członka rady (np. wg rozwiązań litewskich członek rady nie jest nieza‑
leżny gdy był prezesem spółki lub zajmował pozycję kierowniczą w ciągu ostatnich 
3 lat; kwestia powiązania czasowego była także podnoszona w rekomendacjach ro‑
syjskich i słowackich).

funkcje i zadania zdefiniowane 
dla niezależnych członków rady

Stosunkowo niewiele kodeksów z EŚW zajęło się taką kwestią jak wyszczególnienie 
funkcji i zadań dla niezależnych członków rady. Do tych wyjątków należały między in‑
nymi bułgarskie rekomendacje, w których można znaleźć zapis, że: „podstawową funk‑
cją niezależnych dyrektorów jest nadzór i kontrola działań wykonywanych przez wyko‑
nawczą kadrę zarządzającą oraz efektywne uczestnictwo w działaniach spółki, zgodnych 
z interesem wszystkich akcjonariuszy i z uwzględnieniem ich praw”. Także samoregula‑
cje rosyjskie określały, że niezależny dyrektor może mieć istotny udział w takich sferach 
funkcjonowania/domenach działania spółki jak np.: przygotowanie strategii rozwoju 
spółki, ocena wyników wykonawczego organu w zakresie wdrożenia tej strategii, roz‑
wiązywanie korporacyjnych konfliktów, w które zaangażowani są akcjonariusze oraz 
innych problemów, które mogą oddziaływać na interesy akcjonariuszy. Ponadto nie‑
zależni członkowie powinni zapewniać formowanie przez radę obiektywnych opinii, 
dzięki czemu powinno rosnąć zaufanie inwestorów do spółki (pkt 2.2.2).

Z kolei w warunkach polskich – dobre praktyki z 2005 r. zawierały zapisy zaleca‑
jące, aby bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny 
być podejmowane uchwały w sprawach:

świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powią‑ �

zane ze spółką na rzecz członków zarządu;
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wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej  �

umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo 
zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finan‑ �

sowego spółki.
Przyjęte zaś nowe wersje dobrych praktyk w 2007 r. i 2010 r. nie poruszały już 

tych kwestii.
W pozostałej części kodeksów określenie zadań dla niezależnych członków rady 

ograniczało się do stwierdzeń, że powinien być on w stanie wyrażać niezależne sądy 
oraz nie powinny go ograniczać konflikty interesów. Dzięki zaś ich obecności rada 
powinna być w stanie skutecznie nadzorować poczynania kadry zarządzającej.

Większość rekomendacji za podstawowe miejsce działania niezależnych człon‑
ków rad wskazywała tworzone w obrębie rady komitety (tj. komitet audytu, komitet 
wynagrodzenia i komitet nominacji – szerzej zob. Koładkiewicz I. (2009). Słowac‑
kie rekomendacje zalecały także, aby funkcję przewodniczącego rady zawsze peł‑
niła osoba niezależna. (“The supervisory board chairman should always be an inde‑
pendent person”).

Liczba niezależnych członków w radach spółek 
z krajów Europy środkowo ‑Wschodniej

Kodeksy dobrych praktyk z EŚW charakteryzowały się także różnym podejściem do 
kwestii określenia liczebności niezależnych członków w radach spółek. Część kodeksów 
pozostawiała decyzję samym spółkom, zalecając jednak zawarcie tej informacji w ich 
statutach. Takie rozwiązanie było obecne w rekomendacjach bułgarskich, czeskich, i li‑
tewskich. Jako uzasadnienie takiej formuły zapisu zarówno bułgarskie jak i litewskie do‑
bre praktyki, wskazywały, że niezależny członek rady jest nową instytucją w warunkach 
krajowych. Ponadto litewskie zasady podnosiły możliwość pojawienia się potencjal‑
nych trudności ze znalezieniem i wyborem konkretnej liczby niezależnych członków, 
w przypadku „narzucenia” standardów ilościowych kodeksową rekomendacją.

W przypadku natomiast czeskich dobrych praktyk można zaobserwować pewną 
niespójność, gdyż w komentarzu do rozdziału VI, pkt 5, s. 28, zgodnym z wytycznymi 
OECD Principles of Corporate Governance z 2004 r., najpierw pojawia się informacja, 
że wymagane jest, aby większość członków rady była niezależna, z kolei w dalszych 
rozważaniach tego punktu można znaleźć zalecenie o wystarczającej ( sufficient) licz‑
bie członków niezależnych. Natomiast w załączniku nr 3. „A Guide To Best Practice 
For Executive Boards” pojawia się zalecenie, aby przynajmniej 25 % składu rady stano‑
wili członkowie niezależni. W rekomendacjach można także znaleźć zapis, że: „Rada 
nadzorcza powinna być złożona w odpowiedniej proporcji z niezależnych członków 
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rady, w tym minimum z trzech lub 25 % składu dla większych spółek oraz dwóch lub 
1/4 składu dla mniejszych spółek”.

Kolejnym rozwiązaniem proponowanym przez analizowane kodeksy było zalece‑
nie, aby przynajmniej połowa rady składała się z członków niezależnych – taki zapis 
zawierały np. rekomendacje estońskie, łotewskie i słoweńskie (z 2009 r.).

Polski i węgierski zbiór dobrych praktyk stosował się do regulacji dyrektywy 
UE 2005/162/EC 13.1. W tym polskie rozwiązania wskazywały na potrzebę obec‑
ności w radzie przynajmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności 
od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Natomiast 
regulacje węgierskie pozostawały dość enigmatyczne – wskazując na potrzebę ta‑
kiego doboru składu rady, aby zapewniał warunki efektywnej pracy rady, w tym 
odpowiedni poziom profesjonalnego doświadczenia i odpowiednią proporcję nie‑
zależnych członków. Podobny poziom ogólności cechował również rumuńskie re‑
komendacje. („ Odpowiednia liczba dyrektorów nie‑wykonawczych powinna być 
niezależna (…)”).

Rosyjskie rekomendacje proponowały natomiast aby – przynajmniej 1/4 rady sta‑
nowili członkowie niezależni. Ponadto jedna z zasad wskazywała na potrzebę zapisu 
w statucie informacji, o obecności w radzie przynajmniej 3 niezależnych członków.

Analizowane kodeksy nie tylko różniły się dowolnością podejścia w zakresie 
określenia ilu niezależnych członków powinno zasiadać w radach rodzimych spółek. 
Pewna dowolność charakteryzowała je także w przypadku wskazania, gdzie tego typu 
informacja powinna się znaleźć. Część z nich zalecała umieszczenie jej w statucie, po‑
została zaś część pomijała tę kwestię milczeniem. Na tym tle ciekawie wyróżniają się 
rosyjskie dobre praktyki, które zalecają zamieszczenie/ujawnienie informacji o nieza‑
leżnych członkach rady w raportach rocznych spółki (§ 2.2.5). Natomiast węgierskie 
zasady rekomendują, aby informacje na temat tych członków (wytyczne dotyczące 
niezależności oraz stosowanych kryteriów niezależności) umieścić na stronach in‑
ternetowych spółki.

Dostępność informacji na temat procedur 
i kryteriów wyboru członków rady

Przejrzystość informacyjna dotycząca sposobu wyboru nowych członków rady, 
w tym niezależnych jej członków, oraz kryteriów go warunkujących, jest jednym 
z ważniejszych czynników wpływających na charakter relacji spółki z rynkiem. Dba‑
łość spółki, aby procedury wyboru były jasne i przejrzyste, a przede wszystkim do‑
stępne dla wszystkich uczestników rynku, pokazuje jaką wagę spółka przykłada do 
rady dyrektorów/rady nadzorczej i tym samym do nadzoru korporacyjnego. Ana‑
liza zasad dobrych praktyk z Europy Środkowo ‑Wschodniej pokazuje, że kwestia ta 



Izabela Koładkiewicz

 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142)58

wzbudziła zainteresowanie ich twórców, aczkolwiek można zaobserwować pewne 
różnice w jego poziomie/natężeniu. Wyrażają się one przede wszystkim w uszcze‑
gółowieniu zapisu dotyczącego procesu wyboru członka rady. I tak część kodeksów 
zawierała dość ogólny zapis, że wybór członków rady powinien następować zgodnie 
z przejrzystą i sformalizowaną procedurą, która powinna zapewniać pełną informa‑
cję na temat kandydata oraz być dostarczona w odpowiednim czasie umożliwiającym 
podjęcie decyzji, a procedura wyboru powinna być zawarta w statucie. Takie podejście 
występowało w przypadku rekomendacji bułgarskich, czeskich, polskich, rumuńskich 
oraz węgierskich. Warto może dodać, że rekomendacje rumuńskie oraz węgierskie – 
jako jedne z niewielu precyzowały czas dostarczenia danych dotyczących potencjal‑
nego kandydata i zalecały, aby dane te były przekazane przynajmniej na 5 dni (na Wę‑
grzech) i 15 dni (w Rumunii) przed walnym zgromadzeniem, na którym ma zostać 
podjęta decyzja. Część zaś kodeksów kwestię czasu przekazania tych danych kończyła 
ogólnikowym stwierdzeniem „w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz 
podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem” – np. polskie dobre praktyki.

Słabo rozwinięty zestaw kryteriów wyboru zawierał także kodeks estoński, ale 
w odróżnieniu od pozostałych dobrych praktyk podnosił kwestie wieku potencjal‑
nego kandydata jako czynnika, który może warunkować jego wybór.

Pozostałe rekomendacje, zagadnienie powołania nowego członka rady miały już 
bardziej rozbudowane. Przejawiało się to większym poziomem uszczegółowienia li‑
sty kryteriów wyboru – na przykład rekomendacje litewskie, łotewskie, czy rosyjskie 
(zob. tabela 2). Do często stosowanych wymogów informacyjnych na temat poten‑
cjalnych kandydatów należały dane dotyczące jego wykształcenia, kwalifikacji, do‑
świadczenia zawodowego, zajmowanych stanowisk, jak również informacje na temat 
możliwości wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów. Ważnym informacyjnym 
rozszerzeniem z perspektywy instytucji niezależnego członka rady było ujawnienie 
informacji na temat czynników mogących wpływać na ograniczenie jego niezależ‑
ności. Tego typu wymóg informacyjny definiowały między innymi samoregulacje 
litewskie. Wśród kryteriów wyboru do rady pojawiał się także aspekt dostępności 
czasowej potencjalnego kandydata.

Kwestię niezależności na poziomie prezentacji potencjalnych kandydatur na 
członka rady podnosiły także węgierskie dobre praktyki, implementując tym samym 
zalecenia komisji europejskiej (2005/162/WE).

Na zakończenie warto dodać, że część twórców kodeksów wskazywała jako dobrą 
praktykę wykorzystanie w procesie wyboru niezależnych członków do rady – komitetu 
nominacji (złożonego z większości niezależnych członków). Tego typu zapis pojawił 
się m.in. w kodeksie czeskim. Zdaniem zaś jego twórców, takie działanie ma stanowić 
przeciwwagę dla istniejącej w Czechach tradycji wyborów członków rady przez więk‑
szościowego/dominującego akcjonariusza. Niepożądanym zaś zjawiskiem, jakie może 
się pojawić w jego wyniku, jest wytworzenie poczucia „przywiązania” członków rady 
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do wybierającego ich akcjonariusza, co stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo 
interesów innych akcjonariuszy, a w szczególności mniejszościowych.

tabela 2.  Wymagane przez dobre praktyki działania 
oraz kryteria wyboru nowego członka rady

Państwo Litwa Łotwa Rosja

Kryteria
wyboru

•  imię i nazwisko kandydata
•  informacja nt. wykształcenia
•  kwalifikacje
•  profesjonalne 

przygotowanie
•  potencjalne konflikty 

interesów powinny 
być ujawnione na tyle 
wcześniej przed WZ, aby 
akcjonariusze mieli czas 
i mogli głosować z jak 
największą informacją

•  czynniki warunkujące/
wpływające na 
niezależność kandydata 
powinny być ujawnione

•  imię i nazwisko
•  rok urodzenia
•  wykształcenie
•  dotychczasowe kadencje 

członka rady nadzorczej
•  charakterystyka 

doświadczeń zawodowych 
z ostatnich trzech lat

•  liczba akcji posiadanych 
u emitenta lub jego spółki 
„matki”/filii

•  informacja 
nt. zaangażowania 
kapitałowego w innych 
spółkach

•  powyższe informacje 
powinny być także 
dostępne na stronie 
internetowej emitenta, 
wraz informacją na 
temat kadencji, na którą 
wybierany jest członek rady 
oraz zajmowanej pozycji, 
włącznie z dodatkowymi 
stanowiskami 
i zobowiązaniami jeśli 
istnieją

•  wiek
•  wykształcenie
•  stanowiska zajmowane 

w ciągu ostatnich 5 lat
•  zajmowane stanowisko 

w momencie nominacji
•  charakter relacji ze spółką
•  członkostwo w innych 

radach (dyrektorów) lub
•  oficjalne stanowiska 

w innych podmiotach 
prawnych

•  nominacje na członka rady 
lub nominacje na oficjalne 
stanowiska w innych 
podmiotach prawnych

•  oficjalne stanowiska 
w innych podmiotach 
prawnych

•  informacja 
nt. relacji z osobami 
stowarzyszonymi,

•  informacja nt. relacji 
z głównym partnerem 
biznesowym spółki

•  informacje nt. sytuacji 
finansowej kandydata, 
(pkt 2.3.1)

Źródło: Opracowania własne.

Podsumowując należy podkreślić, że analiza samoregulacji z krajów EŚW wska‑
zuje, że dominującą praktyką był brak jednoznacznych zapisów dotyczących wyboru 
niezależnego członka rady. Z powyższych rozważań wynika, że w ramach ogólnych 
procedur wyboru członków rady przewijała się jedynie kwestia jego niezależności; 
na przykład w postaci wymogu ujawnienia informacji na temat czynników mogą‑
cych wpływać na ograniczenie niezależności wybieranego członka (np. litewskie re‑
komendacje), czy poprzez wskazanie możliwości wystąpienia potencjalnych kon‑
fliktów interesów (np. rekomendacje rosyjskie zalecające identyfikację krytycznych 
relacji dla niezależności kandydata)
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Ewolucja podejścia do instytucji 
niezależnego członka rady na przykładzie 
rekomendacji polskich i słoweńskich

Ciekawym uzupełnieniem przedstawionych powyżej wyników analizy jest przy‑
bliżenie/prezentacja zmian w podejściu do instytucji niezależnego członka, jakie wy‑
stąpiły w Polsce i Słowenii w ramach kolejnych modyfikacji dobrych praktyk.

Z porównania kolejnych wersji polskich samoregulacji – z lat 2002 r., 2005 r. oraz 
2007 r. – wynika, że instytucja niezależnego członka rady w polskich zapisach prze‑
szła dość istotną ewolucję (tabela 3). Przede wszystkim dotyczyła ona sposobu de‑
finiowania instytucji niezależnego członka rady – który pojawił się już w pierwszej 
wersji dobrych praktyk przyjętych w 2002 r. – oraz określenia ich liczby w składzie 
rady. I tak w polskich dobrych praktykach z 2005 r. została dodana rekomendacja 
o możliwości stosowania przez spółki kryteriów niezależności wynikających ze stan‑
dardów europejskich, zawartych w „Commission Recommendation on strenghtenning 
the role of non‑executive or supervisory directors”. Wcześniej ich stworzenie było prze‑
rzucone na spółkę. W obu dokumentach miała miejsce rekomendacja, że informacja 
na ich temat powinna znaleźć się w statucie. Ponadto dokument z 2005 r. zawierał 
także złagodzony zapis dotyczący liczby niezależnych członków w radzie. Zgodnie 
z nim w przypadku spółek, gdzie jeden akcjonariusz posiadał pakiet akcji dający po‑
nad 50 % ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch 
niezależnych członków. Warto jednak dodać, że kodeks z 2005 r. wciąż zawierał re‑
komendację, aby przynajmniej połowę rady stanowili członkowie niezależni.

Największe zmiany w przypadku liczebności niezależnych członków w radach 
spółek notowanych na warszawskim parkiecie przyniosły Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW opracowane w 2007. Zasada III.6. mówiła, już tylko że „przy‑
najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności 
od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką”.

Zachodzące zmiany w kolejnych wersjach polskich samoregulacji ilustrują/stano‑
wią odzwierciedlenie dostosowywania rekomendacji do istniejących na rodzimym 
rynku uwarunkowań. Dominacja skoncentrowanej struktury własności, wśród no‑
towanych na warszawskiej giełdzie spółek, utrudniała realizację zalecenia o stworze‑
niu rady złożonej w połowie z członków niezależnych.

W odniesieniu do słoweńskich rekomendacji największe zmiany można zaobser‑
wować pomiędzy dokumentami z 2002 r. i 2005 r. oraz z 2009 r. Do dobrych prak‑
tyk z 2005 r. została wprowadzona ogólna definicja niezależności. (Niezależność: 
brak wpływów na bezstronną, profesjonalną, obiektywną, uczciwą i całościową in‑
dywidualną ocenę wykonywanych obowiązków lub podejmowanych decyzji, w za‑
kresie wykonywanych funkcji. Osoby można uznać za zależne jeśli posiadają relacje
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tabela 3.  Ewolucja zapisów dotyczących niezależnego członka 
w radzie – na przykładzie dobrych praktyk w Polsce

Nazwa re-
komendacji

Dobre praktyki w spółkach 
publicznych 2002

Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005
Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW 2007

Numer i
treść 
zasady

Zasada 20.1

a)  Przynajmniej połowę 
członków rady nadzorczej 
powinni stanowić członkowie 
niezależni. Niezależni 
członkowie rady nadzorczej 
powinni być wolni od 
jakichkolwiek powiązań ze 
spółką i akcjonariuszami 
lub pracownikami, które 
to powiązania mogłyby 
istotnie wpłynąć na zdolność 
niezależnego członka do 
podejmowania bezstronnych 
decyzji;

b)  Szczegółowe kryteria 
niezależności powinien 
określać statut spółki;

c)  Bez zgody przynajmniej 
jednego niezależnego 
członka rady nadzorczej, nie 
powinny być podejmowane 
uchwały w sprawach:

•  świadczenia z jakiegokolwiek 
tytułu przez spółkę 
i jakiekolwiek podmioty 
powiązane ze spółką na 
rzecz członków zarządu;

•  wyrażenia zgody na zawarcie 
przez spółkę lub podmiot od 
niej zależny istotnej umowy 
z podmiotem powiązanym 
ze spółką, członkiem rady 
nadzorczej albo zarządu 
oraz z podmiotami z nimi 
powiązanymi;

•  wyboru biegłego rewidenta 
dla przeprowadzenia 
badania sprawozdania 
finansowego spółki.

1 Zasada powyższa może 
zostać przez spółkę wdrożona 
w terminie innym niż pozostałe 
zasady zawarte w niniejszym 
zbiorze, jednak nie później niż 
do końca 2004 r.

Zasada 20.1

a)  Przynajmniej połowę członków rady 
nadzorczej powinni stanowić członkowie 
niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). 
Niezależni członkowie rady nadzorczej 
powinni być wolni od powiązań ze spółką 
i akcjonariuszami lub pracownikami, które 
mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność 
niezależnego członka do podejmowania 
bezstronnych decyzji;

b)  szczegółowe kryteria niezależności 
powinien określać statut spółki2;

c)  bez zgody większości niezależnych 
członków rady nadzorczej, nie powinny 
być podejmowane uchwały w sprawach:

•  świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez 
spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane 
ze spółką na rzecz członków zarządu;

•  wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę 
lub podmiot od niej zależny istotnej umowy 
z podmiotem powiązanym ze spółką, 
członkiem rady nadzorczej albo zarządu 
oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

•  wyboru biegłego rewidenta dla 
przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego spółki.

d)  W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz 
posiada pakiet akcji dający ponad 
50 % ogólnej liczby głosów, rada 
nadzorcza powinna liczyć co najmniej 
dwóch niezależnych członków, w tym 
niezależnego przewodniczącego 
komitetu audytu, o ile taki komitet został 
ustanowiony.

1 Zasada 20 może zostać przez spółkę 
wdrożona w terminie innym niż pozostałe 
zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak 
nie później niż do dnia 30 czerwca 2005 r.
2 Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje 
zasady, które wynikają ze standardów 
europejskich, czyli kryteria niezależności 
zawarte w Commission Recommendation 
on strenghtenning the role of non‑executive 
or supervisory directors http://europa.
eu.int/comm/internal_market/company/
independence/index_en.htm

Zasada III. 6.
Przynajmniej dwóch 
członków rady nadzorczej 
powinno spełniać 
kryteria niezależności 
od spółki i podmiotów 
pozostających w istotnym 
powiązaniu ze spółką. 
W zakresie kryteriów 
niezależności członków 
rady nadzorczej 
powinien być stosowany 
Załącznik II do Zalecenia 
Komisji Europejskiej 
z dnia 15 lutego 
2005 r. dotyczącego 
roli dyrektorów 
nie‑wykonawczych lub 
będących członkami 
rady nadzorczej spółek 
giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej). Niezależnie 
od postanowień 
pkt b) wyżej wymienionego 
Załącznika osoba 
będąca pracownikiem 
spółki, podmiotu 
zależnego lub podmiotu 
stowarzyszonego nie 
może być uznana za 
spełniającą kryteria 
niezależności, o których 
mowa w tym Załączniku. 
Ponadto za powiązanie 
z akcjonariuszem 
wykluczające przymiot 
niezależności członka rady 
nadzorczej w rozumieniu 
niniejszej zasady 
rozumie się rzeczywiste 
i istotne powiązanie 
z akcjonariuszem 
mającym prawo do 
wykonywania 5 % i więcej 
ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu.
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biznesowe, osobiste lub w inny sposób ściśle powiązane ze spółką lub jej zarządem). 
Rozwinięte w nich zostały zarówno kryteria niezależności, jak również rozbudowano 
zapisy dotyczące źródeł konfliktów interesów. 

Ewolucja podejścia do instytucji niezależnego członka w słoweńskich dobrych 
praktykach wyraziła się także w rekomendacji określającej liczbę niezależnych człon‑
ków w radzie. Ostatnia wersja dobrych praktyk z 2009 r. wprowadziła istotną zmianę 
w postaci odejścia od zalecenia, aby większość rady stanowili niezależni członkowie, 
na rzecz zalecenia, aby przynajmniej w połowie była złożona z niezależnych osób.

Podsumowanie

Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, że kraje Europy Środkowej i Wschod‑
niej w dużej mierze podążają za głównym nurtem reform w sferze nadzoru korpo‑
racyjnego, czego wyrazem jest dość szeroka implementacja w rodzimych systemach 
nadzoru korporacyjnego instytucji niezależnego członka rady. Zarysowane powyżej 
różnice w podejściu do niezależnego członka rady nie powinny dziwić, gdyż instytu‑
cja ta powinna odpowiadać na potrzeby charakterystyczne dla danego kraju. Różnice 
te, wyrażały się między innymi w szczegółowości definicji i kryteriów niezależności, 
w określeniu liczby niezależnych członków w składzie rady jak również ich obecno‑
ści w składach komitetów audytu, wynagrodzeń czy nominacji.

Na zakończenie warto dodać, opierając się przede wszystkim na naszych rodzi‑
mych doświadczeniach w zakresie implementacji instytucji niezależnego członka do 
rady nadzorczej, że zdanie sobie sprawy z konieczności pożądania za światowymi 
reformami w zakresie corporate governance to tylko połowa sukcesu. W Polsce in‑
stytucje rynku kapitałowego oraz osoby z nim związane już w pierwszej wersji do‑
brych praktyk (z 2002 r.) uwzględniły niezależnego członka rady zalecając, aby był 
on obecny w polskich radach nadzorczych. Problem natomiast tkwił w tym, że re‑
komendacja ta w kolejnych wersjach tego dokumentu, należała do najczęściej nie 
stosowanych zaleceń przez spółki giełdowe (zob. szerzej Campbell K. i in. (2006), 
Przybyłowski M., Tamowicz P. (2008) oraz Gontarek A. 2008)

W chwili obecnej możemy oczekiwać zmiany podejścia rodzimych spółek giełdo‑
wych do posiadania w swoich radach niezależnych członków. Niestety zmiany te nie 
będą wynikiem dostrzeżenia korzyści jakie wynikają z obecności tego typu członka, 
ale następstwem zmiany prawa. W 2009 r. niezależny członek rady nadzorczej spółki 
publicznej wszedł już bowiem do polskiego prawa, ustanowiony przepisami ustawy 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z zapisami tej ustawy 
w skład tworzonego komitetu audytu powinien wchodzić niezależny członek rady 
nadzorczej. (Kryteria jego niezależności reguluje art. 86. ust. 2 pkt 5, który odwołuje 
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się do przepisów art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5. regulujących niezależność biegłego rewi‑
denta). O utworzeniu komitetu audytu decyduje m.in. wielkość rady i gdy nie prze‑
kracza ona 5 członków spółka może takiego komitetu nie tworzyć, a to z kolei może 
się przełożyć na brak obecności niezależnych członków w radzie.
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INStytUCJA NIEZALEżNEGO CZŁONKA RADy 
W KODEKSACH NADZORU KORPORACyJNEGO 
W KRAJACH EUROPy śRODKOWO ‑WSCHODNIEJ

Streszczenie

W obecnej dyskusji na temat poprawy funkcjonowania rad dyrektorów/rad nadzorczych 
najczęściej poruszanym zagadnieniem jest kwestia niezależności jej członków. Niezależność 
rady postrzegana jest jako podstawowy czynnik warunkujący efektywność wypełniania 
funkcji monitorowania i kontroli działalności kadry zarządzającej spółką.
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Celem prezentowanego opracowania jest syntetyczne omówienie sposobów uregulowania 
i zdefiniowania instytucji niezależnego członka rady oraz pokazanie ewolucji tej instytucji 
na przykładzie dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego (corporate governance) opraco‑
wanych w krajach Europy Środkowo ‑Wschodniej. Zagadnienie to tworzy interesujący obszar 
badawczy ze względu na dynamikę zmian, jaka cechuje systemy nadzoru korporacyjnego 
w tych krajach.
Przeprowadzone badania mają charakter analizy materiałów źródłowych w postaci zasad 
dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego przyjętych w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Litwie, 
Łotwie, w Polsce, Rumunii, Rosji, na Słowacji, w Słowenii oraz na Węgrzech. 

Słowa kluczowe: niezależny członek rady, dobre praktyki ładu 
korporacyjnego, Europa centralna i wschodnia

INDEPENDENt MEMbER Of bOARD Of 
DIRECtORS/SUPERvISORy bOARD IN 
CENtRAL AND EAStERN EUROPEAN 
bESt PRACtICE CODES

Summary

The objective of this article is to review recommendations found in corporate governance best 
practice codes as implemented in Central and Eastern Europe that refer to an independent 
member of a board of directors /supervisory board.
Results allow identification of basic expectations faced by the independent member and the 
conditions of his/her activity within boards in Central and Eastern Europe.

Key words: independent board member; code of corporate 
governance best practice; central and Eastern Europe 
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PRZEMySŁAW PESZ vEL PRESZ*

REKONCENtRACJA bIZNESOWA 
PRZEDSIębIORStWA 

ZDyWERSyfIKOWANEGO

Wysoce zmienna rzeczywistość gospodarcza stanowi poważne wyzwanie dla 
działalności każdej firmy. Jak pokazało doświadczenie, z ostatnich wielkich kryzy‑
sów gospodarczych – kryzysu naftowego oraz kryzysu dotcomów, obronną ręką wy‑
szły przedsiębiorstwa, które elastycznie reagowały na zmiany uprzednio przewidując 
zagrożenia i wykorzystując pojawiające się nawet najmniejsze szanse w otoczeniu. 
Antycypacyjna postawa w znacznym stopniu pozwoliła również przetrwać przedsię‑
biorstwom podczas kryzysu światowego zapoczątkowanego na amerykańskim rynku 
nieruchomości w 2007 roku, którego skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego.

Ponieważ zdecydowana większość firm w naszym otoczeniu jest w jakimś stop‑
niu zdywersyfikowana, warto zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie: jaki krok 
strategiczny może pomóc zdywersyfikowanej firmie przetrwać nie tylko dekoniunk‑
turę gospodarczą, ale również pokonać trudności wewnętrzne. Odpowiedzią na to 
pytanie może być strategia rekoncentracji.

1.  Rekoncentracja biznesowa – 
identyfikacja zjawiska

A.A. Thompson, A.J. Strickland oraz J.E. Gamble wyróżniają cztery alternatywne 
sposoby rozwoju przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego. Wśród nich wskazują: dal‑
sze poszerzanie zakresu działalności, dywestycje jako metodę zawężania zakresu 
działalności, restrukturyzację portfela firmy oraz dywersyfikację wielonarodową 
[17, s. 300–301]. Rekoncentracja działalności jest, w podziale zaproponowanym przez 
wspomnianych autorów, strategią łączącą w sobie restrukturyzację i dywestycje.

* Mgr Przemysław Pesz vel Presz, doktorant w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu w Kolegium Zarządza‑
nia i Finansów SGH w Warszawie.
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Pod pojęciem restrukturyzacji rozumieć można: redukcję zatrudnienia, redukcję 
poziomów zarządzania, decentralizację struktury organizacyjnej, odkupienie udziałów, 
racjonalizację operacji, łączenie jednostek produkcyjnych, alianse strategiczne oraz re‑
koncentrację. W każdym wypadku, restrukturyzacja jest pojęciem wymagającym uści‑
ślenia. Dywestycje oznaczają ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działalności 
przedsiębiorstwa przez rezygnację z części działalności lub pozbycie się jej oraz mają 
na celu osiągnięcie efektu dywestycyjnego 5–2=4. Dywestycje są racjonalnym narzę‑
dziem kształtowania strategii w obliczu turbulentności otoczenia przedsiębiorstwa oraz 
trudnego do przewidzenia tempa starzenia się sektorów [14, s. 199]. Na pierwszy rzut 
oka, dywestycje są klasyczną strategią redukcji. Nic bardziej mylnego – dywestycje są 
sposobem rozwoju przedsiębiorstwa, ponieważ z jednej strony ograniczają straty za‑
pobiegając utracie wartości firmy, z drugiej strony umożliwiają wygenerowanie środ‑
ków pieniężnych, które następnie mogą być przeznaczone na finansowanie nowych 
inwestycji [14, s. 199]. Dywestycje mogą przyjąć formę franchisingu, wydzielenia ka‑
pitałowego lub sprzedaży części działalności przedsiębiorstwa1.

Rekoncentracja działalności jest świadomym (lub nieświadomym) zawężeniem 
stopnia dywersyfikacji mającym na celu koncentrację działalności na działalności 
podstawowej (ang. core business). Ten typ restrukturyzacji okazuje się być nie tylko 
jedną z najbardziej powszechnych, ale również najbardziej korzystną formą restruk‑
turyzacji przedsiębiorstw w ostatnim trzydziestoleciu [8, s. 1–2]. W przypadku przed‑
siębiorstw wysoko zdywersyfikowanych (konglomeratów) rekoncentracja oznacza 
przechodzenie od dywersyfikacji niepokrewnej do dywersyfikacji pokrewnej w ob‑
rębie działalności podstawowej.

Umiarkowana dywersyfikacja i koncentrowanie się na wysoce synergicznych dzia‑
łalnościach, pozwala przedsiębiorstwom osiągać „efekt lasera”. Poprzez zawężenie 
pola działania do ściśle określonej dziedziny (dzięki rekoncentracji), przedsiębior‑
stwo uzyskuje efekt lasera. W dalszej kolejności firma osiąga siłę potrzebną do zdo‑
minowania rynku. W sytuacji gdy firma rozprasza swoją działalność na różne dzie‑
dziny, rozprasza także swoje siły. Al Ries porównuje to do trwonienia energii przez 
słońce. Trwonienie energii w przypadku przedsiębiorstwa polega na produkcji zbyt 
wielu wyrobów i obsłudze zbyt wielu rynków [13, s. 11].

Procesy rekoncentracji w przedsiębiorstwach działających w gospodarkach ryn‑
kowych, przybrały skalę trendu w latach osiemdziesiątych XX wieku. Rekoncentra‑
cja działalności jest zatem pojęciem stosunkowo nowym. W literaturze przedmiotu, 
empiryczne badania nad rekoncentracją prowadzane były od lat osiemdziesiątych 
i do tej pory nie doczekały się znacznego odzwierciedlenia w liczbie pozycji książ‑
kowych i publikacji w periodykach fachowych2. W literaturze przedmiotu, znaleźć 

1 Szerzej na temat dywestycji patrz: [10].
2 Wśród pozycji literatury dedykowanych wyłącznie strategii rekoncentracji wyróżnić należy: [8] oraz 

[5, s. 439–483].
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można szereg badań pokrewnych rekoncentracji, dotyczących: restrukturyzacji, dy‑
westycji czy związku pomiędzy stopniem i rodzajem dywersyfikacji a osiąganymi 
przez przedsiębiorstwa wynikami. Być może powodem mniejszego zainteresowania 
tematyką rekoncentracji, jest jej złożoność (implikująca konieczność stworzenia in‑
dywidualnego podejścia do każdego z badanych przedsiębiorstw) lub traktowanie 
tego zjawiska przez pryzmat wymienionych wcześniej definicji pokrewnych.

2.  fenomen rekoncentracji

Na bazie obserwacji posunięć strategicznych firm amerykańskich, można stwier‑
dzić, że o wiele więcej firm rekoncentrowało się w latach osiemdziesiątych niż w latach 
sześćdziesiątych dwudziestego wieku. W latach sześćdziesiątych tylko 1% spośród 
największych firm amerykańskich stosowało strategię rekoncentracji w porównaniu 
do 25 % firm, które dywersyfikowały swoją działalność. Trend dalszej dywersyfikacji 
działalności odwrócił się w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to swoją dzia‑
łalność zrekoncentrowało 20 % największych amerykańskich przedsiębiorstw w po‑
równaniu do 8 % spośród nich, które jeszcze bardziej dywersyfikowało swoją dzia‑
łalność. Uogólniając, we wspomnianym okresie zauważono znaczące zwiększenie się 
liczby firm działających w sektorach pokrewnych oraz spadek liczby firm działających 
w sektorach niepokrewnych pośród firm zaliczanych do Fortune 500 [8, s. 163].

Fala niechęci głównego kierownictwa do stosowania strategii dywersyfikacji kon‑
glomeratowej, spowodowana była wynikami, przeprowadzonych w tamtych latach, 
badań wielu przedsiębiorstw (głównie amerykańskich), które potwierdzały wyższość 
dywersyfikacji pokrewnej nad niepokrewną3. Również wyniki badań opublikowane 
przez T. Petersa i B. Watermana w książce z 1982 r. pod tytułem In Search Of Excellence 
(W poszukiwaniu doskonałości) dowodziły, że wśród firm odnoszących sukcesy, nie ma 
konglomeratów. Według autorów, najlepsze wyniki osiągały firmy, które wyspecjalizo‑
wane były w obrębie jednej branży i działały według hasła stick to the knitting (robimy 
to, na czym się znamy). To hasło stało się wytyczną do działania przedsiębiorstw w ko‑
lejnych latach [14, s. 119–120]. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że strategie 
firm dotyczące koncentrowania działalności były szczególnie korzystne w przypadku 
dojrzałych gospodarek zachodnich. W przypadku rynków wschodzących (ang. emer‑
ging markets), zbytnie koncentrowanie działalności przedsiębiorstwa mogło znacząco 
obniżyć pozycję konkurencyjną firmy [6, s. 41–51]. Od połowy lat dziewięćdziesiątych 
zaobserwowano nowe bodźce do dywersyfikacji (głównie pokrewnej) z powodu roz‑
woju nowych technologii (głównie internetowych), globalizacji, intensywności fuzji 

3 Richard Rumelt w [16] stwierdził na podstawie badania 500 największych przedsiębiorstw amerykań‑
skich, że przedsiębiorstwa zdywersyfikowane pokrewnie są wysoce bardziej efektywne ekonomicznie niż te 
zdywersyfikowane niepokrewnie.
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i przejęć oraz aliansów strategicznych [11, s. 381]. Trend odchodzenia od dywersyfi‑
kacji konglomeratowej i rekoncentracji działalności trwa do dnia dzisiejszego, szcze‑
gólnie w dobie trwania kryzysu gospodarczego.

Rekoncentracja jest zjawiskiem stosunkowo nowym i do tej pory nie doczekała 
się obszernej teorii w literaturze przedmiotu. Większość badaczy (G. Calvo, S. Wel‑
lisz, D. Mueller, O. Williamson, R. Hoskisson, M. Hitt, R. Grant i H. Thomas i inni) 
w swoich badaniach koncentrowała się na zależności stopnia dywersyfikacji i ren‑
towności. Badania nad rekoncentracją w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesią‑
tych, czyli w latach pojawienia i nasilenia się „fenomenu rekoncentracji” prowadzili 
B. Baysinger, R. Hoskisson, S. Bhagat, T. Turk, A. Shleifer, R. Vishny, C.C. Marki‑
des [8, s. 12], R.A. Johnson, J.G. Matsusaka, V. Nanda i inni. W ostatnich dziesięciu 
latach badania procesu rekoncentracji nie miały już takiej intensywności4. Ogólne 
wnioski z dotychczasowych empirycznych badań nad rekoncentracją mogą być po‑
mocne w definiowaniu strategii przedsiębiorstw zdywersyfikowanych, szczególnie 
dzisiaj, kiedy odczuwane są skutki kryzysu gospodarczego.

3.  Przyczyny i sposoby przeprowadzenia 
rekoncentracji biznesowej

Punktem wyjścia do dalszych rozważań na temat rekoncentracji będzie panujące 
wśród specjalistów od zarządzania przekonanie o istnieniu optymalnego poziomu 
dywersyfikacji firmy (patrz rysunek 1).
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Rysunek 1.  Związek pomiędzy poziomem dywersyfikacji a wynikami firmy

Źródło: [2, s. 103].

4 Wśród najciekawszych publikacji ostatnich lat poświęconych rekoncentracji wskazać należy: 
[4, s. 941–965]; [15, s. 125–145].
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Na niskim poziomie zróżnicowania działalności firmy, istnieje pozytywny związek 
pomiędzy dywersyfikacją i wynikami przedsiębiorstwa, a przy wysokim poziomie zróż‑
nicowania ten związek jest negatywny. Dla każdego zdywersyfikowanego przedsiębior‑
stwa istnieje punkt oznaczający najwyższą do osiągnięcia konkurencyjność mierzoną 
poziomem rentowności (punkt D na rysunku 1). Położenie tego punktu jest różne dla 
każdej z firm, bowiem zależy od jej zasobów, takich jak: panujące warunki rynkowe, 
typu dywersyfikacji jaki preferuje, jakości kadry zarządzającej, posiadanych doświad‑
czeń w zakresie dywersyfikacji i tak dalej [8, s. 16]. Dla przykładu, firma, która już po‑
siada pewne doświadczenia w zakresie dywersyfikacji, jest w stanie osiągać korzyści na 
wyższym poziomie zróżnicowania, niż firma dopiero zaczynająca się dywersyfikować. 
Kolejnym powodem spadku korzyści z procesu dalszej dywersyfikacji jest fakt, że często 
firmy wysoce zdywersyfikowane subsydiują swoimi zasobami finansowymi najmniej 
efektywne jednostki, czego efektem jest obniżona rentowność całej firmy.

Inaczej optymalny poziom dywersyfikacji możemy określić poprzez nałożenie 
krzywej kosztów krańcowych i krzywej zysków krańcowych dywersyfikacji, co przed‑
stawia rysunek 2.
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Rysunek 2.  Koszty i korzyści krańcowe dywersyfikacji

Źródło: [8, s. 15].

Optymalny poziom dywersyfikacji, to taki punkt D, w którym krańcowe zyski 
z dywersyfikacji równają się jej krańcowym kosztom. Dowolna firma zwiększając po‑
ziom dywersyfikacji z poziomu zerowego, może zwiększać swoje wyniki (rozumiane 
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przez na przykład rentowność) aż do punktu D. Po przekroczeniu poziomu dywer‑
syfikacji w punkcie D, koszty krańcowe są wyższe od krańcowych zysków i firma nie 
odnosi żadnych korzyści w miarę zwiększania stopnia dywersyfikacji. Istnienie jed‑
nego punktu równowagi jest zbytnim uproszczeniem, ponieważ tak naprawdę, w za‑
leżności od zmieniających się warunków rynkowych oraz zmieniających się zasobów 
firmy, optymalny poziom dywersyfikacji przedsiębiorstwa może się zwiększać (D′) lub 
zmniejszać (D″). Określenie optymalnego stopnia dywersyfikacji firmy jest trudnym 
zadaniem dla jej kierownictwa, bowiem należy go uważać za pojęcie teoretyczne.

Często zdarza się jednak, że firmy dywersyfikują się ponad ich optymalny poziom 
dywersyfikacji – istnieje ku temu kilka powodów. Pierwszym z nich są powody agen‑
cyjne. Menedżerowie dążąc do zaspokojenia własnych aspiracji i szukając kolejnych 
źródeł wzrostu i ekspansji firmy, z czasem akceptują projekty, których, jak się potem 
okazuje, bieżąca wartość netto (NPV – ang. net present value) jest niska lub nawet 
ujemna. Dążenie menedżerów do ciągłej ekspansji firmy, stoi w jawnej sprzeczno‑
ści z celami akcjonariuszy, którzy zainteresowani są maksymalizacją wartości firmy. 
Według hipotez: cyklu życia5 i wolnych przepływów pieniężnych, najlepsze warunki 
do nadmiernej dywersyfikacji powstają wśród firm działających w dojrzałych prze‑
mysłach generujących nadwyżki finansowe, które nie mogą być już dalej zainwesto‑
wane w sposób efektywny. Dalej, wygenerowane nadwyżki, są kierowane przez me‑
nedżerów na „nieefektywne” inwestycje, bez odniesienia ich do rynku kapitałowego, 
który może ich (menedżerów) monitorować i dyscyplinować. Ta hipoteza znalazła 
potwierdzenie w wynikach wielu badań i potwierdza, że kiedy nadwyżki finansowe 
mogą być inwestowane bez „monitorowania rynkowego”6, będą inwestowane w pro‑
jekty o niskiej lub ujemnej NPV7.

Jak pokazały badania empiryczne, nie tylko firmy nie maksymalizujące zysków, 
ale również te maksymalizujące zyski „przeinwestowały” w dywersyfikację. Sytuacja 
tego typu ma miejsce, kiedy oczekiwania menedżerów i akcjonariuszy systematycznie 
się różnią. Taka nierównowaga powstaje z powodu nadmiernej wiary menedżerów 
w możliwości sprawnego zarządzania wieloma działalnościami i transferu środków 
pomiędzy różnymi sektorami. Nadmierna wiara menedżerów we własne możliwości 
sprawia, że wyobrażają sobie punkt D na znacznie wyższym poziomie zdywersyfi‑
kowania, niż pozwalają na to rzeczywiste zasoby firmy. Ten fakt był głównym powo‑
dem nadmiernej dywersyfikacji przedsiębiorstw w latach sześćdziesiątych XX wieku, 
ponieważ były to lata dobrego nastroju w gospodarce, a dywersyfikacja była nowym 

5 Hipoteza cyklu życia to zaproponowana przez I. Fishera i R. Harroda a rozwinięta przez A. Ando 
i R. Modiglianiego teoria konsumpcji, według której jednostki przeznaczają na konsumpcję stały ułamek 
wartości bieżącej dochodu uzyskiwanego na przestrzeni swojego życia. Patrz szerzej: [1, s. 99–124].

6 Szerzej na temat związku wewnętrznego rynku kapitałowego i rekoncentracji firmy patrz: 
[9, s. 176–211].

7 Szerzej na ten temat patrz: [8, s. 19].
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zjawiskiem, o którym nic nie wiedziano. Dodatkowo, menedżerowie wyposażeni 
w nowoczesne narzędzia analizy portfelowej, czuli się pewnie, wierząc, że mogą opty‑
malnie zarządzać portfelem działalności firmy zdywersyfikowanej [8, s. 18–19].

Kolejnym powodem nadmiernej dywersyfikacji w latach sześćdziesiątych 
XX wieku, była zawodność (patrząc z perspektywy czasu) sygnałów dostarczanych 
firmom przez rynek kapitałowy, bowiem w tamtym czasie pozytywnie reagował on 
na działania dywersyfikacyjne, co zachęcało firmy do dalszego (konglomeratowego) 
różnicowania działalności. Z czasem rynek przestał reagować pozytywnie na pod‑
jęcie działań dywersyfikacyjnych (szczególnie dotyczących dywersyfikacji niepo‑
krewnej), w miarę jak wiedziano więcej na temat dywersyfikacji oraz pojawiały się 
kolejne wyniki badań naukowców. Obecnie, panuje przekonanie, że zmiany, jakie 
zaszły w gospodarce światowej oraz na rynku finansowym, zredukowały optymalny 
poziom dywersyfikacji przedsiębiorstw. Obserwacja reakcji amerykańskiego rynku 
kapitałowego w latach osiemdziesiątych, potwierdza, że znaczna część firm była nad‑
miernie zdywersyfikowana, ponieważ ich decyzje odnośnie zmniejszenia stopnia dy‑
wersyfikacji, w niemal każdym przypadku skutkowały wzrostem notowań na rynku 
kapitałowym [8, s. 19–20].

Najczęstszym motywem rekoncentracji firm o wysokim stopniu dywersyfikacji 
była niska rentowność w stosunku do ich rynkowych konkurentów. Fakt ten im‑
plikuje, że firmy rekoncentrują swoją działalność jako odpowiedź na „kryzys efek‑
tywności”, spowodowany nadmierną dywersyfikacją. Prawdopodobieństwo tego, że 
zdywersyfikowana firma zrekoncentruje swoją działalność wzrasta wraz ze stopniem 
atrakcyjności jej działalności podstawowej, oraz faktem bycia potencjalnym celem 
wrogiego przejęcia.

Najczęstszym sposobem rekoncentracji działalności firmy są dywestycje nieprzy‑
stających synergicznie działalności i pozyskiwanie w wyniku fuzji działalności wy‑
soko synergicznych. Jak pokazuje wiele przykładów firm w ostatnich latach,  niska 
synergia zachodzić może nie tylko pomiędzy niepokrewnymi działalnościami, które 
prowadzi firma, ale także pomiędzy pozornie pokrewnymi działalnościami (patrz 
przykład praktyczny). Niestety korzyści z połączenia dwóch przedsiębiorstw (działal‑
ności) są trudne do oszacowania przed procesem fuzji czy przejęcia, o czym świad‑
czy niewielki odsetek udanych transakcji tego typu.

4.  Kształtowanie poziomu dywersyfikacji

Jak pokazują doświadczenia przedsiębiorstw, „sterowanie” poziomem dywersyfi‑
kacji i osiąganie odpowiedniego w danym momencie poziomu, jest działaniem przy‑
noszącym firmie najwięcej korzyści, objawiającym się we wzroście wartości przed‑
siębiorstwa. Dobrym przykładem na zilustrowanie tej tezy jest rysunek 3.
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Rysunek 3.  Wyniki firm w zależności od rodzaju prowadzonej strategii

Źródło: [3, s. 2].

Konsultanci McKinseya przebadali 267 firm z sześciu przemysłów (produkcji 
sprzętu komputerowego, paliwowego, celulozowo ‑papierniczego, telekomunikacyj‑
nego, farmaceutycznego i chemicznego). Jak widać na rysunku, efektywność dzia‑
łalności firm skoncentrowanych (w których działalność podstawowa generuje co 
najmniej 67 % przychodów) oraz umiarkowanie zdywersyfikowanych (umiejętnie 
kształtujących poziom dywersyfikacji, których przychody z dwóch największych 
segmentów wynoszą co najmniej 67 % całości przychodów) jest o wiele większa, niż 
firm zdywersyfikowanych (w których dwa największe segmenty generują mniej niż 
67 % przychodów). Z badania całkowicie wyłączono konglomeraty. Przewaga pierw‑
szej grupy (przedsiębiorstw skoncentrowanych i umiarkowanie zdywersyfikowanych) 
nad przedsiębiorstwami zdywersyfikowanymi wzrosła jeszcze bardziej pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku [3, s. 2].

Proces rekoncentracji działalności nie jest łatwy, nie ma na niego jednoznacznej 
recepty. Sposób przeprowadzenia rekoncentracji działalności firmy jest dla każdej 
z nich inny i wymaga ponownego, gruntownego przemyślenia strategii firmy w celu 
lepszego wykorzystania posiadanych przez nią zasobów. Cennych uwag na ten temat 
może dostarczyć nam analiza rysunku 4.

Jak pokazuje rysunek 4, umiarkowana dywersyfikacja jest posunięciem strate‑
gicznym, oferującym firmie najwięcej opcji strategicznych. Krzywe S symbolizują 
cykl życia firmy na danym etapie rozwoju. W początkowych stadiach dywersyfi‑
kacji firmy sugeruje się rozszerzanie działalności o sektory, w których możliwe jest 
wykorzystanie posiadanych przez firmę umiejętności. W miarę poprawy pozycji 
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konkurencyjnej firmy, zaleca się dalszą umiarkowaną dywersyfikację, która zapew‑
nia firmie możliwość realizacji różnych opcji strategicznych. Dalszy etap rozwoju 
firmy obejmuje aktywne kształtowanie portfela działalności poprzez pozbywanie się 
jednostek nieefektywnych, wymieniając je na efektywne oraz wydzialając jednostki, 
które nie są synergiczne z prowadzoną działalnością [3, s. 3]. Rozwijanie działalności 
w ten sposób, pozwoliło analizowanym firmom na dalszy rozwój, wzrost ich warto‑
ści oraz umocniło ich mocne strony, które z powodzeniem zostały wykorzystywane 
w późniejszym czasie w innych działalnościach8. Jak się okaże, Charles Schwab Cor‑
poration, firma prezentowana w dalszej części artykułu, dopiero po czasie doszła do 
podobnych wniosków.
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Rysunek 4.  Umiarkowana dywersyfikacja i opcje strategiczne

Źródło: [3, s. 3].

Kolejnymi badaniami potwierdzającymi słuszność koncentrowania działalności 
wokół działalności podstawowej są badania R. Shulz oraz L. Langa, dotyczące powią‑
zania współczynnika Q Tobina oraz stopnia dywersyfikacji przedsiębiorstwa. Stwier‑
dzają one jednoznacznie, że współczynnik Q Tobina i poziom dywersyfikacji są od‑
wrotnie proporcjonalne [7, s. 2]. Teoria współczynnika Q Tobina jest potwierdzeniem 

8 Patrz również: [13].
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tezy o malejącym marginalnym zysku z inwestycji oraz wzrastającym jej koszcie, co 
zgodnie z rozważaniami przedstawionymi w tym podrozdziale, obnaża słabości wy‑
soce zdywersyfikowanych przedsiębiorstw. Wzór współczynnika Q Tobina ma na‑
stępującą postać:

MK
MPQ ,=

gdzie:
MP  –  marginalny przychód z kapitału, oraz
MK  –  marginalny koszt kapitału.

Współczynnik Q Tobina równa się ilorazowi marginalnego przychodu z kapi‑
tału i marginalnego kosztu kapitału. Drugą postacią jest iloraz wartości rynkowej 
kapitału i wartości odtworzeniowej (księgowej) kapitału. Szczególnie druga postać 
wzoru eksponuje wpływ czynników niematerialnych w ocenie zdywersyfikowanego 
przedsiębiorstwa.

Badania przeprowadzone przez R. Schulza i L. Langa pokazują, że nie wszyst‑
kie firmy odznaczające się wyższym zróżnicowaniem działalności są firmami złymi, 
jednak ich wyniki są o wiele gorsze od ich mniej zdywersyfikowanych konkurentów 
rynkowych [7, s. 10].

Pod znakiem zapytania staje jednak domniemana niezawodność rynku w oce‑
nie działań dotyczących poziomu dywersyfikacji. Licznik wzoru jest bowiem wyni‑
kiem tego, co rynek sądzi (jak wycenia) decyzję o dywersyfikacji przedsiębiorstwa. 
Jak opisano we wcześniejszej części tego artykułu, rynek dostarczać może złych sy‑
gnałów, tak jak było to w latach 60. XX wieku. Jednak czas zweryfikuje tę tezę w od‑
niesieniu do obecnych przedsiębiorstw, które aktywnie kształtują stopień swojej dy‑
wersyfikacji.

Rekoncentracja jest koniecznym, ale nie wystarczającym warunkiem poprawy 
efektywności działania przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego. Odpowiedniemu do‑
stosowaniu musi podlegać struktura organizacyjna, która umiejętnie kształtowana, 
pozwala osiągnąć pełnię korzyści z procesu rekoncentracji. Uszczegóławiając, zrekon‑
centrowane firmy działają lepiej jako scentralizowane struktury mulitdywizjonalne, 
w których zarząd główny jest współtwórcą decyzji operacyjnych podejmowanych 
w działach, których działania są spójne z całościową strategią firmy.

Podsumowując, fakt, że wiele firm rekoncentruje swoją działalność, nie oznacza, 
że dywersyfikacja działalności jest błędem strategicznym każdej firmy. Co więcej – 
na wczesnych etapach rozwoju rynku i przy znaczącej sile konkurencyjnej przed‑
siębiorstwa, dywersyfikacja produktowa jest wręcz wskazana. Istnieje wiele korzy‑
ści z różnicowania działalności, co z powodzeniem wykorzystuje znaczna ilość firm 
w otoczeniu gospodarczym. Panuje przekonanie, że firmy osiągają największe korzy‑
ści z dywersyfikacji, jeżeli będą dywersyfikować się w obszarach powiązanych z ich 
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podstawową działalnością. Dywersyfikacja w działalnościach pokrewnych umożliwia 
wykorzystanie ich umiejętności oraz aktywów w sposób efektywny. Kolejnym fak‑
tem, jaki kierownictwo każdej firmy powinno zapamiętać i zastosować w praktyce, 
jest to, że bez względu na „szlak” dywersyfikacji jaki przejdzie firma, nie może ona 
dywersyfikować się bez końca. Istnieje pewien optymalny poziom dywersyfikacji, na 
którym należy się zatrzymać. Punkt ten nieustannie się zmienia i określony jest jako 
wypadkowa posiadanych przez firmę zasobów oraz warunków panujących na rynku. 
W przypadku przekroczenia optymalnego poziomu dywersyfikacji, należy się „cof‑
nąć” poprzez zrekoncentrowanie działalności przedsiębiorstwa.

5.  Udany proces rekoncentracji 
Charles Schwab Corporation

Znakomitym przykładem poszukiwania optymalnego poziomu dywersyfika‑
cji firmy i za razem procesu rekoncentracji, jest w ostatnich latach Charles Schwab 
Corporation9. Trwający, od 2000 roku do niemal chwili obecnej, proces rekoncen‑
tracji biznesowej, pozwolił firmie nie tylko przezwyciężyć kryzys wewnętrzny, ale 
także przetrwać w warunkach ostrego kryzysu dotcomów oraz ostatniego kryzysu 
rozpoczętego w 2007 roku.

Od czasu założenia w 1971 roku, przedsiębiorstwo rozwijało się w ramach działal‑
ności podstawowej (usług brokerskich), z czasem dywersyfikacja obejmowała dzia‑
łalności pokrewne10. Zakup U.S. Trust oraz SoundView11, choć będący pozornie na‑
turalnym rozszerzeniem zakresu działalności, nie był w żadnym wypadku wyborem 
korzystnym. Sposób rozwoju CSC należy określić jako wysoce pokrewną dywersy‑
fikację inwestycyjną, przyłączającą do portfela działalności w wyniku fuzji i przejęć 
firmy z dotychczasowych rynków działania. Niestety zakup U.S. Trust i SoundView, 
ujawnił z czasem negatywne skutki dywersyfikacji, których nie można było oszaco‑
wać przed transakcją. Chodzi tutaj w głównej mierze o brak należytego badania prze‑
wag konkurencyjnych możliwych do uzyskania po przejęciu firmy, badanie kosztów 
wejścia i prowadzenia działalności w nowych sektorach.

Firma przez cały okres trwania procesu rekoncentracji, aktywnie poszukiwała 
optymalnego punktu dywersyfikacji, bowiem od 2000 roku, przejęła 8 firm oraz 

9 Charles Schwab Corporation jest jednym z liderów amerykańskiego sektora finansowego, specjalizu‑
jącym się w dostarczaniu usług brokerskich on‑line. Patrz szerzej: [18]; pełna nazwa firmy „Charles Schwab 
Corporation” będzie stosowana wymiennie z jej skrótem – CSC.

10 Przykład praktyczny opracowano na podstawie: [12] oraz [18].
11 U.S. Trust oraz SoundView to firmy zajmujące się odpowiednio usługami: wealth management (za‑

rządzania majątkiem) i equity research (badań kapitałowych). U.S. Trust pozyskano w 2000 roku, a Soun‑
dView w 2004.
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pozbyła się 10 firm w formie dywestycji. Tylko dwa z przejęć zakończyły się dużym 
niepowodzeniem – chodzi tu o wspominane: U.S. Trust oraz SoundView. Tych wy‑
soce niesynergicznych działalności, nie ma już w portfelu działalności firmy.

Rekoncentracja działalności Charles Schwab Corporation polegała na: zmianie 
modelu biznesowego (zaimplementowano model relacyjny); przeprowadzeniu po‑
nownej segmentacji klientów, która znalazła odzwierciedlenie w zmodularyzowa‑
nych strukturach organizacyjnych; zredukowaniu niemal o połowę liczbę szczebli 
zarządzania; modyfikacji i intensyfikacji modelu współpracy z doradcami inwesty‑
cyjnymi. Cały proces odbył się przy jednoczesnym inwestowaniu środków finanso‑
wych (pochodzących również z dywestycji niesynergicznych działalności) w tech‑
nologię, która jest najważniejszym czynnikiem sukcesu w branży.

Odnowiony procesem rekoncentracji model biznesowy firmy odznacza się wyż‑
szą efektywnością pozyskiwania aktywów klientów (mimo echa kryzysu finansowego 
w Stanach Zjednoczonych) w porównaniu do konkurencji. Szczególnie dobre rezul‑
taty są widoczne we wzroście nowych aktywnych kont brokerskich („tradycyjnym” 
core business), powiązanymi z nimi kontami bankowymi oraz w segmencie Corpo‑
rate and Retirement Services12.

Najbliższa przyszłość dotycząca działań firmy powinna być skoncentrowana na: 
kontynuowaniu wnikliwej obserwacji i dokonywaniu elastycznej adaptacji do sytu‑
acji rynkowej, czyli umiejętnościach, którym firma zawdzięcza swój dotychczasowy 
rynkowy sukces.

Począwszy od 2008 roku na rynku finansowym zaobserwować można dwie ten‑
dencje. Pierwszą z nich jest przerzucanie aktywów z instrumentów finansowych 
do lokat bankowych, drugą jest obniżanie stóp procentowych w celu pobudzenia 
gospodarki. Obie tendencje zostały w porę zaobserwowane przez kierownictwo 
Charles Schwab Corporation, co zaowocowało odpowiednio: zaoferowaniem przez 
Schwab Bank korzystnych dla klienta produktów bankowych oraz obniżeniem opłat 
za przeprowadzane transakcje on‑line dla szczególnie aktywnych klientów. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać, bowiem liczba kont (i wartość aktywów) w Schwab 
Bank, jak i liczba nowych kont brokerskich znacznie wzrosła, zwiększając przychody 
z tych działalności. Bardzo elastyczna oferta produktowa, umożliwiająca niemalże 
całościowe dopasowanie produktu do potrzeb klienta, pomogła przyciągnąć wielu 
z nich.

W obliczu turbulentnego otoczenia na rynku finansowym, bardzo dobrym posu‑
nięciem CSC było przejście na relacyjny i długoterminowy model współpracy z klien‑
tami, który będzie w najbliższych latach kontynuowany (chodzi głównie o usługi 
z działów Advisor Services – współpraca z niezależnymi doradcami inwestycyjnymi 
i CRS – współpraca z firmami oferującymi swoim pracownikom plany emerytalne). 

12 Patrz szerzej: [12].
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Rozszerzenie współpracy z kolejnymi doradcami inwestycyjnymi stanowi zdobywa‑
nie przez CSC kolejnych obszarów zysku i jest niczym innym niż penetracją rynku. 
W ten sposób CSC skutecznie stara się doganiać uciekającą wartość.

Podczas ostatniego kryzysu, sposobem firmy na jego bezpieczne przeżycie, stała 
się intensyfikacja współpracy z obecnymi klientami. Silna pozycja konkurencyjna, 
niemalże na wszystkich rynkach, na których działa przedsiębiorstwo, jest wzmac‑
niana posunięciami budującymi autorytet firmy wśród klientów. CSC na każdym 
polu stara się wyróżnić oferując konkurencyjne ceny i innowacyjne, wspierane no‑
woczesną technologią produkty przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa klien‑
tów, które jest tak ważne po załamaniach na rynku finansowym. By jeszcze lepiej 
zobrazować sukces procesu rekoncentracji, należy wspomnieć, że na koniec „kry‑
zysowego” 2009 roku, wartość powierzonych firmie aktywów klientów, była o 46 % 
wyższa niż w roku poprzednim. Pozostałe wyniki: finansowe (zysk netto na pozio‑
mie 164 mln $) oraz operacyjne (wzrost ilości kont brokerskich o 3 %), były zdecy‑
dowanie lepsze od największych konkurentów firmy, którzy z reguły podnosili straty 
finansowe i doświadczali spadku liczby klientów (często przenoszących swoje aktywa 
do Charles Schwab Corporation).

Zakończenie

Rekoncentracja działalności, będąca zjawiskiem stosunkowo nowym, wywodzi się 
bezpośrednio ze strategii dywersyfikacji. Wzrastająca dynamika otoczenia bizneso‑
wego i wzrost kosztów transakcyjnych począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku, 
obnażyły trudność i mniejszą efektywność zarządzania przedsiębiorstwami wysoko 
zdywersyfikowanymi. Na bazie doświadczeń empirycznych, stwierdzono, że „kryzys 
efektywności” przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego, można pokonać koncentrując 
jego działalność na mniejszej liczbie pokrewnych sektorów, czyli stosując strategię re‑
koncentracji. Na przykładzie wielu udanych procesów rekoncentracji w latach osiem‑
dziesiątych oraz dziewięćdziesiątych, warto rozważyć rekoncentrację działalności, 
jako korzystną opcję zarządzania przedsiębiorstwem zdywersyfikowanym, szczegól‑
nie w obliczu narastającego kryzysu – wewnętrznego będź zewnętrznego.
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REKONCENtRACJA bIZNESOWA 
PRZEDSIębIORStWA ZDyWERSyfIKOWANEGO

Streszczenie

Artykuł jest próbą syntetycznego opisania i zobrazowania na przykładzie strategii rekon‑
centracji biznesowej przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego. Strategia rekoncentracji 
działalności może być skuteczną odpowiedzią na kryzys efektywności firmy spowodowany 
czynnikami zewnętrznymi (na przykład dekoniunkturą gospodarczą), jak i czynnikami 
wewnętrznymi (zbytnim zdywersyfikowaniem działalności przedsiębiorstwa). Procesy 
rekoncentracji w przedsiębiorstwach działających w gospodarkach rynkowych, przybrały 
skalę trendu w latach osiemdziesiątych XX wieku. Rekoncentracja działalności jest więc 
pojęciem stosunkowo nowym i nie doczekała się znacznego odzwierciedlenia w literaturze 
z zakresu zarządzania strategicznego. Największa ilość badań empirycznych procesów rekon‑
centracji prowadzana była w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Wnioski 
z najwartościowszych badań są nie tylko zebrane, ale również zobrazowane na przykładzie 
Charles Schwab Corporation – przedsiębiorstwa, które dzięki konsekwentnie realizowanemu, 
od 2000 roku, procesowi rekoncentracji odniosło w ostatnich latach wymierne korzyści.

Słowa kluczowe: rekoncentracja, restrukturyzacja, dywersyfikacja, 
optymalny poziom dywersyfikacji, dywestycje, dezinwestycje, model 
biznesowy

REfOCUSING StRAtEGy Of 
A DIvERSIfIELD COMPANy

Abstract

This article is a synthetic description of business refocusing, which takes place in diversified 
companies. Refocusing strategy may be one of the right strategic moves that helps diversified 
companies with overcoming efficiency crisis caused by both external and internal factors. 
Massive scale of refocusing activity among diversified companies in mature economies in 
1980’s and 1990’s formed a trend that lasts until this very day. Although very common in the 
mentioned period, refocusing strategy is not widely described in the strategic management 
literature. In this article there are gathered most valuable conclusions that follow empirical 
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research that have been conducted so far. The example of the Charles Schwab Corporation 
is a perfect evidence of measurable benefits of corporate refocusing.

Key words: charles Schwab corporation/refocusing, 
strategic focus, restructuring, diversification, optimal level 
of diversification, divestments, business model, charles Schwab 
corporation
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MARCIN PIĄtKOWSKI*

WPŁyW POLItyKI SPÓJNOśCI 
UNII EUROPEJSKIEJ NA 

WZROSt ZAtRUDNIENIA 
I ROZWÓJ GOSPODARCZy. 

IMPLIKACJE DLA POLSKI

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie roli polityki spójności w kontekście roz‑
woju gospodarczego i realizacji polityki zatrudnienia. W referacie starano się po‑
kazać, że fundusze pomocowe Unii Europejskiej odgrywają pozytywną rolę w ni‑
welowaniu różnic pomiędzy poszczególnymi regionami Wspólnoty. Tym samym 
przyczyniają się do ich lepszego rozwoju.

Praca składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej przedstawione 
są główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej oraz jej najważniejsze 
priorytety, których zadaniem jest zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno‑
‑gospodarczym regionów. Zostały wyodrębnione poszczególne elementy polityki 
spójności UE, na którą składa się spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna. 
Zaprezentowane jest dostępne instrumentarium wraz z poziomem finansowania 
w zakresie polityki spójności obejmujące krajowe oraz regionalne programy ope‑
racyjne.

W drugiej części opracowania prezentowane są podstawowe dane makroekono‑
miczne dotyczące rynku pracy i rozwoju gospodarczego w Polsce, skorelowane z da‑
nymi z pozostałych państw członkowskich. Dane liczbowe obejmują okres przed ak‑
cesją Polski do Unii Europejskiej oraz pierwszego (2004–2006) i początku drugiego 
(2007–2013) okresu programowania.

* Mgr Marcin Piątkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji.
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Dane tabelaryczne oraz wykresy opracowano w głównej mierze na podstawie 
materiałów Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
oraz baz Eurostat i Eur‑lex.

Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka stanu wiedzy na temat roli eu‑
ropejskiej polityki spójności w rozwoju społeczno ‑gospodarczym. Artykuł jest próbą 
ukazania istoty działań podejmowanych przez organy Unii Europejskiej w zakresie 
spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej na rzecz uboższych regionów Wspól‑
noty, celem wyrównania dysproporcji jakie występują pomiędzy nimi. Zwrócono szcze‑
gólną uwagę na aspekt zatrudnienia i rynku pracy, który należy do jednych z najważ‑
niejszych w Unii Europejskiej. Efektem końcowym będzie próba analizy podstawowych 
wskaźników rozwoju gospodarczego w oparciu o dane statystyczne dotyczące produktu 
krajowego brutto oraz poziomu zatrudnienia i stopy bezrobocia dla Polski wraz z teo‑
retycznymi założeniami dotyczącymi spójności w obszarze Unii Europejskiej.

Regulacje prawne nadające ogólny kształt oraz zasady wdrażania polityki spójności 
Unii Europejskiej określa Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio‑
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Rozporządzenie to wraz z Decyzją Rady z dnia 
6 października 2006 r. w sprawie wytycznych Wspólnoty dla spójności, pełnią rolę do‑
kumentów ramowych w zakresie polityki spójności na obszarze Unii i są uzupełniane 
przez rozporządzenia szczegółowe Rady Wspólnot Europejskich w tym zakresie1.

Osiągnięcie spójności społeczno ‑gospodarczej w krajach Wspólnoty jest na‑
czelnym celem europejskiej polityki regionalnej. Wiąże się to z poprawą konku‑
rencyjności obszarów najbiedniejszych, a także zmniejszeniem różnic w rozwoju 
regionów przy uwzględnieniu dwóch podstawowych wskaźników poziomu roz‑
woju danego terytorium: Produktu Krajowego Brutto na 1 mieszkańca oraz stopy 
bezrobocia [3, s. 7]. Dlatego też politykę spójności postrzega się jako podstawowy 

1 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; Rozporzą‑
dzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999; Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy 
terytorialnej (EUWT); Rozporządzenie Rady nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz 
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 
8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Eu‑
ropejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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instrument intensyfikacji działań w zakresie integracji słabiej rozwiniętych regionów 
i państw członkowskich Wspólnoty. Unijne programy spójności od samego początku 
ich funkcjonowania, za główny cel miały stymulowanie wzrostu gospodarczego 
oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy. Obecna reforma polityki 
spójności obejmująca okres programowania na lata 2007–2013 dąży z jeszcze więk‑
szym naciskiem na wzmocnienie tego wymiaru, mając na celu wzmocnienie pozy‑
cji konkurencyjnej regionów objętych wsparciem w kontekście odnowionej  Strategii 
 Lizbońskiej.

Regiony, które zostały objęte wsparciem z racji dostosowań strukturalnych mogą 
liczyć na wsparcie inwestycji obejmujących zwłaszcza obszary z zakresu badań, in‑
nowacji, społeczeństwa informacyjnego i rozwoju przedsiębiorstw. Konsekwencją 
tak ustalonych celów polityki spójności na lata 2007–2013 jest dążenie do realiza‑
cji wspólnego programu wsparcia przy wykorzystaniu dwóch funduszy struktural‑
nych: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Roz‑
woju Regionalnego (EFRR), wspieranych przez Fundusz Spójności. Skala wsparcia 
będzie jednak uzależniona od wysokości zasobów poszczególnych regionów i państw 
Wspólnoty. Przyznanie polityce spójności w bieżącej perspektywie finansowej znacz‑
nej wysokości środków budżetu UE wynoszących 35 % jego poziomu, jest dowodem 
na wzajemne zrozumienie wszystkich krajów członkowskich w zakresie istoty i za‑
sadności realizacji działań wynikających z priorytetów ustalonych przez Wspólnotę 
[4, s. xiv].

Pojęcie spójności w Unii Europejskiej

Spójność należy rozumieć jako stopień, w którym zróżnicowanie w obszarze do‑
brobytu ekonomicznego, a także społecznego pomiędzy regionami (lub grupami) 
w ramach Wspólnoty jest politycznie i społecznie zaakceptowane [4, s. 7]. Jak pisze 
G. Gorzelak pomimo tego, że termin „spójność” został dość późno ujęty w słowniku 
zintegrowanej Europy, to znaczenie tego słowa można odnaleźć już w początkach 
procesu integracji. W Traktacie z Maastricht wskazuje się na osiągnięcie „harmo‑
nijnego rozwoju” drogą wzmacniania spójności społecznej i ekonomicznej realizo‑
wane za pomocą „zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych 
regionów oraz zacofania regionów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym 
obszarów wiejskich”2. Można się tu dopatrzyć bezpośredniego odniesienia do Trak‑
tatu Rzymskiego, który został zawarty 25 lat wcześniej.

Natomiast zupełnie niedawno w oficjalnym języku Unii Europejskiej znalazło się 
pojęcie spójności terytorialnej. Miało to miejsce w projekcie traktatu konstytucyjnego, 

2 Art. 130a Traktatu z Maastricht z dnia 7 lutego 1992 r.
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w którym cytowany wcześniej zapis z Traktatu z Maastricht powtórzono, z dodaniem 
wymiaru „terytorialnego” do dwóch już obowiązujących wymiarów opisujących spój‑
ność społeczną i gospodarczą. O spójności w aspekcie terytorialnym mowa także 
w Decyzji Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wytycznych Wspólnoty dla 
spójności na lata 2007–2013 gdzie zwrócono uwagę iż „przy opracowywaniu progra‑
mów i koncentracji zasobów na głównych priorytetach państwa członkowskie i re‑
giony powinny zwracać szczególną uwagę na te specyficzne uwarunkowania geogra‑
ficzne” [5, s. 28]. Szerzej na ten temat w dalszej części artykułu.

Podczas dyskusji nad reformą polityki spójności stwierdzono, że dla rozszerzonej 
Unii Europejskiej najważniejszymi kwestiami z punktu widzenia jej spójności są: kon‑
kurencyjność, trwały i zrównoważony rozwój oraz ekonomiczna i społeczna restruk‑
turyzacja. Odnosząc się do tych stwierdzeń, Komisja Europejska w obecnym okre‑
sie programowania 2007–2013 koncentruje się na trzech celach głównych, w oparciu 
o które realizowana jest polityka spójności. Należą do nich [7, s. xxiv ‑xxxi]:

Konwergencja (Cel 1). Polega na wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz tworze‑ �

niu nowych miejsc pracy w krajach członkowskich (regionach) najsłabiej rozwi‑
niętych. Podstawą do uzyskania wsparcia w ramach tego priorytetu jest poziom 
PKB na jednego mieszkańca poniżej 75 % średniej dla Wspólnoty. Jednocześnie 
Komisja Europejska w celu wyeliminowania, tzw. statystycznego efektu rozsze‑
rzenia, kieruje pomoc do regionów, w których PKB na jednego mieszkańca jest 
poniżej 75 % średniej dla krajów członkowskich starej „piętnastki”.
Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (Cel 2). Przewiduje się horyzontalne  �

działania na rzecz krajów członkowskich i regionów innych niż najmniej rozwi‑
nięte. Dla nich wsparcie będzie udzielane poprzez programy regionalne celem 
wzmocnienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów oraz ludności, m.in. po 
to, aby pomóc ludziom antycypować zmiany ekonomiczne i dostosowywać się do 
nich. Cel ten składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich (regionalna konku‑
rencyjność) będzie wspierał projekty dotyczące obszarów innowacyjności i społe‑
czeństwa opartego na wiedzy, poszerzonych o dostępność działań gospodarczych 
realizowanych przez przedsiębiorców, a także niwelowanie zagrożeń i ochronę 
środowiska. Drugi element działający w oparciu o Europejską Strategię Zatrud‑
nienia ma za zadanie stwarzać możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz 
dostosowywać umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy.
Europejska współpraca terytorialna (Cel 3). Wykorzystując doświadczenia reali‑ �

zowanej w poprzednim okresie programowania inicjatywy  INTERREG, Komisja 
Europejska stworzyła nowy cel polityki spójności, jakim jest transgraniczna, mię‑
dzynarodowa i międzyregionalna współpraca oraz nowy instrument prawny do re‑
alizacji tego celu w formie europejskiej struktury współpracy (Cross ‑border regio‑
nal authority). Aby ułatwić działania i współpracę na zewnętrznych granicach Unii, 
Komisja proponuje nowy instrument sąsiedzki (New Neighbourhood Instrument 
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‑ NNI) w Nowej Strategii Sąsiedzkiej. Głównym założeniem tego celu jest promo‑
wanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium Unii Europejskiej.

Rysunek 1.  Regiony kwalifikowane w ramach celów Konwergencja 
oraz Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

Źródło: DG  REGIO.
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Omówionymi powyżej celami 1 i 2 zostały objęte w zdecydowanej większości 
regiony spośród krajów członkowskich, które przystąpiły do UE w maju 2004 r., 
w tym w całości takie kraje jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Słowenia, Re‑
publika Czeska (z wyjątkiem regionu Praga), Słowacja (z wyjątkiem regionu Braty‑
sławy), a także Bułgaria i Rumunia (które wstąpiły do Wspólnoty 1 stycznia 2007 r.). 
Pomoc w zakresie celu 1 otrzyma 86 regionów Unii Europejskiej, zamieszkiwanych 
przez ok. 124 miliony mieszkańców, co stanowi 27,3 % całej Wspólnoty. Regiony ob‑
jęte celami Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie przed‑
stawia rysunek 1.

tabela 1.  Nakłady na fundusze strukturalne UE w latach 1989–2013

1989–1993 1994–1999 2000–2006 2007–2013

Numer 
celu

mld euro 
(ceny z 
1988 r.)

Numer 
celu

mld euro 
(ceny z 
1992 r.)

Numer 
celu

mld euro 
(ceny z 
1999 r.)

Nazwa 
celu

mld euro 
(ceny z 
2008 r.)

Cel nr 1 
(regionalny)

34,0
Cel nr 1 
(regionalny)

96,5
Cel nr 1
(regionalny)

135,9
Konwergencja
(Cel nr 1)

283,5

Cel nr 2 
(regionalny)

6,4
Cel nr 2 
(regionalny)

15,7
Cel nr 2
(regionalny)

22,5

Konkuren cyjność 
regionalna i  
zatrud nienie 
(Cel nr 2)

55,2

Cel nr 3 i 4
(horyzontalne)

7,2
Cel nr 3 i 4 
(horyzontalne)

11,5
Cel nr 3
(horyzontalny)

24,1

Europejska 
współpraca 
terytorialna  
(Cel nr 3)

8,7

Cel nr 5a 
(horyzontalny)

3,5
Cel nr 5a
(horyzontalny)

5,4 – – – –

Cel nr 5b 
(regionalny)

2,7
Cel nr 5b
(regionalny)

7,0 – – – –

– –
Cel nr 6
(regionalny)

0,7 – – – –

Ogółem 56,6 136,8 182,5 347,4

* Bez nakładów na Fundusz Spójności i inicjatyw Wspólnotowych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska regionalna i lokalna w świetle badań  EUROREG‑u, red. G. Gorzelak, 
Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2007 oraz  Eurostat.

Na podstawie tak krótkiej charakterystyki można zaobserwować, że polityka 
spójności jest zorientowana na działania o charakterze wyrównawczym między re‑
gionami. Moment, w którym dochodzi do uzyskania „spójności”, jest równoznaczny 
z wyeliminowaniem terytorialnych zróżnicowań w poziomie rozwoju gospodar‑
czego (spójność ekonomiczna), a także w dostępie do pracy (spójność społeczna). 
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Tak definiowana „spójność” jest odzwierciedleniem polityki regionalnej Unii Euro‑
pejskiej, która co roku przeznacza istotną część swoich środków3 na wspomaganie 
regionów o niskim poziomie rozwoju, czyli takich których poziom PKB na miesz‑
kańca w przeliczeniu według siły nabywczej walut, wynosi poniżej 75 % średniej dla 
całej Unii Europejskiej [2, s. 23]. Nakłady na fundusze strukturalne finansowane 
z budżetu UE na przestrzeni 14 lat prezentuje tabela 1.

trzy wymiary europejskiej polityki spójności

Spójność gospodarcza

Spójność gospodarczą tłumaczy się jako możliwość efektywnej współpracy mię‑
dzy poszczególnymi elementami systemu ekonomicznego, powiązanej z obniżaniem 
kosztów transakcyjnych, harmonizowaniem relacji pomiędzy podmiotami gospo‑
darczymi, a ich instytucjonalnym otoczeniem [2, s. 32].

W celu skutecznej realizacji procesu konwergencji na obszarze Wspólnoty, Komi‑
sja Europejska ustaliła następujące priorytety polityki spójności gospodarczej:

zwiększanie poziomu wydajności, będącego kluczowym czynnikiem wzrostu  �

i konwergencji narodowych i regionalnych;
podnoszenie jakości zasobów ludzkich; �

ulepszanie wyposażenia w infrastrukturę; �

podnoszenie możliwości innowacyjnych i technologicznych. �

Instrumenty finansowe, przy pomocy których realizowane są główne priorytety 
polityki spójności to fundusze strukturalne (których środki trafiają do regionów 
odpowiadających poziomowi 2 zgodnie ze wspólnotową klasyfikacją jednostek te‑
rytorialnych NUTS) i Fundusz Spójności (uruchamiany na poziomie państw człon‑
kowskich – NUTS 1), rozliczany w obecnym okresie programowania na równych 
zasadach z pozostałymi funduszami. W porównaniu z poprzednim okresem pro‑
gramowania, na lata 2007–2013 wprowadzono zasadę jeden program operacyjny 
jeden fundusz, aby uprościć proces zarządzania funduszami strukturalnymi4. Wza‑
jemne powiązania celów polityki spójności z funduszami strukturalnymi przedsta‑
wiono w tabeli 2.

3 Na lata 2007–2013 na politykę spójności przeznaczono 35,7 % unijnego budżetu.
4 Wyjątkiem od tej reguły jest wspólne działanie EFRR i Funduszu Spójności na rzecz wspieraniu pro‑

jektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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tabela 2.  Powiązanie celów priorytetowych UE oraz instrumentów 
finansowych wraz z poziomem finansowania

Rodzaj celu Instrumenty finansowe wspierające realizację celu

Konwergencja
(od 75 % do 85 %)

EFRR EFS
Fundusz 
Spójności

Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
(od 50 % do 85 %)

EFRR EFS

Europejska współpraca terytorialna
(od 75 % do 85 %)

EFRR

* EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS – Europejski Fundusz Społeczny Operacje w zakresie Fundu‑
szu Spójności mogą być współfinansowane do poziomu 85 %.
Źródło: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25)

Z chwilą redefinicji Strategii Lizbońskiej skoncentrowano się w głównej mierze 
na działaniach, które zmierzają do zapewnienia silniejszego, trwałego wzrostu oraz 
tworzenia większej liczby miejsc pracy. Tak zdefiniowane priorytety unijne mają 
na celu podnieść jakość zasobów ludzkich, co w efekcie ma doprowadzić do stwo‑
rzenia na płaszczyźnie europejskiej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. 
Od poziomu edukacji, wiedzy i umiejętności zasobów ludzkich uzależnia się suk‑
ces osiągnięcia tego celu. Doświadczenie pokazuje, że fundamentalnym problemem 
w gospodarce przechodzącej gruntowną przemianę jest dopasowanie umiejętności 
pracowników do wymagań pracodawców. Umiejętne wykorzystanie dostępnych za‑
sobów ludzkich jest bezwzględnie największym długoterminowym wyzwaniem sto‑
jącym przed Unią Europejską [1, s. 144].

Spójność społeczna

Spójność społeczną należy rozumieć jako eliminowanie barier w mobilności po‑
ziomej i pionowej, polegające na zapewnieniu możliwości przezwyciężenia różnic 
w poziomie wykształcenia, awansu zawodowego i materialnego [2, s. 32].

Cytując za autorami Trzeciego raportu na temat spójności gospodarczej i spo‑
łecznej „Unia Europejska dąży do osiągania spójności społecznej, która nie jest tylko 
celem samym w sobie, ale kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie suk‑
cesu gospodarczego. Głównymi miernikami pogłębiania spójności w tym zakresie 
są: stopa bezrobocia i sytuacja na rynku pracy wskaźnik ubóstwa i poziom rozwar‑
stwienia oraz marginalizacji społecznej. Najważniejszą priorytetową kwestią jest 
jednak zatrudnienie i rynek pracy, gdyż to głównie ich brak powoduje pauperyzację 
wielu rodzin i obywateli UE.

Utrzymywanie społecznej spójności jest również istotne dla stworzenia pod‑
walin rozwoju gospodarczego, który podlega zagrożeniu za sprawą niezadowole‑
nia i niepokojów politycznych w przypadku powstania zbyt wielkiej nierówności 
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w społeczeństwie. Dostępność pracy ma kluczowe znaczenie, aby ludzie zdolni byli 
korzystać z przyzwoitego standardu życia i wnieść pełny wkład do społeczeństwa 
w którym żyją. W przypadku osób w wieku produkcyjnym posiadanie pracy lub 
zdolność do jej znalezienia w rozsądnym okresie czasu jest wobec tego niezmiennie 
warunkiem przedwstępnym reintegracji społecznej” [7, s. 20].

W Unii Europejskiej w dalszym ciągu obserwuje się spadek liczby miejsc pracy 
w rolnictwie. Odchodzenie pracowników z tego sektora gospodarki polega głównie 
na ich przechodzeniu do sektora usług, który w głównej mierze tworzy nowe miej‑
sca pracy. Zakłada się, że główne źródło dysproporcji we wskaźnikach zatrudnienia 
w UE stanowią właśnie usługi. Większość dodatkowych miejsc pracy, znajdujących 
się na terenie regionów o wysokim poziomie zatrudnienia, w przeciwieństwie do 
regionów o jego niskim poziomie, znajduje się w sektorze usług, pomimo tego że, 
w większości w bardziej zaawansowanych sektorach, w których poziom wymagań 
dotyczący wykształcenia i kwalifikacji jest relatywnie wysoki. Oddaje to znaczenie 
dobrze wykształconej siły roboczej dla zwiększenia zatrudnienia oraz rozwoju go‑
spodarki opartej na wiedzy [1, s. 148].

Spójność terytorialna

Zgodnie z Traktatem (art. 2), zasadniczym celem Unii Europejskiej jest „propa‑
gowanie postępu gospodarczego i społecznego, o zrównoważonym i trwałym cha‑
rakterze (…) za sprawą umocnienia spójności gospodarczej i społecznej”. Z zapisu 
tego wynika, że ludzie, którym zdarzyło się mieszkać lub pracować w jakimkolwiek 
miejscu na terytorium Unii, nie powinni być poddani społecznemu wykluczeniu. 
Dlatego też w projekcie unijnej konstytucji uwzględniono spójność w jej aspekcie te‑
rytorialnym (art. 3), który to element stanowi w ten sposób uzupełnienie celów Unii 
mówiących o spójności gospodarczej i społecznej.

Znaczeniu tego elementu dano również wyraz w art. 16 Traktatu, w którym uznano, 
że „obywatele winni mieć dostęp do podstawowych usług, podstawowej infrastruk‑
tury wiedzy, dzięki podkreśleniu wagi usług będących przedmiotem ogólnego zain‑
teresowania czynników gospodarczych dla propagowania spójności społecznej i tery‑
torialnej.” Koncepcja spójności terytorialnej wychodzi poza obszar pojęcia spójności 
gospodarczej i społecznej, będąc jej uzupełnieniem i wzmocnieniem zarazem. W ka‑
tegoriach realizowanej polityki, celem jest „pomoc w osiągnięciu bardziej zrównowa‑
żonego rozwoju, za sprawą zmniejszania występujących i zapobiegania stanom nie‑
równowagi terytorialnej oraz zwiększania spójności kierunków polityki realizowanej 
wobec sektorów czy branż jak i polityki regionalnej.” Istotna jest tu również poprawa 
integracji terytorialnej oraz zachęcanie do współpracy międzyregionalnej.

Mimo sporych nakładów finansowych jakie Unia Europejska i państwa członkow‑
skie przeznaczają na wspieranie spójności terytorialnej, w Europie w dalszym ciągu 
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istnieje wiele obszarów bardzo źle skomunikowanych z resztą Wspólnoty. Oznacza to, 
że obywatele tych obszarów nie mają możliwości w pełni korzystać z tego co im daje 
nowoczesna gospodarka rynkowa. Również lokalne podmioty gospodarcze cechują 
wyższe koszty funkcjonowania w tych regionach i ośrodkach. Dlatego też kapitał za‑
graniczny niechętnie lokalizuje się w miejscach, gdyż występujące na tych obszarach 
bariery komunikacyjne utrudniają pełne wykorzystanie możliwości rynkowych.

Stąd też w spójności terytorialnej upatruje się szansę na „tworzeniu zrównowa‑
żonych wspólnot, dążąc do tego, aby nierównomierny rozwój regionalny nie ograni‑
czał ogólnego potencjału wzrostu”. Należy przy tym uwzględnić szanse i zagrożenia 
miast i wsi oraz terenów o szczególnych cechach [5, s. 29].

Spójność w takim wymiarze można osiągnąć dzięki:
usuwaniu barier transportowych; �

powiązaniu najważniejszych ogniw przestrzennego układu Europy i kraju – ośrod‑ �

ków metropolitarnych, a także metropolii z ich regionalnym zapleczem;
rozwijaniu sieci współpracy naukowej oraz sieci powiązań między sferą B+R  �

i biznesem” [2, s. 32].
Jak już wcześniej sygnalizowano, europejska spójność terytorialna, która polega 

na wzmacnianiu perspektyw zrównoważonego rozwoju, jest nowym celem dla Unii 
oraz wzbogaca cel spójności gospodarczej i społecznej poprzez nadanie jej nowego 
wymiaru horyzontalnego, istotnego dla całości terytorium oraz całokształtu kierun‑
ków polityki wspólnotowej. Również niezwykle istotnym wydaje się uwypuklenie ści‑
słego związku, który zachodzi pomiędzy osiąganiem spójności przestrzennej a bezpo‑
średnimi inwestycjami zagranicznymi w państwach członkowskich [6, s. 44–46].

Polska wobec polityki spójności 
Unii Europejskiej po 2004 roku

W latach 2004–2006 na realizację celów polityki spójności UE oraz Narodowego 
Planu Rozwoju5, Polska otrzymała za pośrednictwem funduszy strukturalnych dofi‑
nansowanie w wysokości 8,6 mld euro. W ramach siedmiu sektorowych programów 
operacyjnych o zasięgu krajowym (w tym jedynego dwufunduszowego programu 
o zasięgu regionalnym –  ZPORR) oraz dwóch inicjatyw Wspólnotowych ( EQUAL 
i  INTERREG) zostało zrealizowanych 90 tys. projektów. Przy wykorzystaniu instru‑
mentu finansowego w postaci Europejskiego Funduszu Społecznego, zasilającego 
projekty realizowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludz‑
kich oraz  ZPORR wsparcie otrzymało 1,3 mln osób w ponad 5140 projektach6.

5 Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006 został przyjęty przez Radę Ministrów 14.01.2003 r.
6 Dane łączne dla SPO RZL oraz  ZPORR na dzień 31.12.2008 r.
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W bieżącym okresie programowania (2007–2013) zgodnie z wytycznymi Wspól‑
noty określającymi główne cele polityki spójności, a także w oparciu o uwarunko‑
wania rozwoju społeczno ‑gospodarczego Polski, Rada Ministrów RP przyjęła 29 li‑
stopada 2006 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument ten określa sposoby realizacji celów 
określonych przez NSRO oraz ramy finansowe wraz z dostępnym instrumentarium 
z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej na cały okres programowania do roku 
2013. Zgodnie z zapisem w NSRO „Celem strategicznym (…) dla Polski jest tworze‑
nie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przed‑
siębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności, 
społecznej, gospodarczej, przestrzennej”. Stwierdzenie to jest jak najbardziej zbieżne 
z celami stawianymi przez UE w zakresie polityki spójności regulowanej przez roz‑
porządzenia w sprawie EFR, EFS i Funduszu Spójności, jak również w zakresie Stra‑
tegii Lizbońskiej.

Na terenie Polski zgodnie z omawianymi w początkowej części artykułu celami 
polityki spójności, przyjęto do realizacji na lata 2007–20137 pięć programów kra‑
jowych8:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (8 254,9 mln euro); �

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (27 913,7 mln euro); �

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (9 707,2 mln euro); �

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (2 273,8 mln euro); �

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (516,7 mln euro); �

oraz 16 Programów Operacyjnych (16 555,6 mln euro) o charakterze regional‑
nym obejmujących swym zasięgiem obszar odpowiednio każdego z województw 
z osobna.

Zatrudnienie i wzrost gospodarczy Polski 
po akcesji do Unii Europejskiej

Polska jako członek Unii Europejskiej realizuje wspólnotową politykę spójno‑
ści na rzecz zmniejszania dysproporcji rozwoju regionów jak i całego kraju. Wy‑
szczególnione powyżej środki finansowe każdego z programów operacyjnych mają 
pomóc w niwelowaniu różnic rozwojowych regionów. Z raportów ewaluacyjnych 
obejmujących pierwszy okres programowania na lata 2004–2006, można zauwa‑
żyć, że środki Wspólnotowe przyczyniają się do realizacji założonych wskaźników 

7 Ze względu na obowiązującą w zarządzaniu finansami funduszy pomocowych UE regułą n+2, ostateczny 
termin rozliczenia projektu i uregulowania zobowiązań może zostać przesunięty do 31.12.2015 r.

8 W nawiasach podano wysokość dofinansowania dla poszczególnych programów, których łączna kwota 
jaką otrzyma Polska na lata 2007–2013, wynosi 67 284 mln euro.
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produktu, rezultatu czy oddziaływania. Ponieważ był to nasz pierwszy okres wy‑
datkowania środków unijnych, następowało wiele niedociągnięć i niedoskonałości, 
jednak jak przyznaje Komisja Europejska poradziliśmy sobie z tym zadaniem dość 
dobrze. Zwracając uwagę na raporty dotyczące programów operacyjnych, których 
realizacja miała się przełożyć na poprawę głównych wskaźników makroekonomicz‑
nych Polski, w tym poziomu zatrudnienia, a tym samym poziomu PKB, można od‑
nieść wrażenie, że polityka spójności wraz z funduszami strukturalnymi miała po‑
zytywny udział w realizacji tego zadania. W okresie 2002–2007 tempo wzrostu PKB 
Polski było szybsze i wyższe niż UE. Należy jednak pamiętać, że lata 2004–2007 to 
okres zwiększonego ożywienia gospodarczego. Poziom PKB dla Polski na pięć mie‑
sięcy przed akcesją wynosił 3,9 % by na koniec 2006 roku osiągnąć wielkość 6,2 %.

Dla wybranych państw Europy środkowej, które razem z Polską wstąpiły do 
Wspólnoty, w analogicznym okresie czasu PKB kształtował się następująco: Repu‑
blika Czech (3,6; 6,8), Węgry (4,3; 4,0), Malta (‑0,3; 3,8), Słowenia (2,8; 5,8), Słowa‑
cja (4,7; 8,5), UE‑25 (1,3; 3,2). Szybszy przyrost PKB Polski w stosunku do całej UE, 
będący w pewnym stopniu zasługą ożywienia gospodarczego, nie przekreśla w ża‑
den sposób działań podejmowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra‑
mach polityki spójności na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, co przekłada się 
na ogólny poziom rozwoju gospodarczego kraju. W celu lepszego rozwoju zasobów 
ludzkich, finansowano działania z EFS w ramach SPO RZL,  ZPORR oraz Inicja‑
tywy Wspólnotowej  EQUAL (2004–2006) oraz w bieżącym okresie programowania 
PO KL (2007–2013). Projekty te w głównej mierze nakierowane były na „budowę 
otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do 
rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”. Miały przyczy‑
nić się do zwiększenia zatrudnienia osób młodych, w tym absolwentów szkół wyż‑
szych, bezrobotnych pozostających długotrwale bez pracy oraz tworzenia warunków 
do powstawania nowych miejsc pracy.

W badanym okresie sytuacja na polskim rynku pracy zdecydowanie poprawiła 
się (wykres 19). Wielkość bezrobocia w Polsce na koniec 2003 roku, wynosiła 19,7 % 
będąc najwyższym spośród wszystkich krajów członkowskich UE (Słowacja: 17,6 %; 
Litwa: 12,5 %; Hiszpania: 11,1; Niemcy: 9,3); w 2006 roku osiągnęło wielkość 13,9 % 
by dwa lata później spaść do poziomu 7,1% i tym samym zrównać się z poziomem 
bezrobocia UE.

Równocześnie na przestrzeni czterech lat w Polsce zwiększył się poziom zatrud‑
nienia o 7,5 pkt. proc. z poziomu 51,7 % w 2004 r.; tym samym zbliżając nas sukce‑
sywnie do zakładanego w Strategii Lizbońskiej pułapu (wykres 2). Udział pracują‑
cych w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej, z poziomem 59,2 % w 2008 r. 

9 Dane statyczne prezentowane na wykresach 1–3 porównujące Polskę do UE‑27 dotyczą wszystkich obec‑
nych krajów członkowskich UE, pomimo że część z nich posiadała wcześniej status krajów kandydujących.
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plasuje Polskę na 23. miejscu w UE. Odnosząc to do sytuacji, gdy od momentu wstą‑
pienia do Wspólnoty zajmowaliśmy niechlubną, ostatnią pozycję w tym zestawie‑
niu, oraz zważywszy na realizowane działania w ramach polityki spójności, można 
stwierdzić, że rokuje to poprawę wskaźnika w latach następnych.
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Ważnym elementem działań na rynku pracy, podjętych w ramach EFS jest po‑
prawa sytuacji osób poniżej 25. roku życia, w tym absolwentów (wykres 3). W 2004 r. 
bez pracy pozostawało 39,6 % osób, natomiast w roku 2008 osiągnięto poziom 17,3 %, 
zaledwie o 2 pkt. proc. wyższy od średniej unijnej. Równocześnie zmniejszył się po‑
ziom bezrobocia osób pozostających długotrwale bez pracy z 10,9 % w 2002 r. do 
2,4 % w 2008 r. Nie można zapominać o rezultatach wywołanych działaniami podję‑
tymi z EFS w zakresie „umiejętności miękkich” zdobytych przez uczestników szko‑
leń, a także wsparcia jakie zostało udzielone instytucjom zajmującym się zatrudnie‑
niem oraz wykluczeniem społecznym. Miało to swoje przełożenie na poprawę jakości 
pracy i świadczonych usług, jak również lepsze dostosowanie do potrzeb klienta. Nie 
bez znaczenia pozostaje zwiększenie wydajności pracowników, którzy odbyli szko‑
lenia z inicjatywy swoich pracodawców. Wsparcie jakie zostało udzielone projek‑
tom w obszarze zatrudnienia, za pośrednictwem funduszy strukturalnych, a zwłasz‑
cza EFS, jest kluczowym, gdy mówimy o polityce spójności w kontekście rozwoju 
społeczno ‑gospodarczym regionów.
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Podsumowanie

Przeprowadzone badania skutków integracji na równowagę regionalną w krajach 
Unii Europejskiej wykazały, iż polityki towarzyszące, powinny zapobiegać możli‑
wemu występowaniu pogłębiania się różnic pomiędzy silniejszymi i słabszymi obsza‑
rami. Lokalizacja działalności gospodarczej jest uzależniona od ważnych czynników 
zewnętrznych, niektóre z nich są pozytywne, inne negatywne. Nie ma powodu przy‑
puszczać, że siły rynkowe samodzielnie utrzymają odpowiednią równowagę między 
czynnikami pozytywnymi i negatywnymi, a także, że rezultatem tych działań będzie 
zrównoważony rozwój gospodarczy w całej Unii. Z chwilą gdy większa koncentracja 
działalności gospodarczej występuje w regionach silniejszych, może to prowadzić 
do zwiększenia wydajności produkcji Unii Europejskiej w krótkimi okresie. Może 
się to jednak odbywać kosztem, długofalowej konkurencyjności gospodarki Unii, ze 
względu na to, że sytuacja taka niszczy potencjał produkcyjny słabszych regionów 
i ogranicza rozwinięcie ich potencjalnych możliwości [1, s. 154].

Należy pamiętać, że działania podejmowane w ramach polityki spójności, zwłasz‑
cza polityki zatrudnienia i rynku pracy nie dają przełożenia na rozwój gospodarczy 
kraju w tym samym roku, w którym zostały wprowadzone. Są to działania długofa‑
lowe, dlatego analiza ich skuteczności jest możliwa po kilku latach od chwili ich za‑
inicjowania. Przytoczona analiza pozytywnych zmian zachodzących na rynku pracy, 
zwłaszcza w jego najtrudniejszych obszarach, obejmujących bezrobotnych poniżej 
25 roku życia oraz długotrwale pozostających bez pracy, przy wykorzystaniu fundu‑
szy strukturalnych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, daje podstawę do 
stwierdzenia, że dokonano właściwej alokacji zasobów. Rozmiar tego zjawiska i jego 
trwałość będzie można określić w dalszej fazie badań i oceny ewaluacyjnej.
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WPŁyW POLItyKI SPÓJNOśCI 
UNII EUROPEJSKIEJ NA WZROSt 
ZAtRUDNIENIA I ROZWÓJ GOSPODARCZy. 
IMPLIKACJE DLA POLSKI.

Słowa kluczowe: polityka spójności, fundusze strukturalne, 
zatrudnienie, rozwój gospodarczy

tHE IMPACt Of COHESION POLICy Of 
tHE EUROPEAN UNION tO EMPLOyMENt 
GROWtH AND ECONOMIC DEvELOPMENt. 
IMPLICAtIONS fOR POLAND

 AbStRACt

The main goal of this paper is to show the role of cohesion policy in the context of economic 
development and employment policy. In the paper the author tries to show, that European 
Union aid funds have a positive role in extenuating the differences between regions of the 
Community. Therefore, contributing to their better development.
The paper is organized into two main parts. In the first one, the author presents the main 
objectives of EU cohesion policy and its main priorities, which are designed to reduce socio‑
‑economic disparities of regions. Author focuses also on the individual components of the 
EU cohesion policy, i.e. social, economic and territorial cohesion. The author presents the 
available instruments and the level of funding for cohesion policy, including national and 
regional operational programs.
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In the second part of paper the author presents the basic macroeconomic data concerning 
employment and economic development in Poland, compared with data from other Member 
States. The figures cover the period before the Polish accession to the European Union and 
the first (2004–2006) and the beginning of the second (2007–2013) program period.
Tabular data and charts are based on materials of the Central Statistical Office, Ministry of 
Regional Development and databases of Eurostat and the Eur‑lex.

Key words: cohesion policy, structural funds, employment, economic 
development 
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ROMAN PRZybySZEWSKI*

PROCESy POROZUMIEWANIA 
SIę ObyWAtELA Z URZęDEM

Wstęp

Komunikowanie się międzyludzkie w realiach XXI w. stymuluje intensywny roz‑
wój nauki, techniki i elektroniki. Sposoby porozumiewania ograniczają się obecnie 
w dużej mierze do poziomu werbalnego. Rozwój cywilizacyjny wpływa na między‑
ludzką komunikację w wymiarze pozawerbalnym, w którym dominuje elektroniczna 
forma kontaktowania się.

Społeczeństwo XXI wieku oczekuje od administracji publicznej transparentności, 
otwartości na klienta oraz zmiany dotychczasowego pojmowania jej zadaniowości. 
Powoduje to umniejszenie, a wręcz zlikwidowanie jednej z cech administracji kla‑
sycznej – anonimowości urzędnika – tak istotnej z punktu widzenia administracji 
weberowskiej.

Skuteczne funkcjonowanie administracji warunkują pozytywne kontakty urzędów 
z obywatelem w procesie jego obsługi jako klienta urzędu, dzięki którym urząd staje 
się przyjazny dla środowiska lokalnego. Oznacza to wzajemną partycypację w budo‑
waniu demokratyzacji życia danej społeczności. Należy zatem uznać, że tylko dostęp‑
ność urzędu dla obywateli, poprzez różne formy i sposoby komunikacji, może kształ‑
tować postawy otwarte na niezbędne zmiany, a jej brak wpływa wyłącznie negatywnie 
zarówno na wizerunek administracji publicznej, jak również na jej efektywność.

Konteksty relacji urząd ‑obywatel

Budowanie procesu komunikowania się urzędów z obywatelami osadza się w tra‑
dycji i doświadczeniu w modyfikowaniu kontaktów interpersonalnych w wymiarze 

* Dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM w Olsztynie, kierownik Katedry Ekonomii i Administro‑
wania Instytucjami Publicznymi.
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zawodowym i społecznym. Nawiązywanie kontaktów z obywatelami służy bez wątpie‑
nia demokratyzacji życia publicznego orientowanego na stosowanie zasady wzajem‑
ności, którą rozumie się jako poszanowanie pryncypiów urzędu oraz praw jednost‑
kowych i zbiorowych obywateli. Procesy porozumiewania się obywateli z urzędem 
wymagają uwzględniania istotnych kontekstów budowania wzajemnych relacji, któ‑
rych wynikiem powinna być rzeczowa informacja zwrotna. W tych celach proces 
porozumiewania się powinien być realizowany w kontekstach: fizycznym, historycz‑
nym, kulturowym i psychologicznym.

Usytuowanie urzędu stanowi dla obywatela kontekst fizyczny, w którym nieba‑
gatelne znaczenie ma wewnętrzna struktura urzędu, jego wystrój wewnętrzny bu‑
dzący respekt obywateli, niekiedy stresujący ze względu na formalność załatwianych 
w nim spraw. Znaczącym utrudnieniem dla klientów urzędu może być również po‑
laryzacja usług świadczonych przez urzędników, uciążliwa dla interesantów. Trady‑
cje urzędu ukształtowane przez lata jego istnienia, a także częstotliwość odwiedza‑
nia urzędu przez zainteresowanych obywateli wpływają na gromadzenie nie zawsze 
pozytywnych doświadczeń, wskutek czego obywatele z góry ustawiają się na pozycji 
podrzędnej. Sprzyja to również powstawaniu stereotypów o nagannych postawach 
urzędników.

Relacje między obywatelem a urzędem mają również ważny dla obu stron (urzędu, 
obywatela) kontekst kulturowy. Wzajemne przestrzeganie zasad grzeczności ułatwia 
rzeczową konwersację, pomaga w rozstrzyganiu spornych kwestii. Według Sułkow‑
skiego istnieją niejasne relacje między kulturą organizacyjną a innymi sferami orga‑
nizacji, jakimi są: struktura, strategia, otoczenie organizacji. Proponuje on trzy pod‑
stawowe czynniki różnicowania (Sułkowski 2008):
1. Separację kultury organizacyjnej od innych elementów organizacji.
2. Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy kultura organizacyjna jest nadrzędna 

w stosunku do innych sfer zarządzania, czy też równoważna albo nawet mniej 
istotna.

3. Ustalenie relacji pomiędzy kulturą organizacyjną a otoczeniem organizacji.
Konieczne jest także uwzględnianie kontekstu psychologicznego, który wpływa 

na dialog między urzędnikiem a obywatelem. Charakter relacji zależy od typu emo‑
cjonalnego i inteligencji rozmówców. Ocena poziomu kultury relacji na płaszczyźnie 
urzędnik ‑obywatel ma istotne podłoże w kulturze języka jako instrumentu porozu‑
miewania się. Barierę językową mogą stanowić różnice intelektualne, mentalność, 
naleciałości regionalne w sposobie formułowania wypowiedzi. Tego typu czynniki 
stanowią podłoże dla pojawiających się sytuacji konfliktowych między urzędnikami 
a obywatelami. Dzieje się to za przyczyną agresji słownej interesantów, wykraczają‑
cej poza normy konwersacji obyczajowej.

Każdy proces komunikowania się zainteresowanych stron bywa wyznaczany róż‑
nicami w osobowości rozmówców i wrażliwością na interpretację poruszanej sprawy 
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urzędowej. Komunikowanie się obywateli z urzędem ma najczęściej charakter jed‑
nostkowy, kiedy jest indywidualnie rozważana jego sprawa administracyjno ‑prawna. 
Wielość problemów, z którymi zgłaszają się obywatele do urzędu, może dotyczyć 
jednakże rozstrzygnięć obejmujących tematycznie określone grupy społeczne bądź 
zawodowe. Z tych względów kontakty obywateli z urzędem przybierają formy pro‑
cesów, które realizowane etapowo uwzględniają interpretacje prawne wraz z ich no‑
welizacjami.

W procesach komunikowania się obywateli z urzędem można wyodrębnić typowe 
zagadnienia, które wymagają systematycznego rozwiązywania nie tylko formalnego 
(np. orzeczenia w danej kwestii), lecz także bezpośrednich kontaktów, w których 
prowadzony dialog merytoryczny może przekonać obywatela do proponowanych 
rozwiązań administracyjnych. Tego typu kontakty ograniczają wielość biurokratycz‑
nych restrykcji na rzecz skutecznej perswazji. Stanowią ponadto propedeutyczną 
formę edukacji obywatela.

Przestrzeń budowania procesu komunikowania się urzędu z obywatelami bywa 
wyznaczana problematyką społeczną i gospodarczą. Najczęściej obejmuje ona za‑
gadnienia:

gospodarki mieszkaniowej, �

działalności handlowo ‑usługowej, �

bezpieczeństwa, �

przestrzegania praw i obowiązków obywateli, �

patologii dysfunkcyjnych zachowań obywateli, �

opieki społecznej w zakresie wsparcia i pomocniczości, �

wprowadzania zmian w urbanistyce środowiska. �

Procesy komunikacyjne na płaszczyźnie obywatel ‑urząd cechuje wielokrotność 
podejść do rozwiązywanego problemu i sukcesywne eliminowanie uciążliwości do‑
świadczanych przez obywateli. W tego typu procesach mieści się również aspekt edu‑
kacyjny wynikający z bezpośredniego uczestnictwa obywateli w rozwiązywaniu da‑
nego problemu. W procesach komunikowania się podmiotów (obywatela i urzędu) 
znaczące miejsce zajmują (oprócz spraw jednostkowych) problemy utrudniające lub 
obniżające jakość współżycia wspólnotowego mieszkańców, np.:

wadliwe, niefunkcjonalne oświetlenie ulic, �

usterki w kanalizacji, �

hałas i zakłócanie spokoju wywołane nadmiernym ruchem komunikacyjnym, �

brak miejsc rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, �

niedostateczna oferta kulturalna, �

ograniczona dostępność do usług medycznych itd. �

Trzeci rodzaj procesów komunikacyjnych dotyczy dialogu obywateli z urzędem 
na temat zarządzania jednostką samorządową i oceny efektywności jej działań. Ten 
rodzaj procesów poszerza sferę reakcji obywateli na warunki życia w środowisku. 
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Najczęściej skupia się na zagadnieniach niesprawności urzędu w realizacji założeń 
funkcjonowania samorządu lokalnego. Wyraża się w treści skarg i zażaleń, dezydera‑
tach zawierających odmienne poglądy na kształtowaną rzeczywistość w środowisku. 
Ważnym elementem tego procesu jest zarówno jednostkowe, jak i zespołowe kon‑
sultowanie określonej problematyki społecznej z przedstawicielami urzędu. W pro‑
wadzonych konsultacjach i konferencjach, oprócz pojedynczych obywateli, uczest‑
niczą organizacje pozarządowe, związki zawodowe itd. Ten rodzaj komunikowania 
się wpływa na weryfikowanie planistycznych zamierzeń i ich pragmatycznych roz‑
wiązań.

Społeczno ‑ekonomiczny wymiar 
relacji urząd ‑obywatel w kategoriach 
społecznie podzielanych wartości

Kontakty urzędników z obywatelami powinny być oparte na wzajemnym zaufa‑
niu, które wynika z rangi sprawowanego urzędu i kompetencji merytorycznych, in‑
terpersonalnych i społecznych. Jedną z najważniejszych płaszczyzn życia publicznego 
są stosunki urząd ‑obywatel. Jakość administracji odgrywa decydującą rolę w życiu 
publicznym. Administracja publiczna podlega ocenie prakseologicznej i etycznej 
(por. Kieżun 2002, Piekara 2010). Harmonijny układ tych relacji może zapewnić 
wzrost rentowności zarówno urzędu, jak i samego klienta. Utrzymanie wysokiego 
poziomu rentowności wymaga jednakże długotrwałej współpracy między urzędem 
a obywatelami. W literaturze przedmiotu (Gordon 2001, Mazurek ‑Łopacińska 1999) 
wymienia się między innymi następujące rodzaje relacji:

podstawowe wynikające ze wzajemnych uwarunkowań administrowania życia  �

środowiskowego,
reaktywne, w których dochodzi do kontaktu obywatela z urzędnikiem w przy‑ �

padku konieczności rozstrzygnięć administracyjno ‑prawnych,
odpowiedzialne, podczas których urzędnik nawiązuje kontakt z obywatelem  �

w celu sprawdzenia lub skonfrontowania rozbieżności w dokumentacji jego praw 
(np. kwestia zgody na budowę),
proaktywne, kiedy dochodzi do okresowych kontaktów urzędnika z obywatelem  �

kontynuującym etapowe zalecenia urzędu,
partnerstwa – przez ciągłą współpracę z obywatelem w określonym obszarze spo‑ �

łecznych bądź ekonomicznych działań.
Rozwój relacji między obywatelami a urzędnikami w dużej mierze zależy od in‑

dywidualnych postaw i emocji. Satysfakcja osiągana w tych kontaktach bywa obu‑
stronna. Poczuciu dobrze spełnionego obowiązku ze strony urzędników i prze‑
konaniu, że zaspakajają w ten sposób niezbędne potrzeby obywateli, towarzyszy 
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partycypacja klienta w skutecznym rozwiązywaniu problemów. Zaistnienie takiej 
sytuacji sprzyja zacieśnieniu wzajemnych relacji i otwarcia się na aktywny dialog 
(Mitręga 2005). Mierniki służące do określenia siły relacji między kontaktującymi 
się podmiotami wyodrębnione są w postaci zróżnicowanych komponentów. Zakres 
pojęciowy mierników siły relacji ilustruje tabela 1.

tabela 1.  Zakres pojęciowy mierników siły relacji

Komponenty siły relacji Mierniki siły relacji

Czas trwania relacji Okres liczony od pierwszej transakcji klienta 
z urzędem

Intensywność relacji Częstotliwość kontaktów bezpośrednio lub przez 
faks, telefon, Internet

Satysfakcja klienta Stopień realizacji oczekiwań klienta w urzędzie

Porównawczy poziom odniesienia Różnice między oczekiwaniami klienta a realizacją 
jego potrzeb

Orientacja na obywatela – klienta Sposób, w jaki klient ocenia kompetencje 
urzędników zorientowane na spełnienie jego 
oczekiwań (badanie satysfakcji klienta)

Wiedza profesjonalna urzędników Poziom fachowej wiedzy urzędników

Zaufanie klienta do urzędu Przekonanie klienta o wiarygodności interpretacji 
jego problemu

Zaangażowanie obywatela we wspólnym 
rozwiązywaniu spornych kwestii

Pozytywne nastawienie klienta na budowanie 
przyjaznych relacji z urzędem

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 1, czas trwania relacji, określa pewną zależność: im dłuższa 
jest wzajemna relacja, tym staje się bardziej trwała. Intensywność relacji dotyczy 
częstotliwości uzasadnionego komunikowania się urzędu z obywatelem. Do zna‑
czących komponentów relacji należy satysfakcja obywatela. Zadowolenie stanowi 
podstawę budowania jego lojalności wobec urzędu, a pośrednio wpływa na rentow‑
ność kontaktów.

Zaufanie klienta wynika z wiarygodności relacji między nim a urzędnikiem 
(Sztompka 2007). Obejmuje zarówno korzyści płynące ze wzajemnych relacji, jak 
i realizowanie wzajemnych obietnic oraz dotrzymywanie zobowiązań (Palmer, Bejou 
1994). Zaangażowanie klienta traktuje się jako dążenie do podtrzymywania relacji 
z urzędem, w wyniku którego dochodzi do spełnienia wzajemnych oczekiwań. Za‑
angażowanie jest niezbędne, aby dochodziło do wzajemnej współpracy i osiągnięcia 
określonego poziomu satysfakcji.

Rentowność (profitability) oznacza stopień opłacalności podejmowanych czyn‑
ności gospodarczych, przeprowadzanych operacji finansowych oraz inwestowania 
(Penc 1997). W najbardziej uproszczonym, ogólnym, ujęciu można stwierdzić, że 
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instytucja lub firma są wówczas rentowne, gdy uzyskują dochody z prowadzonej 
działalności wyższe niż ponoszone przez nią nakłady. Rentowność może przybierać 
wartość dodatnią, kiedy instytucja (firma) jest przedsięwzięciem dochodowym, lub 
ujemną, gdy ponosi straty. Może stanowić wartość bezwzględnego zysku lub też wy‑
stępować w formie wskaźników rentowności.

Rentowność relacji określa natomiast zyski osiągane dzięki kontaktom i współ‑
pracy interpersonalnej. Budowanie długofalowej (opłacalnej) relacji z klientem staje 
się możliwe jedynie dzięki odpowiedniemu poziomowi wzajemnych kontaktów 
i osiąganej satysfakcji z wykonywanych usług.

W kontaktach na płaszczyźnie urzędnik ‑obywatel skuteczność usług jest wyra‑
żana rozwiązywaniem konkretnych problemów obywatela w przewidywanym cza‑
sie i miejscu, ogranicza pracochłonność urzędnika i jednocześnie uwalnia klienta 
od sytuacji stresogennych, oszczędza zarazem jego czas.

Relacje między klientem a urzędnikiem składają się z wielu epizodów, w trakcie 
których dochodzi do konwersacji na temat określonych problemów administracyjno‑
‑prawnych, przybierają niekiedy formę konfiguracji wielu spraw, co wpływa na ren‑
towność prowadzonych relacji. Można stwierdzić, że rentowność relacji jest uwarun‑
kowana wieloma czynnikami, między innymi poziomem świadomości klienta, jego 
wiedzą i kulturą osobistą, a ze strony urzędnika profesjonalizmem oraz osobowością.

Wartość relacji z obywatelem jako klientem urzędu koncentruje się na rentow‑
ności komunikowania się jako transakcji, które wywiera wpływ na ograniczenie 
kosztów i strat w budżecie czasu przeznaczonego na wyjaśnienie procedur prawno‑
‑administracyjnych. Dla urzędnika stanowi to wyzwanie, ponieważ klienci w coraz 
większym stopniu oczekują korzystnego dla nich rozwiązywania kwestii spornych. 
Poprawa rentowności relacji na płaszczyźnie urząd ‑obywatel zmierza do podwyż‑
szenia jakości funkcjonowania administracji w zakresie funkcji usługowych, w tym 
również podnoszenia poziomu świadomości społecznej. Obywatel zorientowany 
w mechanizmach działania urzędu potrzebuje mniej czasu przeznaczonego na za‑
łatwianie jego problemów. Przyczynia się to też do pomniejszenia kosztów psycho‑
logicznych związanych z emocjonalnym odbiorem określonych usług urzędniczych 
i większego zaufania do urzędu (Ravald, Grönroos 1996).

Współdziałanie urzędu ze społecznością w zakresie sprawowania władzy admini‑
stracyjnej oscyluje w kierunku praktyki zarządzania wzajemnymi relacjami, na które 
mają wpływ przesłanki społeczno ‑polityczne, ekonomiczne oraz technologiczne. 
Sprawne funkcjonowanie urzędu – jak wynika z obserwacji – w dużym stopniu za‑
leży od rentowności relacji obywatela z urzędem (Gordon 2001). Na poziom usług 
administracyjnych oddziałuje kultura relacji ukierunkowana na:

rozwijanie wzajemnej współpracy między obywatelami a urzędem, �

stwarzanie wielopłaszczyznowych relacji z obywatelem jako klientem indywidu‑ �

alnym oraz grupami społecznymi,



 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142) 107

Procesy porozumiewania się obywatela z urzędem

budowanie oraz gromadzenie pozytywnych doświadczeń w skutecznym rozwią‑ �

zywaniu problemów środowiskowych.
Tak ukształtowany profil działania powoduje wzrost poziomu lojalności obywa‑

teli wobec władzy publicznej, poszerza również zakres współdziałania w wymiarze 
środowiskowym. Rozwijanie lojalnych postaw obywateli wobec urzędu może się 
przyczynić do pozyskiwania wymiernych korzyści ekonomicznych i społecznych 
urzędu (Rabiej 2000), np.:

obniżania kosztów operacyjnych związanych z wielokrotną obsługą obywatela  �

jako klienta bez osiągnięcia consensusu,
utrzymania ciągłości relacji z klientami i budowania obopólnej lojalności, która  �

może wpływać na prospołeczne zachowania obywateli.
Spełnianie oczekiwań klientów w indywidualnej komunikacji z urzędnikami, 

oprócz satysfakcji, stwarza możliwość rozwoju układów partnerskich, rozumianych 
jako świadomy udział obywateli w demokratyzacji życia środowiskowego.

Rentowność relacji w układzie urzędnik ‑obywatel wpływa na inicjatywy spo‑
łeczne. Relacje między urzędem a obywatelem są wielopłaszczyznowe i skompliko‑
wane. Od ich poprawności i wzajemnego zaufania w znacznej mierze zależy skutecz‑
ność działania administracyjnego. Mają charakter interakcyjny, wymagają sprzężenia 
zwrotnego w przekazywaniu właściwych rozstrzygnięć na poziomie prawnym i spo‑
łecznym.

Pozytywne relacje na płaszczyźnie urząd ‑obywatel pozwalają unikać sytuacji kon‑
fliktowych jako czynnika reakcji klientów na orzeczenia urzędników w rozpatry‑
wanej sprawie. Niezadowolenie jest najczęściej wyrażane w komunikacji werbalnej 
o dużym ładunku agresji słownej. Samorządy postrzegane są jako instytucje dzia‑
łające nieefektywnie nie tylko w relacjach urząd ‑obywatel, ale także w tak ważnych 
społecznie zagadnieniach, jak nieumiejętne zagospodarowanie środków unijnych, 
które blokuje biurokracja urzędu (Mirończuk 2009).

Agresja w relacji urzędnik‑
‑obywatel w świetle badań

Badania przeprowadzono wśród studentów niestacjonarnych. Objęły 220 osób 
w roku akademickim 2009/2010. Badana grupa w 65 % składała się z kobiet oraz 
w 35 % mężczyzn, w wieku od 24 lat do 35 lat. Procedura badania polegała na wypeł‑
nieniu ankiety diagnozującej wzajemne kontakty urzędników z obywatelami. W ba‑
daniu analizowano źródła agresji słownej i sposoby jej wyrażania. Jak wykazały wy‑
niki badań, agresja słowna wyrażała się w brutalnych zwrotach, a nawet wulgarnych, 
niecenzuralnych wypowiedziach, wykraczających poza normy przyjęte w konwer‑
sacji obyczajowej. Celem agresji słownej była niewątpliwie zamierzona deprecjacja 
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konkretnego rozmówcy (Kamiński 2008). Agresywne akty słowne naruszają godność 
adwersarza; inwektywy bywają stosowane przez obydwie strony – klienta i urzęd‑
nika. Agresja słowna odzwierciedla negatywne emocje wyzwalane przez urzędnika‑
‑decydenta. Ich pejoratywne brzmienie służy wyrażeniu pogardy, np.: „formalista”, 
„urzędniczyna”, „urzędas”, „biurokrata”, „służbista”, „oponent”, „bałwan”, „oszołom”. 
Agresywni klienci podważają kwalifikacje i kompetencje merytoryczne urzędni‑
ków: „niedouczony”, „głąb”, „głupkowaty”, „niedouk”, „amator”, „cymbał”, „dureń”. 
W agresji językowej są wykorzystywane różne poziomy języka, m.in. środki leksy‑
kalne i morfologiczne niosące ironię, drwinę, sarkazm, szyderstwa.

Różnorodność inwektyw bywa charakterystyczna dla odmienności języka klien‑
tów pochodzących z różnych środowisk. Rozpiętość zindywidualizowanego języka 
sięga od języka potocznego, gwary, po żargon i slang, nawet ten współcześnie spe‑
cyficzny, jakim posługują się użytkownicy komputera.

Znajomość odmian języka ogólnonarodowego pomaga urzędnikom porozumie‑
wać się z klientami, ale kompetencje interpersonalne obejmują również znajomość 
języka prawnego i administracyjnego, w którym są zapisane zasady prawne. Rzecz 
w tym, aby interpretacja znaczeń obcych, zwrotów i wyrazów przybliżała obywate‑
lom ich faktyczne znaczenie.

Wszystkie zabiegi językowe zmierzają do poniżenia urzędnika w odwecie za ne‑
gatywne załatwienie ich spraw, np. „zakręcony jak słoik”, „ściana przeciwności”, „za‑
kręcony jak stado baranów”, „pani na włościach”, „słoma z butów jej wyziera, a mówi 
o kulturze”, „zapyziały urzędas”, „cała wieś musiała się złożyć na jego studia”. Używa‑
nie obraźliwego słownictwa klienci urzędu traktują jako antidotum na „spiętrzone” 
podczas rozmowy emocje. Rozładowują napięcie, używając bezceremonialnie wulga‑
ryzmów pod adresem urzędnika, np. „pierdziołek”, „lampucera”, „sajgonka”, „krawa‑
ciarz”, „zgred”. Bezpośrednia agresja słowna uwłaczająca godności urzędnika może 
znaleźć prawne konsekwencje, chociaż urzędnicy rzadko sięgają po takie rozwiąza‑
nia. Częściej kodują w pamięci personalnie szczególnie agresywnych klientów.

Każdy proces komunikacji komplikują odmienne cechy osobowe, a zarazem 
charakter nadawcy i odbiorcy informacji. Aby wzajemnie się rozumieć, muszą po‑
sługiwać się tym samym językiem. Jest to także warunek komunikacji międzyludz‑
kiej, która polega na wymianie nie tylko informacji, lecz także uczuć i postaw (Ku‑
bik 2008).

Inteligentny urzędnik znający sztukę perswazji nawet w sytuacji „spięcia” z klien‑
tem powraca do rozpoczętego z nim dialogu. Czuje się bowiem odpowiedzialny za 
obrażanie słowne, które może również wynikać z niedostatecznego wyjaśnienia, uwa‑
runkowań związanych z rozwiązywaniem problemu. Stosuje wówczas replikę, która 
przybliża intencje urzędnika wobec agresji słownej klienta.

Agresja w komunikacji niewerbalnej bywa wyrażana mową ciała; np. gestem – 
stukanie się w głowę oznacza powątpiewanie w rozsądek rozmówcy, ironiczny 
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uśmieszek – kpienie z niego, powtarzanie charakterystycznych zwrotów – celowo 
akcentowanych – przedrzeźnianie. Ekspresyjność inwektyw kierowanych pod adre‑
sem urzędników ma w zamyśle ich nadawców poruszyć sumienia i przeorientować 
postawę formacji oschłości na „ludzką” – życzliwą obywatelowi1.

Negatywne postrzeganie urzędu administracji publicznej upatruje się też w zako‑
rzenionych stereotypach z jednej strony, a z drugiej – w rosnącej świadomości praw 
należnych obywatelom. Stereotypy ujemne, opiniujące pracę urzędu, ukształtowały jego 
wizerunek jako kostyczny, w którym wszechwładnie rządzą bezduszni urzędnicy. Staje 
się to niekiedy podstawą amatorskiego wartościowania ich pracy. W prowadzonych 
sondażach jakości usług w urzędach głównej przyczyny konfliktów upatruje się w braku 
umiejętności interpersonalnych w komunikowaniu się stron w zakresie merytorycz‑
nym. Klienci narzekają na zbyt powierzchowne traktowanie problemów, z którymi się 
zwracają do urzędu, zarzucają też urzędnikom słabe zaangażowanie w poszukiwanie 
sposobów efektywnego rozwiązywania. Niektórzy respondenci obiektywnie twierdzą, 
że nie tylko zachowania pracowników pogłębiają sporny problem, lecz przede wszyst‑
kim liczne procedury, które ograniczają elastyczne postępowanie urzędników.

Bardzo ważne jest, aby klient nie czuł się lekceważony przez urzędnika i pozo‑
stawiony sam sobie ze swoim problemem. Wydaje się, że jakość pracy urzędów jest 
obecnie zdeterminowana zwiększającymi się kryteriami wymagań oraz narastającym 
tempem zmian w zakresie realizowanych funkcji i zadań o charakterze merytorycz‑
nym i biurokratycznym. W tym również tkwi przyczyna nie zawsze etycznego zacho‑
wania niektórych urzędników. Tego rodzaju uzasadnienie odnajdujemy w publikacji 
Wzorowy urząd, (Misiąg 2005): ,,(...) Podwyższanie standardu działań administracji 
ledwo nadąża za zwiększającą się świadomością mieszkańców. Mamy do czynienia 
z ciągłym procesem zmiany, będącej de facto dostosowaniem się do rosnących wy‑
magań co do efektywności, skuteczności czy wydajności działań”.

W opinii publicznej urzędnicy muszą być świadomi głównych zadań orientowa‑
nych na potrzeby społeczeństwa, ale nie mogą się ograniczać wyłącznie do realizo‑
wania jednostkowych usług. Muszą także reagować na problemy całej lokalnej spo‑
łeczności, szanować uznawane przez obywateli wartości i stymulować ich rozwój. 
W istotnych sprawach, wpływających na przyszłość lokalnego środowiska, powinni 
zasięgać opinii mieszkańców. Kontakty bezpośrednie z obywatelem dostarczają wła‑
śnie wiedzy o ich odczuciach i potrzebach. Wykorzystują też kanał informacji w celu 
usprawnienia pracy urzędu, aby orientować jego działanie na wyzwania społeczne 
i cywilizacyjne. Dążenie do poprawy efektywności i sprawności działania urzędu 
administracji publicznej musi więc uwzględniać nowy typ myślenia obywateli ukie‑
runkowanego na wymierne efekty w postaci wyższego standardu i jakości działań 
służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

1 Wypowiedź agresywnego klienta urzędu.
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Wzrastające społeczne oczekiwania wobec administracji i związane z tym prze‑
miany ról urzędniczych prowadzą do akcentowania potrzeby wyższego poziomu 
profesjonalizmu. Pożądany jest również wysoki poziom etyczny jako funkcjonalny 
służby cywilnej. Profesjonalizm urzędników wyznaczają wysokie kryteria, m.in.:

najwyższa troska, zarówno o sprawy publiczne, jak i prywatne obywateli; �

zaangażowanie w pełnienie funkcji administracyjnych; �

zdolności przewidywania społecznych skutków w stosowaniu doradztwa; �

umiejętności kształtowania wizerunku urzędu przyjaznego obywatelowi; �

zdolności diagnozowania aktualnej rzeczywistości oraz inspirowania pozytyw‑ �

nych zmian.
Te właśnie predyspozycje mogą sprawić, że kompetencje urzędników podniosą 

rangę i renomę urzędu administracyjnego. Zdecydują o budowaniu faktycznej więzi 
społecznej obywateli z administracją jako efekcie skutecznego współdziałania. Ad‑
ministracji publicznej potrzebni są zatem nie tylko kompetentni urzędnicy dosko‑
nale orientujący się w zasadach funkcjonowania państwa, lecz także respektujący 
etyczno ‑moralne zasady jej funkcjonowania.

Umiejętność komunikowania się urzędu z obywatelami jest uznawana obecnie za 
kompetencję uniwersalną (Burke 2008). Stanowi proces społeczny tworzony przez 
zespoły urzędnicze. Kompetencje retoryczne urzędników to wysokie umiejętności 
wyrażane budowaniem wzajemnych relacji w różnych konfiguracjach osobowych. 
Komunikowanie się w obszarach administrowania urzędów ma istotny wpływ na po‑
stawy i zachowania prospołeczne obywateli. Poprzez komunikowanie się wyrażane 
są określone normy i wartości współżycia społecznego, przydzielane role obywatel‑
skie, sposoby koordynacji współdziałania urzędu z obywatelami oraz rodzaje spra‑
wowanej kontroli w życiu publicznym. Tak zdefiniowany zakres pojęcia komuniko‑
wania się w obszarze administracyjnym wyznacza wysoką rangę w konsolidowaniu 
i harmonizowaniu życia publicznego.

Podsumowanie

Tendencje minionych lat wskazują na ogólny wzrost jakości komunikowania urzę‑
dów z obywatelami. Świadczy o tym coraz większa przejrzystość działań urzędów 
konsultowanych ze środowiskiem lokalnym. Na nową jakość współdziałania z oby‑
watelami wpływają współczesne innowacyjne technologie, dzięki którym skraca 
się fizyczny dystans między obywatelem jako klientem a urzędem. Dostępność do 
urzędu ułatwiają nowe sposoby komunikowania się włączone w proces przekazy‑
wania informacji zwrotnej. Coraz częściej urzędy analizują efekty komunikowania 
się z obywatelem czy rentowność osiąganych relacji. Integrowanie różnych instru‑
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mentów komunikowania się wywołuje efekt synergii i tym samym przyczynia się do 
efektywności procesu komunikowania się.

Wdrożona w praktyce funkcjonowania urzędów idea komunikacji nawiązuje do 
osiągnięć marketingu w zarządzaniu zasobami ludzkim i bazuje na założeniu, że 
komunikację należy traktować jako całość w budowaniu spójnego systemu obsługi 
obywatela jako klienta urzędu.
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Abstract

The effective communication process between citizens and the office is meant to reinforce 
the democratization of the public life. The citizen – office relations are built up in the hetero‑
geneous context. The proper cultural relation between the citizen and the office derives 
(to a large extent) from linguistic etiquette, understood here as a communication tool. 
The effectiveness of the contact between office workers and citizens is founded on mutual 
confidence and credibility as for proper interpretation of legal and administrative regulations. 
Clerical professionalism does not necessarily have to be directed both towards the common 
and private good of citizens. The process of harmonizing the relations between citizens and 
the office demands the elimination of any communication barriers that result from linguistic 
aggression.

Key words: communication process: office ‑citizen, communication 
barriers, categories of the value of relations, aggression 
in communication
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WPŁyW ORGANIZACJI 
PRZEStRZENI bIUROWEJ 

NA SAtySfAKCJę PRACOWNIKÓW1

Wprowadzenie

W dobie powstawania coraz większej liczby firm i korporacji różne dyscypliny 
naukowe proponują kolejne udoskonalenia ich funkcjonowania. Coraz większe za‑
interesowanie wzbudza między innymi efektywne projektowanie przestrzeni. Pro‑
jektować można jednak z intencją zwiększenia wydajności pracy albo poprawy kom‑
fortu pracownika. Możliwe jest również połączenie obu tych perspektyw, gdyż jak 
wiadomo satysfakcja z pracy wpływa na wydajność i efektywność pracowników. Dla 
niektórych firm wciąż celem jest maksymalne zwiększenie efektywności pracy, na 
przykład przez zmniejszanie częstości interakcji pomiędzy pracownikami, szcze‑
gólnie tych prywatnych, aranżowanie stanowisk pracy jako oddzielnych boksów, 
całkowicie odizolowanych od reszty powierzchni, zwykle również nieprzypisanych 
na stałe do jednego pracownika. Ważne jest ekonomiczne wykorzystanie całej po‑
wierzchni, bez względu na komfort pracownika. Pomieszczenia są przepełnione, 
nieodpowiednio oświetlone, głośne. Meble ustawione są w sposób zdecydowanie 
nieoptymalny, powodujący oddziaływanie dużej liczby dystraktorów, odbierając na‑
wet resztki prywatności, lub też odwrotnie – uniemożliwiając kontakty społeczne, 
co prowadzi do frustracji i stresu. Są jednak również i organizacje żywo zaintereso‑
wane samopoczuciem i satysfakcją swoich pracowników, a temat staje się ostatnio 
coraz bardziej popularny. Jak pisze Christopher Alexander: „nikt nie czerpie satys‑
fakcji z pracy, jeżeli czuje się jak kółko zębate w maszynie” [1, 405] i jest to chyba 

* Magdalena Sałapa, studentka III roku Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.
1 Artykuł napisany na podstawie pracy teoretycznej napisanej pod kierunkiem dr hab. Marii Lewickiej, 
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zdanie najlepiej określające cel, do którego powinny dążyć firmy, aby tą satysfakcję 
pracownikom zapewnić.

W pracy tej chciałabym pokazać przykłady pogodzenia tych dwóch przedstawio‑
nych perspektyw projektowania, a więc zwiększania efektywności przez satysfak‑
cję. Przedstawię obecne w literaturze przykłady badań nad projektowaniem miejsc 
pracy w sposób przyjazny pracownikowi i postaram się wyciągnąć z nich wnioski 
praktyczne.

Sposoby organizacji przestrzeni biurowej

Istnieje wiele możliwości aranżacji przestrzeni biurowej. Główną linią podziału, 
jaką można wyróżnić jest rozróżnienie na biura o planie tradycyjnym (zamkniętym) 
vs biura o planie otwartym. Podział ten widzę jednak na kontinuum, ponieważ otwar‑
tość biura można stopniować. Na przykład Brennan, Chugh i Kline [2] wyróżniają 
pięć kategorii biur ze względu na stopień ich otwarcia/zamknięcia: (a) biura prywatne 
zamknięte, (b) biura prywatne dzielone z innymi, (c) biura otwarte indywidualne, 
(d) biura otwarte dzielone z innymi oraz (e) tzw. biura typu „bull pen”2 [2].

Wracając jednak do dwóch podstawowych kategorii, możemy zadać sobie pytanie, 
czym się charakteryzują. Otóż biura o planie tradycyjnym, to klasyczne oddzielne po‑
koje, umieszczone najczęściej wzdłuż korytarza. Mogą być przeznaczone dla jednego 
lub wielu pracowników (por. podział na biura prywatne zamknięte – najczęściej dla 
managerów i dzielone z innymi – przeznaczone dla pracowników szeregowych), ale 
zawsze mamy do czynienia z przestrzenią oddzieloną od reszty biura.

Biura o planie otwartym to jedna przestrzeń dzielona przez wszystkich pracow‑
ników. W tej grupie spotykamy biura o skomplikowanej zabudowie meblowej, gdzie 
wydzielone są różnorodne strefy biura, lub takie, gdzie cała przestrzeń jest w pełni 
otwarta. Wszystko zależy od potrzeb i możliwości danej korporacji. Biura o planie 
otwartym zaczęły być projektowane w latach 50., ale swoją największą popularność 
zyskały w latach 70. ubiegłego wieku [2]. Korporacje zaczęły wtedy dostrzegać ko‑
rzyści płynące z takiego rozwiązania: biura otwarte mieszczą większą liczbę pracow‑
ników, są ekonomiczniejsze we wprowadzaniu wszelkich zmian, ułatwiają komuni‑
kację pracowników i monitorowanie ich pracy.

Obie formy aranżacji przestrzeni mają zarówno zalety jak i wady, które zaczęto 
zgłębiać w różnorodnych badaniach. W pracy tej prezentuję tylko wybrane wątki 
tych badań, które posłużą mi do udowodnienia tezy, że rodzaj aranżacji przestrzeni 

2 Biura typu „bull pen” to biura, gdzie wszystkie biurka tworzą równe, schludne rzędy. Jako kontrast wy‑
różnia się biura typu „landscaped”, gdzie występują meble i przegrody o zróżnicowanych wysokościach za‑
aranżowane w różnorodny sposób.
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powinniśmy wybrać na podstawie informacji o charakterze wykonywanej pracy oraz 
charakterystykach pracowników oraz, że mimo wielkiego zainteresowania firm biu‑
rami otwartymi, nie są one zbyt korzystne dla satysfakcji pracowników.

Organizacja przestrzeni a wykonywanie zadań

Smith ‑Jackson i Klein (2009) piszą, że biura o planie otwartym są powodem 
obecności wielu dystraktorów, przede wszystkim rozmów nie związanych z pracą, 
które prowadzą inni. Mogą być powodem umysłowego przeciążenia, stresu, irytacji 
i zmęczenia, a nawet dolegliwości somatycznych, takich jak bóle głowy. To z kolei 
może obniżać satysfakcję z pracy, motywację i stopień postrzeganej prywatności [14]. 
W swoim badaniu autorki przyjrzały się wpływowi niechcianych rozmów na wyko‑
nywanie zadań wymagających przetwarzania informacji werbalnych. Badani wyko‑
nywali zadanie, polegające na edycji tekstu w trzech warunkach: w warunku cichej 
mowy, w warunku mowy przerywanej, nieregularnej i w warunku mowy głośnej, ale 
ciągłej. Spodziewano się, że mowa przerywana, nieregularna, a więc taka jaka wy‑
stępuje właśnie w biurach o planie otwartym, będzie prowadziła do najgorszych wy‑
ników w wykonywaniu zadania. Wskaźnikami tego, jak dobrze badany radził sobie 
z zadaniem były: dokładność wykonania, liczba fałszywych alarmów, tempo ukoń‑
czenia zadania oraz objawy umysłowego wyczerpania. Udało się udowodnić wpływ 
mowy przerywanej na liczbę fałszywych alarmów w wykrywaniu błędów, tempo 
ukończenia i umysłowe zmęczenie. Nie udało się natomiast wykazać, że obniża ona 
dokładność wykonania zadania. Według autorek mogło być to spowodowane tym, 
że w poleceniu duży nacisk położony został właśnie na poprawność wykonania. Ba‑
dani automatycznie skupiali więc więcej uwagi na poprawności swoich działań, niż 
na ich tempie. W normalnych warunkach zadziałał by tzw. przetarg między szybko‑
ścią a dokładnością. Zjawisko to polega na tym, że wykonując jakieś zadanie możemy 
wykonywać je szybko, kosztem popełniania większej ilości błędów, bądź też wyko‑
nywać je dokładnie, kosztem obniżenia tempa wykonania. W opisanym badaniu, 
uczestnicy nie mieli możliwości samodzielnie podjąć wyboru, gdyż z góry zostało im 
narzucone wysokie kryterium dokładności. Jeśli chodzi natomiast o wpływ rozmów 
na ilość fałszywych alarmów i tempo wykonania dane zdają się świadczyć przeciwko 
hipotezom, ponieważ badani wykonywali zadanie najszybciej i z najmniejszą liczbą 
fałszywych alarmów w warunku mowy przerywanej. Jednak i te dane autorki tłu‑
maczą w spójny i logiczny sposób, a mianowicie wpływem pobudzenia, w oparciu 
o prawa Yerkesa ‑Dodsona. Prawa te mówią, że wraz ze wzrostem pobudzenia, ro‑
śnie poziom wykonania, aż do momentu osiągnięcia optimum pobudzenia. Później 
wraz z jego wzrostem, poziom wykonania spada. W teorii tej mowa również o tym, 
że dla zadań prostych optymalny poziom pobudzenia osiągany jest później, niż dla 
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zadań trudnych, złożonych [5]. W omawianym badaniu w warunku mowy cichej 
i prostego zadania edytorskiego poziom pobudzenia znajdował się poniżej wartości 
optymalnej. Dopiero mowa nieregularna doprowadziła do wzrostu pobudzenia, aż 
do optymalnego poziomu, co spowodowało wzrost tempa wykonania zadania. Nato‑
miast jeśli chodzi o fałszywe alarmy, to mowa cicha wywoływała stany poniżej, a gło‑
śna – powyżej optymalnego poziomu pobudzenia, stąd najlepsze wyniki osiągane 
były w warunku mowy przerywanej. Wreszcie wskaźnik relacjonowanego poziomu 
wyczerpania potwierdza wyjściową hipotezę. Badani czuli się najbardziej wyczerpani 
w warunku mowy przerywanej [14].

Wpływ hałasu na jakość pracy podkreślają też Brennan, Chugh i Kline [2]. Przy‑
taczają wyniki badań Harrisa i współpracowników (1978), gdzie aż 41% badanych 
stwierdziło, że najważniejsza w pracy jest możliwość koncentracji na zadaniu bez 
hałasu i innych dystraktorów. Najczęściej wymienianymi przez pracowników biuro‑
wych źródłami hałasu oprócz rozmów są telefony, wentylacja, grająca w tle muzyka 
i dźwięki sprzętów biurowych [2]. Na taki hałas w dużo większym stopniu narażeni 
są pracownicy biur o planie otwartym, gdzie wszystkie te sprzęty umieszczone są 
w jednym miejscu, a pracownicy zmuszeni są rozmawiać przez telefon czy wymie‑
niać się informacjami w obecności innych.

Podobną tematykę opisywali już w 1980 r. Sundstrom i wsp. [16]. Odnosili się oni 
do zjawiska facylitacji społecznej, które polega na tym, że już sama obecność innych 
osób, poprzez wzrost pobudzenia, może sprawiać, że będziemy lepiej wykonywać za‑
dania proste, a gorzej zadania złożone. Teoria ta ma podobne implikacje, jak prawa 
Yerkesa ‑Dodsona. Mianowicie osoby wykonujące powtarzalną, nużącą pracę, w biu‑
rach o planie otwartym będą doświadczać większej ilości stymulacji i przez to lepiej 
wykonywać swoje zadania, co z kolei zwiększy ich satysfakcję z pracy. Odwrotnie 
sytuacja będzie wyglądać w przypadku osób wykonujących trudne, złożone zadania. 
Będą one potrzebować większego architektonicznego odizolowania.

Oczywiście wpływ tych wszystkich dystraktorów związanych z przestrzenią mo‑
derowany jest przez różnice indywidualne. Ten temat poruszają m.in. Maher i von 
Hippel (2005). Jako na ważne czynniki wskazują one na umiejętność screeningu 
bodźców, zdolność do hamowania, złożoność zadania i poczucie prywatności. Lu‑
dzie cechujący się dużą umiejętnością screeningu bodźców lepiej skupiają uwagę na 
bodźcach istotnych i odrzucają informacje zbędne. Pomaga w tym również umie‑
jętność do zahamowania nadmiernej stymulacji, co leży u podłoża selektywnej 
uwagi. Ludzie z takimi umiejętnościami potrafią bronić się przed przestymulowa‑
niem. Złożoność zadania ma również kolosalne znaczenie, co pokazane już zostało 
w poprzednim akapicie. Zadania proste, rutynowe są odporniejsze na negatywny 
wpływ ze strony dystraktorów, zadania bardziej złożone wymagają większego sku‑
pienia i izolacji [10].
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Pozornie wydawałoby się, że skoro zadania proste nie wymagają zbyt dużego wy‑
siłku, osoba, która je wykonuje więcej uwagi niż na zadanie zwraca na to, co dzieje 
się dookoła. Jeśli natomiast pracuje nad zadaniem trudniejszym, skupia uwagę na 
nim i nie daje się rozproszyć środowisku zewnętrznemu [10]. Jednakże większość 
badań przytaczanych przez Maher i von Hoppel świadczy o tym, że to właśnie osoby 
wykonujące złożone zadania są najbardziej narażone na dystrakcję w biurach o pla‑
nie otwartym. Ich własne badanie miało wykazać wpływ czterech czynników, które 
wymieniły, czyli umiejętności screeningu bodźców, zdolności do hamowania nad‑
miernej stymulacji, złożoności zadania i poczucia prywatności, na wykonywanie za‑
dań i satysfakcję z pracy. Wyniki świadczą o tym, że wpływ umiejętności screeningu 
bodźców, zdolności do hamowania nadmiernej stymulacji, złożoności zadania i po‑
czucia prywatności na satysfakcję jest interakcyjny. Z pewnością słabe umiejętności 
hamowania i screeningu bodźców obniżają satysfakcję z pracy. Umiejętność hamo‑
wania koreluje też z poczuciem prywatności – osoby o wyższych umiejętnościach 
hamowania potrafią lepiej odizolować się od niechcianych bodźców, przez co zwięk‑
szają swoje poczucie prywatności. Co więcej, osoby o niskim poczuciu prywatności, 
które wykonywały złożone zadania odczuwały większą satysfakcję, jeśli miały wyższe 
umiejętności hamowania. Początkowo zakładano, że umiejętność hamowania jest 
tylko zmienną pośredniczącą we wpływie umiejętności screeningu na satysfakcję. 
Uzyskane wyniki badań świadczą, że jest to zmienna niezależna i co więcej, rów‑
nie istotna. Biorąc pod uwagę to, że nie wykazano niezależnego wpływu złożoności 
zadania i poczucia prywatności na satysfakcję i wykonanie zadań, można uznać, że 
to właśnie umiejętności hamowania i screeningu bodźców pełnią najważniejszą rolę 
w zwiększaniu satysfakcji i wydajności pracowników w biurach o planie otwartym.

Prywatność w przestrzeni biurowej

We wczesnych publikacjach znaleźć możemy definicje prywatności w miejscu 
pracy. Sundstrom, Burt i Kamp (1980) twierdzą, że wyróżnić możemy prywatność 
psychologiczną i architektoniczną. Można uznać, że prywatność psychologiczna to 
subiektywne poczucie prywatności, kontroli nad miejscem pracy i nad kontaktami 
społecznymi, jakie w nim przebiegają. Prywatność architektoniczna, to obiektywny 
stopień odizolowania miejsca pracy danego pracownika od reszty firmy. Odizolo‑
wanie to ma charakter zarówno wizualny jak i dźwiękowy [16].

Sundstrom i wsp. (1980) w swoich badaniach zakładali w oparciu o teorię facy‑
litacji społecznej, że wysoka prywatność psychologiczna i architektoniczna będzie 
związana pozytywnie z poczuciem satysfakcji u osób wykonujących zadania zło‑
żone, a negatywnie u osób wykonujących zadania proste. Hipotezy potwierdziły się 
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częściowo. Rzeczywiście osoby wykonujące złożone zadania były bardziej usatysfak‑
cjonowane, jeżeli pracowały w biurach o dużym stopniu prywatności, czyli zamknię‑
tych. Jednak, co ciekawe, osoby wykonujące proste, rutynowe zadania również pre‑
ferowały ten typ biur [16].

Z badań Sundstroma i wsp. wynika też, że ludzie generalnie bardziej cenią sobie 
prywatność niż kontakty społeczne, ponieważ nawet w biurach o planie otwartym, 
gdzie architektura determinuje dużą liczbę kontaktów, ludzie modyfikowali swoje 
zachowania w taki sposób, by zapewniać sobie optymalną dla siebie ich ilość i w ten 
sposób chronić się przed przestymulowaniem. Autorzy wykazali również wyraźny 
związek między obiektywną, architektoniczną prywatnością a psychologicznym po‑
czuciem prywatności. Takiego związku nie wykazano pomiędzy architektoniczną 
otwartością biura a kontaktami społecznymi pracowników [16].

Yildirim, Akalin ‑Baskayab i Celebia (2007) łączą poczucie prywatności z obec‑
nością dystraktorów. Wyróżniają prywatność wizualną i akustyczną, co Sundstrom 
i wsp. (1980) łączyli w jedną kategorię prywatności architektonicznej. Jest to dość 
istotne, gdyż wielu pracodawcom wydaje się, że zapewnienie przesłon, czyli prywat‑
ności wizualnej rozwiązuje problem, zapominając, że rozpraszający dźwięk przebija 
się przez niektóre przegrody. Stosowanie przesłon przez pracodawców, nie jest jed‑
nak złym pomysłem, ponieważ każdy sposób zapewnienia pracownikom prywatności 
zwiększa ich satysfakcję, czego dowód można znaleźć w badaniu przeprowadzonym 
przez autorów. Badali oni wpływ wysokości przesłony pomiędzy stanowiskami na 
zadowolenie ze swojego miejsca pracy. Pracownicy z wyższymi przesłonami wyka‑
zywali większy poziom satysfakcji [20].

Kupritz (1998) oprócz prywatności akustycznej i wizualnej wyróżnia jeszcze pry‑
watność konwersacyjną, czyli możliwość spokojnej rozmowy na różne tematy, bez 
obawy o bycie podsłuchanym. Jej własne badania miały na celu znalezienie konkret‑
nych rozwiązań architektonicznych, związanych z poczuciem prywatności. Autorka 
przebadała różne grupy pracowników. Jak sama podkreśla, to, co dla jednych pracow‑
ników wydaje się ważne, dla innych już takie ważne nie jest. Wszystko zależy od in‑
dywidualnych potrzeb i doświadczeń. Udało jej się jednak wyróżnić kilka, pojawiają‑
cych się najczęściej, ważnych determinantów poczucia prywatności. Przede wszystkim 
jest to mały ruch ludzki w obrębie miejsca pracy i położnie biura z dala od miejsca 
największego nasilenia tego ruchu, a więc miejsca najbardziej zatłoczonego. Co wię‑
cej, ważne wydają się być solidne drzwi i ściany, a więc jednak biuro o tradycyjnym 
zamkniętym planie. Jeżeli jest to niemożliwe, to przesłony pomiędzy stanowiskami 
pracy powinny mieć pomiędzy 1,5 a 2,1 m wysokości. Ważne jest też posiadanie okna 
z roletami w obrębie indywidualnego stanowiska pracy, a także obecność w biurze sali 
konferencyjnej, jako osobnej przestrzeni wspólnej, miejsca do spotkań.

Rashid i Zimring (2003) zwracają uwagę na inną bardzo istotną rzecz. Mianowicie 
poczucie prywatności może mieć związek ze stopniem dostępu do przestrzeni osób 
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z poza firmy. Czujemy mniejsze naruszenie naszej prywatności jeśli robi to osoba 
dobrze nam znana, bardziej przeszkadza nam, gdy mamy do czynienia z osobą z ze‑
wnątrz. Jednak ogólna liczba osób przechodzących przez naszą przestrzeń również 
ma ogromne znaczenie, bez względu na to czy są to osoby z, czy spoza firmy. Auto‑
rzy badali „dostępność przestrzeni”, wyznaczając tzw. osie ruchu, czyli drogi, którymi 
przemieszczają się na terenie firmy pracownicy oraz goście. Okazało się, że najwyższe 
poczucie prywatności miały osoby z najmniejszą liczbą osi ruchu przecinających ich 
miejsce pracy, czyli najmniejszą liczbą osób wchodzącą w ich przestrzeń [13].

Generalnie, prywatność jest jedną z najważniejszych składowych satysfakcji 
z pracy, która pojawia się niezależnie i uniwersalnie prawie we wszystkich nurtach 
badań nad środowiskiem pracy, m.in. w trójczynnikowym modelu satysfakcji z pracy 
w ramach projektu COPE (Cost ‑effective Open ‑Plan Environments). Obok prywat‑
ności znalazły się w nim temperatura ‑wentylacja i oświetlenie, nie mające jednak 
bezpośrednich uwarunkowań przestrzennych [17].

Z wątkiem prywatności w miejscu pracy wiąże się coraz częściej obserwowane 
w różnych firmach zjawisko hot deskingu. Polega ono na tym, że pracownik nie ma 
przypisanego na stałe jednego biurka, ale zajmuje to, które jest aktualnie wolne. Z hot 
deskingiem spotykamy się najczęściej w biurach o planie otwartym. Ma on na celu za‑
chęcenie pracowników do pracy w terenie, z klientem, a nie w biurze, stąd najczęściej 
stosowany jest w firmach, gdzie praca ma charakter consultingowy, doradczy, opiera 
się na kontaktach z klientami. Millward, Hasam i Postmes (2007) piszą o wpływie hot 
deskingu na identyfikację pracowników z zespołem i organizacją. Trzeba pamiętać, że 
identyfikacja oraz przywiązanie do organizacji jest ważnym wyznacznikiem satysfak‑
cji z pracy. Należy zwrócić uwagę, że autorzy rozumieją przywiązanie do organizacji 
nie w kategoriach afektu, a raczej jako rezultat poznawczej kategoryzacji w oparciu 
o teorię kategoryzacji ja Turnera, która mówi o tym, że tożsamość jednostki jest wy‑
nikiem nie tyle samej przynależności do określonej zbiorowości, ale zaklasyfikowania 
samego siebie jako członka jakiejś kategorii [7]. W świetle tej teorii przewidują, że 
osoba pracująca na stałe w jednym miejscu, w bliskiej odległości od poszczególnych 
kolegów z zespołu, będzie chętniej definiować siebie jako członka zespołu i silniej 
się identyfikować się z zespołem niż organizacją ze względu na częste, bezpośrednie 
interakcje z tą grupą ludzi. Odwrotnie będzie w przypadku hot deskingu. Pracownik 
będzie raczej komunikował się w sposób elektroniczny, więc silniej będzie identyfi‑
kował się z organizacją niż konkretnym zespołem. Hipotezy autorów potwierdziły się 
w przeprowadzonym przez nich badaniu. Co ważne, hot desking nie powodował cał‑
kowitego wyobcowania i braku identyfikacji z firmą ze strony pracowników, zmniej‑
szał jedynie identyfikację ze współpracownikami [12]. Hot desking może prowadzić 
również do obiektywnych negatywnych następstw takich jak np. problem przecho‑
wywania służbowych dokumentów przez poszczególnych pracowników, co może 
skutkować chociażby ich zagubieniem ze szkodą dla firmy.
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Zachowania terytorialne – personalizacja 
przestrzeni biurowej

Brown (2009) zwraca uwagę na sposoby mierzenia terytorialności w środowisku 
pracy, ale pisze też dużo o istocie samego zjawiska. Czytamy tam, że 49 % pracowni‑
ków organizacji używa zawsze tego samego kubka i taki sam procent badanych ma 
swoją ulubioną, jakby przypisaną, kabinę w toalecie. Są to niewątpliwie przykłady za‑
chowań terytorialnych, do stosowania których przyznaje się 75 % osób badanych [3]. 
Zachowania terytorialne służą wytyczeniu granic swojej przestrzeni, jednak musimy 
pamiętać, że chodzi tu o relację pomiędzy ludźmi, nie pomiędzy człowiekiem a rze‑
czą. Ustalamy i pokazujemy sobie nawzajem kto ma, a kto nie ma prawa do korzy‑
stania z określonych miejsc i przedmiotów.

Zaletą zachowań terytorialnych jest np. zapobieganie konfliktom. Jeżeli jest jasne, 
co do kogo należy, nie wchodzimy sobie nawzajem w drogę [3]. Konflikty na tym tle 
mogą się pojawiać przede wszystkim w biurach o planie otwartym, gdzie przestrzeń 
i większość sprzętów biurowych jest wspólna i za takie można również omyłkowo 
uznać przedmioty osobiste danego pracownika. Pracownicy takich biur starają się 
więc wygospodarować sobie na własność i oznaczyć chociaż małą część tej prze‑
strzeni, która będzie ich własnym, osobistym stanowiskiem pracy. Nawet w warun‑
kach hot deskingu personalizują swoją tymczasową przestrzeń przez przynoszenie 
osobistych przedmiotów: ubrań, zdjęć, maskotek [4].

Terytorialność może jednak również powodować konflikty, np. gdy ktoś per‑
sonalizuje przedmiot lub miejsce z założenia wspólne. Wtedy inni pracownicy nie 
wiedzą jak mają się zachować, czy mogą z niego swobodnie korzystać, czy należy 
na przykład prosić o pozwolenie. Nadmierne stosowanie zachowań terytorialnych 
prowadzić też może do izolacji pracowników, co utrudnia budowanie relacji i dobrą 
współpracę grupową [3].

Dinç (2009) przytacza badania Wells i Thelen z 2002 r., które mówią o tym, że 
pracownicy o najwyższym statusie, zajmujący prywatne gabinety personalizują prze‑
strzeń najbardziej [4].

Według Wells (2000) personalizacja miejsca pracy może mieć wpływ na zwięk‑
szenie poziomu ogólnego samopoczucia w pracy i satysfakcji z niej. Może to być 
efektem poczucia kontroli nad miejscem, możliwości wyrażenia swoich emocji i oso‑
bowości oraz lepszego radzenia sobie ze stresem. Co więcej, duża ilość osobistych 
przedmiotów przypomina nam o tym, co zostawiamy poza pracą, o naszej rodzinie, 
przyjaciołach, życiu osobistym. Sprawia też, że przyjemniej nam się pracuje. Nasze 
miejsce pracy jest ładniejsze, bardziej estetyczne, urządzone według naszego gustu, 
co sprawia, że bardziej się z nim identyfikujemy i przywiązujemy do niego [18].
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Własne badanie Wells (2000) oparte jest na modelu zakładającym, że w korpora‑
cjach z polityką pozwalającą na personalizację miejsca pracy, będzie występować jej 
więcej niż w korporacjach z polityką restrykcyjną pod tym względem. Personalizacja 
miejsca pracy prowadzić będzie do zwiększenia satysfakcji ze swojego środowiska 
pracy, a co za tym idzie z pracy w ogóle, co poprawi ogólne samopoczucie badanych 
mierzone przez autorkę. Co więcej, już sama polityka firmy dotycząca personaliza‑
cji może wpływać na samopoczucie pracowników bardziej bezpośrednio. Miano‑
wicie w firmach z łagodniejszą polityką w tym względzie występuje wyższy poziom 
dobrego samopoczucia całej organizacji. Jest lepsza atmosfera, wyższy poziom mo‑
rale i lepsze relacje pracownicze, co powoduje wzrost wydajności pracowników oraz 
ich indywidualnego poziomu samopoczucia. Model został całkowicie potwierdzony 
w badaniu. Pracownicy personalizujący wykazywali lepsze samopoczucie budowane 
na satysfakcji ze środowiska pracy i pracy w ogóle. Również w firmach z łagodniej‑
szą polityką w sferze personalizacji miejsc pracy notowano wyższy poziom samo‑
poczucia u pracowników [18].

W kwestii personalizacji występują zarówno różnice indywidualne jak i między‑
płciowe. Kobiety i mężczyźni personalizują w odmienny sposób, a personalizacja 
ma większe znaczenie dla kobiet niż dla mężczyzn. Kobiety do personalizacji prze‑
strzeni używają najczęściej zdjęć rodziny i przyjaciół, a więc podkreślają swoje relacje 
z bliskimi, mężczyźni natomiast podkreślają swoje osiągnięcia, używając akcesoriów 
sportowych i rozrywkowych. Obie płcie mają również inne powody, dla których per‑
sonalizują miejsca pracy. Kobiety chcą zwiększyć komfort i wyrazić emocje, męż‑
czyźni chcą podkreślić swój status. Co więcej kobiety dokonują częstszych, chwilo‑
wych zmian w swoich biurach, dostosowując je do swoich potrzeb i nastroju, dlatego 
wykazują większe zadowolenie z posiadania prywatnego gabinetu. Wszystkie te tezy 
potwierdziły się w badaniach [18], [4].

Poczucie kontroli nad przestrzenią 
w środowisku pracy

W literaturze ciągle mało jest badań nad poczuciem kontroli pracowników nad 
ich miejscem pracy. Właściwie nie wiadomo w jak dużym stopniu pracownicy jej 
potrzebują, ile tej kontroli naprawdę posiadają, jaki jest ich udział w tworzeniu, pla‑
nowaniu i zmianach w miejscach pracy oraz jaki wpływ ma kontrola na wydajność 
i satysfakcję pracowników. Chodzi tu o kontrolę zarówno postrzeganą, odczuwaną 
przez pracowników, jak i obiektywną, którą pracownicy rzeczywiście mają. Właśnie 
z tego powodu Lee i Brand (2005) zdecydowali się przeprowadzić swoje badanie. 
Miało ono na celu zbadanie wpływu na wyniki pracy, jaki wywiera poczucie kontroli 
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nad przestrzenią oraz elastyczność firmy w dopasowywaniu przestrzeni do pracow‑
ników. Autorzy wyraźnie odróżniają pojęcie „poczucie kontroli”, jakiego używają, 
od pojęcia „umiejscowienie kontroli” („locus of control”) Rottera [11]. Wewnętrzne 
lub zewnętrzne umiejscowienie kontroli wiąże się z przypisywaniem przyczyn wy‑
ników swojej pracy, lub pewnych zdarzeń życiowych czynnikom wewnętrznym lub 
zewnętrznym. Natomiast pojęcie osobistego „poczucia kontroli” wiąże się z poczu‑
ciem możliwości wpływania na otaczające nas środowisko. Wracając do ich badania, 
to zakładali oni, że elastyczność przestrzeni, rozumiana jako możliwość wprowadza‑
nia zmian przez pracowników tak, by lepiej odpowiadała ona ich potrzebom, wpły‑
nie pozytywnie na zwiększenie osobistego poczucia kontroli. Owo poczucie kontroli 
będzie powodowało wzrost satysfakcji z pracy i zadowolenia ze środowiska pracy 
oraz zwiększy jedność, spójność grupy. Wszystkie swoje hipotezy autorzy złożyli w je‑
den spójny model wzajemnych zależności. Prawie wszystkie zależności mierzone za 
pomocą współczynników korelacji osiągnęły istotność statystyczną, a zgromadzone 
dane zdają się w pełni potwierdzać zaproponowane hipotezy [9].

Brennan i wsp. (2002) zauważają, że brak poczucia kontroli nad przestrzenią jest 
bardzo częstym problemem wśród pracowników biur o planie otwartym. Może to 
być związane z faktem, iż ludzie mają większe poczucie kontroli nad osobistą prze‑
strzenią, czego nie ma w tym typie biur. Z drugiej strony biura te w dużym stopniu 
spełniają warunek elastyczności przestrzeni, gdyż łatwiej i szybciej można w nich 
wprowadzać niezbędne dla pracowników zmiany [2]. Widać tu konieczność prze‑
prowadzenia większej liczby badań nad tym zagadnieniem. Być może jest tak, że 
któryś z czynników składających się na poczucie kontroli nad przestrzenią jest waż‑
niejszy od innych.

Związek organizacji przestrzeni 
z komunikacją wewnątrz firmy

Organizacja przestrzeni może w mniejszym bądź większym stopniu zachęcać do 
komunikacji z innymi lub też utrudniać ją. Whittaker, Frohlich i Daly ‑Jones (1994) 
trafnie zauważają, że komunikacja w firmie może odbywać się wieloma różnymi dro‑
gami: za pomocą telefonu, maila, faxu, oficjalnych dokumentów lub też twarzą w twarz. 
To właśnie na tym ostatnim sposobie komunikacji skupili się autorzy. Twierdzą oni, że 
komunikacja twarzą w twarz spełnia szereg funkcji: egzekwowanie wykonania zadań, 
koordynowanie pracy zespołu, przekazywanie zwyczajów, kultury organizacyjnej oraz 
budowanie zespołu. Komunikacja ta może być wspomagana poprzez odpowiednie za‑
aranżowanie przestrzeni. Ludzie przebywający w niewielkim dystansie od siebie będą 
komunikować się częściej niż ludzie, których dzieli duża odległość [19].
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Wątek komunikacji jest ulubionym wątkiem zwolenników biur o planie otwar‑
tym, ponieważ jej wspomaganie uważało się zawsze za najważniejszą ich zaletę, 
wynikającą z braku fizycznych barier w przestrzeni. Zgodnie z tym tokiem rozu‑
mowania wzrost komunikacji prowadzi do zwiększenia morale i wydajności pra‑
cowników [2]. Czy jednak jest tak w rzeczywistości? Badanie jakie przeprowadzili 
Brennan i wsp. (2002), polegające na przeniesieniu pracowników z biur o planie 
tradycyjnym do biur o planie otwartym w celu zmierzenia zmian w poziomie satys‑
fakcji, wykazało istotnie obniżenie poziomu satysfakcji pracowników, które utrzy‑
mywało się w czasie nawet po okresie aklimatyzacji w nowym miejscu. Jak piszą 
autorzy, wyniki te wydają się być spójne z wynikami badań prowadzonych wcze‑
śniej i świadczą, że biura o planie otwartym mogą wręcz zniechęcać do komuni‑
kowania się poprzez uniemożliwianie prywatnych, poufnych rozmów między pra‑
cownikami [2].

Whittaker i wsp. (1994) stwierdzili, że konieczne jest badanie komunikacji w spo‑
sób ukryty, bez obecności obserwatora, który mógłby modyfikować zachodzące mię‑
dzy pracownikami interakcje. Nagrywali oni więc, za pomocą ukrytych kamer i mi‑
krofonów, interakcje, jakie podejmowali dwaj pracownicy pewnej firmy. Doszli oni 
do wniosku, że komunikacja w biurach nie wygląda tak, jak tradycyjne rozmowy po‑
siadające początek i koniec. Komunikacja biurowa jest raczej jedną dużą rozmową 
podzieloną na fragmenty, które pojawiają się co jakiś czas bez wyraźnego rozpoczę‑
cia i zakończenia. Ważną implikacją tego spostrzeżenia może być to, że rzeczywi‑
ście łatwiej komunikować się ze sobą pracownikom znajdującym się w niewielkiej 
odległości od siebie. Mają więcej okazji do inicjowania rozmów i rozmowy te nie są 
utrudnione przez konieczność ciągłego przemieszczania się, co może być uciążliwe 
biorąc pod uwagę fakt, że rozmowy zajmują ok. 1/3 naszej aktywności w pracy. Kon‑
wersacje w biurach są o wiele dłuższe niż te, inicjowane poza stałym miejscem pracy 
lub w tzw. „biegu”. Bardzo często też rozmowy w pracy inicjowane są na podstawie 
różnych dokumentów i do nich często się odnoszą. Stąd też wynika, że bliskość stano‑
wisk pracy danych pracowników, gdzie mają dostęp do różnych materiałów, sprzyja 
komunikowaniu się między nimi [19].

Rashid i Zimring (2003) łączą zjawisko komunikacji z dostępnością przestrzeni. 
Wyróżniają jednak dostępność na poziomie lokalnym (pracownicy z danego ob‑
szaru, np. działu) i globalnym (osoby spoza danej przestrzeni, np. klienci). Duża 
dostępność, czyli liczba możliwych interakcji i kontaktów na danej przestrzeni, na 
poziomie lokalnym zachęca do komunikacji i powoduje zacieśnianie się więzi or‑
ganizacyjnych. Duża dostępność globalna, według autorów, zacieśnia raczej więzi 
z zespołem. Powinno się więc zachować balans między dostępnością przestrzeni na 
poziomie lokalnym i globalnym, żeby wzmacniać zarówno więzi wewnątrz zespołu 
jak i całej organizacji [13].
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Wnioski

Jak widać rodzaj biura w jakim pracujemy ma ogromny wpływ na nasze funkcjo‑
nowanie w pracy. Na pewno nie jest to jedyny czynnik, który na nie wpływa, ale jest 
to czynnik niewątpliwie ważny. Jak starałam się pokazać, nie ma jedynego słusznego 
typu organizacji przestrzeni. W świetle przytoczonych badań wydaje się być jasne, 
że biura o planie otwartym nie są cudownym wynalazkiem ostatnich lat, który przy‑
nosi ogromne korzyści zarówno firmie jak i pracownikom. Jest to na pewno forma 
organizacji przestrzeni zapewniająca większą elastyczność i ekonomiczność w utrzy‑
maniu oraz wspomagająca komunikację w firmie. Nie sprawdza się jednak na wielu 
równie ważnych, a może i ważniejszych polach.

Wygląda na to, że pracownicy czują się bardziej usatysfakcjonowani pracując 
w biurach o planie tradycyjnym. Ważna dla nich jest prywatność, której bronią przez 
zachowania terytorialne, kontrola nad swoim miejscem pracy, możliwość skupienia. 
Kontakty społeczne z innymi pracownikami, zapewnione w biurach o planie otwar‑
tym, są na dalszym planie. Nawet jeżeli są im potrzebne, pracownicy wolą, żeby od‑
bywały się w oddzielnej, wspólnej przestrzeni.

Jeżeli jednak kwestie ekonomiczne nie pozwalają na zapewnienie każdemu z pra‑
cowników osobnego pokoju, można pokusić się o pewne rozwiązania zwiększające 
komfort podwładnych, a co za tym idzie ich efektywność. Stosowanie różnego ro‑
dzaju przesłon, barier fizycznych na otwartej przestrzeni może pomóc w zwiększe‑
niu poczucia prywatności oraz odizolowaniu od dystraktorów. Przypisanie na stałe 
poszczególnych biurek do konkretnych pracowników pozwala natomiast nie tylko 
na uniknięcie wielu nieprzyjemnych sytuacji, takich jak np. zagubienie ważnych do‑
kumentów danego pracownika, ale również zwiększa poczucie kontroli nad miej‑
scem pracy. W biurach o planie otwartym powinno się również rozluźnić politykę 
firmy, jeśli chodzi o personalizację miejsc pracy, o ile pracownicy nie personalizują 
sprzętu i miejsc z założenia wspólnych. Zmniejsza to ilość konfliktów wynikających 
z niejasnego podziału przestrzeni.

Przede wszystkim należy pamiętać, że przestrzeń należy dostosować do charak‑
teru pracy na niej wykonywanej oraz charakterystyk pracujących w niej ludzi. O ile 
to drugie może być zbyt trudne, bo nie da się dostosować jednej przestrzeni tak, by 
spełniała wymagania każdej pojedynczej osoby, to pierwszy warunek jest jak naj‑
bardziej możliwy do spełnienia. Po przeanalizowaniu jakie zadania realizowane są 
w biurze i co jest potrzebne do ich prawidłowego wykonania możemy zapewnić nie‑
zbędny poziom prywatności i izolacji od dystraktorów lub przeciwnie – wzmacniać 
komunikację i przepływ informacji między pracownikami.
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WPŁyW ORGANIZACJI PRZEStRZENI bIUROWEJ 
NA SAtySfAKCJę PRACOWNIKÓW

Streszczenie

Praca ta pokazuje, jak aranżacja przestrzeni biurowej wpływa na różne aspekty pracy, które 
wiążą się z satysfakcją i komfortem pracowników. Głównym jej wątkiem jest podział na 
biura o planie tradycyjnym – zamkniętym i biura o planie otwartym. Spróbuję pokazać, 
że nie istnieje taka forma organizacji przestrzeni, która przynosi same korzyści wszystkim 
zainteresowanym stronom. Wykazuję też jednak, że bardzo popularne ostatnio, biura o planie 
otwartym nie wpływają znacząco na wzrost satysfakcji pracowników, ale wręcz przeciwnie, 
często go obniżają.

Słowa kluczowe: przestrzeń biurowa, biura o planie tradycyjnym, 
biura o planie otwartym, satysfakcja z pracy
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tHE INfLUENC Of tHE WORKSPACE 
ON JOb SAtySfACtION

Abstract

This article presents how the arrangement of the workspace influence different aspects of 
work connected with job satisfaction and comfort of the employees. The main topic is the 
division on traditional, closed offices and open ‑plan offices. I will try to show that any 
particular form of space arrangement doesn’t lead only to benefits, but I will also prove that 
very popular open ‑plan offices don’t increase the level of job satisfaction very much, but 
often they decrease it.

Key words: workspace, traditional offices, open ‑plan offices, job 
satisfaction
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JERZy SURMA*

NIEPEWNOśCI I ROLA 
ANALOGII W ZARZĄDZANIU 

StRAtEGICZNyM MśP

1.  Wprowadzenie

Wzrost wartości ekonomicznej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest 
w znaczącym stopniu uzależniony od podejmowanych decyzji strategicznych [1]. 
Badania w tym obszarze obejmują najczęściej duże firmy. Istnieją jednak fundamen‑
talne zbyt duże różnice pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami a MŚP, aby wnioski 
z badań korporacji były możliwe do uogólnienia na MŚP. Jest zasadnicza różnica na 
poziomie paradygmatu decyzyjnego. Duże firmy zmierzają w stronę ujęcia racjona‑
listycznego oraz silnego uwikłania w wewnętrzną politykę korporacyjną. W MŚP 
wymiar „polityki” jest niewspółmiernie mniejszy i w myśl teorii ograniczonej ra‑
cjonalności naturalne jest dla nich postępowanie zgodne z paradygmatem behawio‑
ralnym. Niemniej ważne są inne również różnice, które można podsumować w na‑
stępujący sposób [2]:
1. Zarządzający MŚP funkcjonują w zdecydowanie bardziej niepewnym i nieprzy‑

jaznym otoczeniu rynkowym w porównaniu do menedżerów dużych firm. Nie 
posiadają dostępu do tak szerokiego spektrum informacji zarządczych i strate‑
gicznych, ani nie dysponują zespołami analityków w celu zabierania i interpre‑
towania danych.

2. Działanie w złożonym i dynamicznym otoczeniu ma zdecydowanie silniejszy 
wpływ na MŚP niż na duże korporacje. Duże firmy korzystają z konsultingu stra‑
tegicznego, opracowują różnego rodzaju standardowe procedury postępowania 
umożliwiające korekty decyzji w obliczu zmian w otoczeniu. Prezesi MŚP działają 
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w takich sytuacjach zdecydowanie bardziej intuicyjnie i w efekcie racjonalność 
ich działań jest zdecydowanie mniejsza.

3. Zarządzający MŚP mają często silne przekonanie o dużej unikalności prowa‑
dzonej działalności. Takie myślenie determinuje proces podejmowania decyzji, 
gdzie niechęć do bardziej formalnego postępowania jest uzasadniana poczuciem 
niepow tarzalności prowadzonego biznesu. Wyniki badań profili psychologicz‑
nych prezesów MŚP i dużych firm wskazują m.in. na ich indywidualizm, odwagę 
w podejmowaniu ryzyka, łatwość do generalizacji z ograniczonej ilości własnych 
doświadczeń oraz niejednokrotnie nieuzasadniony optymizm.

Te różnice są istotne i mają rzeczywisty wpływ na różne postawy prezesów du‑
żych i małych przedsiębiorstw w obliczu wyzwań strategicznych. Zarządzający MŚP 
podejmują decyzje z relatywnie małym zakresem wiedzy oraz dodatkowo z ogra‑
niczeniami w kontekście dostępnego czasu na podjęcie decyzji oraz posiadanymi 
środkami takimi jak środki finansowe, dostępne zasoby ludzkie itp. Ta szczególna 
sytuacja implikuje nieformalne zachowania decyzyjne mające na celu redukcję nie‑
pewności [3].

2.  Hipoteza badawcza

Funkcjonujący w turbulentnym otoczeniu prezesi mogą redukować niepewność 
poprzez przeniesie własnych doświadczeń i innych na bieżącą sytuację decyzyjną1. 
Obserwacje zachowań decyzyjnych pokazują, że w sytuacji nowego problemu, kiedy 
wnioskowanie dedukcyjne jest ograniczone, to odwołanie się do analogii jest jak 
najbardziej racjonalnym zachowaniem. Zgodnie z badaniami Thagarda „analogie 
mogą być obliczeniowo użyteczne w sytuacji kiedy konceptualna i oparta o reguły 
wiedza nie jest dostępna” [10]. W zakresie zarządzania strategicznego, w ramach 
badań Gavettiego i Rivkina, zauważono, że „wnioskowanie przez analogię jest po‑
wszechną formą wnioskowania w środowisku strategów biznesowych. Stając przed 
wyzwaniami nowych szans czy trudnych sytuacji, stratedzy wracają myślami do po‑
dobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych, o których słyszeli i wykorzystują tą 
lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń” [11]. Mając na uwadze te rozważania do‑
konano próby identyfikacji związku pomiędzy stopniem niepewności w działaniu 
firmy a radzeniem sobie w takiej sytuacji poprzez odwoływanie się do doświadczeń 
innych podobnych przedsiębiorstw w zbliżonych sytuacjach gospodarczych. W tym 
kontekście podjęta została weryfikacji następującej hipotezy badawczej „wzrost nie‑
pewności w prowadzeniu działalności gospodarczej jest pozytywnie skorelowany 

1 Uzasadnienie tego stwierdzenia wykracza poza zakres niniejszego opracowania.
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z uwzględnianiem przez decydentów w decyzjach strategicznych doświadczeń 
innych przedsiębiorstw znajdujących się w podobnej sytuacji rynkowej”.

3.  Weryfikacja empiryczna

3.1. Charakterystyka grupy badawczej

Weryfikację hipotezy badawczej określonej powyżej dokonano poprzez bada‑
nia sytuacji wybranych MŚP oraz bezpośredni pogłębiony wywiad z ich prezesami. 
W konsekwencji grupę badawczą dobrano poprzez dobór celowy przypadków kry‑
tycznych. Aby spełnić wymóg przypadku krytycznego zastosowano następujące 
kryteria celowego doboru grupy badawczej: co najmniej trzy letni okres istnienia, 
zachowanie rentowności w co najmniej jednym roku w latach 2007–2008, dzia‑
łalność na rynku o dużej konkurencyjności i dynamice zmian otoczenia, wysoka 
transparentność funkcjonowania oraz osiąganie wyników ponad średnią rynkową 
w branży. W dobranej celowo grupie badawczej zebrano 44 zarządzających polskimi 
średnimi i małymi przedsiębiorstwami, które spełniały jednocześnie wszystkie po‑
stawione kryteria. W tabeli 1. i 2. przedstawiono rozkłady procentowe badanych 
firm ze w względu na skale przychodów i wielkość zatrudnienia. Wszystkie badane 
firmy spełniały kryterium stawiane MŚP2. Zrezygnowano z badania tzw. mikroprzed‑
siębiorstw3, gdzie poziom dojrzałości działań strategicznych jest na ogół zbyt niski 
w kontekście prowadzonych badań. Ze względu na kontekst badań nad strategią 
zdecydowano się na użycie dodatkowo dwóch parametrów kontrolujących badania, 
tj. branżę oraz fazę życia sektora.

tabela 1.  średnia wielkość obrotów rocznych badanych 
przedsiębiorstw (2006–2008)

Średnia wielkość obrotów rocznych Procent (liczność)

<= 10 mln zł 14 % (6)

10 mln zł – 50 mln zł 61% (27)

50 mln zł – 50 mln euro 25 % (11)

Łącznie 100 % (44)

Źródło: Opracowanie własne.

2 Średnie i małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników 
oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mi‑
lionów euro.

3 Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny 
obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
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tabela 2.  średnia wielkość zatrudnienia w badanych 
przedsiębiorstwach (2006–2008)

Średnia wielkość zatrudnienia Procent (liczność)

10 – 50 16 % (7)

50 – 100 36 % (16)

100 – 250 48 % (21)

Łącznie 100 % (44)

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli 3. przedstawiono branże z jakich pochodzą badane firmy. Świadomie 
dobrano firmy głównie z sektora TMT, tj. nowe technologie, media i teleinformatyka. 
Rynek w tym sektorze jest silnie konkurencyjny, w fazie silnego rozwoju, wymagana 
jest duża innowacyjność oraz istnieje relatywnie duża turbulencja w otoczeniu. Sy‑
tuacja rynkowa w tych branżach implikuje ciągłe wyzwania strategiczne.

tabela 3.  branże badanych przedsiębiorstw

Branża Procent (liczność)

ICTa 66 % (29)

Mediab 14 % (6)

Inne 20 % (9)

Łącznie 100 % (44)

a  Technologie telekomunikacyjne i informatyczne z wykluczeniem firm zajmujących się kasami fiskalnymi i sprzętem 
komputerowym.

b  Z wyłączeniem wydawnictw i producentów filmowych.
Źródło: Opracowanie własne.

Od kwietnia 2009 do stycznia 2010 z każdym z zarządzających badanych przed‑
siębiorstw przeprowadzono indywidualny wywiad strukturalizowany, tj. jednolity 
zestaw pytań dla wszystkich badanych z ustaloną listą możliwych dopowiedzi zgod‑
nych ze skala Likerta4. Tak zebrane dane poddano analizie ilościowej przedstawio‑
nej w następnym podrozdziale. Wszyscy badani prezesi mieli co najmniej trzyletnie 
doświadczenie na stanowisku prezesa, a 24. z nich posiadało doświadczenie ponad 
10‑letnie. W trzech przypadkach rozmowy odbyły się z już z byłymi prezesami, po‑
zostali w trakcie przeprowadzonych wywiadów pełnili funkcję prezesa. Właścicie‑
lami bądź współwłaścicielami zarządzanych przedsiębiorstw było 31 badanych me‑
nedżerów.

4 Używana interpretacja skali Likerta: 5 – zdecydowanie zgadzam się, 4 – zgadzam się, 3 – nie mam 
zadania, 2 – nie zgadzam się, 1 – zdecydowanie nie zgadzam się.
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3.2.  Niepewność a zachowania decyzyjne prezesów

Poprawne opisanie niepewności jest złożonym i wzbudzającym wiele dyskusji za‑
gadnieniem, wymagającym dogłębnej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia ryn‑
kowego5. Na potrzeby weryfikacji badanej hipotezy przyjęto następująca definicję 
niepewności otoczenia: „niemożność dokładnej prognozy wyników podejmowanych 
decyzji” [14]. Operacyjne wykorzystanie tej definicji w badaniu przedsiębiorstwa 
zwykle sprowadza się do subiektywnych odpowiedzi na pytania stawiane menedże‑
rom w ramach badań ankietowych6. W niniejszym badaniu postanowiono odwołać 
do bardziej obiektywnego podejścia, gdzie niepewność działania firmy estymowana 
jest poprzez średni błąd planowania rocznych przychodów firmy w ostatnich trzech 
latach. Błąd ten określono dla każdej badanej firmy w pięciu przedziałach: 0–2 %, 
2–5 %, 5–10 %, 10–15 %, i ponad 15 % – zmienna „Niepewność”. Każdy z badanych 
zarządzających planował swoje roczne przychody, tak więc uzyskanie odpowiednich 
danych było możliwe. Zainteresowanie doświadczeniami innych firm, przez odwoła‑
nie się do analogii, mierzono deklarowanym przez prezesów zainteresowaniem do‑
świadczeniami strategicznymi innych przedsiębiorstw – zmienna „Imitacja” i „In‑
spiracja” (patrz tabela 4). Poprzez dobór takich zmiennych wyraźnie odróżniono 
imitację, niejednokrotnie wręcz naśladownictwo, w zachowaniach strategicznych 
od inspirowania się postępowaniem podobnych firm.

tabela 4.  Lista zmiennych dla określenia opinii o analogii 
w podejmowanych decyzjach strategicznych

Zmienna Interpretacja

Imitacja
Decyzje strategiczne podejmowane na podstawie obserwacji działań konkurencji lub 
podobnych firm za granicą, nie będących bezpośrednią konkurencją.

Inspiracja
Decyzje strategiczne podejmowane na podstawie obserwacji działań przedsiębiorstw 
z innych branż o podobnym modelu działania i zbliżonej sytuacji rynkowej

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 1. przedstawiono opinie prezesów w kontekście imitacji i inspira‑
cji w ich decyzjach strategicznych. Jak widać w obu przypadkach jest silne (ponad 
70 % odpowiedzi) przekonanie o wpływie doświadczeń i zachowań innych firm na 
własne decyzje. Tylko jeden z badanych prezesów jednoznacznie odrzucił imitację 

5 Reprezentatywny przegląd definicji, sposobów mierzenia i bibliografii na temat niepewności otocze‑
nia przedsiębiorstwa zawarty jest w artykule Francesa Millikena [12]. Patrz też rozdział Uncertainty in Stra‑
tegic Decision Making w książce E. Franka Harrisona [13].

6 Patrz na przykład definicja cechy „market turbulencje” w pracy Bernarda Jaworskiego i Ajay 
Kohli [15].
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jako źródło decyzji strategicznych, natomiast niemal połowa (47,2 %) badanych po‑
twierdziła odwoływanie się do imitacji w swoich decyzjach. Należy podkreślić, że 
podejmowane decyzji strategicznych może mieć jednocześnie wiele źródeł. Badani 
prezesi niejednokrotnie wskazywali jednocześnie na imitację i inspirację. Tak zna‑
czące odwoływanie się do doświadczeń innych przedsiębiorstw wskazuje na relatyw‑
nie dużą dojrzałość menedżerską badanej grupy. Wspomniane badania nad MŚP [2], 
zwłaszcza tych na wczesnym etapie rozwoju, wskazują na poczucie unikalności pro‑
wadzonego biznesu co zmniejsza zainteresowanie doświadczeniami innych.

Zdecydowanie (1) 2,30% 0,00%

Nie (2) 9,10% 15,90%

Brak zdania (3) 13,60% 11,40%

Tak (4) 47,70% 56,80%

Zdecydowanie tak (5) 27,30% 15,90%

0,00%

Inspiracja

Inspiracja

Imitacja

Imitacja

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Rys. 1.  Imitacja i inspiracja jako źródła decyzji strategicznych

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki badań związku pomiędzy niepewnością a odwoływaniem się do analogii 
przedstawiono w tabelach dwudzielnych – patrz tabela 5 i 6. W tabeli 7 przedsta‑
wiono macierz korelacji porządku rang Spearmana (wszystkie badane zmienne są 
reprezentowane na skali porządkowej) na poziomie istotności p < 0,05 dla zmiennej 
„Niepewność” względem pozostałych dwóch badanych zmiennych. Jak widać w ta‑
beli 6. korelacja pomiędzy zmienną „Niepewność” i „Imitacja” nie różni się istotnie 
od zera. Wynik ten wskazuje, że w sytuacji wzrostu niepewności badani menedżero‑
wie nie traktują imitacji jako działania zaradczego, gdzie imitowanie de facto unie‑
możliwia wyróżnianie się i zmianę pozycji konkurencyjnej. W przypadku zmiennych 
„Niepewność” i „Inspiracja” istnieje istotna korelacja z p < 0,05 (korelacja na pozio‑
mie 0,3 oznacza słaby dodatni związek pomiędzy zmiennymi).
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tabela 5.  Niepewność a odwołanie się do imitacji innych firm

Niepewność
Imitacja

Procent (liczność)
1 2 3 4 5

2 – 5 % 1 0 2 9 1 30 % (13)

5–10 % 0 3 0 4 3 23 % (10)

10–15 % 0 0 0 8 4 27 % (12)

> 15 % 0 1 4 0 4 20 % (9)

Łącznie 100 % (44)

Źródło: Opracowanie własne.

tabela 6.  Niepewność a odwołanie się do inspiracji innymi firmami

Niepewność
Inspiracja

Procent (liczność)
1 2 3 4 5

2 – 5 % 0 2 2 9 0 30 % (13)

5–10 % 0 3 2 4 1 23 % (10)

10–15 % 0 1 0 9 2 27 % (12)

> 15 % 0 1 1 3 4 20 % (9)

Łącznie 100 % (44)

Źródło: Opracowanie własne.

tabela 7.  Korelacje porządku rang Spearmana

Zmienna Niepewność

Imitacja 0,135

Inspiracja 0,323

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie danych z posiadanej próby potwierdzono zatem dla 44 badanych 
prezesów hipotezę, że wzrost niepewności w prowadzeniu działalności biznesowej 
jest pozytywnie skorelowany z zainteresowaniem doświadczeń innych firm znaj‑
dujących się w podobnej sytuacji. Uzyskana z analogii wiedza umożliwia zarządza‑
jącym redukcję niepewności. Ta redukcja niepewności nie ma charakteru obiek‑
tywnego (tj. odnoszącego się do rzeczywistego otoczenia firmy), ale ma charakter 
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subiektywny i odnosi się do percepcji menedżera (ang. perceptual phenomenom)7. 
Otrzymane wartości korelacji oraz sposób estymacji niepewności pozwalają jedy‑
nie wnioskować o potwierdzeniu badanej hipotezy, natomiast nie jej dowodzie. 
Należy pamiętać, że badanie korelacyjne nie implikuje wniosków o zależnościach 
przyczynowo ‑skutkowych oraz nie wyklucza istnienia innych zmiennych niezależ‑
nych. Otrzymany wynik należy traktować raczej jako pozytywny przyczynek do bar‑
dziej zaawansowanych badań.

4.  Podsumowanie

Wydaje się uzasadnione, że omówione zachowania zarządcze dla odpowiednio 
dobranej grupy badawczej, będą też charakterystyczne dla zarządzających tych MŚP 
w branży TMT, które przetrwają. Odwoływanie się do analogii w obliczu wyzwań 
strategicznych umożliwia prezesom MŚP:
1) redukcję niepewności, poprzez przeniesienie doświadczeń własnych i innych na 

bieżącą sytuację.
2) dostrzeganie nie uświadamianych wcześniej szans i zagrożeń.
3) relatywnie dużą łatwość w zrozumieniu konkretnych studiów przypadków firm, 

w przeciwieństwie do formalnych opisów teorii strategicznych.
4) potencjalną łatwość przeniesienie wiedzy ze studium przypadku na konkretne 

działania strategiczne w swojej organizacji.
5) inspirację sukcesami lub porażkami innych firm umożliwiającą przełamanie re‑

aktywnych zachowań na rzecz pro aktywności strategicznej.
Identyfikacja roli analogii w zachowaniach menedżerskich, zwłaszcza w kontek‑

ście jej popularności i niebezpieczeństw wynikających z niepoprawnego odwoływa‑
nia się do niej, jest istotnym zagadnieniem badawczym w naukach o zarządzaniu. 
Podjęcie tej tematyki może przyczynić się do bardziej świadomego kształtowania 
edukacji menedżerskiej w MŚP, poprawy jakości podejmowanych decyzji oraz bu‑
dowy informatycznych systemów wspierania decyzji strategicznych [16].
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NIEPEWNOśCI I ROLA ANALOGII 
W ZARZĄDZANIU StRAtEGICZNyM MśP

Streszczenie

Funkcjonujący w turbulentnym otoczeniu prezesi mogą redukować niepewność poprzez 
przeniesie własnych doświadczeń i innych na bieżącą sytuację decyzyjną. Takie podejście, 
naturalne dla zachowań człowieka niemal w każdej sytuacji decyzyjnej, nie wymaga odwoły‑
wania się do wyrafinowanych teorii zarządzania strategicznego i jest łatwe do zastosowania. 
Mając to na uwadze dokonano również próby identyfikacji związku pomiędzy stopniem 
niepewności w działaniu firmy a radzeniem sobie w takiej sytuacji poprzez odwoływanie się 
do doświadczeń innych podobnych przedsiębiorstw w zbliżonych kontekstach strategicznych. 
W tym kontekście w artykule podjęto próbę weryfikacji następującej hipotezy badawczej: 
„Wzrost niepewności w prowadzeniu działalności gospodarczej jest pozytywnie skorelowany 
z uwzględnianiem przez decydentów w decyzjach strategicznych doświadczeń innych przed‑
siębiorstw znajdujących się w podobnej sytuacji rynkowej”.

Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, niepewność, 
wnioskowanie przez analogie

UNCERtAINty AND ANALOGy IN 
StRAtEGy MANAGEMENt IN SME

Abstract

The practice of strategic management proves that when the management board is strongly 
limited in its capacity to take rational actions, specifically in the context of great decision 
complexity and uncertainty, it is good practice to refer to experience through reasoning 
by analogy. Recent researches on decision ‑making point out the substantial influence of 
referring to analogies and self ‑experience in strategic problems. In this paper we would like 
to examine the hypothesis about correlation between uncertainty and refer to analogy in 
strategic decisions making in SMEs.

Key words: strategy management, uncertainty, reasoning by analogy
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roku w Rzeszowie. W rodzinnym mieście ukończył 
szkołę powszechną, gimnazjum i liceum humani‑
styczne. Zdał maturę w 1945 roku i został przyjęty 
na studia w oddziale Szkoły Głównej Handlowej 
w Łodzi. W rok po ukończeniu studiów przeniósł 
się do Warszawy, gdzie w Szkole Głównej Plano‑
wania i Statystki został zatrudniony na etacie star‑
szego asystenta w Katedrze Ekonomiki Obrotu 
Towarowego kierowanej przez prof. dr. Leona Koź‑
mińskiego. Na początku 1950 roku podjął pracę na stanowisku kierownika działu 
naukowego w nowo powstałym Instytucie Handlu i Żywienia Zbiorowego, gdzie 
pracował do 1962 roku. W latach 1952–1955 odbywał studia kandydackie, a w 1955 
roku obronił na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS pracę doktorską pt. Analiza 
rynku w polskim handlu uspołecznionym. W 1957 roku otrzymał stypendium zagra‑
niczne i odbył serię staży naukowych na uczelniach Szwecji, Danii i RFN. Po powro‑
cie opublikował pracę habilitacyjna p.t.: Usługi handlowe w polskim modelu gospodar‑
czym. Na jej podstawie odbył kolokwium habilitacyjne i w 1960 roku uzyskał stopień 
naukowy docenta. W 1961 roku otrzymał stypendium Uniwersytetu w Pittsburghu, 
dzięki czemu miał okazję zapoznać się z rozwojem nauk o zarządzaniu i dydaktyki 
w zakresie organizacji i zarządzania. Okazją do przeniesienia amerykańskich osią‑
gnięć w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania było objęcie przez Jerzego Kurnala 
w 1965 roku nowo powstałej Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania. Rozpoczął 
budowę zespołu naukowców wyspecjalizowanych w prowadzeniu badań i dydaktyki 
z zakresu nauk o zarządzaniu. W ciągu prawie 30 lat pracy w SGPiS Jerzy Kurnal 
wykształcił grupę kilkunastu doktorów, z których część wkrótce zrobiła habilitacje 
i zaczęła kształcić kolejnych adeptów nauk o zarządzaniu. Pierwszymi pracowni‑
kami i wychowankami Profesora byli profesorowie: Stefan Kwiatkowski, Andrzej 
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K. Koźmiński, Bogdan Wawrzyniak, Marian Dobrzyński, Jerzy Masztalerz. Niewąt‑
pliwą zasługą Profesora Kurnala było wprowadzenie do dydaktyki przedmiotu teoria 
organizacji i zarządzania, obowiązkowego dla wszystkich studentów Szkoły. Stało się 
to pierwszym krokiem w kierunku rozwijania oferty przedmiotów z zakresu zarzą‑
dzania i pozwoliło na pozyskiwanie magistrantów i doktorantów chcących rozwijać 
zainteresowania naukowe w tej dziedzinie.

W początkowym okresie rozwoju zespołu Katedry duży wpływ na zainteresowa‑
nia badawcze jego członków wywarły silne związki Katedry z profesorem Tadeuszem 
Kotarbińskim prowadzącym w Polskiej Akademii Nauk Pracownię Ogólnych Pro‑
blemów Organizacji Pracy. Przywiązanie do prakseologii, pogłębione potem kontak‑
tami z profesorem Janem Zieleniewskim kierującym Zakładem Prakseologii Polskiej 
Akademii Nauk stworzyło podstawy filozoficzne i terminologiczne w koncepcji or‑
ganizacji i kierowania rozwijanej przez Profesora Kurnala. Równie silny wpływ na 
kształt polskiej szkoły teorii organizacji wywierały w tym okresie prace socjologów 
i współpraca z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. W latach 70. XX wieku zespół 
Katedry skierował swoje zainteresowania w kierunku praktyki gospodarczej i nowych 
koncepcji zarządzania związanych z modną wtedy cybernetyką i teorią systemów. 
Jerzy Kurnal przez wiele lat utrzymywał stałe, konsultanckie i naukowe, relacje z In‑
stytutem Organizacji Przemysłu Maszynowego, z Instytutem Drobnej Wytwórczo‑
ści, ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego.

Równocześnie z kształceniem kadry naukowej i rozwijaniem nowoczesnej dydak‑
tyki Jerzy Kurnal wraz z zespołem współpracowników prowadził pionierskie bada‑
nia naukowe. Jest znany w naukach o zarządzaniu jako twórca koncepcji integracji 
pracowniczej oraz inicjator oryginalnych badań na temat biurokracji i biurokraty‑
zmu. Wyniki badań na temat biurokratyzmu opisano w pracy zbiorowej O sprawności 
i niesprawności organizacji. Szkice o biurokracji i biurokratyzmie, wydanej pod Jego 
redakcją w 1972 roku. Książka Jerzego Kurnala, Zarys teorii organizacji i zarządza‑
nia, opublikowana w 1969 roku miała kilka wydań i stała się powszechnie używanym 
w Polsce podręcznikiem, podobnie jak wydana w kilka lat później książka pod redak‑
cją Jerzego Kurnala, Teoria organizacji i zarządzania. Pionierski charakter miały też 
międzynarodowe badania prowadzone pod kierunkiem Jerzego Kurnala i Bogdana 
Wawrzyniaka nad podejmowaniem decyzji w trudnych sytuacjach, które w rzeczy‑
wistości dotyczyły problematyki kryzysu w organizacji. Wyniki tych badań zostały 
opublikowane w 1975 roku przez International Institute of Management w Berlinie 
Zachodnim. W 1968 roku Jerzy Kurnal otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, 
a w 1976 – tytuł profesora zwyczajnego.

Profesor Jerzy Kurnal pracował w wielu uczelniach polskich i zagranicznych. 
W Polsce, poza SGPiS‑em, pracował m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 
na Uniwersytecie Marii Curie ‑Skłodowskiej w Lublinie, w filii tej uczelni w Rze‑
szowie, na Politechnice Rzeszowskiej i w ostatnich latach życia w Wyższej Szkole 
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Menedżerskiej w Warszawie. Jako visiting professor wykładał m.in. w St. Gallen 
Univeristy, Setan Hall University, New Jersey Unversity. Był promotorem ponad 20 
prac doktorskich.

Jerzy Kurnal był działaczem organizacji związanych z naukami o zarządzaniu. 
Przez kilka kadencji był członkiem zarządu i działaczem TNOiK, członkiem Komi‑
tetu Nauk o Zarządzaniu PAN, Członkiem Honorowym obydwu tych organizacji. 
Działał także w Światowej Organizacji Społeczno ‑Charytatywnej  LIONS. Przez wiele 
lat pełnił funkcje redaktora naczelnego czasopisma „Przegląd Organizacji”.

W uznaniu Jego zasług dla nauki, upowszechniania wiedzy o naukowym zarządza‑
niu, sukcesów w pracy dydaktycznej, kształceniu kadr i działalności społecznej został 
uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami. Został odznaczony Złotym Krzy‑
żem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
medalem za zasługi dla Obronności Kraju, medalem  Komisji  Edukacji  Narodowej, 
Złotą odznaką Honorową TNOiK i Medalem im. Karola  Adamieckiego

Maria Romanowska
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Podstawy zarządzania płynnością finansową 
przedsiębiorstwa
pod red. tomasza Cicirki

Płynność finansowa rozumiana jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania 
bieżących zobowiązań i koniecznych wydatków1 jest wyjątkowo istotnym elemen‑
tem zarządzania finansami spółki. W krótkim okresie to płynność, a nie rentowność 
decyduje o jej istnieniu na rynku. W Wielkiej Brytanii ok. 75–80 % firm bankrutują‑
cych to przedsiębiorstwa z dodatnią rentownością, które mimo to nie były w stanie 
regulować zobowiązań. W Polsce często zapomina się o należytym monitorowaniu 
płynności przedsiębiorstwa, co może prowadzić do bankructwa firmy. Dyrektorzy 
finansowi często zaczynają zarządzać nią w sposób aktywny dopiero w momen‑
cie stwierdzenia, że spadła ona na alarmująco niski poziom. Tę sytuację D. Wędzki 
przedstawia obrazowo jako „łatanie dziury w kadłubie tonącego statku”.

W Polsce i na świecie wydano liczne opracowania na temat analizy płynności, 
zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Jakkolwiek wyróżnia się dwie 
podstawowe grupy mierników płynności (statyczne i dynamiczne), można zauważyć, 
że jest ona oceniana najczęściej przez pryzmat wskaźników statycznych, jako naj‑
mniej skomplikowanych. Autorzy niniejszego opracowania wychodzą z założenia, 
że tego rodzaju analiza, w oderwaniu od pomiaru dynamicznego, nie spełnia wy‑
mogów kompleksowej oceny płynności w przedsiębiorstwie. W konsekwencji może 
to doprowadzić do błędnej oceny sytuacji finansowej firmy i do zwiększenia ryzyka 
jej upadłości. Celem opracowania jest zaprezentowanie minimalnego kompendium 
wiedzy pozwalającej na ocenę poziomu płynności finansowej, strategii płynności oraz 
na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie płynności finansowej.
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Marzanna K. Witek ‑Hajduk

Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw 
w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej

Zaangażowanie przedsiębiorstw w działania na rynkach zagranicznych jest współ‑
cześnie powszechnym zjawiskiem i dotyczy podmiotów różnej wielkości i funkcjo‑
nujących w różnych dziedzinach biznesu. Różne są przy tym motywy i formy tego 
zaangażowania, jego zasięg geograficzny oraz strategie konkurowania na rynkach za‑
granicznych. Problematyka internacjonalizacji przedsiębiorstw jest także od lat przed‑
miotem badań i wielu opracowań w literaturze światowej. W ostatnich latach także 
internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw stała się przedmiotem wielu publikacji na‑
ukowych. Jedną z istotnych przyczyn zwiększonego zainteresowania polskich badaczy 
tą tematyką były zmiany systemowe polskiej gospodarki, a także zmiany uwarunkowań 
działania krajowych przedsiębiorstw w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej. 
Spowodowały one konieczność zmian sposobów konkurowania i strategii rozwoju pol‑
skich przedsiębiorstw, także w wymiarze międzynarodowym. Dostosowana do zmie‑
niających się uwarunkowań strategia internacjonalizacji może się bowiem przyczyniać 
do poprawy konkurencyjności i ułatwiać rozwój przedsiębiorstwa.

Rola studentów w zarządzaniu szkołą wyższą
pod red. Piotra bieleckiego

Analiza dotychczasowego stanu piśmiennictwa i badań nad samorządnością stu‑
dencką wskazuje na brak rzetelnych krajowych analiz i projektów badawczych podej‑
mujących tematykę: zmian w krajowej legislacji dotyczącej partycypacji studentów 
w życiu szkoły wyższej, aktualnej praktyki zarządzania partycypacyjnego w uczel‑
niach polskich, identyfikacji obszarów zarządzania z udziałem studentów (ich ciał 
przedstawicielskich), sposobów motywowania studentów do uczestnictwa w zarzą‑
dzaniu (przez władze zarówno państwowe, jak i uczelni), przykładów dobrej praktyki 
pokazującej rolę studentów w zarządzaniu, roli studentów w umiędzynarodowieniu 
studiów wyższych, celowości wyposażenia ciał przedstawicielskich samorządu stu‑
dentów w zasoby logistyczne, finansowe i ludzkie umożliwiające skuteczną party‑
cypację w zarządzaniu szkołą wyższą. Próbę choć częściowego wypełnienia luki ba‑
dawczej podjął zespół autorów niniejszej książki.

W dobie współczesnej, rola studentów w życiu szkoły wyższej jest postrzegana 
przez promotorów wszecheuropejskiego procesu bolońskiego jako partycypacja wy‑
kraczająca poza obronę socjalnych i ekonomicznych interesów oraz praw studentów 
(dbałość o optymalne warunki studiowania) oraz promocję kultury studenckiej. 
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Innymi słowy, rolę tę określić można jako udział studentów w formułowaniu zało‑
żeń polityki edukacyjnej uczelni i procesie podejmowania decyzji, zwłaszcza odno‑
szących się do zarządzania jakością studiów wyższych.

Pełna i skuteczna partycypacja studentów w podejmowaniu decyzji dotyczących 
studiów wyższych wymaga szerszego zaangażowania studentów w działania służące 
zapewnianiu jakości studiów na różnych poziomach: systemu szkolnictwa wyższego 
jako całości, uczelni, wydziału i kierunku studiów. Innymi słowy, partycypacyjne 
zarządzanie w szkole wyższej powinno obejmować m.in.: zaangażowanie studen‑
tów w planowanie działań agencji ewaluacyjnych, udział studentów w samoocenie 
uczelni, uczestnictwo studentów w zewnętrznych zespołach oceniających, udział 
studentów w opracowywaniu raportu oceny (współautorstwo lub wpływ na treść), 
rolę studentów jako źródła informacji w trakcie wizytacji (ewaluacji) uczelni, udział 
studentów w działaniach poewaluacyjnych (naprawczych).

Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. 
Zarządzanie
pod red. Stanisława Konarskiego, Dariusza turka

Problematyka kompetencji pracowniczych, choć omawiana jest w literaturze 
przedmiotu od wielu lat, wciąż na nowo inspiruje kolejnych badaczy usiłujących po‑
znać, zrozumieć i wykorzystać potencjał tkwiący w każdym człowieku, do bardziej 
sprawnego funkcjonowania wszelkich organizacji. Jako tezę główną autorzy przyjęli 
tu założenie mówiące, że kompetencje, a ściślej kompetencje transferowalne są tym 
niezbędnym wyposażeniem każdego podmiotu, które wpływa zarówno na jakość 
wykonywanych obowiązków zawodowych, zwiększa jego atrakcyjność na rynku 
pracy, jak i wiąże się z większą satysfakcją funkcjonowania pozazawodowego. Kom‑
petencje te są zatem nie tylko newralgiczne dla wielu czynności, jakie człowiek jest 
zobowiązany podjąć i jakich się podejmuje w środowisku organizacyjnym, ale po‑
przez zawartą w nich implicite podatność na stosowanie w wielu sytuacjach poza‑
zawodowych (tj. transferowalność) stają się gwarantem osobistego sukcesu, wyzna‑
czającym jakość życia.

Zaprezentowany czytelnikowi zbiór tematów i problemów ogniskuje się wokół 
ogólnie pojętej problematyki kompetencji transferowalnych. W wymiarze formalnym 
nie jest jednak logicznym ciągiem postępujących po sobie coraz bardziej szczegóło‑
wych analiz. Stanowi raczej pewną formę analitycznego studium, zachęcającą czytel‑
nika do pogłębienia wiedzy w konkretnym, wybranym dla siebie temacie.  Zamysłem 
autorów było bowiem umożliwienie odbiorcom asymilacji tekstu w sposób fragmen‑
taryczny, zgodny z ich zainteresowaniami i potrzebami.
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Problemy projektowe i technologiczne platform  
integracji wiedzy1

Na wstępie warto wyrazić duże uznanie dla Pani dr Anny Rokickiej, że kierując 
Zakładem Multimedialnych Systemów Wiedzy KIG SGH, podejmuje samodzielnie 
lub w ramach zespołów badawczych analizy – mające charakter zarówno teoretyczny 
jak i aplikacyjny oraz popularyzatorski – dotyczące najnowszych europejskich oraz 
światowych trendów i koncepcji w dziedzinie zastosowania technologii i systemów 
multimedialnych dla wspierania szeroko rozumianych procesów biznesowych, edu‑
kacji oraz innych procesów społeczno ‑gospodarczych. To bardzo ważne, ponieważ 
w tej dziedzinie dokonuje się na świecie („na naszych oczach”) permanentna rewo‑
lucja zarówno w sferze teoretyczno ‑projektowej, jak też implementacji różnorod‑
nych koncepcji i systemów.

Recenzowany raport z badań statutowych stanowi kolejny etap prac badawczych 
zespołu pracowników Zakładu KIG, związanych z problematyką tworzenia rozwią‑
zań wspólnotowego dostępu do zasobów usług sieciowych za pośrednictwem dedy‑
kowanych platform serwisowych lub specjalizowanych sieciowych środowisk usłu‑
gowych.

W recenzowanym opracowaniu Autorzy stawiają następujące cele oraz prezen‑
tują następujące analizy:
1. Przedstawienie spektrum zagadnień dotyczących istoty innowacyjności modelu 

gospodarowania oraz działań europejskich programów wspierających wspo‑
mniany kierunek transformacji gospodarczych (część I raportu – autorstwa 
A. Rokickiej ‑Broniatowskiej).

2. Podjęcie tematyki badawczej w zakresie analizy efektywności mechanizmów elek‑
tronicznej wymiany danych za pośrednictwem systemów klasy workflow (część II 
raportu – autor Rafał Raczko).

1 Opracowanie wykonane w ramach badań statutowych (nr 03/S/0028/09) z 2009 roku przez zespół pod 
kierunkiem dr Anny Rokickiej ‑Broniatowskiej z Zakładu Multimedialnych Systemów Wiedzy Katedry In‑
formatyki Gospodarczej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w 2010 roku.
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3. Analizy w zakresie badania funkcjonalności serwisów informacyjnych i narzę‑
dzi ich wspólnotowego tworzenia oraz użytkowania (część III raportu – autor 
Dariusz Nojszewski).

4. Analiza dodatkowego aspektu integracji wspólnotowej zasobów, w której koncen‑
truje się uwagę badawczą na nowym autorskim modelu wirtualnego środowiska 
usług  SERVME. Model ten oparty na technikach negocjacyjnych zaprojektowano 
jako Autonomiczne Federacyjne Środowisko Metaobliczeniowe (Autonomic Fe‑
derated Metacomputing Environments) funkcjonujące w spontanicznie tworzo‑
nej wspólnocie różnych środowisk ( SORCER), nastawionych na różnego typu 
współpracę (collaborative and cooperative competencies), pozwalającą na opty‑
malną alokację dostępnych zasobów (IV część raportu – autor Paweł Rubach).

Najważniejszym walorem przedstawionego przez Autorów raportu jest niezwykle 
trafne scharakteryzowanie powstającej w „globalnej wiosce” sytuacji, do której mu‑
szą się przystosować – podmioty gospodarujące (tak prawne, jak też osoby fizyczne), 
jak również jednostki (podmioty) w swoim dążeniu do samorozwoju – w sferze: roz‑
wiązań organizacyjnych (przedsiębiorstwa sieciowe, klastry, organizacje „uczące się”, 
powiązanie kooperacyjne oraz mające charakter kooperencji, edukacja ustawiczna 
jednostek), ale także „obudowy” informatycznej tej aktywności i działań przedsię‑
biorstw oraz ludzi (oprogramowanie, technologie i sprzęt). (Te ostatnie są coraz bar‑
dziej złożone, wyrafinowane, niezwykle dynamicznie zmieniające się).

Wspomniana wyżej charakterystyka sytuacji w „globalnej wiosce” zawiera się 
w następujących stwierdzeniach raportu:

„Jak zauważa C.K. Prahalad i M.S. Krishnan2 w gospodarce dokonują się trzy 
różne przekształcenia:
1. Firma przechodzi od sprzedaży produktu do sprzedaży usługi, której staje się on 

częścią – zatem uwaga koncentruje się na modelu realizacji całokształtu usługi.
2. Firma przechodzi od stosunku transakcyjnego z klientem do stosunku usługo‑

wego – a jądro tworzonych wartości przesuwa się od fizycznego produktu do 
szczebla usługi i formy jej rozwiązania.

3. Zmienia się tradycyjne rozumienie definicji obszarów B2B i B2C i następuje prze‑
suniecie relacji międzyorganizacyjnych z B2B do B2C tak, że w finalnym efekcie 
stają się one zbieżne.

Tworzenie się wymienionych warunków nowego metabolizmu gospodarczego 
odwołującego się do współtworzenia, kooperacji [kooperencji oraz klastrów, firm 
sieciowych – dop. mój, S.K.], współdzielenia zasobów w celu najlepszej obsługi 
klienta – wymaga zaprojektowania zupełnie nowych mechanizmów środowiska 

2 C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 
2010, s. 19.



 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142) 149

Recenzje i omówienia

systemów informacyjnych wspomagających nowy model gospodarowania – zmie‑
rzający do gospodarki opartej na zintegrowanych zasobach wiedzy kooperujących 
firm” (s. 4–5 raportu).

Cała szczegółowa treść raportu to właśnie wnikliwe, wyczerpujące zaprezentowa‑
nie owych „zupełnie nowych mechanizmów środowiska systemów informacyjnych 
wspomagających nowy model gospodarowania”.

Powyższe konstatacje upoważniają do wystawienia Autorom raportu bardzo wy‑
sokiej oceny, ze względu na jego walory poznawcze i aplikacyjne.

Tym bardziej, że obecnie główną przyczyną, z powodu której tworzone są kon‑
cepcje organizacji, (przedsiębiorstw) „opartych na wiedzy” oraz coraz częściej dąży 
się do wdrażania ich do praktyki w wielu organizacjach, jest to, że sfera innowacji 
w każdym aspekcie działania organizacji, przedsiębiorstw, korporacji, państw3 wy‑
suwa się w ostatnich latach na czoło pośród sfer (zakresów) konkurowania. Wydaje 
się przy tym, iż jest to tendencja o charakterze długofalowym i trwałym.

Jednocześnie występuje niezwykłe przyspieszenie, dynamika zmian, czasami na‑
zywana wręcz eksplozją w takich zakresach jak: zasoby informacji, wiedzy, techno‑
logie, rozwiązania organizacyjne, komunikacyjne. Innowacje stają się coraz to bar‑
dziej „wyrafinowane”, wymagają implementacji złożonych, najnowszych zasobów 
informacji oraz wiedzy, mądrości pracowników organizacji. Właśnie to zjawisko jest 
podstawową przyczyną rozwoju teorii oraz konieczności wręcz tworzenia w praktyce 
„organizacji opartych na wiedzy”. Przede wszystkim właśnie utylitarna potrzeba sta‑
wiania czoła wyzwaniom w tym istotnym współcześnie obszarze konkurencji, jakimi 
są innowacje, mające polegać na przekształcaniu wiedzy, mądrości w dochody, zysk, 
praktyczne ułatwienia, wyższą „jakość życia”.

Należy podkreślić, że cele podjęte w opracowaniu zostały osiągnięte, chociaż, ze 
względu na nowość problematyki, raport ten pokazuje zaledwie wstępny etap badań 
oraz przegląd problematyki.

Przedstawione opracowanie ma przejrzystą, logiczną strukturę, klarowny, pre‑
cyzyjny język, umiejętnie łączy wątki dotyczące teorii, wizji z zagadnieniami kon‑
kretnych rozwiązań technologicznych oraz celami popularyzatorskimi. Może ono 
znakomicie inspirować wiele zespołów do ważnych z punktu widzenia badawczego 
oraz praktycznego dyskusji.

Stanisław Konarski

3 Przykładowe sformułowanie: „inowacyjność gospodarki Finlandii, jako czynnik jej przewagi konku‑
rencyjnej w Europie”.
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Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki
redakcja naukowa: Małgorzata Czerska, 
Agnieszka A. Szpitter

Nauki o organizacji i zarządzaniu są z natury rzeczy dziedziną wielowymiarową 
i interdyscyplinarną a przez to złożoną i trudną. Zasadniczy kłopot w całościowym 
ujmowaniu zjawisk w obrębie nauk o organizacji i zarządzaniu polega na tym, iż 
przenikają ją i tworzą zarówno uznane teorie i klasyczne modele oraz wyłaniające 
się dopiero idee i koncepcje wynikające z potrzeb gospodarki opartej o paradygmaty 
i mechanizmy tzw. nowej ekonomii. Wszelkie próby komplementarnego opracowa‑
nia w obrębie tej problematyki są więc dla autora mierzącego się z tą problematyką 
nie lada wyzwaniem.

Dyrektywy zapisane w tak zwanym Traktacie bolońskim uwzględniają wprowa‑
dzenie do programów akademickich dedykowanych do przyszłych menedżerów 
przedmiotu, pod nazwą Koncepcje zarządzania. Jego naczelnym zamiarem jest wypo‑
sażenie studentów w diapazon wiedzy w zakresie klasycznych i współczesnych kon‑
cepcji zarządzania. Recenzowana publikacja zwarta jest odpowiedzią na takie zapo‑
trzebowanie i uwzględnia w treści rozmaite, racjonalnie dobrane i uporządkowane 
kategorie pojęciowe oraz ich interpretacje odnośnie do użytecznych metod i wzor‑
ców działania, którymi posługują się przedsiębiorstwa na przestrzeni wieków aż po 
czasy współczesne. Należy przy tym zauważyć, że zmierzenie się z tak postawionym 
zadaniem jest obarczone sporym bagażem trudności. Oznacza to bowiem – z jednej 
strony – przymus przybliżenia dorobku prekursorów i klasyków nauk o organizacji 
i zarządzaniu, z drugiej zaś – konieczność uwzględnienia osiągnięć autorów współ‑
czesnych, którzy legitymują się ważnym poznawczo i praktycznie dorobkiem.

Dobrze się więc stało, że Zespół Autorów ze środowiska naukowego związanego 
z Instytutem Organizacji i Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdań‑
skiego w Sopocie, podjął się tego zadania. Profesorowie: M. Czerska, P. Grajewski, 
B. Nogalski i R. Rutka oraz doktorzy: T. Dryl, W. Machel, J. Strumiłło, A Szpitter, 
P. Wróbel, A. Borowska ‑Pietrzak i M. Wojnarowska, napisali uniwersalny podręcz‑
nik, którego adresatami są studenci różnych uczelni wyższych kształcących specjali‑
stów od zarządzania na wszystkich typach studiów – od magisterskich, poprzez stu‑
dia podyplomowe, aż po studia doktoranckie. Dostarcza on bowiem – prócz wiedzy 
rudimentalnej – także wiedzy umożliwiającej szerszą peregrynację problematyki za‑
rządzania i głębsze dociekania w tej dyscyplinie.

Redakcję naukową książki zapewniły prof. M. Czerska oraz dr A. Szpitter, formując 
książkę w dziewięć wyodrębnionych części, w których pomieszczono 22 rozdziały.

Część pierwsza (cztery rozdziały) omawia przesłanki powstania nauk o organiza‑
cji i zarządzaniu i obejmuje przekrój dorobku klasycznych koncepcji w tym obszarze 
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nauki, uwzględniając przy tym ewolucyjny charakter rozwoju koncepcji zarządzania 
wpisanych w warunki funkcjonowania organizacji. Część druga, złożona z dwóch 
rozdziałów jest zapisem wiedzy o neoklasycznych koncepcjach kształtowania się idei 
wykorzystujących metaforę jako narzędzie rozumienia i objaśniania zasad funkcjo‑
nowania organizacji. W części trzeciej (dwa rozdziały) znajdują się zapisy odnośnie 
do funkcjonowania organizacji współczesnych. Uwzględniono tutaj także uwarun‑
kowania i paradygmaty, w oparciu o które dokonuje się rozwój współczesnych kon‑
cepcji zarządzania. Część czwarta (trzy rozdziały) zawiera opis koncepcji zoriento‑
wanych na jakość i uwzględnia opis wybranych narzędzi służących jej podnoszeniu 
i utrzymywaniu. W części piątej (dwa rozdziały) pomieszczono opisy poświęcone 
organicznym (ewolucyjnym) i radykalnym (rewolucyjnym) koncepcjom służącym 
wprowadzaniu skutecznych zmian w organizacji. Część szósta (dwa rozdziały) za‑
wiera opis wybranych koncepcji marketingowych, między innymi tyczy zarządza‑
nia relacjami z rynkiem. W części siódmej (dwa rozdziały) przybliżono koncepcje 
sieciowe i wirtualne jako rozwiązania zorientowane na współdziałanie międzyor‑
ganizacyjne. Część ósma (dwa rozdziały) uwzględnia zapisy odnośnie do koncep‑
cji zorientowanych na osiąganie zwinności i elastyczności organizacji w ramach tak 
zwanego wyszczuplania. Część ostatnia – dziewiąta (trzy rozdziały) poświęcona jest 
koncepcjom zorientowanym na zarządzanie wiedzą.

Tak uformowana struktura podręcznika zasługuje na uznanie – książka jest pra‑
widłowo (logicznie) ułożona z uwagi na zawarte w niej akcenty oraz właściwie po‑
wiązana w odniesieniu do tematyki rozdziałów. Każdy rozdział poprzedza zestaw 
kluczowych haseł i pojęć, będących kanwą rozdziału. Następnie zaś, syntetycznie 
i przejrzyście rozwijane są główne myśli uzupełniane przykładami pochodzącymi 
z praktyki. Każdy rozdział wieńczą pytania kontrolne i problemy do dyskusji oraz 
przemyślenia, a także literatura uzupełniająca. Oceniając więc przyjętą formę pod‑
ręcznika z punktu widzenia zamiarów dydaktycznych trzeba wyraźnie dostrzec, że 
jest to jej znaczący walor podnoszący efekt kształcenia.

Wszystko to sprawia, że książka licząca blisko 400 stronic, w całości składa się 
na udatną całość, a przy tym każdy rozdział z osobna może być traktowany autono‑
micznie i czytany odrębnie – zależnie od potrzeb Czytelnika. Z uwagi zaś na bogatą 
bibliografię książka jest swoistą skrzynką intelektualną i kopalnią wiedzy, tworzących 
rodzaj samouczka do potrzeb dalszych dociekań własnych Czytelnika. Zamieszczone 
w książce liczne rysunki, wykresy i tabele są czytelne i – co ważne – omawiane, co 
stanowi dobre uzupełnienie wyrażanych treści. Znaczy to, że są one nie tylko gra‑
ficznym uzupełnieniem wywodów, lecz również ważną syntezą prowadzonych roz‑
ważań. Wszystko to sprawia, że ustalenia teoretyczne i wnioski dla praktyki są wia‑
rygodne i ulokowane bliżej rzeczywistości organizacyjnej.

Do potrzeb interpretacji pojęć pomieszczonych w podręczniku przydatny okazuje 
się również słowniczek zawarty na końcu książki. Jest to zbiór ważniejszych pojęć 
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z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu. Ponadto, książka jest zaopatrzona w in‑
deks pojęć własnych oraz nazwiska autorów i twórców koncepcji, do których odwo‑
łują się treści podręcznika.

Prócz walorów merytorycznych książka posiada także przymioty estetyczne – 
jest starannie wydana, w czym niewątpliwa zasługa jej Autorów oraz Wydawnictwa 
C.H. Beck. Świadczy o tym także fakt, że w czasie lektury nie natrafiłem w książce na 
błędy literowe, nie do uniknięcia przecież w każdym obszernym opracowaniu.

Dobrze się więc stało, że propozycja podręcznika po tytułem Koncepcje zarzą‑
dzania. Podręcznik akademicki, przygotowana przez zespół Autorów gdańskiego 
środowiska naukowego trafia na rynek czytelniczy. Jest to bowiem zasługujący na 
wyróżnienie, wartościowy podręcznik, wpisujący się w potrzeby środowiska aka‑
demickiego i oczekiwania rynku czytelniczego. Wyrażam głębokie przekonanie, iż 
z tych powodów jest on wartym odnotowania wydarzeniem w obszarze nauk o or‑
ganizacji i zarządzaniu.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara
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INfORMACJA DLA AUtORÓW

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyj‑
muje do publikacji:
� artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi: 

bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami klu‑
czowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angiel‑
skim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po 60 
znaków w każdym wierszu),

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

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

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

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

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

Redakcja prosi również o profesjonalne wykonywanie bibliografii na końcu 
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera dru‑
giego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek), 
wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka). w cudzysłowie pisze się, 
zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po prze‑
cinku numer.



 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142)154

Przypisy bibliograficzne (źródłowe) w tekście prosimy sporządzać poprzez 
umieszczenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografii się od‑
wołujemy oraz strony, szczególnie wtedy, jeśli zamieszczamy cytat.

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

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

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

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

Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.

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

Główny dystrybutor:

Oficyna Wydawnicza  
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

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

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

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

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Misja komitetu

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

Cele komitetu

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

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

� Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokal‑
ne i praktyków

� Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania
� Internacjonalizacja działalności Komitetu



 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 4 / 2010 (142) 157

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 
W WARSZAWIE

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

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

SGH oferuje nie tylko kształcenie na trzech stopniach studiów (licencjackie, ma‑
gisterskie, doktoranckie), ale także:
� ponad 90 studiów podyplomowych
� 2 programy MBA
� Uniwersytet Trzeciego Wieku
� Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny

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

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

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