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wstęp 

Poziom dynamiki procesów ekonomiczno-społecznych we współczesnym 
świecie w coraz większym zakresie jest powiązany ze zdolnościami przekształ-
cania nowej wiedzy w produkty i usługi. Stąd też powodzenie ekonomiczne tak 
podmiotów gospodarczych, jak i całych gospodarek związane jest z kształtowa-
niem motywacji do tworzenia i wykorzystania wiedzy za pośrednictwem 
między innymi innowacyjnej przedsiębiorczości. Wiedza, rozumiana jako 
zasób, pod koniec XX wieku wyraźnie zwiększyła swój wpływ na przebieg  
procesów gospodarczych. Wyczerpywanie się potencjału rozwoju przemysłu 
stymulowało poszukiwanie nowych motorycznych sił rozwoju. Jako jedna 
z nich postrzegany jest rozwój nauki, a przede wszystkim umiejętność jej komer-
cyjnego zastosowania. Procesy innowacyjne są więc kluczem do budowania 
potencjału rozwoju. Nic dziwnego, że stają się centralnym punktem polityki 
gospodarczej państw wysokorozwiniętych oraz kluczowym obszarem zarzą-
dzania dla rozwijających się przedsiębiorstw.

Procesy innowacyjne przebiegają w specyficznym układzie powiązań 
obejmującym sieci przedsiębiorstw, instytucje naukowo-badawcze i pozarzą-
dowe, rząd, administrację publiczną oraz inicjatywy obywatelskie. 
Jednocześnie coraz większą rolę odgrywają współzależności zachodzące 
między dynamiką tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, ofertą 
instytucji naukowo-badawczych a organizacją regionów i dostępnością wyspe-
cjalizowanych instrumentów finansowych. W postrzeganiu innowacji 
i procesu innowacyjnego odchodzimy od pojedynczego zdarzenia na rzecz 
kompleksu zjawisk i zdarzeń tworzących nowe produkty, wzorce, technologie 
oraz usługi. Pojawiają się nowe tendencje w postrzeganiu i kształtowaniu pro-
cesów innowacyjnych w gospodarce. Często są one w coraz większym stopniu 
oparte na modelu otwartych innowacji, w ramach którego ścisłej ochronie 
podlega jedynie kluczowa wiedza podmiotów, a w ramach pozostałych jej 
części stosuje się różne strategie współpracy z partnerami zewnętrznymi.
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Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki ma szcze-
gólne znaczenie dla gospodarki polskiej i europejskiej. Mówimy o europejskim 
paradoksie, czyli sytuacji, kiedy wyniki badań, publikacje i patenty europejskich 
naukowców w małym zakresie przekładają się na rynkowe zastosowania 
w nowych produktach, technologiach i usługach. Europejska gospodarka pomimo 
znaczących starań wciąż bazuje na starych paradygmatach, w których brakuje 
rynkowej orientacji działalności naukowo-badawczej. Po ponad dwudziestu 
latach transformacji polska gospodarka ciągle charakteryzuje się bardzo niskimi 
wskaźnikami innowacyjności w porównaniu z innymi państwami europejskimi, 
co należy uznać za zagrożenie dla jej międzynarodowej konkurencyjności 
w przyszłości. Z tego powodu aktywizacja współpracy świata nauki i gospodarki 
powinna stać się priorytetem w ramach polityki gospodarczej. Widoczna jest 
potrzeba kompleksowych działań i programów wypracowanych w kraju, odpo-
wiadających naszej mentalności i specyfice instytucjonalnej. Realizacja tych 
założeń wymaga ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami oraz zrozumienia 
przebiegu, uwarunkowań i współzależności procesu przedsiębiorczego i procesu 
innowacyjnego. Tylko wtedy możliwe jest efektywne włączenie sfery gospodar-
czej w działania dotyczące komercjalizacji wiedzy.

Z inicjatywy Katedry Efektywności Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego 
i Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości 
w Polsce podczas seminarium zorganizowanego w dniach 1–5 września 2006 
roku w Pobierowie innowacje, Przedsiębiorczość i Gospodarka oparta na 
wiedzy podjęto próbę budowy platformy dyskusji i współpracy środowisk nauko-
wych i praktyki gospodarczej zajmującej się szeroko rozumianą problematyką 
innowacji w procesach gospodarowania. Prezentowany kolejny Zeszyt Naukowy 
z serii Ekonomiczne Problemy Usług jest efektem tej współpracy w 2011 roku. 
W publikacji zawarto referaty, które są rezultatem: 

 – VI Letniej Szkoły Innowacji – Sieć partnerstwa na rzecz wzrostu inno-
wacyjności polskiej gospodarki, która w tym roku odbyła się w dniach 
27–28 września w Rogowie, a wiodącym partnerem była Katedra Przed-
siębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego; 

 – konferencji naukowej pt. nowe trendy i wyzwania w innowacyjnej przed-
siębiorczości, która została zorganizowana z okazji 20-lecia Katedry 
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego.
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W obydwu przedsięwzięciach wzięło udział ponad 60 osób z różnych środo-
wisk: nauka (m.in. katedry innowacji oraz przedsiębiorczości), ośrodki innowa-
cji (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii) i admini-
stracja publiczna (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ośrodek Przetwarzania 
Informacji). Omawiane spotkania są rzadką formą integracji środowiska nauko-
wego, gospodarczego i administracji. Dyskusja i wymiana doświadczeń wnoszą 
istotny wkład w ciągle niedoskonały system innowacji w Polsce. Uczestnicy 
podkreślają efektywność przyjętej formuły organizacyjnej. Spotkania i dysku-
sja organizowane przez SOOIPP umożliwiają przede wszystkim: 

 – wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac 
aplikacyjnych; 

 – integrację środowiska i pogłębienie kontaktów krajowych i międzyna-
rodowych osób oraz instytucji; 

 – rozwój wiedzy o najnowszych mechanizmach transferu i komercjali-
zacji osiągnięć naukowych; 

 – promocję dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności, 
głównie w wymiarze regionalnym; 

 – koordynację prac badawczych i projektów realizowanych w różnych 
ośrodkach akademickich i instytucjach wsparcia, doskonalenie kadr 
i kompetencji zespołów. 

O sukcesie pomysłu zadecydowało zaangażowanie partnerów niniej-
szej inicjatywy, tj.: Katedry Efektywności Innowacji Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedry 
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
Katedry Zarządzania Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej.

Podejmowane w trakcie spotkań dyskusje mają szczególne znaczenie 
w kontekście budowy nowoczesnej gospodarki bazującej na zdolnościach 
innowacyjnych. Letnia Szkoła Innowacji jest często pierwszym miejscem pre-
zentacji wyników prac młodych pracowników nauki, oceną projektów badaw-
czych i przygotowaniem ich do obrony. Jednocześnie wszystkie referaty są 
poddane selektywnej ocenie. Zebrane w bieżącym roku wyniki pracy zostały 
zawarte w czterech tomach:

 – Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organi-
zacjach;
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 – uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regio-
nalnym i sektorowym;

 – Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyj-
nego przedsiębiorstw;

 – otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów b+r i innowa-
cji w gospodarce.

Tom niniejszy Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych 
organizacjach zawiera publikacje odnoszące się do organizacyjnych aspek-
tów procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwach. Zostały one ujęte w cztery 
grupy problemowe: proces przedsiębiorczy i proces innowacyjny – dwie strony 
tego samego medalu?; przedsiębiorczość i innowacje – perspektywa organiza-
cji i jej otoczenia; zachowania strategiczne w innowacyjnym biznesie; inno-
wacyjne przedsiębiorstwo – zasoby i kompetencje.

Zapraszając do lektury, pragniemy podziękować wszystkim Autorom za udział 
w dyskusji i przygotowanie przedstawionych tekstów oraz Zarządowi SOOIPP za 
stworzenie bardzo efektywnej platformy kontaktów i współpracy różnych środo-
wisk, kluczowych dla nowoczesnego myślenia o procesach innowacyjnych. 

Pamięci prof. dr. hab. Krzysztofa b. Matusiaka

Na przygotowaniach do kolejnych edycji Letniej Szkoły Innowacji 
oraz na aktywność całego środowiska związanego z badaniami i ze wspie-
raniem innowacyjności w Polsce położyła się cieniem niespodziewana 
i nagła śmierć naszego drogiego kolegi i długoletniego prezesa SOOIPP,  
prof. dr. hab. Krzysztofa B. Matusiaka. Był on, od samego początku, jednym 
z organizatorów i najaktywniejszych uczestników kolejnych edycji Letniej 
Szkoły Innowacji.

Sylwetka prof. dr. hab. K.B. Matusiaka – s. 303.

Łódź, Poznań, Szczecin, warszawa – lipiec 2012 r. 
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wpływ doradców Biznesowych na decyzje  
w zaKresie reaLizacji projeKtów innowacyjnych  

w Mśp – perspeKtywa europejsKa

wprowadzenie 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi firm sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wzmocnieniu innowacyjności gospo-
darki zawarto w wytycznych polityki szeroko udokumentowanych na pozio-
mie Unii Europejskiej (Strategia Lizbońska, CORDIS, Euroabstracts, 
Innovation Union Scoreboard). Podobnie powszechne jest wskazywanie 
doradców biznesowych zatrudnionych m.in. w ośrodkach przedsiębiorczości, 
instytucjach naukowych i na uczelniach wyższych oraz w ośrodkach innowa-
cji jako ważne ogniwo w osiąganiu tych celów. Zauważalna jest także wysoka 
dynamika rozwoju sektora doradztwa i szkoleń dla MŚP w Europie1, będąca 
wynikiem dynamicznego wzrostu poziomu wykorzystania doradztwa bizne-
sowego przez przedsiębiorstwa2, również z sektora MŚP. 

1 D.R. Soriano, the impact of consulting service on Spanish firms, „Journal of Small 
Business Management” 2003, Vol. 41, No. 4, s. 409–416.

2 R. Bennett, P. Robson, business link: use, satisfaction and influence of local gover-
nance regime, „Policy Studies” 2003, Vol. 24, No. 4, s. 163–86.
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Rozwój rynku doradztwa biznesowego implikuje potrzebę rozpoznania 
jego wpływu na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa. Dlatego też dorad-
com biznesowym poświęcono szereg projektów badawczych, począwszy od 
wpływu poszczególnych usług doradczych na firmy, a skończywszy na anali-
zie satysfakcji przedsiębiorstw z otrzymanych usług tego rodzaju3. Brakuje 
jednak pogłębionych studiów empirycznych w zakresie istoty oddziaływania 
doradztwa biznesowego. Analizy dokonywane z punktu widzenia funkcjono-
wania organizacji wsparcia biznesu pomijają pogłębioną perspektywę firm. 
Stąd też zagadnienie dotyczące wpływu doradców biznesowych na decyzje 
strategiczne małych przedsiębiorstw, w szczególności te dotyczące ich wzrostu 
i rozwoju poprzez działania innowacyjne, wymaga szczegółowej analizy 
badawczej.

Niniejsze opracowanie poddaje analizie wpływ doradców biznesowych 
na strategiczne decyzje firm innowacyjnych związane z komercjalizacją 
nowych pomysłów biznesowych. W ramach artykułu przedstawia się analizę 
wpływu doradców biznesowych na postrzeganie relacji ryzyka do zysku. 
Autorzy poddają analizie poszczególne obszary wpływu związane z korzyst-
nymi i niekorzystnymi profilami renty z planowanych przedsięwzięć innowa-
cyjnych oraz ich oddziaływanie na zarządzanie procesem innowacyjnym 
w MŚP.

1. doradztwo biznesowe w funkcjonowaniu małych firm

Doradztwo biznesowe jest z reguły rozumiane szeroko. Dotyczy to 
zarówno świadczonych usług, jak i podmiotów, które je oferują. Bennett and 
Robson4 wskazują sześć źródeł doradztwa biznesowego: zawodowi doradcy 

3 Por. m.in.: T. Mughan, L. Lloyd-Reason, C. Zimmerman, Management consulting and 
international business support for SMes: need and obstacles, „Education + Training” 2004, 
Vol. 46, No. 8/9, s. 424–432; M. Jaques, B. Povey, assessing the changing role, attitudes 
and knowledge of uK business advisors to the benefits of benchmarking and benchmarking 
tools, „Benchmarking: An International Journal” 2007, Vol. 14, No. 5, s. 639–661; A.J. Berry, 
R. Sweeting, the effect of business advisers on the performance of SMes, „Journal of Small 
Business and Enterprise Development” 2006, Vol. 13, No. 1, s. 33–47.

4 R.J. Bennett, expectations-based evaluation of SMe advice and consultancy: an ex-
ample of business link services, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 2007, 
Vol. 14, No. 3, s. 435–457.
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o profilu specjalistycznym, zawodowi doradcy o profilu ogólnym, kontakty 
rynkowe, kontakty społeczne, partnerzy biznesowi oraz publiczne instytucje 
otoczenia biznesu. W ich ujęciu sektor prywatny dominuje nad publicznym 
w zakresie obszaru usług wsparcia. Wśród dostawców tego typu usług 
z sektora prywatnego znaleźć można zarówno prywatne małe, kilkuosobowe 
firmy konsultingowe, jak też szereg instytucji finansowych zainteresowanych 
efektywnością firmy, na przykład banki, firmy faktoringowe, agencje fundu-
szy inwestycyjnych oraz agencje brokerów finansowych.

Mughan5 i inni dostarczają listę podmiotów świadczących wsparcie 
doradcze dla MŚP w europejskich realiach gospodarczych. Obejmuje ona 
zakres od instytucji rządowych do podmiotów sektora prywatnego. Jaques 
i Povey6 rozróżniają trzy role doradców biznesowych: 

 – doradców operacyjnych, których można określić jako doradców 
„pierwszego kontaktu”, są to firmy lub osoby, które posiadają sze-
rokie spojrzenie obejmujące szereg problemów przedsiębiorstwa, ale 
nie posiadające głębokiej wiedzy specjalistycznej; 

 – doradców specjalistycznych, którzy posiadają wiedzę z dziedzin,  
takich jak ICT, rozwój innowacji i technologii, finanse, wymiana 
międzynarodowa, szkolenia zawodowe, rozwiązania środowiskowe 
itd.; 

 – doradców menedżerów, którzy są odpowiedzialni za kierowanie do-
radcami specjalistycznymi lub operacyjnymi, ale także sami osobi-
ście wykonują część zadań doradców. 

Pomimo tak szerokiej oferty, a także dużego wsparcia skierowanego na 
rozwój sektora badania nad jakością usług doradczych wskazują na występo-
wanie szeregu problemów we współpracy z przedsiębiorstwami. Przedsiębiorcy 
korzystający z doradztwa biznesowego konsekwentnie potwierdzają w bada-
niach, że jakość oferowanych usług jest niższa od oczekiwanej7. Adamson 
wskazuje, że początkowe spotkania doradców z ich klientami – małymi 
firmami – obfitują w nieporozumienia, co związane jest głównie z cechami 
osobowościowymi obu stron i wynikającym z nich odmiennym podejściem 

5 T. Mughan, L. Lloyd-Reason, C. Zimmerman, Management consulting…
6 M. Jaques, B. Povey, assessing the changing role…
7 J. Tann, S. Laforet, assuring consultant Quality For SMes – the role of business 

links, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 1998, 5 (1), s. 7–18.
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do problemu8. Yusuf9 w swojej analizie pokazuje z kolei, że początkujący 
przedsiębiorcy uczestniczący w programach doradczych w ponad 30%  
przypadków zgłaszali, że otrzymali wsparcie jedynie w dwóch (lub mniej) 
z czterech pożądanych obszarów. Wśród początkujących przedsiębiorców 
poszukujących ogólnego doradztwa lub szkoleń tylko 18% otrzymało realne 
wsparcie, a jedynie 17% potwierdziło uzyskanie pomocy w zakresie związa-
nym z produktem lub rynkiem. Zgodnie z badaniami Bennetta10 oczekiwania 
MŚP odnośnie do szkoleń, doradztwa w zakresie eksportu i dotacji zostały 
spełnione jedynie w 40% przypadków. Z kolei w przypadku doradztwa doty-
czącego kształtowania nowego produktu/usługi, sprzedaży i marketingu oraz 
innowacji i technologii wyniki były znacząco gorsze. Przedstawione rezultaty 
potwierdzają wnioski z innych badań, które potwierdzają, że doradcy bizne-
sowi najlepiej sprawdzają się w specjalistycznych obszarach, tam, gdzie 
potrzeby firm są wąsko sprecyzowane i możliwe jest zapewnienie odpowied-
niej jakości usługi.

Jednocześnie badawcze wskazują, że mali przedsiębiorcy nie uznają 
usług doradczych za kluczowe dla swoje działalności, często jednak uważają, 
że są one istotne11. Wren i Storey wymieniają dwa powody celowego poszuki-
wania doradztwa: 1) potrzeba kontaktu z nowoczesnymi rozwiązaniami ze 
względu na przewidywanie problemów mogących się pojawić w przyszłości; 
2) konieczność zmagania się z istniejącym już kryzysem firmy. W tym kon-
tekście podają także dowody empiryczne potwierdzające pozytywny wpływ 
doradztwa biznesowego w zakresie marketingu na wzrost sprzedaży, wielkość 
przychodów oraz zatrudnienie, otrzymanego w firmach średnich (wdrażają-
cych nowe projekty)12. Analizy te wykazują w szczególności znaczącą rolę 
doradców biznesowych w zakresie wiedzy technicznej. 

8 I. Adamson, Management consultant meets a potential client for the first time: the 
pre-entry phase of consultancy in SMes and the issues of qualitative research methodology, 
„Qualitative Market Research: An International Journal” 2000, Vol. 3, No. 1, s. 17–26.

9 J.-E. Yusuf, Meeting entrepreneurs’ support needs: are assistance programs effective?, 
„Journal of Small Business and Enterprise Development” 2010, Vol. 17, No. 2, s. 294–307.

10 R.J. Bennett, expectations-based evaluation of SMe…
11 R. Bennett, P. Robson, business link…; A.J. Berry, R. Sweeting, the effect of business…
12 C. Wren, D. Storey, evaluating the effect of soft business support upon small firm per-

formance, „Oxford Economic Papers” 2002, 54 (2), s. 334–365.
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2. ryzyko i zysk w projektach innowacyjnych 

Ze względu na istotę projektów innowacyjnych mających na celu wpro-
wadzenie nowości na rynek poziom ryzyka należy postrzegać jako znacząco 
wyższy od standardowego danego rynku. Ważnym polem analizy w zakresie 
decyzji co do inwestycji w przyszłe innowacje jest więc analiza relacji poziomu 
ryzyka do planowanego zwrotu13. Istnieje szereg formalnych metod analizy 
relacji ryzyka do zwrotu, m.in. wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna 
stopa zwrotu (IRR). Odnoszą się one zwykle do analizy efektywności projek-
tów inwestycyjnych. Ich wykorzystanie w przypadku projektów innowacyj-
nych może powodować trudności związane głównie z potrzebą stworzenia 
szeregu założeń co do przyszłości. Ze względu na znaczący stopień nieprze-
widywalności tak tempa rozwoju nowej technologii, jak i dynamiki procesu 
dyfuzji rynkowej zastosowanie tych metod jest szczególnie problematyczne 
w przypadku wczesnych faz projektów komercjalizacji14. 

Dlatego przedsiębiorcy często stają przed trudnościami w zakresie oceny 
przyszłego ryzyka oraz zwrotu związanego z innowacjami ze względu na  
problemy z dostępem do odpowiedniej informacji rynkowej, co z kolei jest 
konsekwencją braku praktycznych doświadczeń rynkowych z produktem, 
który nie był jeszcze testowany na rynku. Mogą oni koncentrować się na 
korzyściach płynących z nowych produktów lub usług oferowanych ich 
głównym klientom oraz w zakresie decyzji co do przyszłych inwestycji – 
bazować na sygnałach rynkowych15. 

Zdolność do podejmowania ryzyka jest często wskazywana jako jedna 
z głównych cech osobowości przedsiębiorcy. Jednocześnie sposób, w jaki ryzyko 
jest szacowane, może się znacząco różnić między poszczególnymi małymi 
przedsiębiorstwami. Znacząca część tych różnic jest związana z osobowością 

13 T. Mazzarol, S. Reboud, customers as predictors of rent returns to innovation in 
small firms - an exploratory study, „International Journal of Entrepreneurship and Innovation 
Management” 2005, 5 (5/6), s. 483–494.

14 H. Gatignon, T.S. Robertson, the impact of risk and competition on choice of 
innovations, „Marketing Letters” 1993, 4 (3), s. 191–205.

15 T. Mazzarol, S. Reboud, the Strategic decision Making of entrepreneurs within Small 
High innovator Firms, „International Entrepreneurship and Management Journal” 2006, 2 (2), 
s. 261–280.
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przedsiębiorcy16. Badania wskazują również, że innowacyjne przedsiębiorstwa 
skłonne są do przeszacowywania całkowitej wartości planowanej innowacji 
przy jednoczesnej niepełnej analizie ryzyka oraz kosztów wejścia na rynek17.

3. decyzje strategiczne w kontekście innowacyjności

W poszczególnych modelach zarządzania strategicznego w małych 
firmach to przedsiębiorca odgrywa istotną rolę w procesie formułowania stra-
tegii i procesie wprowadzenia innowacji18. Mimo że strategia firmy może być 
postrzegana jako efekt oddziaływania szeregu różnych czynników, to szcze-
gólnie w odniesieniu do przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju rola 
przedsiębiorcy w zarządzaniu strategicznym ma zasadnicze znaczenie19. 
Osobiste nastawienie przedsiębiorcy odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniu 
nowych okazji rynkowych oraz zaspokajaniu potrzeb klientów firmy20. 
Podobne efekty obserwuje się w odniesieniu do decyzji strategicznych doty-
czących wykorzystania różnych typów finansowania21. Wśród głównych cech 
przedsiębiorcy poszczególni autorzy wskazują elastyczność adaptacji oraz 
zdolność do zmian strategii w celu zaspokojenia potrzeb rynku22.

Berman23 i inni sugerują, że wiele problemów związanych z efektyw-

16 D. Smallbone, R. Leigh, D. North, the characteristics and strategies of high growth 
SMes, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 1995, 1 (3), s. 44–62.

17 G. Martin, H. Staines, Managerial competencies in small firms, „The Journal of 
Management Development” 1994, 13 (7), s. 23–34.

18 D.J. Storey, understanding the small business sector, Routledge, London 1994; 
A. Gibb, L. Davies, in pursuit of framework for the development of growth models of the small 
business, „International Small Business Journal” 1990, Vol. 9, s. 15–31.

19 E. Garnsey, a new theory of the Growth of the Firm, Proceedings of the 41st icSb 
world conference, Stockholm 1996.

20 J. Kickul, L.K. Gundry, Prospecting for strategic advantage: the proactive entrepre-
neurial personality and small firm innovation, „Journal of Small Business Management” 2002, 
40(2), s. 85–97.

21 N. Michaelas, F. Chittenden, P. Poutziouris, a model of capital structure decision mak-
ing in small firm, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 1998, Vol. 5, No. 3, 
s. 246–260.

22 D. Smallbone, R. Leigh, D. North, the characteristics and strategies…
23 J. Berman, D. Gordon, G. Sussman, a study to determine the benefits small business 

firms derive from sophisticated planning versus less sophisticated types of planning, „The 
Journal of Business and Economic Studies” 1997, 3 (3), s. 1–11.
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nością działania małych firm może być związanych z niedostatkami zarzą-
dzania strategicznego, podczas gdy ich sukces wydaje się pozytywnie skore-
lowany z wyższą złożonością działań w zakresie planowania strategicznego. 
Przedsiębiorcy zarządzający innowacyjnymi MŚP skłonni są do przejawiania 
postaw „uczenia się poprzez działanie” w obszarach strategicznych, takich jak 
rozwój nowego produktu, maksymalizacja korzyści z klientów czy też infor-
macja o dostawcach24. Równocześnie przedsiębiorcy ci używają sieci relacji 
osobistych, by podnieść efektywność i stabilność swoich przedsiębiorstw. 
Utrwalona sieć relacji z dużym prawdopodobieństwem wzmacnia szanse 
przedsiębiorcy na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, dostęp do zasobów 
oraz potencjał obrony przed konkurentami25.

4. Metodologia badań

W ramach badań poddano analizie udział doradców biznesowych w pro-
cesie zarządzania innowacjami w małych firmach. W badaniach zastosowano 
metodę wielokrotnych studiów przypadków (multiple case study)26, która 
umożliwia zarówno testowanie, jak i rozwijanie teorii. Ponadto badania 
łączące studium przypadku z wykorzystaniem kwestionariusza diagnostycz-
nego są zalecane jako narzędzie porównywania przypadków charakteryzują-
cych się wysoką wiarygodnością27. 

Badania zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu 
VETBA realizowanego w ramach programu UE Leonardo da Vinci. W bada-
niach wzięło udział 40 doradców biznesowych oraz 36 prezesów małych firm 
z sześciu krajów europejskich (Polska, Wielka Brytania, Irlandia, Rumunia, 
Portugalia i Belgia). Dane empiryczne zostały zebrane od stycznia do marca 

24 M. Lankhuizen, R. Klein-Woolthuis, the national Systems of innovation approach and 
innovation by SMes, Zoetermeer: SCALES Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs, 
Netherlands Ministry of Economic Affairs 2003.

25 D. Jarrett, a strategic classification of business alliances: a qualitative perspective built 
from a study of small and medium-sized enterprises, „Qualitative Market Research” 1998, 1 (1), 
s. 39–49.

26 R.K. Yin, the case Study crisis: Some answers, „Administrative Science Quarterly” 
1981, 26 (1), s. 58–65.

27 R.K. Yin, K.A. Heald, using the case Study Method to analyse Policy Studies, 
„Administrative Science Quarterly” 1975, 20 (3), s. 371–381
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2011 roku w 6 krajach europejskich (Wielka Brytania, Irlandia, Polska, 
Rumunia, Belgia i Portugalia). Każdy kraj reprezentowany jest przez 6–8 
przypadków. Dane zostały zebrane w trakcie trwających około 1,5 godziny 
bezpośrednich wywiadów ustrukturyzowanych.

Na potrzeby niniejszej analizy doradca biznesowy zdefiniowany został jako 
osoba zatrudniona lub samozatrudniona, która przy wykorzystaniu kompeten-
cji osobistych (w szczególności wiedzy i doświadczenia) działa w celu dodania 
wartości do działalności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarcze-
nie krótko- lub długoterminowego wsparcia. Z tego punktu widzenia doradca 
biznesowy może być postrzegany raczej jako broker wiedzy biznesowej, a nie 
jedynie jako specjalista w określonej dziedzinie (np. księgowość, prawo itp.), 
stąd też jego udział na poziomie strategicznym jest wartościowy. Doradcy mogą 
świadczyć, zatem trzy rodzaje usług: szkolenia, udzielanie porad/informacji 
w odpowiedzi na konkretny problem oraz długoterminowe doradztwo/mento-
ring. Dotyczy to zarówno doradców pracujących na rzecz podmiotu publicznego 
(zatrudnionych w parkach naukowo-technologicznych, inkubatorach przedsię-
biorczości i innych instytucjach), jak też pracujących na zasadach rynkowych 
(zatrudnionych w małych prywatnych firmach konsultingowych).

5. różnice w charakterystyce usług doradczych w badanych krajach

Pomimo zastosowania w ramach badań metodologii studium przypadku, 
w celu analizy starano się o zebranie danych o charakterze ilościowym. Nie 
mogą być one uznane za statystycznie istotne, ale dostarczają użytecznej bazy 
do głębszej analizy. Mogą ponadto służyć jako podstawa do wyboru przed-
stawionych studiów przypadków. Interesujące wnioski zostały sformułowane 
podczas analizy rozbieżności pomiędzy poszczególnymi krajami.

Raport VETBA28 wskazuje na występowanie podobieństw w obrębie 
dwóch grup krajów: a) krajów rozwijających się, do których zaliczają się 
Polska, Rumunia i Portugalia, a które doświadczają zbliżonych proble-
mów z kształcącą się kulturą przedsiębiorczości; b) krajów rozwiniętych, 

28 K. Łobacz, a competence based Model for business advisors development training 
needs analysis. Summary report, raport badawczy przygotowany w ramach projektu VETBA 
2011 (maszynopis powielony).
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jak Wielka Brytania, Irlandia i Belgia, gdzie otoczenie biznesu jest wystar-
czająco dojrzałe, aby zapewnić korzystne ramy dla przedsiębiorczości inno-
wacyjnej. Bazując na modelu kompetencji, zidentyfikowano różnice, które 
można wiązać z odmiennością krajów odnośnie m.in. do kultury przedsię-
biorczości, systemu edukacji, infrastruktury biznesowej (zarówno ludzkiej, 
jak i instytucjonalnej) oraz dostępnego kapitału. Różnice te mają odzwier-
ciedlenie w obszarze postaw przedsiębiorców wobec doradztwa, ale również 
w odniesieniu do podejścia doradców biznesowych do świadczonych usług. 
Dlatego w analizie podzielono próbę badawczą na dwie grupy: kraje rozwi-
nięte i kraje rozwijające się.

6. pomiar wpływu doradców biznesowych

Zastosowany schemat pomiaru wpływu na decyzje wykorzystuje ele-
menty modelu analizy relacji ryzyko – zysk zaproponowanej w pracy Santiego29 
i innych, rozwiniętego następnie przez Mazzarola i Reboud30 i zaadaptowa-
nego do badania oddziaływania doradztwa biznesowego przez Łobacz31. 
Bazuje on na dwóch wątkach powiązanych ze sobą. Pierwszym z nich jest 
profil renty (rent Profile), który odnosi się do potencjalnej renty z innowa-
cji, drugim jest diagnostyczny diament innowacji (innovation diagnostic 
diamond), odnoszący się do zarządzania procesem wdrożenia. Profil renty 
jest wynikiem trzech czynników: potencjalnej rocznej wielkości sprzedaży 
(wielkość sprzedaży), potencjalnej średniej stopy zysku z innowacji (stopa 
zysku) oraz długości czasu życia innowacji na rynku (długość cyklu życia). 
Każdy z nich jest mierzony z wykorzystaniem pomiaru trzech składników 
cząstkowych. Kombinacja wszystkich trzech składników renty, określanych 
przez niski lub wysoki poziom, pozwala wyróżnić co najmniej sześć profili 
przedsięwzięć (tabela 1). W celu pomiaru wpływu doradcy biznesowego profil 
rentowy jest sporządzany dla dwóch sytuacji – jako sytuacja wyjściowa, przed 
uzyskaniem wsparcia ze strony doradcy oraz po uzyskaniu usługi.

29 M. Santi, S. Reboud, H. Gasiglia, A. Sabouret, Modèle de valorisation et de protection 
intellectuelle des innovations des Pei, HEC/INPI 2003, July, s. 63.

30 T. Mazzarol, S. Reboud, customers as predictors of rent returns to innovation…; 
ci sami, the Strategic decision Making…

31 K. Łobacz, a competence based Model…
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Tabela 1

Profile konfiguracji renty z innowacji

profil renty wielkość sprzedaży stopa zysku długość cyklu życia 

Śledź niska niska niski 

Mistrz wysoka wysoka wysoki 

Gadżet niska wysoka niski 

Joker wysoka niska wysoki 

Kometa wysoka high/low niski 

Oaza niska high/low wysoki 

Źródło: T. Mazzarol, S. Reboud, customers as predictors of rent returns to in-
novation…

Diagnostyczny diament innowacji (DDI) składa się z czterech indeksów 
obrazujących działania związane z zarządzaniem innowacją. Indeks rynku 
wskazuje na zakres, w jakim firma zarządza relacjami z klientami, oraz 
sposób, w jaki określa wartość innowacji dla jej rynku docelowego. Indeks 
innowacji wskazuje na instytucjonalne aspekty procesu kreowania innowacji 
w firmie oraz działania związane z zarządzaniem własnością intelektualną. 
Indeks zasobów jest wskaźnikiem odnoszących się do zarządzania zasobami 
potrzebnymi w procesie komercjalizacji innowacji. Indeks strategii odnosi się 
do procesu planowania strategicznego mającego przeciwdziałać przeszkodom 
występującym na drodze do osiągnięcia sukcesu działań komercjalizacyjnych. 
Indeksy odzwierciedlają typowe problemy wewnętrzne i zewnętrzne zwią-
zane z procesem komercjalizacji nowych produktów, takie jak: brak modelu 
biznesowego, małe zaangażowanie w analizy rynkowe, brak doświadcze-
nia w zarządzaniu, powierzchowne planowanie strategiczne itp.32 Wszystkie 
cztery indeksy, zamieszczone na jednym wykresie, prezentują stopień zaanga-
żowania danej firmy w praktyki zarządzania procesem komercjalizacji. 

32 H. Grupp, S. Maital, Managing new Product development and innovation: 
a Microeconomics toolsbox, Edward Elgar, Cheltenham 2001.
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7. analiza rezultatów badań

Ze względu na zasadnicze znaczenie doboru przypadków dla zapewnie-
nia trafności wniosków do analizy przyjęto osiem przypadków wyselekcjono-
wanych na bazie wyników badań diagnostycznych opisanych w poprzednim 
podrozdziale. Do niższej przedstawionej analizy włączono podmioty repre-
zentujące krańcowo różne profile renty (profil najlepszy – śledź oraz profil naj-
słabszy – mistrz). Grupa poddana analizie została wyselekcjonowana również 
z uwzględnieniem stopnia rozwoju kraju pochodzenia, tj. kraju o rozwiniętym 
środowisku biznesowym (Wielka Brytania, Belgia, Irlandia) oraz o rozwijają-
cym się środowisku biznesowym (Polska, Portugalia, Rumunia). Podstawowe 
charakterystyki badanych firm zostały zaprezentowane w tabeli 2.33 

Tabela 2

Podstawowa charakterystyka analizowanych przypadków

Firma sektor33 grupa 
krajów

wiek 
firmy 
(lata)

zatrudnienie 
(liczba 

pracowników)

przychody 
roczne  
(mln €)

profil 
renty

A Informacja i komunikacja rozwijające 
się 10 39 0,85 mistrz 

B Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 

rozwijające 
się 3 4 . mistrz

C Obsługa ryku nieruchomości 
i działalność profesjonalna 

rozwijające 
się 5 21 0,6 śledź 

D Obsługa ryku nieruchomości 
i działalność profesjonalna

rozwijające 
się 5 7 1,2 śledź

E Edukacja rozwinięte 3 3 0,3 mistrz 

F Informacja i komunikacja rozwinięte 2 3 . mistrz 

G Informacja i komunikacja rozwinięte 2 1 . śledź 

H Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna rozwinięte 7 20 1 śledź 

Źródło: opracowanie własne.

33 Sektory odpowiadają klasyfikacji wg PKD, zostały jednak ujednolicone z systemami 
innych krajów w celu zapewnienia porównań międzynarodowych.
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Wyselekcjonowane przypadki firm funkcjonują w ramach różnych sek-
torów usługowych zaliczanych do niskiej lub średniej techniki. To powoduje, 
że głównym przedmiotem analizy nie jest proces komercjalizacji nowej tech-
nologii, lecz rozwiązań innowacyjnych, których innowacyjność jest rozpatry-
wana z punktu widzenia rynków, na których są komercjalizowane. Cztery 
z wybranych przedsiębiorstw (A, B, E, F) reprezentują szybko rozwijające się 
sektory (usługi teleinformatyczne, zdrowie, edukacja specjalistyczna), które 
w znaczącym stopniu intensywnie wykorzystują wiedzę i nowe rozwiązania 
technologiczne. Ten czynnik może implikować korzystny poziom profilu renty 
dotyczącej planowanych projektów innowacyjnych. Z drugiej strony cztery 
firmy (niektóre z nich z tych samych sektorów) wskazują na mało korzystny 
profil renty z planowanej innowacji (C, D, G, H). Analizowane firmy zaliczane 
pod względem profilu renty do kategorii mistrz planują wprowadzić na rynek 
rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności, podczas gdy przedsiębior-
stwa zaliczane do kategorii śledź chcą dostarczyć na rynek produkty będące 
jedynie udoskonaleniem już istniejących. 

Wszystkie analizowane firmy współpracowały w zakresie komercjaliza-
cji innowacyjnego projektu przynajmniej z jednym doradcą biznesowym. 
Zakres tej współpracy był zróżnicowany, od prostego outsourcingu aż po 
długoterminowe doradztwo/mentoring. Wszystkie przedsiębiorstwa były 
reprezentowane przez doświadczonych przedsiębiorców posiadających wcze-
śniejsze doświadczenia dotyczące procesu opracowania nowego produktu. 
Stąd też wykorzystanie doradztwa biznesowego może być w ich przypadku 
uznane za działanie świadome i zamierzone.

Dla każdego przypadku przedsiębiorstwa sporządzano profil renty 
związanej z planowanym przedsięwzięciem innowacyjnym. Trzy składniki 
tejże renty zostały zamieszczone w tabeli 3. Na bazie wywiadu sporządzano 
również profil, który uwzględniał efekty otrzymanego doradztwa. W przy-
padku badanych podmiotów nie odnotowano zasadniczych zmian w profilu 
renty. W połowie przypadków otrzymane doradztwo nie miało żadnego 
efektu, a w odniesieniu do pozostałej części firm odnotowane zmiany miały 
charakter niewielkich korekt. W żadnym przypadku nie odnotowano zmian, 
które by zmieniły profil renty w znaczącym stopniu.
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Tabela 3

 Składniki profilu renty w odniesieniu do badanych przypadków  
– przed usługą doradcy biznesowego i po usłudze

Firma

przed doradztwem po doradztwie różnice

Wielkość 
sprzedaży

Stopa 
zysku

Długość 
cyklu 
życia

Wielkość 
sprzedaży

Stopa 
zysku

Długość 
cyklu 
życia

Wielkość 
sprzedaży

Stopa 
zysku

Długość 
cyklu 
życia

A 14 11 10 14 11 10 0 0 0

B 10 8 11 10 8 11 0 0 0

C 7 6 6 7 5 5 0 -1 -1

D 5 7 5 7 5 5 2 -2 0

E 12 8 12 12 8 14 0 0 2

F 15 14 9 15 14 9 0 0 0

G 5 6 6 5 6 6 0 0 0

H 5 3 7 6 3 7 1 0 0

Źródło: opracowanie własne.

W drugim etapie analizy dla badanych przypadków przeprowadzono 
analizę diagnostycznego diamentu innowacji. Dla poszczególnych podmio-
tów zostały skalkulowane poszczególne indeksy – składniki DDI (tabela 4). 
Zostały one pokazane w układzie, w ramach którego widoczne jest zaangażo-
wanie przedsiębiorstwa w działania odnoszące się do poszczególnych indek-
sów. Następnie zamieszczono wskaźniki ilustrujące zaangażowanie doradcy 
w ramach analizowanych obszarów aktywności. Porównując oba obszary, 
można zauważyć dość duże różnice pomiędzy wskaźnikami dla obu stron 
współpracy. Należy podkreślić, że w większości przypadków widoczne jest 
istotne znaczenie doradcy przynajmniej w jednym obszarze, a zwykle w więk-
szej ich liczbie.
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Tabela 4

Składniki DDI – zaangażowanie przedsiębiorstwa oraz aktywność i znaczenie do-
radcy

Firma

poziom realizacji zadań  
w ramach indeksu:

znaczenie doradcy w realizacji zadań 
w ramach indeksu:

rynku innowacji zasobów strategicznego rynku innowacji zasobów strategicznego

A 7,4 7,6 8,2 7,4 7,6 2,4 3,6 4,2

B 7,8 7,4 7,2 7,8 5,6 6 7,2 6

C 8,6 8,6 9,8 8,4 6 5,6 6 6

D 8,6 5,4 7,4 7 6,2 5,4 6 6,2

E 9,2 8 5,8 8,2 8 7,8 5,8 8,2

F 8,6 8,2 8,8 9 8,6 8,2 8,8 9

G 6,6 6 5,4 5,2 5,4 5,6 8 5,6

H 6 6 6,6 6 8 8 6,6 7,2

Źródło: opracowanie własne.

podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wpływ doradców biznesowych 
na decyzje strategiczne badanych firm wydaje się złożony i niejednoznaczny. 
W zakresie wyceny renty innowacyjnej i poprawy potencjalnej rentowności 
planowanej innowacji nie odnotowano znaczącego wpływu doradców bizne-
sowych. Na jego niewielki poziom nie ma wpływu stopień doświadczenia 
przedsiębiorcy, który zwrócił się po wsparcie. Drobne korekty, których przed-
siębiorcy dokonywali w swoim postrzeganiu, zarówno w pozytywnym, jak 
i w negatywnym kierunku, nie zmieniły w żadnym z przypadków profilu 
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renty według przyjętej klasyfikacji34. Można przypuszczać, że jest to zwią-
zane z samym charakterem przedsięwzięć przedsiębiorczych, w których 
przedsiębiorca widzi okazję niedostrzeganą przez innych, co jest wynikiem 
posiadania przez niego wiedzy w jakiś sposób niedostępnej dla innych. 
W zakresie tej wiedzy, dotyczącej istoty przedsięwzięcia, wpływ doradców 
biznesowych nie jest widoczny. Można założyć, że rola doradców odnosiła się 
więc do techniki wdrażania przedsięwzięć, a nie do spraw związanych z ich 
strategicznym kształtowaniem.

Odmienne rezultaty uzyskano w odniesieniu do roli doradców w zakre-
sie zarządzania ryzykiem wynikającym z komercjalizacji innowacji. Tu 
widoczna jest ich rola polegająca na wsparciu w postaci dostarczenia praktycz-
nej specjalistycznej wiedzy, która wpływa na poszczególne obszary zarządza-
nia ryzykiem i w konsekwencji może obniżać postrzegany poziom ryzyka pro-
jektu. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują, że podejście firm do 
wsparcia, a w szczególności wsparcia otrzymanego w związku z projektami 
komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, różnią się w zależności od typu 
przedsiębiorstwa, etapu jego rozwoju, kompetencji i osobowości właściciela/
zarządzającego, wcześniejszych doświadczeń oraz sposobu postrzegania inno-
wacji, która ma być wdrożona. W odniesieniu do tego ostatniego kryterium 
badania wskazują na zróżnicowanie zachowań w zależności od typu postrze-
ganej renty innowacyjnej – tu rozpatrywane dwa skrajne przypadki renty: 
korzystnej i niekorzystnej.

Firmy, których projekty innowacyjne prezentują niekorzystny profil 
renty (kategorii oznaczonej na bazie podejścia Mazzarola i Rebaud35 jako 
śledź), działają według jednej z dwóch strategii. Pierwsza bazuje na zało-
żeniu, że przedsiębiorca zna i rozumie znacznie lepiej rynek, jego zagroże-
nia i szanse, dlatego jest w stanie wdrożyć nowe rozwiązanie samodzielnie, 
bez żadnej pomocy z zewnątrz. To podejście jest charakterystyczne dla firm 
o dobrej pozycji rynkowej, których sytuację charakteryzują stabilne wyniki 
oraz przyrostowe innowacje naśladowcze (firmy C i D). Druga jest stosowana 

34 Badania prowadzone przez zespół pod kierunkiem Mazzarola i Reboud udowodniły 
istnienie zależności pomiędzy profilem renty innowacji a sposobem zarządzania jej komer-
cjalizacją. Zob. Strategic innovation in Small Firms. an international analysis of innovation 
and Strategic decision Making in Small and Medium Sized enterprises, eds T. Mazzarol, 
S. Reboud, Edward Elgar, Cheltenham 2009.

35 T. Mazzarol, S. Reboud, customers as predictors of rent returns to innovation…
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w przypadku, gdy renta jest zbyt niska, aby inwestować większe zasoby 
w dane przedsięwzięcie, ale jednocześnie projekt jest dla przedsiębiorstwa 
cenny ze względu na możliwe do osiągnięcia korzyści pośrednie. W tym przy-
padku zauważalna jest tendencja do swego rodzaju „outsourcingu” komercja-
lizacji. 

Jednakże w przypadku, kiedy wysoka renta jest możliwa do uzyskania, 
wszystkie zasoby są angażowane, a do doradcy biznesowego firma zwraca się 
w celu pozyskania kompetencji, których sama nie posiada i które ocenia jako 
istotne, gdy chce się osiągnąć sukces. Doradca biznesowy wydaje się wówczas 
czymś w rodzaju przedsiębiorcy zastępczego, zapewniającego pokrycie obsza-
rów wiedzy, w których firmie brakuje kompetencji. Dotyczy to zatem przed-
sięwzięć o wysokiej rencie innowacyjnej (oznaczonej w badaniu jako mistrz), 
które są możliwe do osiągnięcia z innowacji o charakterze bardziej radykal-
nym, mających zasięg ponadkrajowy, a więc o wysokim potencjale ekspor-
towym. 

Pomimo małej próby analizowanych przypadków warto odnotować, że 
różnice w stopniu rozwoju kultury przedsiębiorczości w poszczególnych 
krajach wydają się mieć wpływ na wykorzystanie doradztwa biznesowego 
jako elementu strategii prowadzenia przedsiębiorstwa. Ten czynnik odnosi się 
zarówno do przypadków korzystnego, jak i niekorzystnego profilu renty 
potencjalnej innowacji. Podczas gdy firmy z krajów rozwijających się oraz  
rozwiniętych wykazują szereg podobieństw w podejściu do innowacji, 
widoczny jest zdecydowanie mniejszy wkład doradców biznesowych w proces 
decyzyjny firm z krajów rozwijających się. Wydaje się, że można to wiązać 
m.in. z występującym tam ograniczonym zaufaniem do podmiotów zewnętrz-
nych jako takich oraz z potencjalnymi słabościami sektora doradców bizneso-
wych, wynikającymi z jego mniej zaawansowanego poziomu rozwoju. Warto 
zauważyć, że największy wpływ doradców biznesowych został odnotowany 
w zakresie czynników proceduralnych, takich jak m.in. przygotowanie  
formalnego, pisemnego biznesplanu, w zakresie przygotowania spójnego 
modelu finansowego oraz uzyskania wszystkich potrzebnych zezwoleń.

Analiza wykazała dodatkowo, że im większy wpływ na niepowodze-
nie poprzednich innowacji miało ogólne nastawienie rynku docelowego, tym 
większą potrzebę współpracy z doradcą biznesowym odczuwał przedsiębiorca. 
Preferencje małych innowacyjnych firm dotyczące typu preferowanych usług 
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doradczych i formy współpracy z doradcą wydają się z kolei niezależne od 
ich wcześniejszych doświadczeń w zakresie komercjalizacji. Jednakże w ana-
lizowanych przypadkach można zauważyć, że potrzeba uzyskania wsparcia 
w obszarach, w których firmie brakowało kompetencji, wzrastała wraz z jej 
doświadczeniem w zakresie innowacyjności. 

Analiza rezultatów badań wskazuje, że istnieje potrzeba bardziej szcze-
gółowego rozpoznania relacji pomiędzy aktywnością doradców biznesowych 
a poziomem rozwoju otoczenia biznesowego oraz szeroko rozumianej kultury 
przedsiębiorczości. Elementy te wydają się wpływać na wykorzystanie usług 
doradców w przedsiębiorstwach. Natura tej relacji oraz jej siła powinny być 
istotnym składnikiem dalszych analiz i badań.
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summary

This paper examines the influence of business advisors on strategic decisions 
of innovative firms related to commercialization of business ideas. The study address 
research question on the influence of business advisors on risk-return screening. The 
approach concerning commercialization of business ideas (development and imple-
mentation of innovation) was chosen to be useful for the purpose of this analysis, as 
appropriate level of rent affect entrepreneurs’ decision on investment in particular 
innovation and the probability of its achievement. Through employment of rent-return 
diagnostic screening tool of innovation, the study investigates how firms take advan-
tage of outsourcing within the process. Authors seek to define support areas related 
to favourable and unfavourable rent profiles of planned innovations and how they 
affect innovation process management employed in SMEs. Results of the analysis 
suggest that business advisors have minor impact on innovation rent valuation and 
improvement, regardless experience of entrepreneur who turn for advice. However 
they play important role in risk management, but not necessarily by offering support 
of practical specialist knowledge. Firm’s approach to business advice changes depend-
ing on favourable and unfavourable rent profile of innovation the firm is willing to 
implement. Entrepreneurs from developed countries take greater advantage from 
cooperation with BA, which confirm the importance of mature entrepreneurial 
culture as well as business infrastructure.
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ModeLowe zachowanie Menedżera  
w procesie podejMowania decyzji  

w KonteKście roLi psychoLogii zarządzania

Czasy płynnej ponowoczesności to wyzwanie dla wszystkich. Także dla 
menedżerów – bez względu na to, z jaką organizacją są związani. Tworzy się 
nowy system znaczeń i wartości kierujących pracodawcami i pracownikami. 
Zmienia całokształt wymogów wobec zatrudnionych oraz poczucie stabilno-
ści i bezpieczeństwa jednostek oraz całych społeczności. W tej sytuacji każdy 
menedżer – bez względu na to, na jakim szczeblu zarządzania się znajduje – 
musi zdawać sobie sprawę z tego, że w mniejszym lub większym stopniu 
ponosi odpowiedzialność za kształt tego świata. Powinien znać sposoby 
zaszczepiania ludziom poglądów i wartości, umieć rozwijać ich charaktery 
i tworzyć spójną, zintegrowaną osobowość pracownika. Do tego konieczne 
jest dokładne zrozumienie ludzkiej natury – sposobów motywacji – a więc 
wiedza z psychologii, klucz do efektywnego zarządzania. 

Oczywiście truizmem jest stwierdzenie, że psychologia to interesująca, 
ważna i użyteczna dziedzina. Zajmuje się przecież ludzką naturą, próbując 
dociec tego, co dociera do ludzkiego umysłu, jak korzystać z jego zasobów, 
odkryć, dlaczego zachowujemy się tak, jak się zachowujemy. Odkrywanie 
przez psychologów procesów związanych z postrzeganiem i uwagą, uczeniem 
się i pamięcią, myśleniem, rozumowaniem i komunikowaniem się, a także 
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z motywacjami i emocjami, problemów różnic między ludźmi i czynników 
za nie odpowiedzialnych oraz poznawanie ogólnych zasad kierujących dzia-
łaniami jednostek pomaga w każdej dziedzinie życia. 

Z wiedzy i umiejętności psychologów korzystają lekarze, nauczyciele, 
prawnicy, sportowcy. Psycholodzy coraz częściej trafiają do wszystkich dzie-
dzin biznesu i handlu, uczestnicząc w sferach życia zawodowego obejmują-
cych dobór personelu, szkolenie, organizację pracy, ergonomię, zagadnienia 
związane z zarządzaniem i zadowoleniem z pracy, a także motywowanie. Są 
zatrudniani przez przedsiębiorstwa w celu zwiększenia wydajności pracy pra-
cowników. Psychologowie specjalizują się w funkcjonowaniu rynku, skupiają 
się nie tylko na takich zagadnieniach, jak reklama, zachowania konsumentów, 
badania rynkowe oraz promowanie nowych produktów na zmieniających się 
rynkach, ale przede wszystkim na sprawnym zarządzaniu ludźmi.

Samo rządzenie (celowo użyto tu tego słowa) tylko pozornie wydaje się 
czymś oczywistym. Umiejętnie rządzić to nie tylko wydawać polecenia. 
Oczywiście łatwiej jest rządzić temu, kim dobrze „zarządzano” już w dzie-
ciństwie – w domu rodzinnym i w szkole. Nie każdy miał jednak takie szczę-
ście, więc sztuki rządzenia często trzeba uczyć się w praktyce już w dorosłym 
życiu, pamiętając o tym, że sprawność w tej dziedzinie zależy nie tylko od 
kultury umysłowej, ale od atrybutów sytuacji decyzyjnej (układu zmiennych 
sytuacyjnych). 

Zwykłe odróżniamy zarządzanie i kierowanie ludźmi. Umiejętne kie-
rowanie sprzyja rozwojowi człowieka, jego talentów. Ten rozwój wymaga 
odpowiednich warunków, które powinno zagwarantować dobre zarządzanie. 
Jednak dobre zarządzanie wymaga zawsze odniesienia do celu, czyli do uzy-
skania efektywnego rozwiązania zaplanowanego zadania. Dlatego też zarzą-
dzanie (jak wspomniano już wyżej: pojmowane jako swoista sztuka) wymaga 
od kierującego znajomości ludzkiej natury – nie tylko procesów, które się 
w niej dokonują, ale również jej celu.

Samo kierowanie nie jest zwykłym przetwarzaniem zasobów natury 
na wytwory kultury. Ignacy Bocheński pisze: „Nie ulega bodaj wątpliwości, 
że o dobre życie człowieka nikt się zwykle nie troszczy poza nim samym”. 
Spełnienie osoby, określane w psychologii terminem samourzeczywistnienie, 
wymaga odwołania się do specyficznie osobowej zdolności do samostanowie-
nia. Wyjaśnienie tej zdolności, a więc zarysowanie psychologicznego modelu 
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samostanowienia, jest jednym z głównych zadań zarządzania. A specyfika 
zarządzania polega na tym, że obejmuje ono problem zarządzania ludźmi 
mającymi przed sobą konkretne cele, a nie tylko swój rozwój.

Człowiek jako jednostka jest zawsze podsystemem większej całości, 
która nań w rozmaity sposób oddziaływa. Reguluje swoje stosunki z otocze-
niem czasem odruchowo (instynktownie), ale częściej poprzez świadome dzia-
łanie. Praca jest jednym z podstawowych sposobów takiej regulacji stosun-
ków ze światem. W jej kontekście zarządzający musi postrzegać zarządzanych 
jako specyficzne sprawcze podmioty, których istotnymi cechami są celowość 
i planowość w podejmowanym działaniu, zdolność do samostanowienia 
i dążenie do spełnienia siebie. To spełnienie dokonuje się najczęściej właśnie 
dzięki menedżerom. 

Przedmiotem psychologii zarządzania jest szeroko rozumiana ludzka 
praca. W podręcznikach zarządzania obejmuje się uwagą proces zarządzania,  
czyli to wszystko, co należy robić, aby sprawnie i skutecznie osiągnąć efekt 
– zrealizować cele stojące przed przedsiębiorstwem. Natomiast w psycholo-
gii zarządzania obejmujemy uwagą wymiar podmiotowy: ludzkie działanie 
i specyficzny dla niego wysiłek woli.

Z pewnością inny jakościowo jest wysiłek człowieka, który poprzez 
swoje działanie przetwarza zasoby materialne na wytwory, a inny jest wysiłek 
kogoś, kto kieruje złożonym procesem pracy. Jednak obydwa wysiłki można 
udoskonalać. W procesie kierowania realizuje się zatem dwa dopełniające się 
cele. Po pierwsze: intensyfikuje się proces wytwarzania, produkuje się spraw-
niej i skuteczniej, co pozwala na sukces rynkowy. Po wtóre: kierując innymi, 
„przetwarza się” i – w ten sposób – wyczerpuje te zupełnie wyjątkowe „zasoby 
ludzkie”, które pozwalają na podejmowanie wysiłku. Wskazuje się często 
na konieczność dbałości o szeroko rozumiany rozwój pracownika w firmie. 
Rozwój ten jest – w kontekście funkcjonowania samej instytucji – warto-
ścią instrumentalną, która sprzyja osiąganiu wartości autotelicznych, tj. celów 
samej firmy.

W każdym z tych aspektów, a więc we własnym działaniu, które zwykle 
podlega działaniom kierowniczym innych osób, jak i w kierowaniu działaniem 
własnym oraz działaniem innych osób, w centrum uwagi znajduje się ludzka 
aktywność. Stąd pojawiają się pytania: Jak można ją rozumieć, a więc nie 
tylko opisać, ale też wyjaśniać? A także, jak należy tą aktywnością kierować?
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Odpowiedzią na nie jest psychologia zarządzania, która skupia się na 
motywacji, pozwalając na osiągnięcie określonych celów podsuwanych przez 
intelekt. Podejście psychologiczne dotyczące poznawczych czynności psy-
chicznych pozwala na opis warunków regulujących ludzką aktywność, choć 
gubiących źródło ludzkiej aktywności, czyli motywację. W konsekwencji 
poza polem zainteresowania musi znajdować się również osoba jako podmiot 
działania. Stąd postulat postrzegania tzw. aktywnego zarządzania, dostrzega-
jącego człowieka i na nim się skupiającego. 

W sztuce zwanej mądrym zarządzaniem istotne jest uświadomienie sobie 
tego, jak ludzki intelekt rozpoznaje przedmioty, które mogą stać się celami 
świadomego działania. Wiąże się z szeroko rozumianą problematyką moty-
wacji oraz przemyśleniem tego, w jaki sposób człowiek radzi sobie z osiąga-
niem zamierzonych celów i jakich używa sposobów czy też technik kierowa-
nia, aby swoje cele planowo osiągać. 

Sprawne działanie polega na umiejętności połączenia motywacji i inte-
lektu, który określa motywy inicjujące i ukierunkowujące działania. Jednak 
same motywy to zbyt mało. Ważne jest też umiejętne rządzenie, czyli takie 
panowanie nad procesem pracy, by ukierunkować i pobudzić pracowni-
ków poprzez określone cele (dobra, potrzeby, środki dla osiągnięcia dóbr). 
Organizowanie to takie zintegrowanie rozproszonych elementów w jeden nurt 
celowego działania, by osiągnąć określony cel. W literaturze psychologicz-
nej określa się to stylem kierowania ludźmi w organizacji, który zależy od 
miejsca, czasu i mentalności kierujących. 

Od wyboru właściwego stylu zależy osiągnięcie sukcesu i dlatego 
w końcu ubiegłego wieku przeprowadzono badania, które miały ustalić 
różnice pod względem stylu kierowania ludźmi pomiędzy dobranymi próbami 
polskich, austriackich i amerykańskich menedżerów.

Profesor Hofstede wysunął hipotezę, że styl kierowania ludźmi w orga-
nizacji zależy od zmiennej kulturowej, nazwanej przez niego dystansem 
wobec władzy (power distance). Zdefiniował ten konstrukt jako „stopień 
akceptacji przez społeczeństwo danego kraju zjawiska sprawiedliwego 
(równego) rozłożenia władzy w instytucjach i organizacjach”. Hofstede 
wysunął hipotezę, że w kulturach charakteryzujących się niskim dystansem 
wobec władzy podwładni oczekują, że ich przełożeni będą z nimi konsulto-
wać podejmowane decyzje, a jeżeli tak się nie dzieje, wówczas mogą ujawniać 
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niezadowolenie występujące w formie buntu lub strajku. Idealnym przełożo-
nym dla większości zatrudnionych w kulturach o niskim dystansie wobec 
władzy jest lojalny demokrata. W kulturach odznaczających się dużym dystan-
sem wobec władzy podwładni oczekują, że ich przełożeni będą przejawiać 
tendencję do zachowań autokratycznych. Idealnym przełożonym dla większo-
ści pracowników w takich kulturach jest życzliwy autokrata. W kulturach 
o średnim dystansie wobec władzy podwładni oczekują, że ich przełożeni 
będą skłonni konsultować z nimi niektóre z podejmowanych decyzji, ale pod-
władni wyrażają także gotowość do zaakceptowania autokratycznego stylu 
kierowania ze strony swoich menedżerów. Idealny przełożony dla większości 
zatrudnionych to pomysłowy demokrata. 

Uczeni podjęli próbę wykrycia kulturowych uwarunkowań stylu przy-
wództwa stosowanego przez polskich, austriackich i amerykańskich mene-
dżerów.

Wśród krajów przebadanych przez Hofstede’a przed rokiem 1990 Austria 
zajęła najniższą pozycję na skali dystansu wobec władzy. Stany Zjednoczone 
zostały zakwalifikowane do krajów o średnim dystansie wobec władzy. Kraje 
dawnego bloku wschodniego nie zostały włączone do tych badań prowadzo-
nych przez Hofstede’a. Niemniej przyjęto założenie, że Polska, o ile już nie 
jest, to jednak była krajem charakteryzującym się wysokim dystansem wobec 
władzy.

Menedżerowie, których badano, byli responsywni wobec kulturowych 
oczekiwań społeczeństwa, w którym żyli, zachowanie austriackich menedże-
rów było bardziej partycypacyjne, a zachowanie polskich menedżerów bar-
dziej autokratyczne niż zachowanie amerykańskich menedżerów. 

Aby wykryć różnice w stylu kierowania ludźmi pomiędzy menedżerami 
reprezentującymi trzy kultury, posłużono się modelem partycypacji decyzyj-
nej amerykańskich psychologów Vrooma i Yettona. 

Normatywny model partycypacji decyzyjnej Vrooma i Yettona określa 
wzorcowe (modelowe) zachowanie menedżera w procesie podejmowania 
decyzji (rozwiązywania problemów), w zależności od układu zmiennych sytu-
acyjnych (tzw. atrybutów sytuacji decyzyjnej). Autorzy tego modelu wska-
zują, który ze stylów podejmowania decyzji (tzw. stylów behawioralnych) jest 
najskuteczniejszy w określonych typach sytuacji decyzyjnej. W szczególno-
ści rozważają oni problem, jak zachowanie menedżera oddziałuje na jakość 
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decyzji oraz na akceptację decyzji przez podwładnych. Z decyzją o wysokiej 
jakości mamy do czynienia wówczas, gdy spośród możliwych sposobów roz-
wiązania danego problemu został wybrany ten, który jest najbardziej pożą-
dany dla skutecznej realizacji danego celu. Akceptacja decyzji odnosi się do 
motywacji podwładnych ukierunkowanej na efektywną realizację podjętej 
decyzji.

Vroom i Yetton zaproponowali pięć stylów behawioralnych, które stano-
wią kontinuum rozciągające się od zachowań autokratywnych (tj. braku par-
tycypacji podwładnych w procesie podejmowania decyzji), poprzez coraz to 
wyższe stopnie partycypacji aż do maksymalnego uczestnictwa podwładnych 
w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji poprzez poszczególne 
style behawioralne:

1. Menedżer sam rozwiązuje problem lub podejmuje decyzję, wykorzy-
stując do tego celu posiadane informacje.

2. Menedżer uzyskuje niezbędne informacje od swoich podwładnych, 
następnie sam decyduje o sposobie rozwiązania problemu. Zbierając od pod-
władnych dane, menedżer może, lecz nie musi, informować ich o istocie pro-
blemu. Rola podwładnych w rozwiązywaniu problemu polega tutaj na dostar-
czeniu niezbędnych informacji, a nie na generowaniu czy ocenie alternatyw-
nych rozwiązań.

3. Menedżer dyskutuje problem indywidualnie z niektórymi spośród 
podwładnych, uzys kuje ich opinie i sugestie. Następnie podejmuje decyzję, 
która może odzwierciedlać wpływ podwładnych lub nie odzwierciedla go.

4. Menedżer dyskutuje problem z podwładnymi jako grupą, uzysku-
jąc ich zbiorowe opinie i sugestie. Następnie podejmuje decyzję, która może 
odzwierciedlać wpływ podwładnych lub nie odzwierciedla go.

5. Menedżer dyskutuje problem z podwładnymi. Razem z nimi poszu-
kuje alternatywnych rozwiązań problemu, a następnie próbuje osiągnąć poro-
zumienie, którą z alternatyw wybrać. Nie narzuca grupie własnych rozwiązali, 
lecz skłonny jest do zaakceptowania i wprowadzenia w życie takiego rozwią-
zania, które uzyskało poparcie całej grupy.

Aby dopomóc menedżerowi w wyborze właściwego stylu podejmowania 
decyzji, Vroom i Yetton opracowali siedem zasad selekcji określonego stylu 
behawioralnego. Trzy spośród tych zasad mają na celu ochronę jakości decyzji, 
a pozostałe cztery wzmacniają akceptację decyzji ze strony podwładnych.
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W wyselekcjonowanych i odpowiednio ustrukturalizowanych sytuacjach 
decyzyjnych poddano systematycznej manipulacji siedem dychotomicznych 
(TAK/NIE) atrybutów sytuacji problemowej:

1. Atrybut wymaganej jakości: czy jakość decyzji odgrywa ważną rolę? 
(tzn. że spośród istniejących metod rozwiązania danego problemu należy 
wybrać metodę najefektywniejszą).

2. Atrybut kompetencji menedżera: czy menedżer dysponuje odpowied-
nią wiedzą, aby podjąć decyzję o wysokiej jakości?

3. Atrybut struktury problemowej: czy problem do rozwiązania jest 
dobrze ustrukturalizowany?

4. Atrybut wymaganej akceptacji: czy akceptacja decyzji przez pod-
władnych ma istotne znaczenie dla jej efektywnej realizacji?

5. Atrybut prawdopodobieństwa akceptacji: czy istnieje realna szansa, 
że w przypadku podjęcia decyzji przez menedżera będzie ona zaakceptowana 
przez jego podwładnych?

6. Atrybut zgodności celu: czy podwładni identyfikują się z celami orga-
nizacji, które będą zrealizowane w wyniku rozwiązania danego problemu? 

7. Atrybut konfliktu wśród podwładnych: czy wśród podwładnych 
może powstać konflikt na tle preferowanych sposobów rozwiązania danego 
problemu?

W badaniach zastosowano metodę diagnozy preferowanych stylów 
podejmowania decyzji, która zawierała opis trzydziestu sytuacji decyzyjnych, 
wyselekcjonowanych przez Vrooma, Yettona i Jago z kilkuset faktycznych 
opisów sytuacji decyzyjnych. 

Badanych menedżerów poproszono o uważne zapoznanie się z każdą 
sytuacją decyzyjną oraz wybranie, ich zdaniem, odpowiedniego stylu beha-
wioralnego dla każdej sytuacji decyzyjnej – spośród zestawu pięciu stylów 
podejmowania decyzji, stanowiących kontinuum rozciągające się od zacho-
wań wysoce autokratywnych do zachowań wysoce partycypacyjnych.

Badania przy użyciu tej metody zostały przeprowadzone w Polsce na 
przełomie lat 1988/89, tj. u schyłku istniejącego w Polsce systemu władzy tota-
litarnej oraz systemu nakazowego w ekonomii. Badaniami objęto 146 polskich 
menedżerów, 891 austriackich oraz 2631 amerykańskich.

Polscy menedżerowie zostali dobrani i porównani ze swoimi odpowiedni-
kami spośród menedżerów austriackich i amerykańskich. Proces owego doboru 
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porównywalnych grup badanych menedżerów został dokonany na podsta-
wie tych zmiennych, które, jak to ujawniły wcześniejsze wyniki badań, mają 
wpływ na styl kierowania ludźmi. Należą do nich: płeć, wiek, rodzaj pełnio-
nej funkcji kierowniczej oraz szczebel zarządzania. Z dalszej analizy badaw-
czej zostało wyłączonych 55 polskich menedżerów, gdyż nie udało się dla nich 
znaleźć odpowiedników w próbie amerykańskich i austriackich responden-
tów. W efekcie uzyskano 91 triad badanych menedżerów podobnych do siebie 
(w obrębie danej triady) pod względem wszystkich znanych czynników wywie-
rających wpływ na styl kierowania ludźmi, z wyjątkiem zmiennej kulturowej.

Przeciętny wiek badanych menedżerów w każdej z porównywanych grup 
wynosił 42 lata. W każdej grupie menedżerów składającej się z 91 osób odno-
towano cztery kobiety. W obrębie każdej z trzech analizowanych grup 64% 
badanych menedżerów pełniło funkcję kierownika wydziału lub działu, 12% 
respondentów deklarowało, że pełni funkcję dyrektora naczelnego lub jego 
zastępcy. Pozostały odsetek badanych menedżerów był zatrudniony na niż-
szych szczeblach zarządzania. Wystąpiło także zróżnicowanie badanych osób 
pod względem rodzaju pełnionej funkcji kierowniczej. W obrębie każdej ana-
lizowanej grupy menedżerów 34% ogółu respondentów pełniło funkcje zarzą-
dzania produkcją, 38% badanych podawało, że pełni ogólne funkcje zarządza-
nia (np. w dziale organizacji kadr itp.). Pozostała część respondentów pełniła 
inne (poza wcześniej wymienionymi) funkcje zarządzania.

Porównywanie parami badanych grup menedżerów przy użyciu testu 
Duncana ujawniło szereg istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami.

Pierwsza, bardzo istotna różnica odnosi się do częstości stosowa-
nia określonego stylu behawioralnego w procesie podejmowania decyzji. 
Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała, że polscy menedżerowie są 
najbardziej autokratyczni, austriaccy są najbardziej partycypacyjni, a amery-
kańscy plasują się pośrodku.

Ostateczny, zbiorczy wynik, odnoszący się do średniego poziomu party-
cypacji, wskazuje, że menedżerowie austriaccy są znacząco bardziej partycy-
pacyjni niż amerykańscy, którzy są z kolei znacząco bardziej partycypacyjni 
niż polscy. Analiza rozkładu wyników w zakresie średniego poziomu partycy-
pacji ujawniła, że przeciętny (mediana) austriacki menedżer jest bardziej par-
tycypacyjny niż 89% ogółu polskich menedżerów. Przeciętny amerykański 
menedżer jest bardziej partycypacyjny niż 73% ogółu polskich respondentów.
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Nie wnikając w szczegółową analizę takich operacji statystycznych, jak 
np. analiza wariancji (metodą ANOVA), można stwierdzić, że rezultat tych 
badań pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

1. W porównywalnych próbach badanych menedżerów austriaccy 
respondenci okazali się najbardziej partycypacyjni, polscy – najbardziej auto-
kratyczni, a amerykańscy – zajęli pozycję pośrednią. Wykryto, że zachowa-
nie austriackich menedżerów jest w najwyższym stopniu zgodne ze wskaza-
niami wspomnianego wcześniej normatywnego modelu partycypacji decyzyj-
nej Vrooma i Yettona, a zachowanie polskich menedżerów – w stopniu naj-
niższym.

2. Polscy respondenci, w przeciwieństwie do austriackich i amery-
kańskich, są bardziej partycypacyjni wówczas, gdy znaczenie rozwiązywa-
nej sytuacji problemowej jest dla organizacji niewielkie. Z kolei austriaccy 
respondenci, w przeciwieństwie do polskich i amerykańskich, są bardziej par-
tycypacyjni w sytuacjach konfliktowych wśród podwładnych.

3. Na szczególną uwagę zasługuje wynik badań wskazujący, że zacho-
wanie austriackich menedżerów odznacza się tendencją do konfrontacji 
sytuacji konfliktowej wśród podwładnych (conflict-confronting-behavior). 
Natomiast zachowanie amerykańskich i polskich menedżerów charakteryzuje 
się tendencją do unikania sytuacji konfliktowej wśród podwładnych. Można 
z tego wysnuć wniosek, że zachowanie austriackich menedżerów jest bardziej 
zgodne z postulatami modelu Vrooma i Yettona, którzy traktują proces par-
tycypacji podwładnych w podejmowaniu decyzji jako skuteczny instrument 
artykułowania różnych punktów widzenia, ujawniania sytuacji konfliktowych 
oraz poszukiwania sposobów ich rozwiązywania.

Odkrycie, że amerykańscy i polscy menedżerowie w sytuacji konflikto-
wej wśród podwładnych przejawiają tendencję do zachowań autokratycznych, 
można zinterpretować w ten sposób, że uważają oni, iż grupowe podejmowa-
nie decyzji w sytuacji konfliktu jest niewskazane, gdyż spotkanie grupowe 
może doprowadzić do narastania rozbieżności co do preferowanych sposobów 
rozwiązania danego problemu, a tym samym do spotęgowania się już istnie-
jącej sytuacji konfliktowej.

Kultura austriacka jest specyficzna pod wieloma względami. Do owej 
specyfiki kulturowej należy bez wątpienia fenomen ekonomicznego i spo-
łecznego partnerstwa (wirtschafts- und Sozialpartnerschaft albo economic 
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and social partnership), który może być w części odpowiedzialny za wykrytą 
przez nas tendencję do partycypacyjnych zachowań ze strony austriackich 
menedżerów.

Fenomen ekonomicznego i społecznego partnerstwa znajduje swój wyraz 
w formalnie i nieformalnie istniejących grupach reprezentujących robotników, 
pracodawców, farmerów i inne warstwy społeczne. Grupy te w trakcie niefor-
malnych spotkań negocjują w szczególności relacje płacowo-cenowe, poszu-
kując rozsądnych kompromisów. Mimo że system ten funkcjonuje na zasadzie 
dobrowolności i nie jest prawnie usankcjonowany, to jednak stanowi on sku-
teczny mechanizm wypracowania konsensusu w zakresie relacji płacowo- 
-cenowych oraz wspólnych działań minimalizujących straty ekonomiczne 
wynikające z niezadowolenia poszczególnych grup i warstw społecznych.

Można zaryzykować stwierdzenie, że w konsekwencji funkcjonującego 
w Austrii systemu ekonomicznego i społecznego partnerstwa przeciętna liczba 
dni roboczych straconych z powodu strajków (na 1000 zatrudnionych) wynio-
sła w Austrii w okresie od 1970 do 1990 roku tylko 6 dni. Dla porówna-
nia, liczba dni straconych z powodu akcji strajkowych (na 1000 zatrudnio-
nych) wyniosła w analogicznym okresie w Niemczech 40 dni, w Japonii – 64, 
w Szwecji – 116, we Francji – 145, w USA – 225, w Hiszpanii – 708 i we 
Włoszech – 1042.

Fenomen ekonomicznego i społecznego partnerstwa jest rodzajem normy 
etycznej, która funkcjonuje także poza obszarem regulacji płacowo-cenowych. 
Wyraża się on w bardziej zgeneralizowanej postawie skłaniającej do akcepto-
wania tezy, że więcej dobrego można osiągnąć poprzez wymianę poglądów, 
szeroko pojmowane zaangażowanie w rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 
oraz wypracowanie konsensusu i strategii wspólnych działań.

Wyniki badań sugerują, że ekonomiczne i społeczne partnerstwo znaj-
duje wyraz także w stylu zarządzania ze strony austriackich menedżerów. 
W interakcjach z podwładnymi przejawiają oni silną tendencję do stosowania 
partycypacyjnego stylu kierowania ludźmi jako skutecznej metody osiągania 
kompromisu oraz rozwiązywania zaistniałych sytuacji konfliktowych.

Próba polskich menedżerów składała się z osób o relatywnie długim 
stażu pracy na stanowisku kierowniczym. Została powołana do pełnienia 
funkcji kierowniczej jeszcze w okresie (nieistniejącego już dziś w Polsce) 
systemu władzy totalitarnej oraz gospodarki nakazowej. Współwystępowanie 
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w minionym okresie takich czynników, jak centralne planowanie przedsię-
wzięć gospodarczych, dyrektywny styl sprawowania władzy (poprzez system 
odgórnych poleceń), przerost biurokracji oraz pasywne zachowanie pracow-
ników, przyczyniało się do kreowania menedżerów zachowujących się w taki 
sam sposób, w jaki sami byli traktowani, tzn. w sposób wysoce autokratyczny.

Polscy menedżerowie zdają się stosować w praktyce kierowania ludźmi 
model partycypacji nastawiony na relacje interpersonalne (Human relations 
Model of Participation). Polscy menedżerowie, doceniając znaczenie dobrych 
relacji z podwładnymi, chcieli niejako stworzyć podwładnym wrażenie, że 
w procesie podejmowania decyzji biorą pod uwagę ich opinie i preferencje. 
Jednak wpływ podwładnych na podejmowane decyzje ograniczał się do spraw 
drugorzędnych, trywialnych i mało istotnych.

Sytuacja w Polsce od czasu prowadzonych badań zmieniła się. 
Sprawowanie władzy za pomocą odgórnych nakazów i poleceń odeszło 
w przeszłość. Wywieranie wpływu na zachowanie podwładnych nie może się 
opierać wyłącznie na środkach przymusu. Pracownicy mają obecnie znacznie 
większy wpływ na to, co dzieje się w ich miejscu pracy, oraz coraz większe 
oczekiwania, że ich interes i preferencje będą przez kierownictwo firmy brane 
pod uwagę. Wynika z tego wniosek, że współcześni menedżerowie nie mogą 
efektywnie sprawować funkcji kierowniczej, stosując tradycyjne metody auto-
kratycznego zarządzania.

Wydaje się, że powodzenie polskich reform w okresie przechodzenia 
od systemu gospodarki nakazowej do systemu gospodarki rynkowej wymaga 
w praktyce zarządzania firmą stosowania partycypacyjnego stylu kierowa-
nia ludźmi, zgodnego z modelem efektywnego spożytkowania możliwo-
ści podwładnych, gdyż model ten stanowi istotę mechanizmu partycypacji. 
Oczywiście to, w jaki sposób organizacje gospodarcze oraz ich menedżerowie 
zareagują na ogromne zmiany zachodzące w Polsce związane m.in. z decen-
tralizacją ośrodków władzy, powinno być przedmiotem dalszych badań.

Podejmując próbę interpretacji danych odnoszących się do próby ame-
rykańskich menedżerów, wzięto pod uwagę relatywnie wysoką heteroge-
niczność kulturową Stanów Zjednoczonych w ogóle, a praktyki zarządzania 
w szczególności.

Wykazując największe odchylenie standardowe pod względem śred-
niego poziomu partycypacji, próba amerykańskich respondentów stanowi 
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mieszaninę autokratycznie i partycypacyjnie zorientowanych menedże-
rów. Występując łącznie, amerykańscy respondenci zajęli pozycję pośrednią 
pomiędzy autokratycznie zorientowanymi polskimi menedżerami i partycy-
pacyjnie nastawionymi austriackimi respondentami.

Jeden z rezultatów wcześniejszych badań dowodzi, że heterogeniczność 
kulturowa sprzyja wytworzeniu się normy nakłaniającej do współdziałania. 
Na podstawie cytowanych badań można by oczekiwać, że amerykańscy mene-
dżerowie będą bardziej zorientowani na stosowanie w praktyce zarządzania 
stylu partycypacyjnego aniżeli austriaccy czy polscy, gdyż te dwie ostatnie 
grupy respondentów reprezentują kraje o większej homogeniczności kulturo-
wej. Wniosek ten znajduje uzasadnienie w przypadku analizy porównawczej 
amerykańskich i polskich menedżerów, lecz nie potwierdza go wynik analizy 
porównawczej respondentów austriackich i amerykańskich. Ważną rolę w ten-
dencji do stosowania partycypacyjnego stylu kierowania przez austriackich 
menedżerów odgrywa, dyskutowany już wcześniej, austriacki fenomen eko-
nomicznego i społecznego partnerstwa.

Warto zaznaczyć, że istnieją pewne przesłanki wskazujące, że mene-
dżerowie amerykańscy ujawniają ostatnio w praktyce zarządzania ludźmi 
wyraźną tendencję do stosowania partycypacyjnego stylu kierowania. 
Podobnie jak w przypadku polskich menedżerów, występujące trendy w stylu 
kierowania stosowanym przez amerykańskich menedżerów powinny być 
poddane dalszym badaniom.

Przykład powyższych badań przytoczono nie bez powodu. Otóż ludz-
kość stoi obecnie przed szerokimi, nowymi możliwościami. Jest to dla niej 
taka szansa, jakiej chyba nigdy dotąd nie miała, ale świat współczesny nie 
zawsze jest przyjazny człowiekowi. Niesie nowe, nieznane do tej pory zagro-
żenia i problemy. Do tego, by z nimi sobie radzić w każdej sytuacji, niezbędna 
jest wiedza psychologiczna. W związku z tym warto pamiętać, iż psycholo-
gię zarządzania należy postrzegać nie tylko jako samą wiedzę o zarządzaniu, 
a więc o tym, jak osiągać cele firmy, ale także jako wiedzę o ludziach, ich 
przedmiotowym i podmiotowym działaniu. 
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summary

Times of postmodernism are a challenge to everyone, including managers. 
Every manager should know how to introduce people to values and opinions, be 
able to develop their characters and create the coherent and integrated employee’s 
personality. Good leadership always requires reference to the objective, to effective 
solution of planned task. The leadership style depends on a cultural variable referred 
to as a “power distance”. In cultures with a low power distance an ideal supervisor 
for most workers is a loyal democrat. In cultures with a high power distance this 
is “friendly autocrat”. The elaboration contain the presentation results of research 
of Polish, Austrian and American managers. The American and Polish respondents 
managers tend towards autocratic behaviors, but now political and economical situa-
tion in Poland has changed. The modern managers Carnot effectively per form their 
managerial function applying traditional methods of autocratic leadership.
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wprowadzenie

Mimo rozwoju nauki o przedsiębiorczości kluczowe i zarazem najcie-
kawsze pytania z tej dziedziny nadal zostają bez jednoznacznych odpowiedzi. 
Jedno z podstawowych i często zadawanych pytań brzmi: w jaki sposób 
zwykły pomysł czy idea stają się gotową koncepcją biznesową i dlaczego nie-
które osoby z łatwością identyfikują różne możliwości rynkowe, a inne tego 
nie potrafią. Odpowiedź na pewno nie jest prosta, a jej poszukiwanie kompli-
kuje jeszcze bardziej i tak już złożoną i multidyscyplinarną dziedzinę wiedzy, 
jaką jest przedsiębiorczość. Lektura czołowych czasopism z zakresu przedsię-
biorczości, takich jak „Entrepreneurship Theory and Practice”, „Journal of 
Business Venturing”, oraz publikacji wydawanych przez academy of 
Management skłania do odpowiedzi, że kluczem mogą być sposobności przed-
siębiorcze2 (opportunities). Rozumiane są one najczęściej, cytując za Shanem 

1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 
podstawie decyzji numer DEC 2011/01/D/HS4/01956.

2 Szerzej o rozważaniach definicyjnych i znaczeniowych: A. Kurczewska, od pomysłu 
do przedsięwzięcia – koncepcja sposobności przedsiębiorczych, „Przegląd Organizacji” 2011, 
nr 5.
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i Venkataraman, jako „sytuacje, w których nowe dobra, usługi, materiały czy 
metody organizacyjne mogą zostać sprzedane po cenie wyższej niż cena ich 
produkcji”3. 

Jak stwierdzają Eckhardt i Shane, współczesna przedsiębiorczość 
wymaga teorii opierających się na koncepcji sposobności i jednostek, które 
mogą na nie „oddziaływać”4. Rozległa dyskusja na temat sposobności przed-
siębiorczych dowodzi, że jest to zagadnienie wieloaspektowe, bo dotyczące 
zarówno jednostki, jak i obecne w wymiarze społecznym, dotyczące czło-
wieka i jego otoczenia. Spory naukowe toczą się wokół problemu obiektyw-
ności i natury sposobności przedsiębiorczości, ich źródeł, determinant oraz 
sposobu identyfikowania (Sposobności są odkrywane czy tworzone? Powstają 
w wyniku racjonalnego myślenia, są efektem podejmowanych działań czy 
procesu poznawczego?). Dominują dwa podejścia do koncepcji sposobności 
traktujące je: jako zespół kompetencji przedsiębiorcy umożliwiający identyfi-
kację, ocenę i eksploatację sposobności oraz jako wielofazowy proces. W arty-
kule dyskusji zostanie poddane w większym stopniu drugie z podejść. I choć 
procesowe ujęcie interakcji sposobności i jednostki było przedmiotem wielu 
badań (na przykład na gruncie teorii strukturacji5 oraz uczenia organizacyj-
nego6), wciąż zbyt mało uwagi poświęca się według Grégoire’a i in. samemu 
procesowi identyfikacji sposobności przez jednostkę 7. Tym samym cały czas 
nie wiadomo, w jaki sposób zachodzi proces przedsiębiorczy, a idea staje się 
sposobnością. Większość badań skupia się na wybranym aspekcie procesu 

3 S. Shane, S. Venkataraman, the Promise of entrepreneurship as a Field of research, 
„The Academy of Management Review” 2000, 25 (1), s. 220. 

4 J.T. Eckhardt, S.A. Shane, opportunities and entrepreneurship, „Journal of 
Management” 2003, 29 (3), s. 333–349. 

5 Y. Sarason, T. Dean, J.F. Dillard, entrepreneurship as the nexus of individual and op-
portunity: a structuration view, „Journal of Business Venturing” 2006, 21, s. 286–305.

6 Szerzej: G.T. Lumpkin, B.B. Lichtenstein, the role of organizational learning in 
the opportunity – recognition Process, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2005, July, 
Vol. 29, s. 421–430.

7 Szerzej: R. Baron, opportunity recognition as Pattern recognition: How entrepreneurs 
„connect the dots” to identify new business opportunities, „Academy of Management 
Perspectives” 2006, 20, s. 104–119; R. Mitchell, L. Busenitz, T. Lant, P. McDougall, E. Morse, 
J.B. Smith, toward a theory of entrepreneurial cognition: rethinking the People Side of 
entrepreneurship research, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2002, 27 (2); C. Gaglio, 
the role of Mental Simulations and counterfactual thinking in the opportunity identification 
Process, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2004, 28 (6), s. 533–553.
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przedsiębiorczego, na przykład stronie kognitywnej procesu8 lub roli sieci spo-
łecznych9 albo wiedzy jako antecedencji sposobności10. Tymczasem pełne 
rozumienie procesu przedsiębiorczego wymaga bardziej spójnego spojrzenia 
i bardziej zaawansowanej teorii sposobności przedsiębiorczych11.

Celem artykułu jest przegląd wybranych modeli opisujących proces 
przedsiębiorczy w sposób jak najbardziej holistyczny, w których czołową kon-
cepcją wyjaśniającą stały się sposobności przedsiębiorcze. Należą do nich: 
model przedsięwzięcia przedsiębiorczego Bhave’a, model procesu przedsię-
biorczego Shane’a, teoria identyfikacji i rozwoju sposobności Ardichviliego 
i in. Modele te pokazują rolę sposobności w procesie przedsiębiorczym. 
Zostały wybrane ze względu na różnorodność podejścia badawczego.

1. Koncepcja przedsiębiorczości jako procesu

Dotychczasowe badania z zakresu przedsiębiorczości w przeważający 
sposób skupiają się na indywidualnych determinantach procesu identyfika-
cji sposobności, podczas gdy przedstawianie samego procesu w ujęciu mode-
lowym wciąż należy do rzadkości12. Większość autorów wyraźnie podkre-
śla jednak procesowy charakter przedsiębiorczości. Na przykład Stevenson 
i Jarillo definiują ją jako proces, w którym jednostki – samodzielnie lub 
będąc wewnątrz organizacji – podążają za sposobnościami, niezależnie od 
zasobów, które w danym momencie posiadają13, z kolei Morris rozumie ją 
jako proces służący powstaniu nowych wartości, będący wynikiem wyko-
rzystania sposobności przedsiębiorczych i polegający na stworzeniu nowej 

8 R.P. Singh, entrepreneurial opportunity recognition through social networks, Garland 
Pub., New York 2000.

9 Szerzej: S.A. Shane, Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportuni-
ties, „Organization Science” 2000, 11, s. 448–469.

10 A. Ardichvili, R. Cardozo, S. Ray, a theory of entrepreneurial opportunity identifica-
tion and development, „Journal of Business Venturing” 2003, 18 (1), s. 105–123.

11 S. Tegtmeier, Further creation of Know-how in the opportunity recognition Process, 
Proceedings of ICSB Conference, Stockholm,15–18 June 2011.

12 H.H. Stevenson, J.C. Jarillo, a paradigm of entrepreneurship:entrepreneurial manage-
ment, „Strategic Management Journal” 1990, 11, s. 23.

13 M.H. Morris, entrepreneurial intensity, Quorum Books, Westport, London 1998, s. 16.
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kombinacji zasobów14. Jak zauważa Nawojczyk, nie powinno się traktować 
przedsiębiorczości jako zjawiska, które się zdarza, ale jako proces mający 
początek oraz poszczególne fazy. Przedstawienie przebiegu procesu przed-
siębiorczego jest jednak szczególnie trudne z uwagi na jego: dynamikę, holi-
styczność, wyjątkowość, nieciągłość, zmienność, inicjowanie wolą jednostki, 
zależność od wielu zmiennych i dużą wrażliwość na zmiany ich wartości15 .

Proces przedsiębiorczy (venture creation) jest procesem konceptualiza-
cji i działania16. Rozpoczyna się od identyfikacji idei i przebiega poprzez fazę 
identyfikacji, rozwoju i oceny oraz wdrożenia lub odrzucenia sposobności. Od 
zwykłego pomysłu na biznes różni sposobność przedsiębiorczą jej atrakcyj-
ność, wstępna pozytywna ocena wykonalności oraz wartość. Dlaczego jednak 
spośród wielu pomysłów wyjątkowe i atrakcyjne wydają się tylko niektóre? 
I dlaczego tylko niektóre z tych pomysłów są wdrażane w życie? Esencją spo-
sobności jest jej eksploatacja. Brak wdrożenia w życie zaprzecza jej wykonal-
ności i atrakcyjności. Wśród elementów kształtujących eksploatację sposob-
ności i wpływających na nią można wyróżnić te niezależne od jednostki (czyli 
jej otoczenie społeczno-gospodarczo-kulturalne tworzące odpowiednie 
warunki lub nie tworzące ich), a także związane z jednostką i posiadanymi 
przez nią zasobami (wiedzą, kapitałem, kompetencjami, sieciami, w których 
funkcjonuje) oraz doświadczeniami. Ważnym elementem jest również czas 
i miejsce, sposobność nie jest raczej konstrukcją uniwersalną, jest najczęściej 
atrakcyjna i możliwa do wdrożenia w danych okolicznościach – określonej 
lokalizacji geograficznej i czasie.

Zakładając, że przedsiębiorczość jest procesem, w którym sposobno-
ści odgrywają decydującą rolę, proces ten można dzielić na kolejne fazy. Na 
pewno fazy te obejmują identyfikację sposobności i ich rozwój poprzez doko-
nywanie oceny, a także eksploatację. Fazy te mogą następować kolejno, rów-
nolegle, jak i dowolnie mieszać się17. 

14 B. Bjerke, C. Hultman, entrepreneurial Marketing. the Growth of Small Firms in the 
new economic era, Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton (MA, USA) 2002.

15 C.L. Shook, R.L. Priem, McGee, Venture creation and the enterprising individual: 
a review and synthesis, „Journal of Management” 2003, 29 (3), s. 379–399.

16 Szerzej: P. Kyrö, A. Kurczewska, A. Moisala, opportunities in the process of becoming 
an entrepreneur, Proceeding of ESU Conference, Sevilla, September 2011.

17 J.T. Eckhardt, S.A. Shane, opportunities…
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identyfikacja sposobności. Spośród wielu różnych, często chaotycz-
nych, nieusystematyzowanych, niepowiązanych pomysłów czy idei jednostka 
w danym momencie identyfikuje sposobność. Dzieje się tak dzięki wykry-
ciu dynamiki zależności między tymi pomysłami oraz ich możliwego wza-
jemnego oddziaływania. To wykrycie może być efektem zdobycia informa-
cji (również jako efekt asymetrii informacji), być rozwiązaniem konkretnego 
problemu lub zaspokojeniem konkretnej potrzeby, może nastąpić w wyniku 
oddziaływania otoczenia, ale także być rezultatem procesów kognitywnych 
zachodzących w jednostce. Identyfikacja sposobność nie musi prowadzić do 
realizacji przedsięwzięcia będącego jej przedmiotem. Tylko niektóre z pomy-
słów stają się sposobnościami, z których nie każda kończy się eksploatacją. 
Sposobność często rozumiana jest jako efekt zmiany. Eckhardt i Shane roz-
patrują więc sposobność z perspektywy nierównowagi18. Identyfikacja spo-
sobności może być spowodowana przez dwa rodzaje czynników: zewnętrzne 
(będące właśnie efektem nierównowagi, zarówno na szczeblu makro-, jak 
i mikroekonomicznym) i wewnętrzne (będące rezultatem procesów kognityw-
nych zachodzących w jednostce). Sposobności mogą wywodzić się z obiek-
tywnych faktów, a także z subiektywnych konstrukcji będących rezultatem 
percepcji19. Mogą być owocem celowego i zaplanowanego aktywnego poszu-
kiwania lub rezultatem przypadku, być efektem rozumowania o charakterze 
dedukcji, indukcji, jak i abdukcji, mogą mieć charakter liniowy i nieliniowy20.

rozwijanie i ocena sposobności. Kiedy sposobność jest zidentyfiko-
wana (lub równocześnie z fazą identyfikacji), rozpoczyna się proces jej roz-
wijania i oceny atrakcyjności w celu przyszłego wdrożenia. Ewaluacja może 
mieć charakter ustrukturyzowany lub nieustrukturyzowany, świadomy lub 
podświadomy, formalny i nieformalny. Może opierać się na myśleniu kontr-
faktycznym (myślenie na przekór faktom), refleksyjności albo stymulacjach 
umysłowych.

18 G.A. Alsos, V. Kaikkonen, opportunity recognition and prior knowledge: a study of 
experienced entrepreneurs, NCSB Conference, 13th Nordic Conference on Small Business 
Research 2004.

19 Szerzej o różnorodności procesu identyfikacji sposobności: P. Kyrö, A. Kurczewska, N. 
Osei-Bonsu, different approaches to opportunity process and their consequences for teaching 
practice, Proceedings of ICSB Conference, Stockholm, 15–18 June 2011.

20 W. Gartner, a conceptual framework for describing the phenomenon of new venture 
creation, „Academy of Management Review” 1985, 10 (4), s. 696–706.
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eksploatacja sposobności. W zależności od wyników oceny atrakcyjno-
ści i wykonalności sposobności jest ona wdrażana lub odrzucana, czyli zapada 
decyzja o fizycznej realizacji przedsięwzięcia.

Jedną z pierwszych prób ujęcia czynności, które prowadzą do podjęcia 
się nowego przedsięwzięcia, w proces wykonał Gartner21. Według niego two-
rzenie nowych przedsięwzięć oznacza „organizowanie nowych organizacji”, 
czyli łączenie do tej pory odrębnych działań w logiczną całość przynoszącą 
konkretne wyniki. Zrozumienie tego procesu wymaga analizy czterech jego 
wymiarów (rysunek 1): jednostki, która się angażuje w proces, otoczenia (czyli 
sytuacji, w której jednostka się znajduje i która na nią wpływa), organizacji 
(rodzaju przedsięwzięcia) i samego procesu (rodzaju podejmowanych akcji). 
Jednostki rozpatrywane są pod kątem zarówno charakterystyk psychologicz-
nych je wyróżniających (przede wszystkim wyższej potrzeby osiągnięć, kon-
troli i skłonności do ryzyka), jak i informacji dodatkowych (na przykład wiek, 
płeć, wykształcenie, doświadczenie). Wymiar procesowy modelu podkreśla 
dynamiczny charakter działań przedsiębiorcy, do których zalicza się między 
innymi akumulację zasobów, produkcję i budowanie organizacji. Elementami 
otoczenia wpływającymi na podejmowanie przedsięwzięć są w modelu: 
dostępność do kapitału, dostępność dostawców, bliskość uniwersytetów, 
jakość zasobów ludzkich itp. Według Gartnera zaprezentowany model jest 
kalejdoskopem, instrumentem umożliwiającym analizowanie bardzo zróżnico-
wanych ścieżek tworzenia nowych przedsięwzięć, pokazującym jednocześnie 
złożoność zjawiska i interakcji między poszczególnymi wymiarami modelu. 
Jednym z ważniejszych wniosków płynących z prac Gartnera jest to, że przed-
siębiorcy nie mają zbiorowego portretu cech osobowościowych i nie zachowują 
się w ten sam sposób, realizując nowe przedsięwzięcia. Tym samym Gartner 
podważa osobowościowy nurt badań nad przedsiębiorczością22, akcentując róż-
norodność i bogactwo zjawiska przedsiębiorczości. Prace Gartnera uważane są 
za początek rozwoju podejścia behawioralnego do przedsiębiorczości.

21 W nurcie tym, w istotnym stopniu czerpiąc z dorobku psychologii, rozwijana była kon-
cepcja znaczenia cech charakteru i osobowości przedsiębiorcy. Doszukiwano się wpływu oto-
czenia społeczno-kulturowego na przedsiębiorcę oraz określano cechy jego charakteru i osobo-
wości. 

22 M.P. Bhave, a process model of entrepreneurial venture creation, „Journal of Business 
Venturing” 1994, 9 (3), s. 223–242.
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2. wybrane modele procesu przedsiębiorczego związane z koncepcją 
sposobności przedsiębiorczych

Model Bhave’a. Bhave przedstawił proces rozpoczynania działalności 
w oparciu o pojęcie sposobności23 już w 1994 roku, kiedy problematyka spo-
sobności nie stanowiła głównego nurtu badań nad przedsiębiorczością. 
Sposobności to jeden z elementów procesu przedsiębiorczego, służący do 
wyodrębnienia pomysłu biznesowego, któremu towarzyszą kolejne etapy: 
powstania technologii, organizacji–tworzenia i wymiany. Bhave opisuje ten 
proces jako fizyczny, iteracyjny, nieliniowy, konceptualny i oparty na infor-
macji zwrotnej. W interpretacji Bhave’a sposobność jest pomysłem (ideą) pro-
wadzącym do koncepcji biznesowej. Droga ta ma charakter fazowy. Jej prze-
bieg Bhave starał się odtworzyć na podstawie badań na grupie przedsiębior-
ców z regionu Nowego Jorku, pytając ich, w jaki sposób rozpoczęli swój 
biznes. Badania zaowocowały dwiema ścieżkami procesu przedsiębiorczego 
opartego na identyfikacji sposobności: jedną stymulowaną zewnętrznie, drugą 
wewnętrznie (rysunek 2). W przypadku procesu inicjowanego zewnętrznie 
decyzja o rozpoczęciu nowego przedsięwzięcia poprzedza identyfikację spo-
sobności (czyli jednostka eksploruje i wybiera sposobności ze świadomością 
chęci bycia przedsiębiorcą), podczas gdy w procesie stymulowanym 

23 B. Reitan, where do we learn that entrepreneurship is feasible, desirable and/or pro-
fitable? – a look at the process leading to entrepreneurial potential, 1997, www.usasbe.org/
knowledge/proceedings/1997/P009Reitan.PDF (18.08.2011).
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wewnętrznie identyfikacja sposobności wyprzedza intencje24. Według badań 
Bhave’a 59% procent przypadków było rezultatem stymulacji zewnętrznej, 
a pozostałe 41% – wewnętrznej.

Rysunek 2. Model procesu przedsiębiorczego opartego na sposobności wg Bhave’a 

Źródło: M.P. Bhave, a process model …, s. 223–242.

Model shane’a. Dla Shane’a proces przedsiębiorczy24 rozpoczyna się od 
identyfikacji sposobności przedsiębiorczych, czyli sytuacji, w których zasoby 
mogą zostać na nowo połączone i wykorzystywane w taki sposób, by przynosiły 
zysk. Według badacza czujne i gotowe do działań jednostki w społeczeństwie, 
czyli przedsiębiorcy, odkrywają sposobności i je rozwijają. Starają się zatem pozy-
skać zasoby, organizować je oraz rozwijać strategie jak najlepszego wykorzysta-
nia sposobności. Proces przedsiębiorczy uwzględnia więc fazę odkrycia sposob-
ności, jej ocenę, decyzję o jej wykorzystaniu, wysiłek związany z uzyskaniem 
zasobów, organizację zasobów w nowy sposób, rozwój strategii działania. Na 
proces ten mają wpływ: charakterystyczne cechy jednostki zaangażowanej 
w proces przedsiębiorczy (czynniki psychologiczne i demograficzne) oraz otocze-
nie, w którym działa (rodzaj przemysłu i makrootoczenie instytucjonalne). 

Dla Shane’a przedsiębiorczość to zależność między jednostką a sposobno-
ścią, tak zresztą brzmi podtytuł jego książki – a General theory of 

24 S.A. Shane, a General theory of entrepreneurship. the individual–opportunity nexus, 
Edward Elgar, Cheltenham 2003.
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entrepreneurship. the individual-opportunity nexus. Przedsiębiorczość jest pro-
cesem ukierunkowanym i przebiegającym w określonym porządku, jednak nie-
koniecznie o charakterze liniowym. Shane proponuje sekwencję procesu przed-
siębiorczości, rozpoczynając od istnienia sposobności, poprzez ich odkrycie, 
decyzję o ich wykorzystaniu, zdobycie środków, obranie strategii przedsiębiorczej, 
przejście przez proces organizacyjny aż do uzyskania pożądanego wyniku.

Rozpatrując ją od strony jednostki, proces identyfikacji sposobności 
przedsiębiorczych ma charakter kognitywny, czyli jest procesem umysłowym 
zachodzącym w danej osobie. Jest więc procesem indywidualnym, nieprzebie-
gającym u wszystkich osób w ten sam sposób. Na proces ten wpływa na pewno 
dostęp do informacji i posiadane przekonania, które łącznie powodują, że dana 
osoba zaczyna myśleć w określony sposób. Ponieważ nie wszyscy dysponują 
tymi samymi informacjami i nie mają takich samych przekonań, nie wszyscy są 
w stanie zidentyfikować te same sposobności przedsiębiorcze. Dostęp do infor-
macji kształtowany jest przez wiele czynników, między innymi doświadcze-
nia życiowe, sieci społeczne, edukację oraz sposób poszukiwania informacji. 

Rysunek 3. Model procesu przedsiębiorczego Shane’a 

Źródło: S.A. Shane, a General theory of entrepreneurship…, s. 11.

Jednakże nawet wśród osób mających dostęp do tych samych informacji nie 
wszyscy są w stanie zidentyfikować sposobność, co można wytłumaczyć rożnymi 
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charakterystykami kognitywnymi, w tym inteligencją oraz umiejętnością przy-
swajania informacji (będąca efektem wcześniejszej wiedzy). Przyczyn w różnicy 
przebiegu procesów kognitywnych wśród jednostek jest dużo więcej. To także 
poziom kreatywności, wyobraźnia, inteligencja, umiejętność przewidywania, 
przezorność oraz umiejętność logicznego, przyczynowo-skutkowego myślenia, 
kojarzenia informacji, kategoryzowania informacji i oceny swoich przypuszczeń.

Identyfikacja sposobności nie dzieje się przypadkowo. Shane dyskusji poddał 
charakterystyki indywidualne wpływające na sposób identyfikowania i wdrażania 
sposobności. Charakterystyki te najprościej można podzielić na psychologiczne 
(a wśród nich: poziom motywacji, percepcja, sposób oceny) i demograficzne (edu-
kacja, doświadczenie zawodowe, wiek, pozycja społeczna). Przykłady ich poten-
cjalnego wpływu na jednostkę zaprezentowano w tabeli 1. Decyzja o wdrażaniu 
sposobności zależy także od postrzeganych przez jednostkę korzyści z niej pły-
nących – ludzie są skłonni więcej zaryzykować, mając nadzieje na przyszłe zyski.

Tabela 1 

Czynniki mające wpływ na sposobności przedsiębiorcze

czynniki potencjalny wpływ

C
zy

nn
ik

i d
em

og
ra

fic
zn

e

Edukacja
Osoby wykształcone mają większą wiedzę 

i umiejętności, które pomagają w identyfikacji 
sposobności przedsiębiorczych

Doświadczenie zawodowe
Osoby o bogatszym doświadczeniu zawodowym 

dysponują większą liczbą informacji potrzebnych do 
identyfikacji sposobności przedsiębiorczych

Stan cywilny Osoby w związkach małżeńskich mają większą 
odwagę, żeby podejmować ryzyko

Obcowanie z przedsiębiorcami 
(np. posiadanie rodziców 
przedsiębiorców)

Obserwacja przedsiębiorców uczy pewnych 
umiejętności i zachowań typowych dla przedsiębiorcy

Wiek

Im osoba starsza, tym, dzięki większej liczbie 
posiadanych informacji, częściej identyfikuje 

sposobności, jednakże osoby starsze są mniej skłonne 
do ponoszenia ryzyka

Pozycja społeczna

Wyższy status społeczny zwiększa szanse na 
wdrożenie sposobności przedsiębiorczych, ponieważ 

osobom tym łatwiej jest przekonać do swoich 
pomysłów innych i posiadają one najczęściej liczne, 

wartościowe kontakty
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czynniki potencjalny wpływ
C

zy
nn

ik
i p

sy
ch
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e

Ekstrawertyczność Osoby ekstrawertyczne są bardziej skłonne do 
wdrażania sposobności

Zgodność Osoby zgodne są bardziej skłonne do wdrażania 
sposobności

Potrzeba osiągnięć 
(motywacja do podejmowania 
działań)

Osoby o rozbudowanej potrzebie osiągnięć są 
bardziej skłonne do wcielania w życie sposobności, 

związane są one bowiem ze zmierzeniem się 
z wyzwaniami

Skłonność do ryzyka

Gotowość do ponoszenia ryzyka czy działania 
w warunkach niepewności sprzyja realizacji 

sposobności przedsiębiorczych;
cecha ta powiązana jest z tolerancją sytuacji 

wieloznacznych, niejasnych

Potrzeba niezależności
Osoby niezależne, przyzwyczajone do samodzielnego 
podejmowania działań, częściej wdrążają sposobności 

przedsiębiorcze

Zdolność do przejmowania 
i trzymania kontroli

Wewnętrzne przekonanie o możliwości wpływu na 
otoczenie, w którym się funkcjonuje, pomaga we 

wdrażaniu sposobności

Wiara we własne możliwości Wiara we własne możliwości sprzyja realizacji 
sposobności przedsiębiorczych

Pewność siebie
Pewność siebie, optymizm, przekonanie o racji 

swoich sądów pozwala na eksploatację sposobności 
przedsiębiorczych

Zdolność uogólniania
Gotowość do generalizowania, gdy ma się niewielką 

liczbę informacji, sprzyja podejmowaniu decyzji 
o wdrażaniu sposobności przedsiębiorczych

Intuicja
Intuicja, czyli przekonanie lub wiara bez posiadania 

racjonalnych dowodów, pomaga w realizacji 
sposobności przedsiębiorczych

Źródło: opracowanie własne na podst.: S.A. Shane, a General theory of entre-
preneurship…

Model ardichviliego, cardozy i raya. Model teorii identyfikacji 
i rozwoju sposobności25 przedstawia złożoność procesu przedsiębiorczego, 
wykorzystując i integrując dorobek wielu podejść do sposobności. Jest to 
model dynamiczny, oparty na założeniu o zmianie jako czynniku uruchomie-
nia procesu przedsiębiorczego. Model uwzględnia interakcje między takimi 
zmiennymi, jak: cechy osobowościowe (szczególnie kreatywność), sieci spo-
łeczne, w ramach których funkcjonuje jednostka i posiadana wiedza (rysunek 4).  

25 A. Ardichvili, R. Cardozo, S. Ray, a theory of entrepreneurial opportunity…
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Według Ardichviliego i in. sposobności istnieją, nie mając uprzednio swojej 
formy i rozwijają się z czasem dzięki jednostce – przedsiębiorcy. Rozpoznanie 
sposobności zależy od czujności jednostki26, na którą z kolei wpływają sieci 
społeczne (obie zmienne pełnią funkcje zmiennych pośrednich w modelu). 
Zmienna sieci społecznych determinowana jest zarówno przez cechy osobo-
wościowe jednostki, jak i posiadaną przez nią wcześniej wiedzę (zarówno spe-
cjalistyczną, jak i związaną z branżą). Według Ardichviliego i in. rozumie-
nie pojęcia rozpoznania sposobności było dotychczas zbyt wąskie, przyjmo-
wać ono może bowiem formę: postrzegania potrzeb rynkowych lub niezago-
spodarowanych zasobów, odkrywania zależności między potrzebami rynko-
wymi i poszczególnymi zasobami lub tworzenia nowych zależności między 
dotąd niepowiązanymi potrzebami i zasobami. Autorzy postulują koniecz-
ność wypracowania ogólniejszych modeli identyfikacji i rozwoju sposobności.
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26 Pojęcie czujności przedsiębiorczej (entrepreneurial alertness) wprowadził Kirzner 
w celu opisania jednostek czujnych na pojawiające się nowe możliwości, odbierających sygna-
ły z otoczenia i reagujących na nie, tworzących nowe rozwiązania, jednostek potrafiących do-
pasować cele i posiadane środki.
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podsumowanie

Próby usystematyzowania przedsiębiorczości w postaci modelu podej-
mowało wielu badaczy. Do najwybitniejszych z pewnością można zaliczyć: 
Gartnera, Bhave’a, Shane’a oraz Ardichviliego i in. 

Śledząc modele przedsiębiorczości jako procesu można zauważyć 
ich ewolucję, zbieżną z rozwojem przedsiębiorczości jako nauki. Zmiany 
dostrzegalne są w doborze czynników określających przebieg procesu, jak 
i w momencie rozpoczęcia analizy. Początkowo modele odwołują się przede 
wszystkim do cech osobowościowych jednostki, a także ich charakterystyk 
demograficznych (wiek, płeć, wykształcenie), z czasem przekształcając się 
w modele odwołujące się do zachowania przedsiębiorcy, ale i jego percep-
cji oraz postaw, czyli sięgają do etapów wcześniejszych niż fizyczne rozpo-
częcie przedsięwzięcia. Modele stają się coraz bardziej multidyscyplinarne 
i wieloaspektowe. Kluczową rolę odgrywają sposobności przedsiębiorcze, sta-
nowiące podstawę procesu przedsiębiorczego. Wpisanie ich w proces przed-
siębiorczy wciąż jednak pozostaje wyzwaniem intelektualnym współczesnej 
nauki o przedsiębiorczości. 
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summary

Opportunities seem to be the key concept helping to understand the 
entrepreneurial process dynamics. The aim of the paper is to review selected models 
of venture creature process including opportunity concept and highlight the role of 
opportunities in entrepreneurial process. The discussion embraces the process model 
of entrepreneurial venture creation by Bhave, entrepreneurial process of Shane and 
opportunity identification and development theory of Ardichvili et al.
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w procesach innowacyjnych

wprowadzenie

Powszechnie uważa się, że głównymi czynnikami hamującymi procesy 
innowacyjne są bariery natury ekonomicznej, słabe przenikanie się sfery nauki 
i gospodarki, bariery rynkowe oraz legislacyjne. Warto jednak podkreślić, że 
w procesach decyzyjnych kluczową rolę odgrywają ludzie i to, w jaki sposób 
podejmują decyzje. Jest to istotne zwłaszcza w procesach innowacyjnych  
najnowszej generacji, charakteryzujących się wysokim stopniem złożono-
ści i integracji oraz ciągłym przetwarzaniem dużych ilości informacji. Liczne 
badania potwierdzają ograniczenia ludzkiej racjonalności w podejmowa-
niu decyzji oraz posługiwanie się przez ludzi prostymi regułami wnioskowa-
nia i wyboru (heurystykami). Wynika to z wysokiego kosztu przetwarzania 
dużych ilości informacji, przyzwyczajeń i skłonności behawioralnych. Wśród 
nich można wymienić m.in. nadmierny optymizm, nadmierną pewność siebie, 
krótkowzroczne unikanie strat, awersję do ryzyka, konserwatyzm ocen, błąd  
konfirmacji. Wszystkie te czynniki znane z psychologicznej teorii podejmo-
wania decyzji są też przedmiotem badań behawioralnej ekonomii innowa-
cji. W przypadku procesów innowacyjnych mogą one stanowić ważne źródła 



wojciech zatoń62

niepowodzeń. Działanie w warunkach nowości, innowacyjności oraz przeło-
mowych zmian jest trudne i kreuje nowe wyzwania. Wymaga po pierwsze 
dostrzeżenia nowych idei, możliwości innowacyjnych, po drugie podjęcia 
decyzji o innowacji i zaplanowania procesu jej realizacji. Do tego należałoby 
dodać także postępowanie w sytuacji niepowodzenia procesów innowacyjnych. 

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza wybranych behawioralnych 
aspektów postaw oraz decyzji w procesach innowacyjnych i ich wpływu na 
prawdopodobieństwo wystąpienia niepowodzenia. Pierwsza część artykułu 
zawiera krótki zarys teorii decyzji, w drugiej części zaprezentowano wybrane 
skłonności behawioralne i krótko scharakteryzowano ich znaczenie dla pro-
cesów innowacyjnych.

1. zarys racjonalnej i psychologicznej teorii podejmowanie decyzji  
w warunkach niepewności i ryzyka 

Teoria decyzji dotyczy analizy i sposobów podejmowania decyzji. 
Poprzez budowę i rozwiązanie modelu decyzyjnego można wyznaczyć decyzje 
optymalne. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka jest 
ważnym działaniem w wielu obszarach życia człowieka. Dotyczy to również 
przedsiębiorców. Ryzyko i niepewność są pojęciami zbliżonymi, ale nie toż-
samymi1. Proces decyzyjny w warunkach ryzyka lub niepewności odpowiada 
sytuacji, gdy każdej decyzji odpowiada więcej niż jeden wynik. Jeśli jesteśmy 
w stanie określić obiektywne lub subiektywne prawdopodobieństwa wystąpie-
nia każdego z nich, decyzja podejmowana jest w warunkach ryzyka. Jeśli nie 
potrafimy tego zrobić, proces decyzyjny przebiega w warunkach niepewności.

Powszechnie stosowaną w ekonomii i finansach teorią racjonalnego 
wyboru jest teoria oczekiwanej użyteczności przedstawiona przez Bernoulliego 
w 1738 roku. Pełna formalizacja tej teorii została przeprowadzona przez von 
Neumanna i Morgensterna w roku 19442. Bycie racjonalnym decydentem 
w rozumieniu teorii użyteczności wymaga przestrzegania pewnych zasad 
(aksjomatów). Najważniejsze z nich to zasady: kompletności, przechodniości, 

1 J. Sokołowska, Psychologia decyzji ryzykownych, Wydawnictwo SWPS, Warszawa, 
2005, s. 172–179.

2 J. von Neumann, O. Morgenstern, theory of games and economic behavior, Princeton 
University Press 1944.
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ciągłości i niezależności3. Badając decyzje podejmowane przez ludzi w warun-
kach niepewności, stwierdzono, że niejednokrotnie te zasady nie są przestrze-
gane. Pierwszym krytykiem założeń o racjonalności działania w ekonomii 
był Simon, który wprowadził pojęcie ograniczonej racjonalności4. Wynika 
ona z faktu, że ludzie nie są w stanie przetwarzać wszystkich informacji (ze 
względu na ich ilość, niekompletność, koszt przetwarzania) i w wielu sytuacjach 
posługują się prostymi regułami decyzyjnymi (heurystykami), które często pro-
wadzą do nieoptymalnych, ale zadowalających decyzji. Dalsze próby wyjaśnie-
nia braku racjonalności w podejmowaniu decyzji doprowadziły do powstania 
dziedziny psychologicznej teorii decyzji, która w przeciwieństwie do norma-
tywnej teorii decyzji racjonalnych miała charakter deskryptywny.

Obszerne badania w tym zakresie przeprowadzili Kahneman i Tversky5. 
Doprowadziły one do stworzenia teorii perspektywy uwzględniającej czynniki 
psychologiczne w podejmowaniu decyzji (wpływ emocji, sposoby formułowania 
przewidywań i konstruowania preferencji). Teoria ta jest oparta na założeniu, że 
wybory ludzi są niestałe i zależą od kontekstu, zwłaszcza od tego, czy podejmu-
jemy decyzję w warunkach ponoszenia strat, czy w sytuacji osiągania zysków. 
W ramach tej teorii i w badaniach inspirowanych przez nią można wyróżnić szereg 
skłonności behawioralnych mających istotny wpływ na podejmowanie decyzji. 
W przypadku procesów innowacyjnych mogą one stanowić istotne bariery hamu-
jące te procesy lub prowadzić do niepowodzeń w ich przeprowadzaniu.

2. charakterystyka i znaczenie skłonności behawioralnych w procesach 
innowacyjnych

Innowacja to „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu 
(wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej 
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy 
lub stosunkach z otoczeniem”6. Proces innowacyjny to działanie kreatywne 

3 J. Kozielecki, Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa, 1977, s. 98–103.
4 H. Simon, Models of Man: Social and rational, Wiley, New York, 1957.
5 D. Kahneman, A. Tversky, Prospect theory: an analysis of decision under risk, 

„Econometrica” 1979, nr 47, s. 263–291.
6 Podręcznik oslo. zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 

OECD, Eurostat, Warszawa 2008, s. 48.
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polegające na tworzeniu, projektowaniu i realizacji innowacji. Oznacza zespół 
działań składających się na powstanie oraz pierwsze wprowadzenie do prak-
tyki nowych rozwiązań technicznych, które obejmują swym zakresem nowe 
lub zmodyfikowane wyroby, procesy oraz zmiany organizacyjne7.

Procesy innowacyjne najnowszej generacji charakteryzują się wysokim 
stopniem złożoności i integracji oraz ciągłego przetwarzania dużych ilości 
informacji8. Są to wieloaspektowe procesy wymagające integracji czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych poprzez budowę rozległych sieci współpracy 
i wymiany informacji biznesowej, naukowej, społecznej, interakcji z konsu-
mentami. Trzy zasadnicze źródła niepowodzeń tych procesów są następujące9:

 – zła konstrukcja procesu innowacyjnego, złe funkcjonowanie  
poszczególnych ogniw i sieci połączeń w systemie (np. wdrożenie 
niewłaściwego modelu biznesowego, źle określone cele strategiczne, 
słaba komunikacja z wszystkimi uczestnikami procesu lub jej brak);

 – zniekształcenia lub brak pełnej informacji przetwarzanej w syste-
mie (np. brak konkurencji, asymetryczna informacja między przed-
siębiorcami i konsumentami, przedsiębiorcami i inwestorami);

 – uleganie skłonnościom behawioralnym na różnych etapach procesu 
innowacyjnego (powstania idei, oceny możliwości realizacji, projek-
towania i testowania, wdrożenia). 

Ostatnie z wymienionych źródeł jest głównym przedmiotem artykułu.
Mimo że modele decyzyjne są w dużej mierze sformalizowane, to zawsze 

ostateczna akceptacja lub odrzucenie wyników z nich otrzymywanych zależy 
od człowieka, jego rolą jest też sformułowanie założeń dla modelu i procesu 
decyzyjnego. Warto zatem przeanalizować wybrane skłonności behawioralne 
wpływające na to, że podejmowane decyzje odbiegają od zasad racjonalności. 
Stosowanie niewłaściwych reguł wyboru może skutkować rezygnacją z pod-
jęcia procesu innowacyjnego lub jego niepowodzeniem. Należy podkreślić, że 

7 W. Kasperkiewicz, Systemy funkcjonowania gospodarki a innowacje, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, s. 21.

8 Por. R. Rothwell, toward a fifth generation innovation process, „International Marketing 
Review” 1994, No. 11 (1), s. 7–31; A. Pomykalski, zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 
2001.

9 Por. Raport organizacji Nesta: J. Potts, K. Morison, nudging innovation. Fifth genera-
tion innovation, behavioural constraints, and the role of creative business – considerations for 
the neSta innovation vouchers pilot, Nesta report, kwiecień 2009, http://www.nesta.org.uk/
publications/reports/assets/features/nudging_innovation/ (2.08.2011).
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podejmowanie decyzji w procesach innowacyjnych jest trudniejsze niż podej-
mowanie decyzji w warunkach niepewności lub ryzyka. Dotyczy bowiem 
sformułowania i wdrożenia nowych idei zmieniających dotychczasowy stan 
rzeczy (zwłaszcza w przypadku innowacji przełomowych10). Jest zatem podej-
mowaniem decyzji w warunkach nowości i często skłania innowatorów do 
posługiwania się heurystykami z powodu trudności w zastosowaniu precyzyj-
nych modeli i racjonalnych reguł decyzyjnych. Wynika to z faktu bardzo ogra-
niczonej informacji lub wręcz jej braku. Analizą tego typu procesów zajmuje 
się behawioralna ekonomia innowacji, której celem jest zebranie i usystema-
tyzowanie heurystyk i skłonności behawioralnych w decyzjach podejmowa-
nych w warunkach nowości, w procesach innowacyjnych11.

3. powstanie nowych idei, dostrzeżenie nowości i zmian

Pierwszym problemem związanym z procesem innowacyjnym jest samo 
dostrzeżenie nowych możliwości, innowacyjnych idei. Badania neuropsycho-
logiczne udowodniły związek między budową mózgu człowieka i procesami 
w nim zachodzącymi a kreatywnością, zdolnością do tworzenia i dostrzegania 
nowych pomysłów12. Dla osób, które nie posiadają odpowiedniej konstrukcji 
genetycznej, nowe idee mogą być uważane za szum informacyjny i zostać prze-
filtrowane przez ludzki umysł13. Co więcej, im większy dystans poznawczy, tym 
trudniej jest dostrzec znaczenie nowości14. Stąd też m.in. przełomowe innowacje 
są rzadkie i trudne w realizacji. Z dostrzeganiem zmian i nowości wiąże się też 
zjawisko konserwatyzmu ocen w przewidywaniach. Stosowanie tej heurystyki 

10 Szerokie omówienie przełomowych (disruptive) innowacji zawiera praca C. Christensena, 
Przełomowe innowacje, PWN, Warszawa 2010.

11 K. Morison, J. Potts, toward behavioural innovation economics – Heuristics and bi-
ases in choice under novelty, School of Economics Discussion Paper No. 379, listopad 2008, 
School of Economics, The University of Queensland, http://ideas.repec.org/p/qld/uq2004/379.
html (2.08.2011).

12 T. Schweizer, the Psychology of novelty-seeking, creativity and innovation: neu-
rocognitive aspects within a work - psychological perspective, „Creativity and Innovation 
Management” 2006, Vol. 15, No. 2.

13 K. Morison, J. Potts, toward behavioural innovation…
14 S. Wuyts, M. Colombo, S. Dutta, B. Nooteboom, empirical tests of optimal cognitive 

distance, „Journal of Economic Behavior and Organization” 2005, No. 28 (2), s. 277–302.



wojciech zatoń66

ilustruje bardzo dobrze eksperyment15 świadczący o tym, że ludzie rzadko 
stosują regułę Bayesa do weryfikacji swoich wcześniejszych ocen, zdecydowa-
nie słabo modyfikują oceny a priori w świetle nowych informacji a posteriori. 
Dlatego też dostrzeżenie nowości i zachodzących zmian może być trudne.

Dla realizacji następnych etapów procesu innowacyjnego istotne są różne 
skłonności behawioralne przedsiębiorców innowatorów i wszystkich uczest-
ników tego procesu (pracowników, partnerów biznesowych, także konsumen-
tów). Poniżej omówione są niektóre z nich.

4. realizacja projektów inwestycyjnych związanych z dużymi nakładami 
finansowymi

Realizacja projektów inwestycyjnych wiąże się zazwyczaj z poniesieniem 
dużych nakładów w najbliższym czasie i oczekiwaniem na zyski oddalone 
w czasie. Dodatkowo w procesach innowacyjnych wyjątkowo trudno jest okre-
ślić z dużym prawdopodobieństwem przyszłe strumienie finansowe generowane 
przez dany projekt. Wymaga to przezwyciężenia nadmiernej awersji do ryzyka 
i strat, niechęci do zmiany status quo przez menedżerów. Nadmierna awersja 
do ryzyka wynika z faktu, że podejmując decyzje, ludzie wykazują tzw. efekt 
pewności. Efekt ten polega na częstszym wyborze opcji gwarantującej okre-
ślony zysk niż wzięciu udziału w przedsięwzięciu, w którym oczekiwany zysk 
jest taki sam, ale z określonym prawdopodobieństwem można zyskać więcej (ale 
można też z określonym prawdopodobieństwem ponieść stratę). 

Awersja do strat wyraża się tym, że ludzie są bardziej wrażliwi na takie 
same co wartości bezwzględnej straty (wywołujące emocje negatywne) niż 
zyski (powodujące emocje pozytywne). Dotyczy to zwłaszcza krótkiego 

15 Należy losowo wybrać jeden koszyk ze stu, nie zaglądając do jego wnętrza. Każdy ko-
szyk zawiera 1000 żetonów w dwóch kolorach: czarnym i białym. W 45 koszykach proporcja jest 
następująca: 700 żetonów czarnych i 300 białych. W pozostałych 55 koszykach proporcja jest od-
wrotna (300 żetonów czarnych, 700 białych). Jakie jest prawdopodobieństwo, że w wylosowa-
nym koszyku dominują żetony czarne? Oczywiście wynosi ono 0,45. W drugim eksperymencie 
po wyborze koszyka losuje się jeszcze z niego 12 żetonów (za każdym razem zwracając żeton do 
koszyka). Osiem razy wyciągnięto żeton czarny, cztery razy czerwony. Jakie jest teraz, po tej do-
datkowej informacji, prawdopodobieństwo, że w wylosowanym koszyku dominują żetony czar-
ne? Oceny większości badanych mieściły się w granicach 0,6–0,7, podczas gdy właściwa odpo-
wiedź liczona zgodnie z regułą Bayesa wynosi 0,9604 (por. T. Zaleśkiewicz, Psychologia inwe-
stora giełdowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 56–59).
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horyzontu czasu (krótkowzroczna awersja do strat) i wiąże się z faktem wystę-
powania skłonności mentalnej do stosowania dyskontowania hiperbolicznego 
w ocenie użyteczności przyszłych dochodów16. Objawia się to nadawaniem 
nadmiernego znaczenia najbliższym okresom i niedoszacowaniem znaczenia 
okresów dalszych (stopy dyskontowe nie są stałe – są wysokie dla okresów 
najbliższych, wyraźnie niższe dla dalszych). Ma to istotne znaczenie dla pro-
jektów inwestycyjnych, w których w pierwszych okresach realizacji należy 
ponieść duże nakłady. Może to skłaniać do przeszacowywania przyszłych 
zysków i przybliżania momentu ich wystąpienia w powszechnie stosowanych 
metodach oceny projektów inwestycyjnych wykorzystujących dyskontowanie 
wykładnicze (NPV, IRR itp.).

Istotnym problemem mogącym pojawić się w trakcie realizacji projektów 
inwestycyjnych (także w ramach procesów innowacyjnych) jest kwestia decyzji 
o zaniechaniu lub kontynuacji projektu. Może to wynikać np. z wyprzedzenia 
przez konkurencję we wprowadzeniu na rynek nowego produktu, który okaże 
się lepszy niż przygotowywany w realizowanym projekcie. Uwzględnienie 
w zaistniałej sytuacji już poniesionych kosztów (brak akceptacji dla ponie-
sienia straty) w kolejnych decyzjach inwestycyjnych i kontynuacja projektu 
będzie działaniem nieracjonalnym, znanym jako efekt utopionych kosztów17. 
Skłonności behawioralne mogą nakazywać kontynuowanie projektu tym bar-
dziej, im większe koszty zostały już poniesione. Wyjaśnia to teoria perspek-
tywy, o której była mowa w punkcie 1 artykułu. Wynika z niej, że w sytu-
acji ponoszenia strat ludzie wykazują skłonność do ryzyka, jeśli tylko istnieje 
możliwość zmniejszenia lub uniknięcia straty. Wymownym przykładem na 
ilustrację tego zjawiska jest projekt Newton, podręcznego komputerowego 
asystenta (PDA) firmy Apple. Prace nad jego wprowadzeniem na rynek trwały 
od roku 1987 do 1993. Ze względu na wysoką cenę i liczne błędy w odczy-
cie ręcznego pisma, wynikające ze słabego oprogramowania, produkt wzbu-
dził niewielkie zainteresowanie klientów. Mimo utrzymującego się niskiego 
poziomu sprzedaży ponoszono dalsze nakłady na ten projekt, nawet w sytu-
acji pojawienia się konkurencyjnego produktu PALM firmy 3Com. Dopiero 

16 Ciekawą dyskusję na ten temat można znaleźć, w: P. Zielonka, P. Sawicki, R. Weron, 
rzecz o dyskontowaniu odroczonych wypłat, „Decyzje” 2009, nr 11, s. 49–70.

17 H. Arkes, C. Bumer, the Psychology of Sunk cost, „Organizational Behavior and 
Human Decision Processes” 1985, No. 35, s. 124–140.
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nowy prezes, Steve Jobs, zadecydował w roku 1998 o zaprzestaniu kontynu-
acji tego projektu. Szacuje się, że łączne koszty projektu mogły sięgnąć nawet 
1 mld USD18. 

5. optymizm i pewność siebie w procesach innowacyjnych

Awersja do ryzyka i strat w postępowaniu przedsiębiorców może znie-
chęcać do przeprowadzenia procesu innowacyjnego. Z drugiej strony skłon-
ności behawioralne, takie jak nadmierny optymizm i nadmierna pewność 
siebie, będą skłaniać do odważnych i ryzykownych decyzji. Skłonność do 
wysokiej oceny (czasem przeceniania) własnej wiedzy i umiejętności oraz 
duża wiara w zdolność kontrolowania sytuacji, przy jednoczesnym niedosza-
cowaniu istniejącego ryzyka, mogą być też jednak uważane za zagrożenie dla 
powodzenia podejmowanych decyzji. Wyniki ostatnio przeprowadzonych 
badań na próbie około 300 firm amerykańskich, dotyczące zależności między 
pewnością i optymizmem zarządzających firmami a innowacyjnością tych 
firm, pokazują, że wspomniane skłonności okazują się czynnikiem pozytyw-
nym19. W badaniach tych jedną z miar pewności siebie była wartość posiada-
nych opcji na akcje własnej spółki będących „w pieniądzu”, a nie wykonanych 
mimo istnienia takiej możliwości. Inną ze stosowanych miar pewności siebie 
była miara „prasowa”, wskazująca na stosunek określeń w prasie dyrektora 
ekonomicznego firmy (CEO) jako pewnego siebie, optymistycznego lub 
ostrożnego, konserwatywnego, pesymistycznego. Z kolei poziom innowacyj-
ności mierzony był liczbą zgłoszonych patentów i liczbą cytowań patentów 
danej firmy. Wyniki tych badań pokazują, że większa pewność siebie zarzą-
dzających firmą skutkuje większym stopniem innowacyjności, zarówno po 
stronie nakładów (wydatków na badania i rozwój), jak i efektów (liczbie uzy-
skanych patentów i cytowań własnych patentów).

18 D. MacNeil, why did apple kill the newton?, „Pen Computing Magazine”, czerwiec 
1998, http://www.pencomputing.com/Newton/AppleKillsNewton(PCM22).html (2.08.2011).

19 Por. D. Hirshleifer, A. Low, S. Teoh, are overconfident ceos better innovators?, 
MPRA Paper No. 22425, maj 2010, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22425/ (2.08.2011);  
A. Galasso, T. Simcoe, ceo overconfidence and innovation, „Management Science”, 
Published online in Articles in Advance, 24 June 2011, http://mansci.journal.informs.org/cgi/
content/abstract/mnsc.1110.1374v1 (2.08.2011).
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6. zbieżność w postrzeganiu innowacji przez innowatorów i adresatów 
innowacji. informacyjne sprzężenie zwrotne między przedsiębiorcą 
innowatorem i rynkiem

Ważnym i szeroko dyskutowanym w literaturze elementem procesu inno-
wacyjnego jest rozpoznanie potrzeb klienta i uwzględnienie sposobu postrze-
gania przez niego nowości. Z psychologicznego punktu widzenia istotny w tej 
kwestii jest tzw. efekt posiadania, polegający na tym, że ujemna użyteczność 
wynikająca z rezygnacji z posiadanego przedmiotu jest większa (co do warto-
ści bezwzględnej) od użyteczności jego nabycia20. Efekt posiadania z punktu 
widzenia konsumentów, w połączeniu z optymizmem i nadmierną pewno-
ścią siebie innowatorów, stanowi istotny problem w analizie kosztów i korzy-
ści innowacyjnych projektów. Nowe rozwiązania zmuszają konsumentów do 
zmiany ich zachowania, a to tworzy dla nich koszt psychologiczny, związany ze 
zmianą przyzwyczajeń. Z kolei przedsiębiorcy zazwyczaj przeceniają własne 
innowacje. Zgodnie z prostą zasadą „9×”, sformułowaną przez Gourville’a21, 
stosunek użyteczności innowacji do użyteczności dotychczasowych rozwią-
zań powinien wynosić 9 : 1 (innowatorzy przeceniają użyteczność swoich 
innowacji trzykrotnie, podobnie jak konsumenci trzykrotnie przeceniają uży-
teczność aktualnie stosowanych produktów (rozwiązań) – stąd 3 × 3 = 9).  
Dobrą ilustracją tego problemu jest przypadek pojazdów firmy Segway. Ich 
wprowadzenie w roku 2001 było zapowiadane jako przełomowa innowacja 
w zakresie transportu osób. Firma była przygotowana na produkcję 40 tys. 
pojazdów miesięcznie. Niestety, rozbieżność oczekiwań producenta i wyobra-
żeń konsumentów okazała się ogromna (decydującym czynnikiem okazała 
się wysoka cena). Po upływie pięciu lat od wprowadzenia pojazdów na rynek 
sprzedano ich zaledwie 23,5 tys. sztuk.

Informacyjne sprzężenie zwrotne między rynkiem (konsumen-
tem) i przedsiębiorcą jest koniecznością, zwłaszcza gdy dotyczy innowa-
cji. Wprowadzanie wersji testowych jest jednym z przejawów takiego sprzę-
żenia. Wymaga jednak od firmy przezwyciężenia obaw o utratę reputacji 

20 Por. A. Cieślak, behawioralna ekonomia finansowa, „Materiały i Studia NBP” 2003, 
nr 165, s. 112–113.

21 J. Gourville, oporni nabywcy, entuzjastyczni sprzedawcy, czyli dlaczego nowe produk-
ty trudno się sprzedają, „Harvard Business Review Polska”, październik 2006, nr 44.



wojciech zatoń70

w przypadku negatywnych ocen prototypów. Poniesione koszty (finansowe, 
jak i psychologiczne) na tym etapie mogą się okazać niewielkie w porówna-
niu z finalnymi korzyściami.

7. Korzystanie z doświadczeń realizacji innych procesów innowacyjnych

Przeprowadzenie konkretnego procesu innowacyjnego jest trudne, gdyż 
możliwość korzystania z doświadczeń realizacji podobnych przedsięwzięć może 
być ograniczona. Realizując różne przedsięwzięcia i podejmując decyzje, ludzie 
chętnie sięgają po analogie. Analiza studiów przypadków jest ważnym elemen-
tem zdobywania wiedzy w zakresie zarządzania firmą, pozwala na formułowanie 
ogólnych zaleceń. Jednak w przypadku realizacji konkretnych procesów innowa-
cyjnych, działania w warunkach nowości, rozumowanie przez analogie wymaga 
dużej ostrożności i zbadania, czy nie są to analogie powierzchowne22. W tym 
kontekście warto zwrócić uwagę także na możliwość występowania błędu kon-
firmacji, czyli poszukiwania przypadków potwierdzających określone rozumo-
wanie i ignorowanie przypadków wskazujących na błędność tego rozumowania 
(a tych może być więcej). Szeregu przykładów budowania strategii biznesowych 
na powierzchownych analogiach i popełniania błędu konfirmacji dostarczył okres 
boomu internetowego w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Wzorem odno-
szącej sukcesy księgarni internetowej Amazon.com powstało wiele firm chcących 
sprzedać drogą internetową dosłownie wszystko, w tym np. jednorodne produkty 
o niskiej marży dostępne powszechnie w tradycyjnych sklepach.

8. postępowanie w sytuacji niepowodzenia

Niezwykle istotnym etapem procesu innowacyjnego jest ocena jego 
przebiegu i zakończenia – pomyślnego lub nie. Dotyczy to zwłaszcza prze-
łomowych innowacji. W sytuacji niepowodzenia procesu ważna jest oczy-
wiście jego analiza i wyciągnięcie wniosków. Rzetelna samoocena i niejed-
nokrotnie uświadomienie ewentualnego dysonansu poznawczego to w tym 

22 J. Rivkin, G. Gavetti, jak naprawdę myślą stratedzy, „Harvard Business Review 
Polska”, lipiec–sierpień 2005, nr 29.
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wypadku konieczne warunki szybkiej identyfikacji i analizy niepowodzenia. 
Alternatywami, których należy unikać, jest ignorowanie niepowodzeń (obawa 
przed ujawnieniem dysonansu poznawczego) oraz bierność wywołana odczu-
waniem żalu lub rozczarowania po niepowodzeniu23. W tym kontekście warto 
pamiętać o wypowiedzi Thomasa Edisona na temat jego działań przed wyna-
lezieniem żarówki: „If I find 10,000 ways something won’t work, I haven’t 
failed. I am not discouraged, because every wrong attempt discarded is another 
step forward”24.

podsumowanie

Czynniki psychologiczne odgrywają istotną rolę w podejmowaniu 
decyzji. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji w warunkach nowości, w procesach 
innowacyjnych. Ograniczona racjonalność ludzkiego postępowania i wystę-
powanie szeregu skłonności behawioralnych mogą być źródłem niepodjęcia 
lub niepowodzenia procesów innowacyjnych. Można też przypuszczać, iż  
niejednokrotnie przyczyny niepowodzeń w procesach innowacyjnych nie są 
właściwie identyfikowane, jako wynikające z przyczyn psychologicznych 
postaw i skłonności innowatorów. Rozwój psychologii biznesu i behawioral-
nej ekonomii innowacji stwarza warunki do uświadomienia sobie pułapek psy-
chologicznych oceniania i podejmowania decyzji w zarządzaniu firmą 
(również w realizacji procesów innowacyjnych) oraz obrony przed tymi 
pułapkami.

23 O. Tykociński, T. Pitman, the consequences of doing nothing: inaction inertias avoid-
ance of anticipated counterfactual regret, „Journal of Personality and Social Psychology” 1998, 
No. 75, s. 607–616. Sformalizowane teorie żalu i rozczarowania w procesie podejmowania 
decyzji można znaleźć w pracach: D. Bell, regret in decision making under uncertainty, 
„Operations Research” 1982, No. 30, s. 961–981; tenże, disappointment in decision making 
under uncertainty, „Operations Research” 1985, No. 33, s. 1–27.

24 Encyclopaedia Britannica, http://www.quotationspage.com/quote/35566.html (2.08.2011).
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summary

Many studies of human choice under risk and uncertainty show bounded ratio-
nality and use of adaptive decision heuristics and biases such as: overoptimism, over-
confidence, risk and loss aversion, conservatism and confirmation biases. Innovation 
process requires making choices under novelty that is even more difficult then making 
decisions under risk and uncertainty. Since openness and complexity of current gene-
ration innovation processes is large, their sensitivity to behavioral biases in human 
decisions is increased. The characteristics of these common biases are outlined in 
this article. Their role in subsequent phases of innovation process is explained with 
special emphasis on their possibilities to make innovation process subject to failure.
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1. o istocie dualności w procesach organizacyjnych

Spojrzenie na przedsiębiorczy rozwój organizacji można przedstawić 
w konwencji dualności, która – w przeciwieństwie do dualizmu charaktery-
zującego się dobrze rozdzielonymi, przeciwstawnymi elementami  
kluczowymi – podkreśla wzajemne zależności pomiędzy przeciwieństwami 
równocześnie będącymi w opozycji i wzajemnie dopełniającymi się1. Z tej 
perspektywy kluczową przesłanką funkcjonowania i rozwoju organizacji jest 
zespalanie stabilności, niezawodności, eksploatacji, ciągłości, przewidywal-
ności i regularności ze zmianą, innowacją, eksploracją, rewolucją, ekspery-
mentowaniem oraz elastycznością. Co więcej, istnieje ścisły związek pomię-
dzy zmianą (stabilnością) przejawiającą się w postaci mechanizmów (proce-
sów, praktyk, form) a zmianą (stabilnością) znajdującą wyraz w ostatecznych 
efektach (efektywności, celach). Szczegóły tej zależności zobrazowano na 

1 M. Farjoun, beyond dualism: Stability and change as a duality, „Academy of 
Management Review” 2010, Vol. 35, s. 202–225.
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rysunku 1, gdzie wyodrębniono cztery klasy związków zachodzących pomię-
dzy stabilnością a zmianą: eksploatację, zmianę sprzyjającą stabilności,  
stabilność sprzyjającą zmianie, eksplorację.

Charakterystyczne, wyselekcjonowane przejawy stanowią treść poszczegól-
nych kwadratów. Co więcej, eksploatacja i eksploracja są w opozycji typowej dla 
logiki dualizmu. Natomiast pozostałe dwie wzajemnie dopełniają się na zasadzie 
dualności. Mają one znaczenie przede wszystkim w krótkim czasie, kiedy zasoby 
są bardzo ograniczone oraz przy rozpatrywaniu ich na tym samym poziomie (na 
przykład zespołu) lub w tym samym wymiarze (na przykład technologii).

Uważamy, że kluczowe dla dialektyki przedsiębiorczego rozwoju organi-
zacji są sytuacje druga i trzecia, ponieważ dotyczą one zmiany w warunkach 
nieokreśloności (rozbieżności pomiędzy naturą stosowanych instrumentów 
a istotą uzyskiwanych efektów). W kwadracie drugim znajdują się organizacje 
wysoce niezawodne (high reliabilty systems), których logika – przypominająca 
taniec akrobaty na linie – pozwala ustabilizować długofalowe efekty pomimo 
niezwykle dynamicznych okoliczności. Liczy się tutaj głównie otwartość na róż-
norodne interpretacje wynikające z nadawania sensu anomaliom oraz niespo-
dziankom, twórcze rozwiązywanie problemów oraz szybkość inteligentnych 
odpowiedzi, które są, jak sądzę, zbudowane na improwizacji organizacyjnej poj-
mowanej niczym kluczowa dynamiczna zdolność przedsiębiorczości.

Jak wynika z treści kwadratu trzeciego, za pierwszoplanową dynamiczną 
zdolność przedsiębiorczości uważamy organizacyjne uczenie się. W tej kate-
gorii występują organizacje wspomagające zmianę za pomocą strukturalizo-
wania, formalizacji lub też dyscyplinującej kontroli. To właśnie dzięki  
organizacyjnemu uczeniu – wspieranego zaufaniem i współpracą – następuje 
instytucjonalizacja jako swoista kodyfikacja wiedzy (budowane są normy, 
heurystyki, procesy, formy, praktyki), stanowiąc podłoże radzenia sobie  
z nieokreślonością oraz nieoczekiwanymi sytuacjami.

W pozostałych dwóch sytuacjach wiodącą funkcję – jak przypuszczamy – 
przejmuje zarządzanie przedsięwzięciami według logiki opcji realnych (dla 
eksploatacji) oraz dokonywanie strategicznych wyborów (dla eksploracji). 
Nadają one organizacji dodatkowy koloryt. 

Należy podkreślić, że przedstawione cztery typy zależności stabilność – 
zmiana nie są niezależne. Interakcje pomiędzy nimi wzbogacają obraz organiza-
cji, kierując uwagę na złożoność, wielowymiarowość, wielopoziomowość i czas.



Ry
su

ne
k 

1.
 T

yp
ol

og
ia

 z
w

ią
zk

ów
 z

ac
ho

dz
ąc

yc
h 

po
m

ię
dz

y 
st

ab
iln

oś
ci

ą 
i z

m
ia

ną

Źr
ód

ło
: 

M
. F

ar
jo

un
, b

ey
on

d 
du

al
is

m
…

, s
.  

20
5.

–
–

–
– – – – –

– – – –



Mariusz bratnicki, Przemysław zbierowski80

W rzeczywistości w danej organizacji mogą występować – z różnym 
nasileniem – wszystkie cztery typy sytuacji. Jednakże siłą napędową przed-
siębiorczego rozwoju organizacji jest wzajemne oddziaływanie improwizacji 
organizacyjnej oraz organizacyjnego uczenia się. Mogą wzajemnie ożywiać 
się diachronicznie w przebiegającym procesie rozwoju organizacji, gdzie 
improwizacja umożliwiająca długotrwałą niezawodność (kwadrat 2) spotyka 
się z ustawiczną innowacją w kontekście uczenia się (kwadrat 3). W przeci-
wieństwie do statycznej, sztywnej logiki funkcjonowania i rozwoju organi-
zacji uczenie się oraz improwizacja skojarzona z nadawaniem sensu – wraz 
z orientacją przedsiębiorczą i jej formami – czynią organizację zarówno  
bezpieczną w długim czasie, jak i niespokojną; fundamentalnie zespalającą 
trwałość i elastyczność w celu coraz lepszego wynajdywania i wykorzysty-
wania szans rozwojowych.

2. o naturze zdolności organizacji

Przyjmujemy, że głównymi przesłankami działalności przedsiębior-
czej, a w tym innowacyjnej, są niejednorodność i dynamizm2. Bez zróżni-
cowania czynników i decyzji czy też subiektywnych ocen funkcji, charak-
terystyk, zastosowań3 nie ma mowy o innowacyjnym tworzeniu bogactwa. 
Z kolei dynamizm oznacza zmiany, szanse i niepewność – pojęcia kluczowe 
dla działalności przedsiębiorczej. Różnorodne całości wchodzące w interak-
cje w obrębie dynamicznego kontekstu są w stanie osiągnąć wysoki poziom 
efektywności funkcjonowania i rozwoju. Jednakże powstaje pytanie: co deter-
minuje sukces lub porażkę w tworzeniu nowego bogactwa? Jednym z kierun-
ków odpowiedzi są dynamiczne zdolności organizacji.

Najogólniej rzecz biorąc, zdolność organizacji odnosi się do możliwości 
wykonania danego zadania, funkcji czy też działalności na poziomie przynaj-
mniej zadowalającym4. Obejmuje ona kombinację umiejętności i procesów, 

2 R.J.I. Arend, P. Bromiley, assesing the dynamic capabilities view: Spare change, every-
one?, „Strategic Organization” 2009, 7, s. 75–90.

3 K. Foss, N.J. Foss, P.G. Klein, S.K. Klein, the entrepreneurial organization of hetero-
geneous capital, „Journal of Management Studies” 2007, 44, s. 1165–1186.

4 C.E. Helfat, S. Finkelstein, W. Mitchell, M.A. Peteraf, H. Singh, D.J. Teece, S.G. Winter, 
dynamic capabilities: understanding strategic change in organizations, Blackwell, Malden 2007.
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które kumulują się, głównie wskutek organizacyjnego uczenia się5. Specyfika 
zdolności dynamicznych polega na tym, że dotyczy ona zdolności do rozmyśl-
nego tworzenia, rozszerzania albo modyfikowania potencjału strategicznego 
(zasobów i zdolności operatywnych/substancjalnych), które organizacja 
posiada, kontroluje lub do których ma dostęp) i składają się z aktywności 
ujętych we wzorce oraz praktykowanych. Badania zdolności dynamicznych 
koncentrują uwagę badawczą na wyjaśnianiu, w jaki sposób organizacje 
modyfikują swoje zasoby i zdolności operacyjne (substancjalne) tak, aby stwo-
rzyć nowe źródła przewagi konkurencyjnej i tworzenia bogactwa. Są one, jak 
powiada Winter6, zrutynizowaną działalnością polegającą na dokonywaniu 
zmian, zwłaszcza strategicznych. W szczególności dynamiczne zdolności 
organizacji spełniają cztery funkcje: poszukiwania szans, selekcji nowych 
zasobów i zdolności, konfigurowania zasobów i zdolności operatywnych oraz 
ich skoordynowanego stosowania7.

Wyróżniające umiejętności, procesy, procedury, struktury organizacyjne 
i reguły decyzyjne leżą u podstaw dynamicznych zdolności organizacji, dzięki 
którym organizacja zarówno adoptuje się, jak i aktywnie przeobraża otocze-
nie poprzez innowacje oraz poprzez współpracę z innymi organizacjami. 
W szczególności – jak podkreśla Teece8 – dynamiczne zdolności pozwalają na 
uzmysławianie i kształtowanie szans oraz zagrożeń (pozyskiwania informa-
cji, nadawania im sensu, wyobrażania sobie ich konsekwencji dla działania), 
pójście w ślad za szansami poprzez umiejętne inwestowanie w rozwój oraz 
komercjalizację nowych działalności ułatwione właściwym projektem orga-
nizacji (modelem biznesu uwzględniającym zachowania klientów i konkuren-
tów; granicami organizacji biorącymi pod uwagę specyfikę i komplementar-
ność zasobów wraz z mechanizmami zawłaszczania wytworzonej wartości; 
organizacyjnymi bodźcami i rutynami zabezpieczającymi przed nadmiernym 

5 L. Warren, T. Fuller, P. Argyle, F. Welter, a complexity perspective on entrepreneur-
ship: a new methodology for research in high velocity environments, referat przedstawiony na 
corocznej konferencji British Academy of Management, Harrogate 2008.

6 S.G. Winter, routines, creativity and rational choice: exploring the intersection, wykład 
wygłoszony podczas corocznej konferencji European Academy of Management, Paryż 2007.

7 E. Helfat, S. Finkelstein, W. Mitchell, M.A. Peteraf, H. Singh, D.J. Teece, S.G. Winter, 
dynamic capabilities…

8 D.J. Teece, explicating dynamic capabilities: the nature and microfundations of (sus-
tainable) enterprise performance, „Strategic Management Journal” 2007, 28, s. 1319–1350.
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optymizmem w podejmowaniu decyzji; awersją do strat, błędów wynikają-
cych z wyizolowanego spojrzenia czy też do uporczywego zaangażowania się 
w realizację nieefektywnej strategii; budowania lojalności oraz zaangażowa-
nia za pomocą przywództwa i kultury organizacyjnej), a także podtrzymywa-
nie konkurencyjności na drodze wzmacniania, kombinowania, zabezpiecza-
nia i rekonfigurowania zasobów materialnych i pozamaterialnych (zgodnie 
z logiką odnowy strategicznej dokonywanej w ramach organizacji składającej 
się ze względnie samowystarczalnych części, łączenia starego z nowym w celu 
ustawicznego dopasowywania zasobów, budowania zawiadywania organiza-
cją i struktur motywacyjnych sprzyjających zarządzaniu wiedzą).

Zdolności dynamiczne są procesami organizacyjnymi w najogólniej-
szym sensie, a ich rola polega na zmianie zasobowej podstawy organizacji. Są 
one bardziej tworzone niż pozyskiwane, uzależnione od dotychczasowej 
ścieżki rozwoju, wbudowane w organizację, zawierają jakiś ustrukturalizo-
wany element oraz są związane z rozmyślnymi zmianami organizacyjnymi9. 
Konkretniej mówiąc, dynamiczne zdolności charakteryzujące się sprawnością 
ewolucyjną (wykonywaniem prawidłowych rzeczy) i sprawnością techniczną 
(wykonywaniem rzeczy prawidłowo) współprzyczyniają się do powodzenia 
organizacji. Oznacza to, że zdolności dynamiczne nie muszą prowadzić do 
podwyższenia efektywności funkcjonowania i rozwoju organizacji, a czasami 
mogą być przyczyną porażki.

Z organizacyjnym uczeniem się jest powiązana improwizacja organiza-
cyjna jako proces spontaniczny, twórczy, ukierunkowany na działanie i wyko-
rzystujący zasoby znajdujące się pod ręką10. Lekcje nabyte w czasie improwi-
zowania są włączone w organizację poprzez uczenie się w działaniu, uczenie 
się poprzez dzielenie się wiedzą oraz wspólne uczenie się, dzięki czemu orga-
nizacja odpowiada w okolicznościach nieprzewidywalności i pilności11. 
Improwizacja jest strategicznym narzędziem podejmowania decyzji przez 

9 V. Ambrosini, C. Bowman, what are dynamic capabilities and are they a useful construct 
in strategic management?, „International Journal of Management Reviews” 2009, 11, s. 29–49.

10 M. Bratnicki, B. Ząbkowska, improwizacja organizacyjna w rozwoju przedsiębior-
czym. Perspektywa nowoczesnego zarządzania, w: nowoczesne instrumenty zarządzania, red. 
S. Marciniak, J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2008, s. 13–18.

11 H.H. Park, D. Shim, improvisation and organizational learning: an ethnografic study 
of an emergency response agency, referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of 
Management, Anaheim 2008.
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kadrę zarządzającą, które pozwala radzić sobie w czasie rzeczywistym 
z czymś nowym i użytecznym12. Ogólniej mówiąc, zdolność do podejmowa-
nia w czasie rzeczywistym decyzji improwizacyjnych służących ustawicz-
nemu budowaniu, integrowaniu, rekonfigurowaniu, wykorzystywaniu nowych 
oraz istniejących zasobów stanowi ważną dynamiczną zdolność organizacji. 
Jest to zdolność wielowymiarowa (porozumiewanie w czasie rzeczywistym, 
intuicja i wgląd wraz z emocją i heurystyką, konstruktywny konflikt itp.) 
i powiązana ze specyficznym kontekstem otoczenia (dynamizm) i organizacji 
(luz organizacyjny), która nabiera siły nie tylko w powiązaniu z organizacyj-
nym uczeniem się, ale również współwystępując z przedsiębiorczością 
organizacyjną.

Uważamy, że zdolności organizacji mają charakter hierarchiczny. 
Podobne stanowisko zajmują Ambrosini, Bowman i Collier13, którzy wyróż-
niają trzy poziomy zdolności dynamicznych powiązane z dostrzeganiem dyna-
mizmu otoczenia przez kadrę zarządzającą, a mianowicie: inkrementalne, 
odnawiające, a także regeneracyjne. Dzięki zdolnościom inkrementalnym 
organizacja ustawicznie dokonuje stopniowych dostosowań i usprawnień 
w swojej bazie zasobowej, co przynosi szczególne korzyści wtedy, gdy oto-
czenie jest w miarę stabilne. Zdolności odnawiające służą przede wszystkim 
do podtrzymania strumienia efektów w zmieniającym się otoczeniu na drodze 
odświeżania i adaptacji bazy zasobowej, dzięki czemu następuje odnowienie 
zasobowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Natomiast w wysoce burzli-
wym otoczeniu najbardziej użyteczne są zdolności regenerujące, które umoż-
liwiają przeobrażenia konfiguracji zdolności niższego rzędu zarówno poprzez 
zmianę ich formy, jak i poprzez przekształcenie aktualnego zestawu tych zdol-
ności. W miarę przesuwania się w górę hierarchii zdolności dynamicznych 
rośnie zakres zmiany organizacyjnej i zmniejsza się jej częstotliwość. Zarazem 
efektywność zdolności inkrementalnych i odnawiających jest uwarunkowana 
sytuacyjnie kontekstem organizacyjnym oraz – jak przypuszczamy – opiera 
się na organizacyjnych procesach uczenia się i improwizacji. Uważamy 

12 S. Velez-Castrillon, D.M. Vera, A. Kachra, an improvisational model of strategic 
decision making, referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, 
Anaheim 2008.

13 V. Ambrosini, C. Bowman, N. Collier, dynamic capabilities: Proposing a clear way 
forward, referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Anaheim 
2008.
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również, że zdolności regeneracyjne najbardziej powiązane z radykalnymi 
zmianami mają swój rdzeń głównie w przedsiębiorczości organizacyjnej. Tak 
czy inaczej, występują trzy rodzaje dynamicznych zdolności organizacji two-
rzących całość, która umożliwia rekonfigurowanie, rozwijanie, uczenie się, 
integrowanie względem zasobów i zdolności substancjalnych wspólnie umoż-
liwiających realizowanie fundamentalnych aktywności organizacji (logistyka, 
zasoby ludzkie, sprzedaż itp.).

Współczesna konceptualizacja organizacyjnego zespolenia odchodzi od 
anachronicznego, statycznego ujęcia w kierunku zdecydowanie bardziej dyna-
micznego podejścia uwzględniającego zmieniający się zestaw uwarunkowań 
sytuacyjnych. W miejsce dążenia do harmonijnej równowagi pojawia się 
mocna transformacja jako rozmyślna odpowiedź na płynną równowagę, która 
ma charakter przejściowy, epizodyczny. Zamiast dążyć do wyższego poziomu 
dopasowania, organizacja poszukuje wrażliwości, elastyczności oraz zwięk-
sza repertuar działań, zręcznie starając się znaleźć w wielorakich, nieprzewi-
dywalnych otoczeniach. Jednakże zwiększenie pola manewru strategicznego 
tworzy niebezpieczeństwo utraty kontroli nad ścieżką rozwoju organizacji 
i dlatego też dynamiczne zespolenie wymaga pewnego ustabilizowania 
w postaci wzorców zachowań, rutyn czy też heurystyk. Mamy tu do czynie-
nia z dialektyczną sprzecznością pomiędzy chaosem14, elastycznością 
a porządkiem i trwałością odnajdywaną w badaniach empirycznych (np. 
w firmach nierodzinnych jako interakcja pomiędzy planowaniem strategicz-
nym a elastycznością strategiczną wpływająca na efektywność organizacji)15. 
Z perspektywy ujęcia zasobowego oznacza to interakcję pomiędzy potencja-
łem strategicznym (zasobami i zdolnościami substancjalnymi) i zdolnościami 
dynamicznymi (przedsiębiorczością organizacyjną, organizacyjnym ucze-
niem się i organizacyjną improwizacją).

14 M. Bratnicki, B.J. Gabryś, developing a model of corporate entrepreneurship, 
w: energizing management through innovation and entrepreneurship european research and 
practice, ed. M. Terziowski, Routledge, London–New York 2009, s. 6–27.

15 C. Dibrell, J.B. Craig, D.D. Neubaum, Strategic planning and flexibility as governance 
control mechanisms in family and non-family firms, referat przedstawiony na corocznej konfer-
encji Academy of Management, Anaheim 2008.
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3. o zdolności przedsiębiorczości

W firmach ustabilizowanych orientacja przedsiębiorcza – jak podpowia-
dają wyniki badań przeprowadzonych w 155 firmach hiszpańskich16 – pozy-
tywnie wpływa na szybkość i zakres internacjonalizacji jako swoistej strate-
gii dywersyfikacji rynkowej. Głębsze zrozumienie związków zachodzących 
pomiędzy otoczeniem, zdolnościami, strategią i efektywnością organizacji 
umożliwiły badania 197 firm indonezyjskich działających na rynku nierucho-
mości17. Niepewność otoczenia i podstawowe substancjalne zdolności orga-
nizacji wspólnie i pozytywnie wpływają na orientację strategiczną łączącą 
elementy przedsiębiorczości (proaktywność wraz z agresywnością, innowa-
cyjność) z konserwatywnymi składnikami zarządzania strategicznego (ana-
litycznym podejściem do rozwiązywania problemów, obroną kluczowych 
biznesów znajdującą wyraz w zapewnieniu jakości i redukcji kosztów, ukie-
runkowaniem na przyszłość poprzez długofalową wizję). Połączenie zacho-
wań przedsiębiorczych z zachowaniami konserwatywnymi przekłada się na 
wyższą efektywność organizacji mierzoną w kategoriach finansowych (wzrost 
sprzedaży, zwrot na sprzedaży, zwrot na inwestycjach, cash flow) i pozafinan-
sowych (dostawa produktu na czas, jakość produktu, reputacja firmy). Zatem 
zdolności organizacji (substancjalne i dynamiczne) kształtują w znacznej 
mierze strategię, a także wpływają bezpośrednio na efektywność organizacji.

W tym miejscu warto podkreślić, że przedsiębiorczość organizacyjna 
może najprawdopodobniej prowadzić do trwałej, wysokiej efektywności 
organizacji poprzez pozycjonowanie i ukierunkowywanie stosowania innych 
dynamicznych i substancjalnych zdolności. Inaczej mówiąc, umożliwia ona 
„rekonfigurowanie zasobów i rutyn w sposób widziany przez kluczowych 
decydentów oraz uznany przez nich za właściwy”18. Siła przedsiębiorczości 
organizacyjnej rośnie w miarę uwzględniania strategii działalności.

16 M. Menguzzato-Boulard, M. Ripollés-Meliá, L. Sánchez-Peinado, international 
entrepreneurship in established firms: does it matter?, w: energizing management through 
innovation and entrepreneruship. european research and practice, ed. M. Terziowski…, 
s. 72–88.

17 B. Simatung, B.W. Soetjipto, dynamic relationships of the foursome: capabilities, en-
vironment uncertainty, strategic orientation and firm performance, referat przedstawiony na 
corocznej konferencji Academy of Management, Anaheim 2008.

18 S.A. Zahra, H. Sapienza, P. Davidsson, entrepreneurship and dynamic capabilities: 
a review, model and research agenda, „Journal of Management Studies” 2006, 43, s. 917–955.
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Przedsiębiorcze strategie wymagają zasobów. Proaktywność, innowacyj-
ność oraz podejmowanie ryzyka wiążą się z zaangażowaniem w ryzykowne 
projekty, niesprawdzone technologie, nowe produkty bądź usługi. Jedynie 
mając dostęp do zasobów przedsiębiorcza, organizacja jest w stanie konkuro-
wać za pomocą wysokiej jakości innowacyjnych produktów i usług. W przy-
padku braku zasobów, a konkretniej niewystarczającego potencjału strategicz-
nego, korzyści z przedsiębiorczości organizacyjnej będą ograniczone. Biorąc 
pod uwagę powyższe, uważamy, że przedsiębiorczość organizacyjna wchodzi 
w interakcje z potencjałem strategicznym i wspólnie z nim kształtuje zreali-
zowaną strategię organizacji.

Z drugiej strony strategia realizowana przez organizacje jest funkcją 
rozwijanych zdolności, które – z kolei – są poddane wpływowi zamierzo-
nej pozycji konkurencyjnej. Ten wzajemny związek wypracowywania i for-
mułowania strategii jest budowany wokół pozycji konkurencyjnych, ścieżek 
rozwojowych i procesów organizacyjnych. Dynamiczne zdolności organiza-
cji są poddane bezpośrednim oddziaływaniom otoczenia i sformalizowanej, 
zamierzonej strategii. Zrealizowana strategia jest funkcją dynamicznych zdol-
ności, które są kształtowane przez endogeniczną interakcję pozycji, ścieżek 
i procesów. Krótko mówiąc, architektura zdolności, struktura organizacyjna 
i procesy organizacyjne stanowią rdzeń dynamicznych zdolności organizacji 
współewoluujących ze strategią w ramach otoczenia.

Ostatnio na próbie 300 japońskich firm opartych na technologii spraw-
dzono relacje zachodzące pomiędzy orientacją przedsiębiorczą, zasobami, 
otoczeniem, strukturą zawiadywania i efektywnością organizacji19. Uzyskane 
wyniki potwierdziły, że orientacja przedsiębiorcza ma najsilniejszy bezpo-
średni wpływ na efektywność organizacji, przy czym struktura zawiadywania 
nie wpływa na efektywność organizacji. Co więcej, oddziałuje ona wzajem-
nie wraz z zasobami organizacji. W końcu efektywność organizacji, zasoby 
i struktura zawiadywania wydają się wpływać na sposób dostrzegania otocze-
nia przez kadrę zarządzającą. Przenosząc te rezultaty na pole zdolności orga-
nizacji, można założyć, że: a) przedsiębiorczość organizacyjna jest bezpośred-
nią przesłanką efektywności organizacji; b) przedsiębiorczość organizacyjna 

19 K. Yamada, S. Kurokawa, Y. Eshima, causality identification between entrepreneur-
ial orientation and corporate performance, referat przedstawiony na corocznej konferencji 
Academy of Management, Anaheim 2008.
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i potencjał strategiczny wzajemnie oddziałują na siebie, a zarazem ta interak-
cja wpływa na efektywność organizacji; c) w przeciwieństwie do przedsiębior-
czości organizacyjnej potencjał strategiczny wraz ze strukturą zawiadywa-
nia oraz efektywnością organizacji są bezpośrednio powiązane z otoczeniem.

4. o roli orientacji przedsiębiorczej w kreowaniu efektywności organizacji

Zatem przedsiębiorczość organizacyjna jako ważny składnik zdolności 
dynamicznych – z jednej strony – oraz zasoby i zdolności substancjalne orga-
nizacji – z drugiej – wspólnie wpływają na efektywność organizacyjną roz-
patrywaną w wymiarze przewagi konkurencyjnej. Poziom przedsiębiorczo-
ści organizacyjnej determinuje, jaka część potencjału efektywności zawartego 
w zasobach, zdolnościach i kompetencjach zostanie zrealizowana. Oczywiście 
realne wykorzystanie potencjału strategicznego rośnie, w miarę jak infrastruk-
tura przedsiębiorczości nakłania uczestników organizacji do tego, aby chcieli, 
mogli i potrafili autentycznie uczestniczyć w działalności przedsiębiorczej 
oraz mieli poczucie powinności takiego uczestnictwa. W tym miejscu należy 
podkreślić, że bardzo ważną kwestią jest niemożność uzyskania widocznych 
efektów tylko na podstawie jednego zestawu czynników. Zarazem uważamy, 
iż taki wspólny wpływ na trwałość wysokiej efektywności organizacyjnej jest 
moderowany dwoma ważnymi procesami: organizacyjnym uczeniem się oraz 
improwizacją organizacyjną.

Graficznie podsumowanie dotychczasowych rozważań przedstawiliśmy 
na rysunku 2. Strategiczne podłoże organizacji jest budowane wokół zamie-
rzenia strategicznego (strategia zamierzona), przy czym rozwijane podłoże 
strategiczne może wywołać strategię wyłaniającą się. W efekcie zaprezento-
wanej interakcji powstaje strategia zrealizowana mająca bezpośredni wpływ 
na efektywność organizacyjną. Potencjał strategiczny oparty na zasobowych 
źródłach przewagi konkurencyjnej (zasoby i zdolności substancjalne) oraz 
przedsiębiorczość organizacyjna oddziałują na trwałą wysoką efektywność 
organizacji zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez zrealizowaną stra-
tegię. W tym wszystkim niebagatelne miejsce zajmuje kontekst zewnętrzny 
w postaci otoczenia organizacji.
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Niedawno Drenvich i Kriauciunas20 po przeprowadzeniu badań empi-
rycznych stwierdzili, że otoczenie różnie wpływa na efektywność zdolności 
organizacji w zależności od typu zdolności. I tak, dynamizm otoczenia nega-
tywnie wpływa na skutki zdolności substancjalnych, a pozytywnie na rezul-
taty zdolności dynamicznych. Co więcej, różnorodność (idiosynkratyczność) 
dynamicznych zdolności wzmacnia ich współprzyczynianie się do efektyw-
ności organizacji relatywnej względem przeciętnej efektywności w branży. 
W końcu okazało się, że wpływ otoczenia jest widoczny względem efektyw-
ności całej organizacji, ale nie w płaszczyźnie efektywności odnoszonej do 
danego procesu. Zatem przesłanki przedsiębiorczego wyłaniania się efektyw-
ności organizacji – nowe głosy strategiczne, nowe konwersacje o rozwoju  
organizacji, nowe pasje, nowe eksperymenty i nowe perspektywy – są w znacz-
nej mierze wbudowane w otoczenie organizacji. Ów element wchodzi  
w bezpośrednie interakcje z przedsiębiorczością organizacyjną, potencjałem 
strategicznym, strategią wyłaniającą się, strategią zrealizowaną, a także 
z efektywnością organizacji.

Struktura nośna przedstawiona na rysunku 2 znajduje się na poziomie 
analizy dotyczących całej organizacji, a nie daje spojrzenia przez pryzmat 
wiązki organizacji tkwiących w otoczeniu konkurencyjnym. Taki poziom 
analizy jest skutkiem skupienia uwagi na wyjaśnianiu różnić zachodzących 
pomiędzy efektywnością przedsiębiorczości w różnych organizacjach.

20 P.L. Drenvich, A.P. Kriauciunas, clarifying the conditions and limits of the contributions 
of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance, „Strategic Management 
Journal” 2011, 32, s. 254–279.
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podsumowanie

Główna zależność zobrazowana na omawianym rysunku podkreśla, że 
efektywność organizacji jest wzmacniania albo podtrzymywana przez przed-
siębiorczość organizacyjną, która wydłuża horyzont niezagrożonego prze-
trwania oparty na bieżącej efektywności, dynamizuje rozwój organizacji 
bazujący na żywotności oraz powiększa i utrwala posiadaną przez organizację 
przewagę konkurencyjną. Na rysunku 2 można również zobaczyć dwa czyn-
niki moderujące odnoszące się do warunków wytwarzania przedsiębiorczości, 
czyli organizacyjnych wymiarów opisywanych przez organizacyjne uczenie 
się oraz przez organizacyjną improwizację. Organizacja pragnąca ustanowić 
przedsiębiorczość, musi wypracować właściwy kontekst organizacyjny, czyli 
promujący uczenie się oraz improwizację.

Takie właśnie są rezultaty rozluźnienia założenia identyczności organi-
zacji w kategoriach zasobów. Występujące na rysunku 2 relacje ułatwiają zro-
zumienie roli przedsiębiorczości w organizacjach jako uzupełnienia istnieją-
cych w teorii zarządzania strategicznego koncepcji przewagi strategicznej.

Literatura

Ambrosini V., Bowman C., what are dynamic capabilities and are they a useful con-
struct in strategic management?, „International Journal of Management Re-
views” 2009.

Ambrosini V., Bowman C., Collier N., dynamic capabilities: Proposing a clear way 
forward, referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Manage-
ment, Anaheim 2008.

Arend R.J.I, Bromiley P., assesing the dynamic capabilities view: Spare change, ev-
eryone?, „Strategic Organization” 2009, 7.

Bratnicki M., Gabryś B.J., developing a model of corporate entrepreneurship, 
w: energizing management through innovation and entrepreneurship european 
research and practice, ed. M. Terziowski, Routledge, London–New York 2009.

Bratnicki M., Ząbkowska B., improwizacja organizacyjna w rozwoju przedsiębior-
czym. Perspektywa nowoczesnego zarządzania, w: nowoczesne instrumenty 
zarządzania, red. S. Marciniak, J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2008.

Dibrell C., Craig J.B., Neubaum D.D., Strategic planning and flexibility as governan-
ce control mechanisms in family and non-family firms, referat przedstawiony na 
corocznej konferencji Academy of Management, Anaheim 2008.



Szukanie przedsiębiorczego podłoża problemów… 91

Drenvich P.L., Kriauciunas A.P., clarifying the conditions and limits of the contribu-
tions of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance, „Stra-
tegic Management Journal” 2011, 32.

Farjoun M., beyond dualism: Stability and change as a duality, „Academy of Mana-
gement Review” 2010, Vol. 35.

Foss K., Foss N.J., Klein P.G., Klein S.K., the entrepreneurial organization of hete-
rogeneous capital, „Journal of Management Studies” 2007, 44.

Helfat C.E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M.A., Singh H., Teece D.J., Winter 
S.G., dynamic capabilities: understanding strategic change in organizations, 
Blackwell, Malden 2007.

Menguzzato-Boulard M., Ripollés-Meliá M., Sánchez-Peinado L., international en-
trepreneurship in established firms: does it matter?, w: energizing management 
through innovation and entrepreneruship. european research and practice, ed. 
M. Terziowski, Routledge, New York 2009.

Park H.H., Shim D., improvisation and organizational learning: an ethnografic study 
of an emergency response agency, referat przedstawiony na corocznej konfer-
encji Academy of Management, Anaheim 2008.

Simatung B., Soetjipto B.W., dynamic relationships of the foursome: capabilities, 
environment uncertainty, strategic orientation and firm performance, referat 
przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Anaheim 
2008.

Teece D.J., explicating dynamic capabilities: the nature and microfundations of (sus-
tainable) enterprise performance, „Strategic Management Journal” 2007, 28.

Velez-Castrillon S., Vera D.M., Kachra A., an improvisational model of strategic de-
cision making, referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Ma-
nagement, Anaheim 2008.

Warren L., Fuller T., Argyle P., Welter F., a complexity perspective on entrepreneur-
ship: a new methodology for research in high velocity environments, referat 
przedstawiony na corocznej konferencji British Academy of Management, Har-
rogate 2008.

Winter S.G., routines, creativity and rational choice: exploring the intersection, wy-
kład wygłoszony podczas corocznej konferencji European Academy of Mana-
gement, Paryż 2007.

Yamada K., Kurokawa S., Eshima Y., causality identification between entrepreneu-
rial orientation and corporate performance, referat przedstawiony na corocznej 
konferencji Academy of Management, Anaheim 2008.

Zahra S.A., Sapienza H., Davidsson P., entrepreneurship and dynamic capabilities: 
a review, model and research agenda, „Journal of Management Studies” 2006, 43.



Mariusz bratnicki, Przemysław zbierowski92

 summary

We develop integrative framework that sheds light on organizational entre-
preneurship as dynamic capability. Drawing from strategic management studies 
I distinguish between substantive and dynamic capabilities. Taken as a whole the 
model provides compelling theoretical evidence of important links between orga-
nizational entrepreneurship, organizational learning, organizational improvisation, 
strategic potential, emergent strategy, realized strategy, environment, and organiza-
tion effectiveness.
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wprowadzenie

W potocznym i naukowym dyskursie na temat otoczenia instytucjo-
nalnego i jego wpływu na przedsiębiorczość dominują pytania związane 
z tym, jak ten system wygląda bądź powinien wyglądać, aby przedsiębior-
czość mogła się rozwijać. Wskazuje się na błędy, luki prawne oraz nieścisłości  
w istniejącym otoczeniu instytucjonalnym i dokonuje propozycji zmian 
w regulacjach prawnych, w systemach podatkowych, ubezpieczeń społecz-
nych i wielu innych, które mogłyby potencjalnie przyczynić się do jej rozwoju. 
W dyskusji nad oceną zakresu przedsiębiorczości dominuje ocena formal-
nych instytucji, bardzo często zauważa się odwołania do rankingu Banku 
Światowego doing business, oceniającego jakość formalnych instytucji 
regulujących działalność biznesu. O wiele rzadziej podkreśla się znacze-
nie instytucji nieformalnych, nawiązujących do kulturowych uwarunkowań 
warunkujących zachowania przedsiębiorcze. 

W teorii przedsiębiorczości dominuje założenie, iż podaż przedsiębiorczo-
ści może być modyfikowana. Innymi słowy, można w istotny sposób wpływać 
na ilość i jakość przedsiębiorców w systemach gospodarczo-społecznych. 
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Wiele tych dyskusji wynika z nieustannie podejmowanego pytania: czy 
przedsiębiorcą można się urodzić?, czy przedsiębiorców można „wytwa-
rzać”? Odmienne stanowisko przyjął Baumol1, który założył, że duch przed-
siębiorczości charakterystyczny dla danej gospodarki jest stały, a co za tym 
idzie – podaż przedsiębiorców w danej gospodarce jest również constans. 
Baumol uznał, że ten duch może być odpowiednio ukierunkowany i aloko-
wany. Przedstawił on koncepcję przedsiębiorczości produktywnej i niepro-
duktywnej, która w swoich proporcjach może się zmieniać w warunkach stałej 
podaży przedsiębiorców, w zależności od struktury instytucjonalnej.

1. pojęcie przedsiębiorczości produktywnej i nieproduktywnej 
w odniesieniu do efektów na poziomie przedsiębiorcy i gospodarki

Baumol2 przedstawia swoją koncepcję przedsiębiorczości produktywnej 
i nieproduktywnej. Produktywna to „ jakakolwiek działalność, która bezpośred-
nio lub pośrednio przyczynia się do zwiększenia wyniku netto PKB albo do 
zwiększenia możliwości wytworzenia dodatkowego PKB”. Natomiast przedsię-
biorczość, która nie przyczynia się do zwiększenia wyniku PKB (albo stagnacji, 
albo nawet jego zmniejszania) jest zaliczana do nieproduktywnej. Foss i Foss3 pro-
ponują poszerzenie definicji przedsiębiorczości produktywnej o elementy odkry-
cia nowych produktów, ich cech, możliwości oraz procedur prowadzących do 
zwiększenia nadwyżki (netto PKB). W literaturze proponuje się wyróżnienie kry-
terium związanego z tym, czy przedsiębiorczość przyczynia się do społecznego 
dobrobytu4, czy też nie, a więc za przedsiębiorczość nieproduktywną uzna się 
taką, która takich efektów dobrobytu społecznego nie tworzy. 

1 W. Baumol, entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive, „Journal 
of Political Economy” 1990, No. 98 (5), s. 893–921.

2 W. Baumol, entrepreneurship, management and the structure of payoffs, MIT Press, 
London 1993.

3 K. Foss, K. Foss, economic organization and the trade-offs between productive and 
destructive entrepreneurship, w: entrepreneurship and the firm: austrian Perspectives on eco-
nomic organization, eds. N. Foss, P. Klein, Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton 
(MA, USA) 2002, s. 102–127.

4 M. Henrekson, T. Sanandaji, the interaction of entrepreneurship and institutions, IFN 
Working Paper, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm 2010, s. 12; C.J. Coyne,  
P.T. Leeson, the Plight of underdeveloped countries, „Cato Journal” 2004, No. 24 (3), s. 235–249.
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Coyne i Leeson5 do zachowań produktywnych zaliczają te, które po 
prostu przynoszą wzrost gospodarczy i postęp, a zaliczają do nich arbitraż oraz 
innowacyjność. Przedsiębiorca wykorzystuje nieodkryte szanse rynkowe, co 
sprawia, że możliwości produkcyjne gospodarki się zwiększają (z ekonomicz-
nego i technologicznego punktu widzenia) od momentu pewnej nieefektyw-
ności do efektywności. Innowacyjność prowadzi do lepszego wykorzystania 
istniejących zasobów, co w tym przypadku może być zaprezentowane prze-
sunięciem na zewnątrz krzywej możliwości produkcyjnych. To przesunięcie 
stanowi esencję wzrostu gospodarczego. Mówiąc o nieproduktywnej przed-
siębiorczości, Coyne i Leeson zaliczają do niej te działania, które przyno-
szą zysk pojedynczemu przedsiębiorcy, ale nie przyczyniają się do dobrobytu 
społeczeństwa lub nawet mu szkodzą. Znajdą się tu zarówno przestępstwa, 
pogoń za rentą, jak i inne działania „niszczące istniejące zasoby”. W przy-
padku przedsiębiorczości nieproduktywnej mogą mieć miejsce zachowania 
innowacyjne jednocześnie niezwiększające możliwości produkcyjnych. 

Tak więc przedsiębiorczość będzie zawsze oznaczać, według tej klasy-
fikacji, nadwyżkę dla indywidualnego przedsiębiorcy (jednostki), jednak nie 
zawsze w skali makroekonomicznej taka nadwyżka może powstać.

Przedsiębiorczość nieproduktywna dotyczy też pogoni za rentą poli-
tyczną6 (w odróżnieniu od poszukiwania renty ekonomicznej, jaką przedsta-
wił Ricardo). Działania te mogą być podejmowane zarówno przez pojedyncze 
jednostki (przedsiębiorców), jak i grupy interesów reprezentujące prywatnych 
przedsiębiorców7. Mają one na przykład posłużyć do uzyskania sprzyjającej 
regulacji ze strony ustawodawcy. Uzyskanie renty politycznej wiąże się 
z transferem dochodów od jednych podmiotów do innych poprzez wywiera-
nie wpływu na otoczenie gospodarcze albo stan prawny. 

5 C.J. Coyne, P.T. Leeson, the Plight…
6 Taką przedsiębiorczość nazywa się również przedsiębiorczością polityczną.
7 Za typowy przykład uzyskiwania renty politycznej są uznawane dochody rolników, 

uzyskiwane nie dzięki zwiększaniu podaży dóbr, ale dzięki korzystnym regulacjom unijnym 
w odniesieniu do sztucznie ustalanych cen, różnorodnych ceł czy kontyngentów, bezpośred-
nich dopłat. Henrekson i Sanandaji, wspominając osobę przedsiębiorcy, mają na myśli nie tylko 
działalność biznesową, ale również polityczną. Przedsiębiorcy polityczni są również wyczuleni 
na możliwości, ponoszą ryzyko, tworzą alianse i koalicje, wnoszą innowacje. Przestrzegający 
prawa przedsiębiorcy biznesowi i polityczni przedsiębiorcy zmieniający instytucje – obie te 
grupy odkrywają niezaspokojone dotąd potrzeby i odpowiadają na nie, obie ponoszą ryzyko 
osobiste związane z podejmowanymi przez siebie działaniami.
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Widać zatem, że duch przedsiębiorczy może być ukierunkowany na 
zachowania przedsiębiorcze, które niekoniecznie muszą przynosić korzyści 
na poziomie gospodarki i społeczeństwa.

2. otoczenie instytucjonalne jako modyfikator zachowań przedsię
biorczych

Pojęcie instytucji zostało wprowadzone do socjologii przez Spencera, 
a ekonomiści zapożyczyli je z prac badaczy nauk społecznych8. Pierwszym 
ekonomistą, który wyjaśnił, czym instytucje są, był Veblen; potraktował je 
jako swoiste i dominujące sposoby myślenia. Do zagadnień instytucji powró-
ciła w latach 70. XX w. nowa ekonomia instytucjonalna (NEI). NEI traktuje 
je jako „zasady gry” ograniczające i kształtujące zachowania między ludźmi. 
Zalicza również do nich całą strukturę bodźców mogących kierować ludzkimi 
działaniami i modyfikować je.

North i wielu innych przedstawicieli NEI wyróżniają instytucje formalne 
i nieformalne. Do pierwszej grupy zalicza się regulacje prawne (konstytucja, 
przepisy, regulaminy i inne) i to, w jaki sposób chronią prawo własności. 
Z kolei instytucje nieformalne odnoszą się do niepisanych norm oraz konwen-
cji, a także postaw zakorzenionych w danym społeczeństwie. Do instytucji 
zalicza się również sankcje, które dotyczą egzekucji zarówno formalnych, 
i nieformalnych reguł gry.

Williamson9 postuluje, że nieformalne instytucje mają pochodzenie 
oddolne i zmieniają się organicznie. North uważa, że instytucje nieformalne 
zmieniają się bardzo powoli w porównaniu z instytucjami formalnymi. Zatem 
zmiany reguł nieformalnych rządzących gospodarką są trudne do przeprowa-
dzenia, ponieważ są bardzo trwałe. Instytucje nieformalne często powstają 
w odpowiedzi na instytucje formalne, jako wspólne, zbiorowe, ukryte i nie-
pisane reguły, interpretacje formalnych regulacji, które z kolei mogą mody-
fikować formalne regulacje, być ich interpretacją. Formalne instytucje mogą 

8 A. Słomka-Gołębiowska, nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój gospodarczy, 
w: nowa ekonomia instytucjonalna. teoria i zastosowania, red. S. Rudolf, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2009, s. 113–136.

9 O.E. Williamson, the new institutional economics: taking stock, looking ahead, 
„Journal of Economic Literature” 2000, No. 38 (3), s. 595–613.
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zmienić się z dnia na dzień. Ten konflikt sposobu zmian mocno wpływa na 
zachowania przedsiębiorcze, ponieważ przedsiębiorcy bardzo często kierują 
się wyuczonymi zachowaniami –uwarunkowanymi instytucjami nieformal-
nymi, te zaś mogą być ze sobą w sprzeczności.

To, co sprzyja pojawianiu się nieproduktywnych zachowań przedsiębior-
czych a hamuje przedsiębiorczość produktywną, to zawiłe i zmienne prawo, 
czyli niepewność instytucjonalno-prawna10, nadmierna regulacja gospodarki, 
niewydolność sądów. Równocześnie nieformalne instytucje mogą jeszcze bar-
dziej potęgować takie zachowania. Trudno w niespójnym systemie dostosowy-
wać się do prawa, przedsiębiorcy są niejako zmuszani do jego łamania w sytu-
acji, gdy nie chcą doprowadzić do kłopotów finansowych firmy. Zachowania 
korupcyjne, chęć uzyskania łapówki, arbitralna egzekucja prawa ze strony 
urzędników czy polityków uprawiających pogoń za rentą polityczną mogą 
wzmacniać te postawy. Rodzi to wysokie koszty transakcyjne wygenerowane 
zarówno przez instytucje formalne, jak i nieformalne. I w ten sposób duch 
przedsiębiorczy traci energię, zasoby i talenty, które mogłyby pomóc w reali-
zowaniu działań bardziej produktywnych w firmie.

Zachęty do przedsiębiorczości produktywnej są tutaj niskie, bo koszty 
związane z jej prowadzeniem są znacznie wyższe od korzyści, jakie można 
uzyskać. Zatem wyniki i opłacalność poszczególnych możliwości zarobko-
wych zależą od jakości instytucji. Mniejsza lub większa opłacalność tych 
przedsięwzięć przyciąga wrażliwość przedsiębiorczą i wysiłki przedsiębior-
cze. To porządek instytucjonalny sprawia, że pomimo dużej aktywności 
przedsiębiorczej niektóre kraje charakteryzują się ekonomicznie destruktyw-
nymi zachowaniami, a inne przynoszą bogactwo.

3. strategie przedsiębiorcze w otoczeniu instytucjonalnym o niskiej 
jakości

W gospodarkach przechodzących transformację ustroju, jak np. 
w dawnych republikach sowieckich, gdzie otoczenie biznesu jest bardzo nie-
stabilne, a otoczenie instytucjonalne wykazuje się dużymi uchybieniami, 
można zidentyfikować bardzo specyficzne rodzaje strategii przedsiębiorczych. 

10 C.J. Coyne, P.T. Leeson, the Plight…
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Welter i Smallbone11 podają ich sześć:
 – Poszukiwanie i przewidywanie (prospecting) – cechuje firmy, któ-

re jak pisze Peng12, funkcjonują na zmieniającym się rynku, skupiają 
się na innowacji, ale mają elastyczną strukturę organizacyjną. Auto-
rzy podają nieco odmienny przykład Białorusi, który nie jest już tak 
wyidealizowany. Częste modyfikacje w oferowanych produktach/
usługach, choć mogą być mniej postrzegane jako coś pozytywnego, 
to wynikają z proaktywności w zarządzaniu, do którego przedsię-
biorcy są zmuszani, aby przeżyć na rynku.

 – Drugi rodzaj strategii nazwany jest unikaniem13. Przedsiębiorczość 
oznacza przeżycie w otoczeniu prawnym, które jest bardzo umow-
ne, przypadkowe i skorumpowane. Strategie unikania oznaczają łą-
czenie legalnej i nieformalnej produkcji – przez Penga14 nazywane za-
cieraniem granic lub „przedsięwzięciami pod skorupą” zakładanymi 
w celu unikania płacenia podatku. Unikanie podatku niejednokrot-
nie może być uznane za konieczne dla przeżycia przedsiębiorstw – 
tam, gdzie poziom opodatkowania jest karygodnie wysoki, łapówki 
dla urzędników są koniecznością, a kapitał obrotowy jest zbyt mały. 
Feige15 postuluje, że niedostosowanie się do prawa ma znamiona 
racjonalności.

 – Trzecia grupa strategii przedsiębiorców dotyczy samodzielności 
w finansowaniu działalności w sytuacjach, kiedy korzystanie z fi-
nansowania z formalnych źródeł jest mało możliwe, zdobywanie 
tego finansowania odbywa się przy niskim albo nawet zerowym 
koszcie. Z takich strategii często korzystają przedsiębiorcy seryjni. 
Przedsiębiorca może również na przykład rozpocząć niezarejestro-

11 F. Welter, D. Smallbone, institutional Perspectives on entrepreneurial behaviour 
in challenging environments, „Journal of Small Business Management” 2011, No. 49 (1), 
s. 107–125.

12 M.G. Peng, business Strategies in transition economies, Sage, Thousand Oaks, CA 
and London 2000.

13 J. Leitzel, rule evasion in transitional russia, w: transforming Postcommunist 
Political economies, eds. J. Nelson, C. Tilly, L. Walker, National Academy Press, Washington 
DC 1997, s. 118–130.

14 M.G. Peng, business Strategies…
15 E. Feige, underground activity and institutional change: Productive, protective and 

predatory behaviour in transition economies, w: transforming Postcommunist…, s. 21–34.
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waną działalność handlową, aby później sfinansować swoje dalsze 
przedsięwzięcia16. Często dofinansowywanie przedsiębiorstwa ma 
swoje źródło wśród krewnych przedsiębiorcy.

 – Ostatnie trzy rodzaje strategii to portofolio entrepreneurship, czy-
li prowadzenie działalności na wielu frontach w celu zapewnienia 
przeżycia firmie; wykorzystywanie sieci i osobistych kontaktów, 
znajomości – ludzie wyświadczają sobie wzajemnie przysługi; oraz 
wykorzystywanie konsultantów podatkowych, nowoczesnych tech-
nologii do poradzenia sobie z obciążeniami instytucjonalnymi i biu-
rokracją, skomplikowanym prawem. Jest to zachowanie wykazujące 
umiejętność dostosowywania się.

Te strategie stanowią dobre przykłady nie tylko na to, że przedsiębior-
czość jako zjawisko jest w literaturze przedmiotu traktowana wielorako i nie 
ma zgodności badaczy zajmujących się tą tematyką co do ostatecznej defini-
cji, czym ona jest17. Widać również wyraźnie, jak silnie otoczenie instytucjo-
nalne determinuje strategie przedsiębiorcze i jak mocno stają się one imma-
nentną cechą gospodarek o podobnych systemach społeczno-gospodarczych.

4. przedsiębiorczość – przedsiębiorca a otoczenie instytucjonalne – 
mechanizmy 

Zmiany w instytucjach formalnych są nierozłączne z transformacją 
gospodarki. Mogą ułatwiać zakładanie i przerywanie działalności gospodar-
czej, mogą sprawiać, że część przedsiębiorstw przechodzi w strefę działań nie-
legalnych albo nierejestrowanych. Zmiana instytucjonalna przyczynia się do 
powstawania instytucjonalnych nisz, które są miejscem zagospodarowywa-
nym przez podaż przedsiębiorców nieproduktywnych. Zmieniające się oto-
czenie instytucjonalne jest korzystnym kontekstem do przedsiębiorczych 

16 F. Welter, D. Smallbone, the emergence of entrepreneurial Potential in transition 
environments: a challenge for entrepreneurship theory or a developmental Perspective?, 
w: entrepreneurship and Growth in local, regional and national economies: frontiers in 
european entrepreneurship research, eds. D. Smallbone, H. Landstrom, D. Jones-Evans, 
Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton (MA, USA) 2009, s. 339–353.

17 A.R. Anderson, M. Starnawska, research practices in entrepreneurship; problems of 
definition, description and meaning, „International Journal of Innovation and Entrepreneurship” 
2008, No. 9 (4).
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zachowań polegających na zmienianiu tychże instytucji. Niesprawny system 
instytucji formalnych generuje takie zachowania przedsiębiorcze, które stają 
się pewnymi wyuczonymi, wszczepionymi w system społeczno-gospodarczy 
normami nieformalnymi. Taka sytuacja dotyczy gospodarek transformujących 
się i po transformacji, które dziedziczą nieufność do instytucji politycznych, 
niedostateczne docenianie w mentalności społecznej roli przedsiębiorców 
i upatrywanie źródła ich bogactwa w działaniach niekoniecznie legalnych. 
Istotna rola szarej strefy w gospodarkach transformujących się jest tego wybit-
nym przykładem. 

W warunkach otoczenia instytucjonalnego o niskiej jakości literatura 
podaje różne zachowania przedsiębiorcze, takie jak akceptacja, omijanie oraz 
zmienianie.

Smallbone i Welter18, nawiązując do pracy Oliver19, wymieniają akcep-
tację instytucji (abiding). Akceptacja oznacza, że przedsiębiorcy uznają ist-
niejące otoczenie instytucjonalne, rozumieją i dostosowują się do niego. 
Akceptacja przebiega poprzez dostosowanie się do instytucji formalnych, 
zgodę na nie lub kompromis. 

Działalność zgodna z prawem uprawomocnia instytucje, które ją kreują 
i na nią wpływają. Przedsiębiorcy stosujący się do prawa sami wzmacniają to 
prawo. Ma to również przełożenie na normy nieformalne. Zachowania korup-
cyjne są w niektórych gospodarkach i społeczeństwach bardzo mocno akcep-
towane jako pewna norma społeczna. Tak samo niewchodzenie przez przed-
siębiorców w szarą strefę może być owocem dominujących przekonań na temat 
tego, w jaki sposób przedsiębiorca w danej kulturze funkcjonuje. Akceptacja 
istniejących instytucji i ich przestrzeganie może niemniej jednak wywołać 
zmiany instytucjonalne i na poziomie makro kwalifikować się do przedsię-
biorczości nieproduktywnej. Przedsiębiorczość, która wiąże się z przełomo-
wymi innowacjami, może mocno zmienić rzeczywistość gospodarczą i istot-
nie zmodyfikować istniejącą strukturę instytucjonalną poprzez wprowadze-
nie nowych technologii zmieniających skuteczność działania instytucji lub 
same instytucje20. Jako przykład często podaje się upowszechnienie internetu 

18 F. Welter, D. Smallbone, institutional Perspectives…, s. 107–125.
19 C. Oliver, Strategic responses to institutional Processes, „Academy of Management 

Review” 1991, No. 16 (1), s. 145–179.
20 C. Kalantardis, institutional change in Post Socialist regimes: public policy and be-

yond, „Journal of Economic Issues” 2007, No. XLI (2), s. 435–442.
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i jego wpływ na konieczność zmian w instytucjach formalnych w odniesieniu 
do praw własności intelektualnej i tym samym zwiększenie się możliwości 
piractwa komputerowego. 

Do kolejnej grupy zachowań przedsiębiorczych ci sami autorzy21 zaliczają 
omijanie instytucji poprzez manipulację lub unikanie jako sposoby niedostoso-
wywania się do nich. Odchylanie (evading) to aktywna forma działań wobec 
instytucji. Polega ona na manipulacji instytucjami formalnymi i jest znamienna 
dla doświadczonych przedsiębiorców, którzy w swoim środowisku mają dobre 
kontakty i znajomości, władzę i wpływy. Jest to typowy przykład przedsiębior-
czości nieproduktywnej. Unikanie (avoidance) ma miejsce wówczas, gdy przed-
siębiorca ukrywa niedostosowywanie się do instytucji i ucieka od nacisków 
instytucjonalnych. Odbywać się to może w dwóch wymiarach. Kwestionowanie 
instytucji poprzez unikanie dostosowywania się do nich, a tym samym osłabia-
nie ich efektywności. W turbulentnym lub wrogim otoczeniu jest to nie tylko 
unikanie, ale też każde zachowanie przedsiębiorcze kwestionujące istniejące 
instytucje. Ma to miejsce w takich środowiskach, gdzie istniejące instytucje for-
malne nie są akceptowane22. W początkowych fazach transformacji instytucje 
formalne były szybko wprowadzane na rynek, powolnie je egzekwowano 
i wykazywały nieścisłości. Przedsiębiorcy interpretowali te instytucje w swoich 
lokalnych środowiskach i rozwiązywali swoje problemy istniejące na skutek nie-
doskonałości instytucjonalnych, wprowadzając własne rozwiązania. 
Przedsiębiorczość związana z omijaniem instytucji ma wpływ na oddziaływa-
nie instytucji formalnych już istniejących. Niedoskonałości systemu instytucjo-
nalnego mogą być w innowacyjny sposób wykorzystywane przez przedsiębior-
ców w celu uzyskania renty od osób trzecich, np. przy słabości systemu ochrony 
własności prywatnej albo za pomocą przestępstw ekonomicznych. Działania 
tutaj podejmowane mogą być kwalifikowane jako legalne, jak np. unikanie opo-
datkowania przez wykorzystywanie przepisów do zmniejszenia płaconych 
podatków, poprzez np. dodatkowe umowy na mniejsze kwoty albo przechodze-
nie w szarą strefę. Jedni przedsiębiorcy będą z tytułu takich działań szukać spo-
sobów obniżenia kosztów, inni razem z doradcami podatkowymi i prawnymi 

21 F. Welter, D. Smallbone, institutionial Perspectives… 
22 J. Beckert, agency, entrepreneurs and institutional change. the role of Strategic 

choice and institutionalized Practices in organizations, „Organization Studies” 1999, No. 31 
(5), s. 605–627.
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wymyślą nowe przedsięwzięcie gospodarcze, pozwalające im obejść istniejące 
bariery. Mogą również dotyczyć nielegalnych działań, gdy przedsiębiorca prze-
kupuje urzędnika albo sprzedając mu swoje usługi, wpływa na procedury biu-
rokratyczne i wykorzystuje o nich wiedzę.

Niektórzy badacze23 traktują omijające zachowania jako kategorię 
oddzielną od przedsiębiorczości produktywnej i nieproduktywnej. Działania 
wymijające dotyczą angażowania zasobów w celu omijania systemu prawnego 
albo nieproduktywnych działań innych jednostek. Do pierwszego zalicza się 
omijanie opodatkowania, a do drugiego wręczanie łapówek inspektorom, 
osobom odpowiedzialnym za regulacje dla ominięcia tychże regulacji. 
Następuje tu przesunięcie istniejących dochodów. Przedsiębiorcy „produk-
tywni” i ich wysiłki są dławione przez działania nieproduktywne innych, 
a przez to ukierunkowane na działalność wymijającą. Na działania wymija-
jące przeznacza się odpowiednią ilość zasobów. W wielu przypadkach wymi-
jająca przedsiębiorczość jest jedynym sposobem na to, by działania przedsię-
biorcze były zyskowne. Konsekwencje dla społeczeństwa są następujące 
– straty społeczne. Typowy przykład to omijanie opodatkowania (nieformalne 
płacenie wypłat, zaniżanie prognozowanych obrotów). Łapówki płacone 
urzędnikom i inspektorom – dla uniknięcia nieproduktywnych ich działań, 
ewidencja kosztów i przychodów jest mało realistyczna. Gdyby działalność 
gospodarcza nie miała miejsca bez obejścia prawa, to taka wymijająca przed-
siębiorczość może być uznana za produktywną. W innych przypadkach omi-
janie instytucji może oznaczać marnowanie się zasobów (przemycanie przez 
granicę w zamian, a nie legalny import). 

Do ostatniej grupy zachowań przedsiębiorczych Welter i Smallbone zali-
czają zmienianie instytucji (alerting), czyli przedsiębiorczość polegającą na 
aktywnej pogoni za rentą polityczną. Jak wspomniano wcześniej, literatura opi-
sująca jakość otoczenia instytucjonalnego traktuje je jako czynnik determinujący 
przedsiębiorczość. Nie zakłada, że przedsiębiorczość może oznaczać kształtowa-
nie instytucji. Zmienianie instytucji to według podziału Oliver24 podejmowanie 
przez przedsiębiorców prób zmian otoczenia instytucjonalnego i rzadziej dotyczy 
młodszych lub mniej doświadczonych przedsiębiorców z racji ich małej legity-
mizacji na rynku lub niewielkich wpływów. Henrekson i Sanandaji zmienianie 

23 C.J. Coyne, P.T. Leeson, the Plight…
24 C. Oliver, Strategic responses…
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instytucji wyraźnie kwalifikują do kategorii przedsiębiorczości politycznej25. 
Przypisać ją można nie tylko rządowi, partiom politycznym, ale określonym 
grupom nacisku (do których mogą należeć przedsiębiorcy). Zmieniając insty-
tucje, politycy nie są w stanie przewidzieć efektów zaprojektowania pewnych 
instytucji jako trwałych oraz niezmieniających i dodatkowo optymalnych. Trzeba 
pamiętać o tym, jak przedsiębiorcze działania mogą zmieniać instytucje, a tym 
samym długookresowy wzrost. Zatem wszelkie potencjalne zmiany instytucjo-
nalne powinny być oceniane pod kątem przedsiębiorczości, do jakiej zachęcają. 
Podniesienie podatku może wpłynąć na przedsiębiorczość produktywną, ale też 
może zachęcać do przedsiębiorczości nieproduktywnej. 

Równocześnie sami przedsiębiorcy mogą tworzyć grupy nacisku, 
angażować swoje talenty i zasoby w działalności lobbingowej lub działając  
nielegalnie, przekupywać urzędników, by podejmowali arbitralne i uzna-
niowe decyzje. Na poziomie indywidualnym firma będzie przynosiła dochody,  
natomiast trudno sformułować ostateczną odpowiedź, jakie efekty przyniesie 
to w skali makroekonomicznej. 

Di Lorenzo26 twierdzi, że pogoń za rentą uprawiana przez polityków 
poprzez zmianę w instytucjach może mieć różnorakie skutki – zarówno pro-
duktywne, jak i nieproduktywne. Taki sam wniosek można wysnuć, gdy 
rozważy się pogoń przedsiębiorców za rentą polityczną. Każde z wymienio-
nych zachowań przedsiębiorczych w odniesieniu do instytucji może mieć swój 
wymiar nieproduktywny i produktywny.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy walka przedsiębiorców z biurokracją 
i tworzenie zorganizowanych grup nacisku w celu lobbowania określonego 
ustawodawstwa to marnowanie zasobów oraz talentów przedsiębiorczych, 
i jakie może to mieć efekty dla dobrobytu społecznego w postaci dodatko-
wych dóbr. Również działania związane z omijaniem prawa mogą się okazać 
korzystne w skali makroekonomicznej, bo system instytucjonalny jest niesta-
bilny i niesprawny. Ostatecznie coś, co wydaje się pozytywnym zjawiskiem, 
jak przedsiębiorczość produktywna, może silnie zaburzyć rynki i ich funk-
cjonowanie, a także ułatwić działania nieproduktywne, a wręcz grabieżcze, 
co może generować stagnację lub regres gospodarczy.

25 M. Henrekson, T. Sanandaji, the interaction of entrepreneurship…
26 T. Di Lorenzo, competition and Political entrepreneurship, „Review of Austrian 

Economics” 1988, No. 2 (1), s. 59–71.
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Powyższe typy zachowań przedsiębiorczych odnoszą się do prób podej-
mowanych przez indywidualnych przedsiębiorców, dążących do osiągnięcia 
zysków. Samo przekonanie o tym, że jest to zachowanie akceptowalne, często 
spotykane w danych społecznościach, już samo w sobie stanowi instytucję 
nieformalną. Etzioni27 bardzo mocno akcentuje rolę tychże nieformalnych 
norm, które niejako sankcjonują i determinują tolerancję związaną z pogonią 
za rentą polityczną. Badania gospodarek przechodzących procesy transforma-
cji pokazują, że jeden przedsiębiorca może równolegle prowadzić działania 
legalne i nielegalne. A nowa i mała firma w tym samym czasie potrafi podej-
mować zarówno działania produktywne, jak i te, które wykazują znamiona 
pogoni za rentą28. Inni autorzy uważają, że indywidualni przedsiębiorcy nie 
są w stanie angażować się w oba rodzaje przedsiębiorczości naraz.

podsumowanie

Gospodarki transformujące się są dowodem na to, że opłacalność niepro-
duktywnych lub wymijających form przedsiębiorczości jest większa niż pro-
duktywnych. Przedsiębiorcy są wyczuleni na okazje przedsiębiorcze, ale 
w warunkach otoczenia instytucjonalnego o niskiej jakości te okazje nie przy-
czyniają sie do wzrostu gospodarczego. Zachowania związane z pogonią za 
rentą, np. omijanie podatków, stają się nieodzowne do przeżycia firmy lub 
utrzymania się na rynku. W pewnym sensie takie działania również przyczy-
niają się do utrzymania się gospodarki na etapie wzrostu czy chociażby do 
zapobiegania regresji29. 

Tak długo jak otoczenie instytucjonalne będzie charakteryzować się 
niską jakością, czy to z powodu niespójności w prawie, wielu luk prawnych, 
czy zmienności, tak długo duch przedsiębiorczy będzie ukierunkowany na 

27 A. Etzioni, entrepreneurship, adaptation and legitimation: a macro-behavioral per-
spective, „Journal of Economic Behaviour and Organization” 1987, No. 8, s. 175–189.

28 A. Rehn, S. Taalas, znakomstva i Svyazi (aquaintances and connections) – blat, the 
Soviet union and Mundane entrepreneurship, „Entrepreneurship and Regional Development” 
2004, No. 16 (3), s. 235–250; R. Scase, entrepreneurship and proprietorship in transition: 
policy implications for the SMe sector, w: Small and medium sized enterprises in transitional 
economies, eds. R. McIntyre, R. Dallago, Palgrave Macmillan, London 2003, s. 64–77.

29 D. Smallbone, F. Welter, conceptualizing entrepreneurship in a transition context, 
„International Journal of Entrepreneurship and Small Business” 2006, No. 3 (2), s. 190–206.
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działania nieproduktywne, związane między innymi ze zmienianiem prawa, 
jego omijaniem, a nawet łamaniem.

Pejovic30 sformułował tezę o interakcji pomiędzy instytucjami formal-
nymi i nieformalnymi. Jeśli wprowadzane reguły formalne są spójne z niefor-
malnymi, oba rodzaje się wzajemnie umacniają. To sprawia, że otoczenie 
instytucjonalne korzystnie wpływa na gospodarkę. Nawet jeśli będzie się 
dążyć do idealnego porządku instytucjonalnego z punktu widzenia regulacji 
prawnych, trzeba pamiętać, że nieformalne instytucje promujące zachowania 
nieproduktywne związane z pogonią za rentą lub zachowaniami korupcyj-
nymi mogą sprawić, że i tak przedsiębiorcy będą poszukiwać tego, co przy-
niesie im największą korzyść ekonomiczną, mimo że mogłoby to odbyć się ze 
stratą dla społeczeństwa i gospodarki.
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summary

In this paper the ways in which entrepreneurial behaviour is manifested in insti-
tutional contexts of different quality is presented. Taken the assumption of Baumol 
that the supply of entrepreneurs in each economy is constant, and that there are 
changes in the share of productive and unproductive entrepreneurship in this supply, 
it is emphasized that the quality of institutional framework determines the outco-
mes of entrepreneurship on the macro level. It is argued, that entrepreneurial beha-
viour may not necessarily lead to new start ups or breakthrough innovations. It can 
be manifested in all possible forms regarding ways of changing, avoiding institutio-
nal requirements. It is also posited, that even if some of these bring value added on the 
level of individual entrepreneur, they may not necessarily result in economic growth, 
as individual incomes are only distributed as an element of rent-seeking behaviour.
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wprowadzenie

Większość naukowców, którzy zajmują się organizacjami, przyznaje 
obecnie, że kultura wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie i efektyw-
ność przedsiębiorstwa. Podejście tradycyjne, jakim jest koncentracja wysiłku 
na kolejnej znaczącej innowacji, może się zmieniać w kierunku podejścia 
wymagającego kreowania odpowiedniej kultury organizacyjnej wspierającej 
ciągłe tworzenie innowacji w przedsiębiorstwie. Ważniejsze może być zbudo-
wanie kultury zachęcającej pracowników do kreowania nowości, której nie 
można skopiować, niż skupianie się na swoim portfelu produktowym. 
Rezultatem jest to, że organizacje i ich liderzy w firmach odnoszących sukcesy 
próbują stworzyć ramy instytucjonalne, w których kreatywność i innowacyj-
ność będą akceptowane jako podstawowe normy kulturowe. W świadomym 
kształtowaniu kultury zintegrowanej z procesami zarządzania można dostrzec 
szansę na odniesienie sukcesu ekonomicznego. Obecnie można zaobserwować 
spadek zainteresowania zarządzaniem dyrektywnym i hierarchicznym, nato-
miast wzrost zainteresowania zarządzaniem przez kulturę organizacyjną. 
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Podkreśla się konieczność łączenia tradycyjnych narzędzi zarządzania orga-
nizacją z metodami kształtowania kultury organizacyjnej. Wyzwolenie kre-
atywności, entuzjazmu i zaangażowania pracowników może stanowić o uzy-
skaniu przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Poznanie 
i zrozumienie kultury organizacyjnej w kontekście zmian innowacyjnych 
powinno ułatwić włączanie elementów kulturowych w zarządzanie organiza-
cją, a szczególnie jej procesami innowacyjnymi.

Celem artykułu było przybliżenie znaczenia kultury organizacyjnej 
jako czynnika wpływającego na innowacyjność przedsiębiorstw oraz próba 
zdiagno zowania kultury organizacyjnej na przykładzie dwóch organizacji. 

1. wpływ kultury organizacyjnej na innowacyjność przedsiębiorstw

Kultura organizacyjna jest zbiorem wartości uważanych za oczywiste, 
założeń, o których się nie mówi, wspólnych oczekiwań, definicji, elementów 
pamięci zbiorowej. Odwzorowuje dominujące poglądy, określa poczucie toż-
samości pracowników, dostarcza nieopisanych, a często także nie do końca 
uświadomionych zasad postępowania w miejscu pracy oraz wzmacnia trwa-
łość systemu społecznego. Stanowi ona drogowskaz dla organizacji szukają-
cych dróg poprawy efektywności1. Niedocenianie znaczenia kultury organi-
zacyjnej w realizacji strategii może prowadzić do niepowodzenia na rynku. 

Skuteczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie zależy, zdaniem 
wielu autorów2, 3, 4, od istnienia w firmie kultury organizacyjnej sprzyjającej 
tworzeniu innowacji. Jeśli więc celem przedsiębiorstw jest innowacyjność, to 
koniecznością staje się świadome i racjonalne kształtowanie kultury, która 
będzie sprzyjała powstawaniu nowości. 

1 K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana: model warto-
ści konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 24.

2 P. K. Ahmed, culture and climate for innovation, „European Journal of Innovation 
Management” 1998, Vol. 1, No. 1, s. 30–43.

3 S.A. Buckler, the spiritual nature of innovation, „Research-Technology Management” 
1997, s. 43–47.

4 E.C. Martins, F. Terblanche, building organizational culture that stimulates creativity 
and innovation, „European Journal of Innovation Management” 2003, Vol. 6, No. 1, s. 64–74.
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Brookes Dobni5 przedstawia kulturę innowacyjną jako wielowymiarowy 
kontekst obejmujący zarówno: planowanie innowacji, infrastrukturę wspiera-
jącą innowacyjność, orientację rynkową, jak i kontekst realizacji innowacji.

Z badań przeprowadzonych przez Hurleya i Hulta6 wynika, że poziom 
innowacyjności organizacji zależy od istnienia w niej kultury akcentującej 
procesy uczenia się oraz zespołowe podejmowanie decyzji. Takie wartości, jak 
elastyczność, wolność i współpraca zespołowa, będą promować kreatywność 
i innowacje, natomiast sztywność, kontrola, przewidywalność, stabilność 
i porządek (głównie związane z hierarchicznymi strukturami) będą hamować 
kreatywność i innowacyjność7. Martins i Terblanche uważają, że szczególnie 
ważne w promowaniu innowacyjności w przedsiębiorstwie są: kultura cią-
głego uczenia się, możliwość podejmowanie ryzyka przez pracowników, 
wsparcie dla zmian w organizacji, jej elastyczność. Równie istotne jest dele-
gowanie uprawnień i tworzenie kooperujących zespołów w obszarze działań 
innowacyjnych. Czerska8 podkreśla, że w krótkim okresie można w sposób 
autokratyczny narzucić artefakty dotyczące płytkich poziomów kultury, co 
jest skuteczne tak długo, jak długo skuteczna jest egzekucja kierownicza. 
Wymuszenie zewnętrzne jest ponadto skuteczne tylko w stosunku do działań 
powtarzalnych i rutynowych. Natomiast wzrost samodzielności podwładnych 
buduje odformalizowane, otwarte relacje, kształtując umiejętność pracy 
zespołowej, podejmowania ryzyka, zwiększając motywację rozwoju.

Badania Alias-Manzano i in.9 wykazały, że orientacja rynkowa i innowa-
cje nie są elementami odizolowanymi od siebie. Podobne obserwacje poczy-
nili O’Cass i Ngo10, wykazując, że orientacja rynkowa wynika z kultury inno-

5 C. Brookes Dobni, Measuring innovation culture in organizations. the development 
of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis, „European 
Journal of Innovation Management” 2008, Vol. 11, No. 4, s. 540–541.

6 R.F. Hurley, G.T.M. Hult, innovation, market orientation, and organizational learning: 
an integration and empirical examination, „Journal of Marketing” 1998, Vol. 62, July, s. 42–54.

7 S. Arad, A.A. Hanson, R. Schneider, a framework for the study of relationships be-
tween organizational characteristics and organizational innovation, „The Journal of Creative 
Behavior” 1997, Vo. 31, No. 1, s. 42–58.

8 M. Czerska, zmiana kulturowa w organizacji, wyzwanie dla współczesnego menedże-
ra, Difin, Warszawa 2003, s. 146.

9 J. Alias-Manzano, I. Kuster, N. Vila, Market orientation and innovation: an interrelation-
ship analysis, „European Journal of Innovation Management” 2005, Vol. 8, No. 4, s. 437–452.

10 A. O’Cass, L.V. Ngo, Market orientation versus innovation culture: two router to supe-
rior brand performance, „European Journal of Marketing” 2007, Vol. 41, No. 7/8, s. 868–887.
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wacyjnej organizacji. Również Hult i in.11 są zdania, że kultura zorientowana 
rynkowo leży u podstaw innowacyjności organizacji.

Armstrong twierdzi, że kultura w organizacji wpływa na strukturę  
organizacyjną i systemy operacyjne w organizacji12. Wspieranie pracy zespo-
łowej, płaska struktura i autonomia promują innowacje, zaś specjalizacja, 
formalizacja, standaryzacja i centralizacja będą hamować innowacyjność13. 
Biorąc pod uwagę filozofię struktury organizacyjnej, można wyróżnić: model 
mechanistyczny (z głęboką specjalizacją, smukłą strukturą, sztywnymi,  
sformalizowanymi procedurami, pionowym kierunkiem koordynacji) oraz 
model organiczny (z płaską strukturą, zespołami zadaniowymi, występowa-
niem inicjatywy oddolnej, koordynacją poziomą). Zdaniem Czerskiej14, w im 
większym stopniu filozofia struktury organizacyjnej ma charakter organiczny, 
tym bardziej sprzyja ona powstawaniu kultury wyższej tolerancji niepewno-
ści. Jednak aktywna i otwarta komunikacja może być skutecznym antido-
tum na niepewność, sprzyjając budowaniu relacji opartych na porozumieniu, 
wspólnocie, zaufaniu15. Istotne jest także uczenie pracowników konstruktyw-
nego rozwiązywania konfliktów, kreujące kulturę wspierającą innowacyjność.

Istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie kultury sprzyjają-
cej innowacyjności jest formalizacja organizacji. Właściwy poziom formali-
zacji zależy, w opinii Czerskiej16, od następujących czynników:

 – kreatywności bądź powtarzalności zadań,
 – zmienności bądź stabilności otoczenia i oczekiwań klientów,
 – kwalifikacji i postaw podwładnych.

Zdaniem cytowanej autorki, nie ma więc jednego optymalnego poziomu 
formalizacji. 

11 G.T.M. Hult, R.F. Hurley, G.A. Knight, innovativeness: its antecedents and impact on 
business performance, „Industrial Marketing Management” 2004, Vol. 33, No. 5, s. 429–438.

12 M. Armstrong, a Handbook of Personnel Management Practice, 5th ed., Kogan Page, 
London 1995, w: building organizational culture that stimulates creativity and innovation, 
E.C. Martins, F. Terblanche, „European Journal of Innovation Management” 2003, Vol. 6, No. 1,  
s. 64–74.

13 S. Arad, A.A. Hanson, R. Schneider, a framework for the study…, s. 42–58.
14 M. Czerska zmiana kulturowa…, s. 126–128.
15 A. Glińska-Neweś, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębior-

stwie, Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 108–112.
16 Tamże, s. 133.
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Zbiegień-Maciąg17 uważa, że w organizacjach o innowacyjnej kulturze 
pracowników cechuje krytyczny stosunek do krępujących, formalnych reguł, 
który może się wyrażać słowami: „trzeba zmienić stare przepisy”, „przepisy 
są po to, aby je omijać”. Często w takich przedsiębiorstwach spotyka się osoby 
skłonne podejmować ryzyko. W ramach polityki wewnętrznej nie odgrywają 
roli formalne instrukcje organizujące pracę ani formalne sposoby jej oceny. 

Orientacja na innowacje wyraża się skłonnością do podejmowania ryn-
kowego ryzyka, otwartością na zmiany i bardzo dużą elastycznością organiza-
cji18. Otwartość na innowacje w przedsiębiorstwie wymaga przede wszystkim 
proinnowacyjnie ukierunkowanego kierownictwa. W opinii Grudzewskiego 
i Hejduk19, musi ono uznawać innowacje za nieodłączną część strategii przed-
siębiorstwa, z której powinna wynikać otwartość kadry kierowniczej na 
nowości, uznawanie przez nią potrzeby zmian.

Należy podkreślić, że nie istnieje jeden idealny wzorzec kultury orga-
nizacyjnej właściwy dla każdej organizacji. Kamiński20 podkreśla, że istota 
zarządzania polega bardziej na procesie organizacyjnego uczenia się i orga-
nizacyjnej zmiany niż na stosowaniu prostych zaleceń co do idealnego profilu 
innowacyjnej kultury organizacyjnej.

2. typologia kultur organizacji

W zależności od stosowanego kryterium wyodrębnienia w literaturze 
można znaleźć wiele typologii kultur organizacji.

Można wyróżnić np. kultury: pozytywną versus negatywną, zachowawczą 
versus innowacyjną, introwertyczną versus ekstrawertyczną, biurokratyczną 
versus pragmatyczną, silną versus słabą, elitarną versus egalitarną21. Deal 

17 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. identyfikacja kultur znanych firm, PWN, 
Warszawa 2005, s. 57–58.

18 B. Fryzeł, Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 96.

19 M. Grudzewski, I. Hejduk, Sposoby i techniki zarządzania procesem innowacyjnym, 
II Konferencja „Project Management: Perspektywy i doświadczenia”, Sopot 2000.

20 R. Kamiński, Spójność kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstwa, roz-
prawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2002, s. 250.

21 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji…, s. 52–63.
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i Kennedy przyjęli dwa kryteria związane z działaniem organizacji: stopień 
towarzyszącego ryzyka (wysokie/niskie) oraz tempo poznawania efektów wcze-
śniejszych działań (sprzężenie natychmiastowe/sprzężenie opóźnione). Biorąc 
pod uwagę różne systemy wartości, Handy22 wyróżnił cztery rodzaje kultury: 
władzy, roli (będącej synonimem biurokracji), zadań oraz jednostki. 

Natomiast Cameron i Quinn23, których klasyfikację wykorzystano 
w badaniach empirycznych przedstawionych w niniejszym artykule, wyróż-
nili cztery typy kultury organizacyjnej: hierarchii, rynku, klanu i adhokra-
cji (rysunek 1).
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Rys. 1. Typy kultury organizacyjnej według Camerona i Quinna 

Źródło: K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna…, s. 40. 
 

Sukces organizacji zależy od stopnia, w jakim jej kultura jest dopasowana 

do wymagań otoczenia. Istotne jest ustalenie, czy kultura jest właściwa dla branży, 

w której działa organizacja. Zdaniem Camerona i Quinna24 czynnikiem 

decydującym jest natura wyzwań, przed jakimi staje dana firma. W sytuacji, kiedy 

przetrwanie przedsiębiorstw zależy od elastyczności, innowacyjności, kreatywności 

i przedsiębiorczości, a koordynacja i kontrola odgrywają znacznie mniejszą rolę, 

jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie, najodpowiedniejsza może być silna kultura 

adhokracji. Charakterystyka profilu kultury organizacyjnej uzyskana w badaniach 

polskich firm25 pokazała, że w analizowanych organizacjach dominuje kultura 

hierarchii i sprawności działania oraz kultura rynku nastawiona na osiąganie 

wyników. W firmach rządzą przede wszystkim procedury, obowiązuje jasny i silny 
                                                 
24 K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna…, s. 71. 
25 A. Heidtman, A. Wolwarth, Współdziałanie zamiast rywalizacji, „Business Harvard 
Review Polska” 2012, www.hbrp.pl. 

Rysunek 1. Typy kultury organizacyjnej według Camerona i Quinna

Źródło: K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna…, s. 40.

Kultura hierarchii – jest charakterystyczna dla organizacji wysoko sfor-
malizowanych, w których funkcjonuje struktura ścisłej hierarchii i kontroli. 
Pracownicy we wszystkim, co robią, kierują się przyjętymi zasadami, regu-
laminami, przepisami prawa. Przywództwo stwarza harmonijne warunki do 
osiągnięcia zadowalających wyników. Dąży również do sprawnego orga-
nizowania i funkcjonowania. Ważne jest przestrzeganie harmonogramów, 

22 Ch. Handy, understanding the organizations, Clays Ltd Lintron, Times 1993, 
w: zmiana kulturowa…, s. 26–28.

23 K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna…, 30–64.
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terminów, a także pracy bez zakłóceń. Preferuje się bezpieczeństwo zatrud-
nienia oraz niezmienność stosunków. Kultura hierarchii jest typowa dla orga-
nizacji skoncentrowanych na wewnętrznych sprawach, stabilnych i kontrolo-
wanych. Występuje między innymi w urzędach i dużych przedsiębiorstwach.

Kultura rynku – jest charakterystyczna dla organizacji skupiającej się 
na własnej pozycji w otoczeniu, reagującej na sprawy zewnętrzne. Istotne jest 
osiąganie dobrych wyników poprzez wykonywanie zadań w możliwie najlep-
szy sposób. Kierownictwo jest stanowcze, ekspansywne, stawia ambitne cele, 
dążąc do ich zrealizowania. Preferuje stabilność i kontrolę. Firmy, w których 
funkcjonuje ten typ kultury, ostro rywalizują z konkurencją, pokonując ją 
i chcąc zdobyć pozycję lidera na rynku i osiągnąć sukces. 

Kultura klanu – jest charakterystyczna dla organizacji skupiającej się na 
wewnętrznych sprawach i integracji. Pracownicy mocno się angażują, utożsa-
miają z firmą. Ich miejsce pracy przypomina rodzinę, wzajemnie sobie ufają, 
pracują w zespole. Przywództwo służy radą i pomocą. Kładzie się nacisk 
na doświadczenie i rozwój swoich umiejętności. Kultura klanu reaguje na 
potrzeby klientów poprzez swoją elastyczność i swobodę działania.

Kultura adhokracji – jest charakterystyczna dla organizacji skoncentro-
wanej na własnej pozycji na rynku. Wykazuje się elastycznością, szybkim 
przystosowaniem się do zmieniającego się otoczenia. Jej dominującymi 
cechami są energia, innowacje, rozwój i przedsiębiorczość. Firmy mające 
kulturę adhokracji nie boją się ryzyka, są oryginalne, mają indywidualny styl. 
Kładzie się nacisk na podejmowanie nowych wyzwań i znajdywanie nowator-
skich możliwości i rozwiązań. Za sukces uważa się zdobycie pozycji lidera na 
rynku w dziedzinie innowacyjności. 

Wymiary analityczne występujące w omawianym modelu są rezultatem 
skategoryzowania wyodrębnionych wskaźników efektywności przedsiębior-
stwa w czterech grupach. Wymiar pierwszy przeciwstawia dynamikę i ela-
styczność stabilności i trwałości. W wymiarze drugim przeciwstawia się: 
nacisk na integrację, spójność i sprawy wewnętrzne organizacji, orientacji na 
pozycję przedsiębiorstwa w otoczeniu, akcentując rywalizację i różnorodność.

Sukces organizacji zależy od stopnia, w jakim jej kultura jest dopasowana 
do wymagań otoczenia. Istotne jest ustalenie, czy kultura jest właściwa dla 
branży, w której działa organizacja. Zdaniem Camerona i Quinna24, czynnikiem 

24 K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna…, s. 71.
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decydującym jest natura wyzwań, przed jakimi staje dana firma. W sytuacji, 
kiedy przetrwanie przedsiębiorstw zależy od elastyczności, innowacyjności, 
kreatywności i przedsiębiorczości, a koordynacja i kontrola odgrywają znacz-
nie mniejszą rolę, jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie, najodpowiedniejsza 
może być silna kultura adhokracji. Charakterystyka profilu kultury organiza-
cyjnej uzyskana w badaniach polskich firm25 pokazała, że w analizowanych 
organizacjach dominuje kultura hierarchii i sprawności działania oraz kultura 
rynku nastawiona na osiąganie wyników. W firmach rządzą przede wszystkim 
procedury, obowiązuje jasny i silny porządek stanowisk i kontrola pracy przy 
równoczesnych silnych mechanizmach rynkowych: skupieniu na realizacji 
zadań i wysokiej wydajności. W firmach, które cechuje kultura rynku, kultura 
hierarchii, dominuje rywalizacja i osiąganie wymiernych celów przy możliwie 
najniższych kosztach. Istotne jest bezpieczeństwo zatrudnienia i wyraziste pod-
porządkowanie służbowym poleceniom i regulaminom. Środowisko wewnętrzne 
można określić jako stabilne i trwałe. Innowacyjność, oryginalne pomysły są 
mniej ważne i dostrzegane prawie wyłącznie przez kadrę wyższego szczebla. 
Dominują więc procedury, ścisła kontrola i troska głównie o zyski.

3. Metodyka badań

Celem badań empirycznych była próba zdiagnozowania kultury organi-
zacyjnej w dwóch organizacjach (określonych na potrzeby prezentacji danych 
w niniejszym referacie jako organizacja A i B). Badania miały umożliwić pozna-
nie charakterystycznych cech kultury istniejącej w analizowanych jednostkach 
w celu zdiagnozowania dominującego typu kultury, a następnie dokonanie próby 
oceny kultury pod kątem jej innowacyjności. Mankamentem badań było ich prze-
prowadzenie jedynie z perspektywy ilościowej z zastosowaniem badań ankieto-
wych. Pełniejszy obraz kultury można by uzyskać, stosując również metody jako-
ściowe. Ponadto badanie opiera się na analizie przypadków jedynie dwóch organi-
zacji funkcjonujących w różnych sferach, trudno więc je porównywać. 

Analizowane organizacje są zlokalizowane w tym samym mieście, a ich 
oddziały zatrudniają podobną liczbę pracowników (A – sześć, B – pięć). 

25 A. Heidtman, A. Wolwarth, współdziałanie zamiast rywalizacji, „Harvard Business 
Review Polska” 2012, www.hbrp.pl.
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Organizacja A jest jednostką administracji samorządowej, organizacja B – 
oddziałem prywatnego przedsiębiorstwa usługowego. Badania zrealizowano 
w obu jednostkach w kwietniu 2011 roku z zastosowaniem metody ankie-
towej. Kwestionariusz ankiety sporządzono na podstawie kwestionariuszy 
ankiet zaproponowanych przez Zbiegień-Maciąg26 oraz Camerona i Quinna27. 
Badania przeprowadzono ze wszystkimi pracownikami analizowanych 
oddziałów. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części.

W pierwszej części badań określono stopień sformalizowania kultury 
organizacyjnej z wykorzystaniem pytań z kwestionariusza ankiety zapropo-
nowanej przez Zbiegień-Maciąg. Za pomocą ośmiu odpowiednio sformułowa-
nych wyrażeń określono stopień jej sformalizowania (tabela 1). Ankietowanych 
poproszono o zaznaczenie jednej z możliwych odpowiedzi.

Tabela 1

Pytania określające stopień sformalizowania kultury

1 Należy codziennie mieć na sobie odpowiednie 
ubranie ZT T ? N ZN

2 Sytuacje są nieprzewidywalne ZT T ? N ZN

3 Pracownicy nie łamią ustanowionych reguł ZT T ? N ZN

4 Gwarancja pracy jest zapewniona ZT T ? N ZN

5 Staż pracy jest tak samo istotny jak podwyżki 
oraz awans ZT T ? N ZN

6 Lojalność wobec organizacji jest nagradzana 
najwyżej ZT T ? N ZN

7 Czy jest się proszonym o pracę po godzinach lub 
przesunięcie terminu np. zaplanowanego urlopu ZT T ? N ZN

8 Pracownicy ze swoimi problemami udają się do 
swojego zwierzchnika ZT T ? N ZN

Symbol: ZT – zdecydowanie tak, T – tak, ? – nie wiem, N – nie, ZN – zdecydowanie nie.

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem pytań sformułowanych przez: 
L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji…, s. 161.

26 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji…, s. 161–162.
27 K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna…, s. 30–31.
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Analizę wyników przeprowadzono zgodnie z instrukcją Zbiegień- 
-Maciąg. Założono, że dla pytań nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7 za udzielenie poszczegól-
nych odpowiedzi należało przydzielić następujące wartości: ZT = 2, T = 1, ? = 
0, N = -1, ZN = -2, a dla pytań nr: 2 i 8: ZT = -2, T = -1, ? = 0, N = 1, ZN = 2.

Stopień sformalizowania kultury zależy od znaku i wartości uzyskanej 
sumy punktów (rysunek 2). Dodatni rezultat sugeruje, że w badanej organi-
zacji kultura ma cechy kultury formalnej, charakteryzującej się istnieniem 
sztywnych procedur, biurokracją, hierarchią. Natomiast wynik ujemny wska-
zuje na istnienie kultury nieformalnej, istniejącej z reguły w elastycznych, 
innowacyjnych firmach.
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W drugiej części badań oceniono typ kultury organizacyjnej według 
podziału i wzoru kwestionariusza ankiety zaproponowanego przez Camerona 
i Quinna. Do sześciu pytań określających wymiary kultury organizacyjnej przy-
porządkowano cztery możliwe odpowiedzi (A, B, C, D), pomiędzy które respon-
dent dzielił sto punktów. W rubryce „stan obecny” ankietowany przydzielał 
najwięcej punktów tej odpowiedzi, która była jego zdaniem najbardziej trafna 
w odniesieniu do organizacji, w której pracuje. A w rubryce „stan pożądany” – 
określał pożądane cechy organizacji, w której pracuje. W tej części badań okre-
ślono przeważający typ kultury organizacyjnej w diagnozowanej organizacji. 
Wyniki przedstawiono z podziałem dla stanu obecnego i pożądanego.



Kultura organizacyjna a innowacyjność przedsiębiorstwa… 119

4. wyniki badań

rezultat pierwszej części badań w organizacji a 

Przyjęto założenie za Aradem i in.28 oraz Zbiegień-Maciąg29 
i Armstrongiem30, że kultury cechujące się niższym stopniem sformalizo-
wania bardziej sprzyjają elastyczności i innowacyjności organizacji. Analizę 
stopnia sformalizowania kultury organizacyjnej w organizacji A przeprowa-
dzono zgodnie z instrukcją Zbiegień-Maciąg31. Uzyskana średnia arytme-
tyczna w tej ocenie wynosi: (9 + 12 + 10 + 13 + 12 + 8) : 6 = 64 : 6 = 10,67 ≈ 
11 (tabela 2).

Tabela 2

Wyniki badań określające stopień sformalizowania kultury organizacyjnej  
w organizacji A

nr ankiety
numer pytania

suma
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 1 0 2 1 2 1 9

2 2 2 2 2 1 0 2 1 12

3 2 1 2 1 2 1 2 -1 10

4 2 2 2 1 2 2 1 1 13

5 2 2 1 2 1 2 1 1 12

6 2 1 2 2 1 -1 2 -1 8

Suma 11 9 10 8 9 5 10 2 64

Średnia 1,83 1,50 1,67 1,33 1,50 0,83 1,67 0,33 10,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

28 S. Arad, A.A. Hanson, R. Schneider, a framework for the study…, s. 42–58.
29 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji…, s. 57–58.
30 M. Armstrong, a Handbook of Personnel Management Practice… s. 64–74.
31 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji…, s. 162.
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Uzyskana wartość średniej arytmetycznej wskazuje na duży stopień 
sformalizowania kultury organizacyjnej w badanej jednostce (rysunek 3). 
Pracownicy skupiają się na sprawach wewnętrznych, opartych na przepisach 
prawa, regulaminach, przyjętych sposobach zachowania w określonej sytuacji.
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Rysunek 4. Rezultat badań dotyczący obecnego i pożądanego typu kultury or-
ganizacyjnej w organizacji A (pkt)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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rezultat pierwszej części badań w organizacji b

Uzyskana średnia arytmetyczna w badaniach stopnia sformalizowania 
kultury w organizacji B wynosi: ( -5 – 3 + 0 – 2 – 1) : 5 = -11 : 5 = -2,2 (tabela 3).

Tabela 3

Wyniki badań określające stopień sformalizowania kultury organizacyjnej  
w organizacji B

nr ankiety
numer pytania

suma
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 -2 -1 -1 1 -2 1 -2 -5
2 1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -3
3 2 1 2 0 -2 0 -1 -2 0
4 2 -2 -1 1 1 -1 0 -2 -2
5 1 -2 1 1 1 0 -1 -2 -1
Suma 7 -6 0 0 0 -4 1 -9 -11
Średnia 1,4 -1,2 0 0 0 -0,8 0,2 -1,8 -2,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Otrzymana wartość ujemna wskazuje, że stopień sformalizowania kultury 
organizacyjnej w badanej organizacji w jest stosunkowo niski (rysunek 4).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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rezultat drugiej części badań w organizacji b

W organizacji B dominuje kultura rynku (przyznano 67 punktów na 100 
możliwych). Obecne są również niektóre cechy kultury hierarchii (między 
innymi ustanowione standardy obsługi klienta, regulaminy sporządzania 
umów ratalnych oraz ustalone zasady serwisowania sprzętu). Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że pożądanym typem kultury jest również kultura 
rynku z elementami kultury klanu (rysunek 5). 
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Rysunek 6. Rezultat badań dotyczących obecnego i pożądanego typu kultury 
organizacyjnej w organizacji B (pkt)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W organizacji A obowiązuje ścisła hierarchia i kontrola. Stopień sforma-
lizowania kultury jest wysoki – zachowaniami pracowników rządzą formalne 
procedury. Analizowana jednostka jest zorientowana na wewnętrzne sprawy, 
mając ograniczoną swobodę działania. Jednak pracownicy preferowaliby 
organizację elastyczną, o rodzinnym charakterze, dzięki czemu czuliby się 
bardziej zaangażowani i utożsamieni z miejscem pracy. Istniejąca kultura hie-
rarchiczna wypływa zapewne z charakteru działalności organizacji, będącej 
jednostką organizacji samorządowej. W organizacji B dominuje niski stopień 
sformalizowania. W firmie liczą się wyniki i nastawienie na osiągnięcia, co 
daje jej możliwość zdobycia dobrej pozycji w otoczeniu. Wyniki badań wyka-
zały, że pracownicy akceptują taką kulturę. 
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Spójność w organizacji A jest ona zapewniona przez formalne zasady 
i regulaminy, co wpływa na jej sprawne funkcjonowanie. Pracownicy chcie-
liby, aby panowała lojalność i wzajemne zaufanie. Rzeczywista sytuacja 
w organizacji B zgadza się z wyobrażeniami pracowników, a mianowicie 
spójność jest zapewniona przez nacisk na wyniki i osiąganie celów oraz chęć 
odnoszenia zwycięstwa na rynku.

W organizacji A kładzie się największy nacisk na trwałość i niezmienność. 
Praca ma przebiegać bez zakłóceń, istotna jest kontrola działań. Pracownicy 
oczekiwaliby takich elementów, jak: zaufanie, współuczestnictwo, nacisk na 
rozwój osobisty. W przedsiębiorstwie B priorytetami są dobre wyniki w sprze-
daży, wygrana z konkurencją. Stawia się ambitne cele, dążąc do ich osiągnięcia. 

Niemniej istotne są kryteria sukcesu w organizacji. Za miarę sukcesu 
uważa się w organizacji A sprawność działania. Na pierwszym miejscu stawia 
się terminowość. Pożądany jest natomiast rozwój kompetencji pracowników 
i umiejętność pracy w grupie. Organizacja B stawia sobie za cel wygraną na 
rynku, dzięki czemu osiąga na nim ważną pozycję. Badania potwierdzają ten 
fakt, gdyż pracownicy utożsamiają się z tymi celami. Wyniki przeprowadzo-
nych badań są zbieżne z rezultatami badań przeprowadzonych przez Camerona 
i Quinna32 dotyczących przeciętnego profilu kultury. Wynika z nich, że w sek-
torze administracji publicznej dominuje kultura hierarchii, a w handlu hurto-
wym i detalicznym – kultura rynku. Typ organizacji (A – jednostka admini-
stracji samorządowej i podmiot B – oddział prywatnego przedsiębiorstwa han-
dlowego) zapewne więc warunkuje dominujący typ kultury organizacyjnej. 
Należy jednak zaznaczyć, że dokonana diagnoza pojedynczych organizacji nie 
upoważnia do formułowania wniosków o charakterze ogólnym. 

podsumowanie

Identyfikacja i zrozumienie kultury organizacyjnej w kontekście zmian 
innowacyjnych mogą ułatwić włączanie elementów kulturowych w zarządza-
nie organizacją, a szczególnie jej procesami innowacyjnymi. Uwzględnienie 
elementów kulturowych jest kluczowe w dążeniu do permanentnego wpro-
wadzania innowacji.

32 K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna…, s. 76.
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Najbardziej proinnowacyjnym typem kultury w klasyfikacji zapropono-
wanej przez Camerona i Quinna jest adhokracja, w której preferowana jest 
przedsiębiorczość i kreatywność. Eksperymentowanie i wprowadzanie 
nowości są wysoko cenione, zaś przywódcy są uważani za innowatorów 
i wizjonerów. W kulturze hierarchii najważniejsze jest sprawne funkcjonowa-
nie organizacji, praca bez zakłóceń i ryzyka. Innowacje, z którymi wiąże się 
często burzenie dotychczasowego porządku i duże ryzyko, nie są preferowane. 
Kultura rynku szczególnie akcentuje konkurencyjność i rywalizację. 
Innowacje mogą być akceptowane i preferowane, gdy przyczyniają się do 
realizacji zadań i szybkiego osiągnięcia sukcesu rynkowego. Jednak firmy 
równie często konkurują za pomocą innych narzędzi, np. ceny. 

Rezultaty przeprowadzonych badań wykazały, że w obu badanych organi-
zacjach cechy kultury adhokracji nie są akcentowane. Kultura organizacyjna 
znacząco się różni w analizowanych organizacjach. W organizacji A występuje 
bardzo sformalizowana, stabilna kultura hierarchii. Wszystko, co pracownicy 
robią, podlega kontroli. Kierownictwo jest zorientowane na zintegrowanie ze 
sobą pracowników i wewnętrzne sprawy organizacji. Istniejąca kultura nie 
akcentuje i nie wspiera tworzenia innowacji. Preferowane są stabilność i porzą-
dek, zaś funkcjonowanie opiera się na sztywnych, sformalizowanych struktu-
rach, które cechują model mechanistyczny nietolerujący niepewności. 

W organizacji B dominuje kultura rynku, o niskim stopniu sformalizo-
wania, w pewnym stopniu pozostając też stabilną i podlegającą kontroli. Choć 
kultura nie jest silnie proinnowacyjna, jednak prorynkowa orientacja przedsię-
biorstwa wpływa na większą tolerancję niepewności i akceptację zmian mają-
cych na celu lepsze dostosowanie oferty do potrzeb rynku.

Należy podkreślić, że przeprowadzone badania miały charakter sonda-
żowy. W celu lepszej identyfikacji elementów determinujących innowacyj-
ność organizacji (wprowadzanie np. innowacji organizacyjnych i proceso-
wych) należałoby przeprowadzić badania bardziej szczegółowe i oparte na 
większej liczbie badanych podmiotów.
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summary

Identification and understanding of organizational culture in the context of inno-
vation management can facilitate the innovation process. The aim of the article was 
to present the importance of organizational culture as a factor influencing innovati-
veness and attempt to diagnose organizational culture on the example of two orga-
nizations. The results of the study showed that organizational culture differ signifi-
cantly in the analyzed organizations. In the organization A is very formalized, stable 
hierarchy culture. In the organization B dominates less formalized market culture.



zeszyty  nauKowe  uniwersytetu  szczecińsKiego

nr 714     eKonoMiczne proBLeMy usług nr 90     2012

toMaSz noreK
uniwersytet szczeciński

Koncepcja poMiaru potencjału innowacyjnego 
przedsięBiorstw w oparciu o ścieżKę reaLizacji 

procesu innowacyjnego

wprowadzenie

Dynamika współczesnej gospodarki powoduje, iż szczególnego zna-
czenia nabiera umiejętność pomiaru i analizy poszczególnych aspektów  
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szczególnie jest to widoczne w przypadku 
pomiaru szeroko pojętej innowacyjności przedsiębiorstw. Powodowane jest 
to przede wszystkim faktem, iż duża część czynników istotnie wpływają-
cych na zdolności innowacyjne przedsiębiorstwa ma trudno mierzalny czy też  
niekwantyfikowalny charakter, co utrudnia precyzyjną analizę i ocenę tej  
problematyki. Ocena innowacji stanowi jedno z ważniejszych wyzwań prak-
tyków i teoretyków zajmujących się problematyką innowacyjności. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja koncepcji współczesnych metod 
pomiaru potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Na tle tych rozważań autor 
zaprezentował założenie audytu potencjału innowacyjnego opartego na zesta-
wie wskaźników opisujących ścieżkę realizacji procesu innowacyjnego. Ponadto 
autor przedstawił wyniki pomiaru potencjału innowacyjnego zrealizowanego za 
pomocą opisanej metody dla 108 przedsiębiorstw regionu zachodniopomorskiego. 
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1. Koncepcja potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa

Innowacyjność w ujęciu krajowym jest wynikiem innowacyjności regional-
nej, zaś innowacyjność w ujęciu regionalnym jest determinowana między innymi:

 – innowacyjnością przedsiębiorstw działających w danym regionie,
 – funkcjonowaniem sfery badawczo-rozwojowej,
 – jakością kapitału społecznego oraz regulacjami w obszarze polity-

ki innowacyjnej. 
Potencjał innowacyjny regionu może być analizowany i oceniany za 

pomocą różnych metod i związanych z nimi wskaźników, np. metodologia 
OECD, metodologia Frascati, metodologia Oslo1, czy też za pośredni ctwem 
systemów statystycznych, takich jak Eurostat lub GUS2. Na podstawie 
tych metodologii tworzone są rankingi innowacyjności regionów, np.: EIS 
(european innovation Scoreboard), CIS (community innovation Surveys) 
oraz SII (Summary innovation index). W wielu publikacjach naukowych pro-
ponowane są również oceny potencjału innowacyjnego regionów wykorzystu-
jące metody taksonomiczne bazujące na konstrukcji miar syntetycznych, np.: 
metoda Perkala3 oraz taksonomiczna miara rozwoju Hellwiga4.

Istota oraz znaczenie innowacyjności w procesach kształtowania konku-
rencyjności przedsiębiorstw są obecnie bezdyskusyjne. Aspekt ten, poparty 
licznymi badaniami, jest bardzo szeroko opisywany w literaturze przed-
miotu5. Możliwość kreowania przez przedsiębiorstwa innowacji określana jest 
powszechnie jako zdolność innowacyjna lub potencjał innowacyjny6.

1 Podręcznik oslo. zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 
OECD, Eurostat,Warszawa 2008.

2 Por. M Górzyński, Przegląd wskaźników monitorowania systemów wspierania inno-
wacyjności w krajach ue i wybranych krajach pozaeuropejskich – wnioski i rekomendacje dla 
Polski, Warszawa 2005.

3 zdolności innowacyjne polskich regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

4 T. Norek, analiza i ocena głównych determinantów rozwoju potencjału innowacyj-
nego w województwie zachodniopomorskim, w: teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju re-
gionalnego, red. P. Niedzielski, A. Jewtuchowicz, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009.

5 W. Janasz, K. Kozioł, determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, 
Warszawa 2007.

6 J. Fagerberg, innovation: a Guide to the literature, w: the oxford Handbook of 
innovations, J. Fagerberg, C. David, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press.
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Teoria potencjału innowacyjnego opiera się na koncepcji zasobów przed-
siębiorstwa. Koncepcja ta, rozwijana od początku lat 90. ubiegłego stulecia, 
zakłada, że zdolność każdego przedsiębiorstwa do rozwoju wszelkich aspek-
tów działalności jest ściśle związana z posiadanymi zasobami7. Prekursorką 
takiego podejścia jest Penrose, która w swoich publikacja wykazywała rolę 
zasobów w aspekcie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
i teorii wzrostu.

Zdolności innowacyjne przedsiębiorstwa to całokształt czynników  
wpływających na możliwość skutecznego realizowania przedsięwzięć  
o charakterze innowacyjnym. Efektywność takich działań jest jednym  
z najistotniejszych determinantów kształtowania rynkowej konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa8. Białoń definiuje potencjał innowacyjny jako zbiór wza-
jemnie powiązanych elementów zasobów, który dzięki wykonywanej pracy  
przekształcony zostanie w nowy stan rzeczy – dzięki możliwościom konkret-
nych środków i sił tworzenia nowych wartości. Jest to sum potencjałów nauki, 
techniki i gospodarki9.

Szczegółowa analiza czynników determinujących potencjał innowacyj-
nych przedsiębiorstw jest przedmiotem licznych badań i publikacji nauko-
wych. Wydaje się, iż najbardziej kompleksowy pogląd na temat czynników 
determinujących potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa zaproponowali 
Birchall i Armstrong10. Autorzy ci stworzyli model uwarunkowań innowa-
cyjnych składających się z następujących czynników: 

 – środowisko zewnętrzne,
 – środowisko wewnętrzne,
 – proces innowacyjny,
 – zarządzanie rozwojem.

7 Por. J. Rokita, zarządzanie strategiczne. tworzenie i utrzymywanie przewagi konkuren-
cyjnej, PWN, Warszawa 2005.

8 P. Drucker, innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992.
9 zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Agencja Wydawnicza Placet, 

Warszawa 2010, s. 65.
10 D.W. Birchall, M.S. Armstrong, innovation Management. achieving Multiple 

objectives, Henley Management College 2001, s. 37–45.
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Zależności występujące w modelu Birchalla i Armstronga zostały zapre-
zentowane na rysunku 1. Zależności występujące w modelu Birchalla i Armstronga zostały 

zaprezentowane na rysunku 1.  

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Wzajemne zależności między czynnikami wpływającymi na innowacyjność 
przedsiębiorstwa 
Źródło: D.W. Birchall, M.S. Armstrong, Innovation Management… 

 

Podobny pogląd zaprezentowali McCosh, Smart, Barrer i Lloyd. Ta grupa 
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ta obejmowała11: 

- kulturę wspierającą innowacyjność, 
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- zdolność wykorzystania kompetencji przedsiębiorstwa do 

przeprowadzania procesów innowacyjnych. 

Nieco inne spojrzenie na determinanty innowacyjności zaprezentowali Tidd, 

Bessant i Pavitt, koncentrując się w szczególności na wewnątrzorganizacyjnych 

czynnikach stymulujących procesy innowacyjne. Do najważniejszych zaliczyli 

między innymi12: wizyjne przywództwo, odpowiednią strukturę organizacyjną, 

                                                      
11 A. McCosh, A. Smart, P. Barrer, A. Lloyd, Proven Methods for Innovation Management. An 
Executive Wish List, Creativity and Innovation Management 1998, Vol. 7, s. 175–193. 
12 J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and 
Organisational Change, John Wiley & Sons Ltd, New York 2001. 
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Podobny pogląd zaprezentowali McCosh, Smart, Barrer i Lloyd. Ta 
grupa badaczy dokonała analizy listy sugestii (wish-list) zgłaszanych przez 
kadry zarządzające przedsiębiorstwami i na tej podstawie zaprezentowała listę 
wymaganych warunków do skutecznej realizacji procesów innowacyjnych.  
Lista ta obejmowała11:

 – kulturę wspierającą innowacyjność,
 – kreatywność wymuszaną przez rynek,
 – wolę i zdolność uczenia się,
 – zdolność wykorzystania kompetencji przedsiębiorstwa do przeprowa-

dzania procesów innowacyjnych.
Nieco inne spojrzenie na determinanty innowacyjności zaprezentowali 

Tidd, Bessant i Pavitt, koncentrując się w szczególności na wewnątrzorgani-
zacyjnych czynnikach stymulujących procesy innowacyjne. Do najważniej-
szych zaliczyli między innymi12: wizyjne przywództwo, odpowiednią struk-
turę organizacyjną, rekrutację, chęć zaangażowania w proces innowacyjny, 
umiejętność prowadzenia pracy grupowej oraz gotowość do uczenia się i ada-
ptowania nowych rozwiązań.

11 A. McCosh, A. Smart, P. Barrer, A. Lloyd, Proven Methods for innovation Management. 
an executive wish list, Creativity and Innovation Management 1998, Vol. 7, s. 175–193.

12 J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing innovation. integrating technological, Market 
and organisational change, John Wiley & Sons Ltd, New York 2001.
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W polskiej literaturze analizę czynników przedstawiono między innymi 
w pracach Białoń, Poznańskiej i Żołnierskiego. Poznańska wskazuje na nastę-
pujące determinanty potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa13:

 – potencjał finansowy,
 – potencjał ludzki,
 – potencjał rzeczowy,
 – wiedza techniczna i informacje rynkowe.

Żołnierski zaś wskazuje, iż potencjał innowacyjny firmy jest determi-
nowany przez wewnętrzny potencjał innowacyjny oraz dostęp do zewnętrz-
nych źródeł informacji niezbędnych w realizacji procesu innowacyjnego. 
Wewnętrzny potencjał innowacyjny według tego autora to między innymi14: 

 – kadra przedsiębiorstwa (wiedza, doświadczenie, kwalifikacje, umie-
jętności oraz sposób zarządzania dostępnymi zasobami),

 – badania i rozwój (wyodrębniane komórki B+R, prowadzone prace 
B+R, prace zlecane na zewnątrz oraz realizacja wspólnych prac 
badawczo-rozwojowych z innymi przedsiębiorstwami lub innymi 
instytucjami),

 – wykorzystywane technologie (technologie IT, maszyny, urządzenia 
i związany z nimi stopień innowacyjności).

-  

 

 

 

 

 

Rys. 2. Wewnętrzny potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa 
Źródło: K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji …, s. 40. 

 

Na koniec rozważań dotyczących determinantów potencjału innowacyjnego 
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- czynniki zewnętrzne – można do nich zaliczyć uwarunkowania 

ogólnokrajowe, np. regulacje prawne związane ze wspieraniem 

działalności innowacyjnej,  oraz uwarunkowania specyficzne dla danego 

regionu, np.: czynniki prawne, kulturowe, ekonomiczne i techniczne; 

- czynniki wewnętrzne – należy do nich zaliczyć przede wszystkim zasoby 

przedsiębiorstwa, między innymi kapitał intelektualny, zasoby rzeczowe, 

finansowe oraz organizacyjne.  

Dodatkowy wpływ na kształtowanie zdolności innowacyjnych 

przedsiębiorstwa ma specyfika branży oraz sektora, w których funkcjonuje 

przedsiębiorstwo. 

                                                      
15 Podręcznik Oslo… 
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Rysunek 2. Wewnętrzny potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa

Źródło: K. Poznańska, uwarunkowania innowacji …, s. 40.

13 K. Poznańska, uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 40.

14 A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsię-
biorstw, PARP, Warszawa 2005, s. 65.
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Na koniec rozważań dotyczących determinantów potencjału innowacyj-
nego należy nadmienić, iż trzecie wydanie Podręcznika oslo definiuje zdol-
ności innowacyjnych przedsiębiorstw, zaliczając do niech przede wszystkim 
wiedzę zgromadzoną przez firmę15.

Generalizując powyższe rozważania, można w pewnym uproszczeniu 
przyjąć, iż zdolności innowacyjne przedsiębiorstwa są determinowane przez 
dwie główne grupy czynników: 

 – czynniki zewnętrzne – można do nich zaliczyć uwarunkowania 
ogólnokrajowe, np. regulacje prawne związane ze wspieraniem dzia-
łalności innowacyjnej, oraz uwarunkowania specyficzne dla dane-
go regionu, np.: czynniki prawne, kulturowe, ekonomiczne i tech-
niczne;

 – czynniki wewnętrzne – należy do nich zaliczyć przede wszystkim 
zasoby przedsiębiorstwa, między innymi kapitał intelektualny, za-
soby rzeczowe, finansowe oraz organizacyjne. 

Dodatkowy wpływ na kształtowanie zdolności innowacyjnych przedsiębior-
stwa ma specyfika branży oraz sektora, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Duża część czynników istotnie wpływających na zdolności innowa-
cyjne przedsiębiorstwa (przede wszystkim należących do grupy czynników 
zewnętrznych) ma trudno mierzalny czy też niekwantyfikowalny charak-
ter, co w dużej mierze utrudnia precyzyjną analizę i ocenę tej problematyki. 
Dodatkowym problemem jest słabość systemów monitorowania potencjału 
innowacyjnego na poziomie regionu, co skutkuje złą dostępnością, jakością 
i ilością danych, a to z kolei powoduje, że:

 – informacje związanie z rozwojem regionu w aspekcie innowacyj-
ności są niepełne, niespójne, rozproszone i często sprzeczne z sobą,

 – informacje udostępniane są ze znacznym opóźnieniem,
 – występuje wiele trudności w porównywaniu informacji dla kolej-

nych okresów.
Przedsiębiorstwo w procesie świadomego kształtowania zdolności 

innowacyjnych i tworzenia strategii związanej z działalnością innowacyjną 
w długim okresie ma w praktyce wypływ na czynniki wewnętrzne. Dlatego 
niezwykle istotnego znaczenia nabiera umiejętność analizy i oceny wewnętrz-
nych czynników kształtujących zdolności innowacyjne przedsiębiorstwa. 

15 Podręcznik oslo…
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W ostatnim okresie istotnego znaczenia nabiera dyskusja o determinan-
tach wpływających na innowacyjność przedsiębiorstw oraz metodologiach 
pomiaru innowacyjności. Dyskusja ta, poparta licznymi publikacjami, ma 
zarówno wymiar akademicki, jak i praktyczny, gdyż właśnie praktyka gospo-
darcza jest niezwykle zainteresowana skutecznymi narzędziami pomiaru 
i oceny zdolności innowacyjnej oraz skuteczności procesów innowacyjnych, 
które zachodzą w przedsiębiorstwach16. 

W literaturze przedmiotu pojawia się wiele niespójnych i często wzajem-
nie wykluczających się podejść do procesu pomiaru innowacyjności. Poniżej 
przedstawiono wybrane podejścia do pomiaru innowacyjności. Pomykalski 
przy analizie innowacyjności sugeruje następujący zestaw wskaźników17:

a) miary specyficznych efektów działania , np. liczba patentów zgło-
szonych przez daną firmę i publikacji naukowych jako wskaźnik 
„wyprodukowanej” wiedzy, 

b) liczba nowych produktów jako wskaźnik sukcesu innowacji produk-
towych,

c) pomiary jakości działania, np. badanie zadowolenia konsumentów,
d) efekty sukcesu strategicznego – całokształt działań firmy jest w ja-

kiś sposób poprawiany i przynajmniej część z tych korzyści może 
zostać przypisana bezpośrednio lub pośrednio innowacji, np. wzrost 
przychodów lub udziału w rynku, zwiększona zyskowność itp.

Ten sam autor zwraca uwagę również na bardziej specyficzne efekty 
innowacyjności, które można uwzględniać w procesie pomiaru innowacyjno-
ści przedsiębiorstwa:

a) liczba nowych produktów wprowadzonych w ostatnich trzech latach,
b) procentowa wielkość sprzedaży i/lub osiągniętych z niej zysków 

(nowe produkty),
c) liczba nowych pomysłów wygenerowanych w organizacji,
d) nieudane projekty – zarówno te w fazie rozwoju, jak i porażki ryn-

kowe,
e) poziom zadowolenia klienta,
f) czas wejścia na rynek nowych produktów (porównywany z norma-

mi w danej gałęzi przemysłu),

16 C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010.
17 A. Pomykalski, innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
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g) koszt produktu w porównaniu z obecnymi trendami w danym sekto-
rze,

h) jakość produktów w porównaniu z tendencjami w danym sektorze,
i) możliwości produkcyjne w danym sektorze,
j) roboczogodziny przypadające na nowy produkt,
k) średni czas potrzebny na cały proces innowacyjny.
Innym przykładem mogą być miary innowacyjności przedsiębiorstw 

zaproponowane przez Bielskiego18:
a) liczba wprowadzanych innowacji,
b) rodzaje innowacji,
c) innowacje zamierzone,
d) długość cykli prac badawczych i wdrożeniowych,
e) liczba zgłoszeń patentowych,
f) wysokość wydatków na zakupy B+R,
g) wartość sprzedaży nowych wyrobów na jednego zatrudnionego.
Często spotykane kryteria podziału mierników innowacyjności to19: 

potencjał innowacyjny, proces innowacyjny oraz efekty procesów innowa-
cyjnych, zaś boston consulting Group sugeruje, by w celu oceny działalności 
innowacyjnej firmy stosować pewną zrównoważoną kompozycję mierników 
w trzech kategoriach: nakłady, procesy i wyniki.

Duże przedsiębiorstwa wykształciły efektywne metody i narzędzia 
służące do praktycznej oceny własnych zdolności innowacyjnych. Przykładem 
takich narzędzi mogą być: audyty innowacyjności prowadzone w przedsię-
biorstwach, benchmarking innowacyjności, mierniki zawarte w zrównowa-
żonej karcie wyników BCS20.

Wskazana wieloaspektowość i złożoność zjawisk kształtujących zdolności 
innowacyjne przedsiębiorstw zmusza do poszukiwania optymalnych metod analizy 
i oceny tego obszaru. Problematyka ta dotyczy w szczególności sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Autorzy różnych publikacji proponują nowe 
metodologie pomiaru zdolności i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw –  

18 I. Bielski, Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.

19 S.D. Anthony, M.W. Johnson, J.V. Sinfield, E.J. Altman, Przez innowację do wzrostu: 
jak wprowadzić innowację przełomową, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

20 R.S. Kaplan, D.P. Norton, wdrażenie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyj-
nej, PWE, Warszawa 2009.
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metodologie precyzyjnie uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności oraz 
wpływ uwarunkowań regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw. Nowe pro-
pozycje pomiaru potencjału innowacyjnego bardzo często zakładają odmienne 
metodologie pomiaru dla różnych wielkości przedsiębiorstw oraz grup przedsię-
biorstw, np.: przedsiębiorstw usługowych21 lub przedsiębiorstw z sektora wysokich 
technologii22. Autorzy tych propozycji wskazują, że w realizacji procesu innowa-
cyjnego w przedsiębiorstwach należących do różnych branż i sektorów występują 
tak duże różnice, iż stosowanie jednej metody pomiaru potencjału innowacyjnego 
bardzo często prowadzi do niepoprawnych rezultatów. Sytuacja taka zmusza do 
prowadzenia pogłębionych analiz mających na celu uchwycenie rzeczywistego 
potencjału innowacyjnego regionów.

2. propozycje pomiaru potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 
sektora Mśp

Celem niniejszego artykułu jest próba analizy zdolności innowacyjnych 
grupy przedsiębiorstw sektora MŚP regionu zachodniopomorskiego. Z uwagi 
na objętość i charakter publikacji autor celowo zrezygnował ze szczegółowego 
opisu metodologii pomiaru, konstrukcji wykorzystanych narzędzi pomiaro-
wych oraz próby uchwycenia i oceny związków przyczynowo-skutkowych 
zachodzących między determinantami kształtującymi zdolność innowacyjną 
badanych przedsiębiorstw regionu. Pierwszy aspekt jest szeroko opisywany 
w literaturze, drugi zaś jest przedmiotem innych publikacji autora23.

Proponowana w niniejszym artykule metoda pomiaru zdolności inno-
wacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP oparta jest na szczegółowej analizie 
procesu innowacyjnego realizowanego w przedsiębiorstwie. W ramach badań 
ocenia się wszystkie istotne, wewnętrzne determinanty wpływające na zdol-
ność przedsiębiorstwa do realizacji efektywnej działalności innowacyjnej.

21 M. Kanerva, H. Hollanders, A. Arundel, can we Measure and compare innovation in 
Services, MERIT, Maastricht 2006.

22 J.E. Ettlie, Managing innovation, 2nd ed., Butterworth-Heineman, an imprint of Elsevier, 
2006.

23 T. Norek, benchmarking innowacyjności przedsiębiorstw w regionie zachodniopomor-
skim, w: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. aspekty ekonomiczne, społeczne i ekolo-
giczne, red. L. Woźniak, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
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Badania przeprowadzono za pomocą ankiety badawczej zawierającej 
43 pytania, podzielone na osiem kategorii – etapów procesu innowacyjnego 
w przedsiębiorstwie. Taka struktura badań jest zgodna z powszechnie opi-
sywaną w literaturze przedmiotu ścieżką realizacji procesu innowacyjnego24 
wpisaną w aktualnie wykorzystywany model innowacji25.

Szczegółowa metodologia badań potencjału innowacyjnego została opra-
cowana na Uniwersytecie w Hamburgu (universität Hamburg) i jest wdra-
żana i stosowana w badaniach potencjału innowacyjnego realizowanego przez 
konsorcjum naukowo-biznesowe, w tym Izbę Gospodarczą (Handelskammer 
Hamburg) i Uniwersytet w Hamburgu w formie audytu innowacyjności 
(Hamburger innovationsaudit).

Szczegółowo badanymi obszarami determinującymi zdolności innowa-
cyjne przedsiębiorstwa były:

1. Analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa. W tym 
obszarze szczegółowym badaniom poddano m.in. takie aspekty, jak:

a) wpływ zewnętrznych bodźców na kreowanie pomysłów innowa-
cyjnych w przedsiębiorstwie; 

b) możliwości i kierunki rozszerzania działalności przedsiębiorstwa 
w wyniku wdrażania innowacyjnych produktów i usług; 

c) współpraca z innymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami 
d) wspierania biznesu w zakresie realizacji przedsięwzięć o charak-

terze innowacyjnym.
2. Problematyka poszukiwania pomysłów w zakresie innowacyjności. 

W tym obszarze analizowano: 
a) wpływ opinii klientów na rozwijanie oferty produktowej przed-

siębiorstwa;
b) korzystanie z zewnętrznych ekspertyz i opracowań w procesie 

poszukiwania innowacyjnych pomysłów; 
c) wykorzystanie pracowników firmy w procesie poszukiwania 

i kreowania pomysłów w zakresie nowych produktów.

24 D. Vahs, R. Burmester, innovationsmanagement, Von der Produktidee zur erfolgreichen 
Vermarktung, Schäffer Poeschel, Stuttgart 2003.

25 A.H. Jasiński, innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 
2006. 
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3. Problematyka planowania przedsięwzięć w zakresie innowacyjności. 
W tym obszarze analizie poddano m.in.:

a) umiejętność oceny potencjału innowacyjnego nowych pomy-
słów;

b) kryteria determinujące decyzje związane z przerwaniem prac 
nad nowymi produktami;

c) formalizację procesu zarządzania nowymi produktami.
4. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych. W tym obszarze anali-

zowano:
a) dostępność środków finansowych na prowadzenie działalności 

w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych (zarówno o charakte-
rze stałym, jak i dorywczym);

b) ocenę poziomu tych środków (odpowiadającą na pytanie, czy 
przedsiębiorstwa dysponują wystarczającymi środkami na reali-
zację przedsięwzięć innowacyjnych);

c) wiedzę kadry zarządzającej przedsiębiorstwem w zakresie moż-
liwości pozyskiwania środków finansowych na realizację projek-
tów o charakterze innowacyjnym.

5. Kultura innowacji i strategia rozwoju zasobów ludzkich. W tym 
obszarze szczegółowej analizie poddano m.in.:

a) rolę właściciela (właścicieli) przedsiębiorstwa w realizacji przed-
sięwzięć o charakterze innowacyjnym;

b) chęć podejmowania przez przedsiębiorstwo ryzyka związanego 
z realizacją przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym;

c) rozwiązania formalne i organizacyjne w zakresie strategii zarzą-
dzania personelem zajmującym się przedsięwzięciami innowa-
cyjnymi. 

6. Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie i jego organizacja. 
W tym obszarze analizowano m.in.:

a) poziom wykorzystania przez przedsiębiorstwo nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych wspomagających komunikację 
i pracę zespołową (w szczególności rozwiązania z zakresu tech-
nologii informatycznych);

b) skuteczność i efektywność przepływu informacji między pra-
cownikami przedsiębiorstwa.
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7. Problematyka dyfuzji i urynkowienia innowacji. Ten obszar dostar-
czał szczegółowej wiedzy dotyczącej następujących aspektów:

a) liczba wdrożonych innowacyjnych produktów i usług przez 
przedsiębiorstwo w ostatnich okresach (w trzech latach poprze-
dzających badania);

b) liczba innowacyjnych produktów i usług w stosunku do całej 
oferty przedsiębiorstwa;

c) ocena zyskowności wdrażanych innowacyjnych produktów i usług;
d) ocena akceptacji wdrażanych innowacyjnych produktów i usług 

przez klientów przedsiębiorstwa.
8. Problematyka wdrażania projektów przedsięwzięć o charakterze 

innowacyjnym. W tym obszarze analizowano:
a) system monitoringu związanego z kontrolą jakości oraz kosztów 

wdrażania innowacyjnych produktów i usług;
b) zasady i procedury związane z pozyskiwanie obcych technologii 

i know-how;
c) jakość zasobów kadrowych przedsiębiorstwa związanych z reali-

zacją przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym.
W ramach oceny poszczególnych kategorii przedsiębiorstwa dokonywały 

oceny od kilku do kilkunastu aspektów swego funkcjonowania w ramach 
danego obszaru. Wszystkie pytania na etapie konstruowania narzędzi pomia-
rowych skalowane było od 1 do 5 (1 oznaczało ocenę najniższą, 5 ocenę naj-
wyższą ) – taka konstrukcja ułatwiła porównywanie uzyskanych wyników 
oraz ich ocenę. Z uzyskanych wyników obliczono wartości średnie – dla 
poszczególnych aspektów szczegółowych, dla poszczególnych obszarów, jak 
i dla oceny całościowej. Badania prowadzone za pomocą ankiety internetowej 
zrealizowano w okresie od czerwca do sierpnia 2010.

Analizie poddano 108 przedsiębiorstw dobranych pod kątem zapewnie-
nia odpowiedniej struktury badawczej odwzorowującej gospodarkę regionu 
zachodniopomorskiego26: 30% – firmy produkcyjne, 70% – firmy usługowe. 

26 Zgodnie z danymi REGON: 2,9% podmiotów działa w sektorze rolnym i wydobyw-
czym (w Polsce 2,4%), 21,3% w przemyśle i budownictwie (w Polsce 21%) oraz 78% w usłu-
gach (w Polsce 76,4%) – struktura sektorowa podmiotów gospodarczych jest zbliżona do prze-
ciętnej w kraju. Struktura wielkościowa przedsiębiorstw wygląda następująco: 97% działają-
cych w regionie zachodniopomorskim przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa i małe przed-
siębiorstwa, średnie przedsiębiorstw to nieco ponad 1% firm zarejestrowanych w REGON.
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Podział ze względu na wielkość badanych przedsiębiorstw przedstawiał się 
następująco: 56% (61 przedsiębiorstw) – mikroprzedsiębiorstwa, 42% (45 
przedsiębiorstw) – małe, 2% (2 przedsiębiorstwa) – średnie.

Tabela 1 

Szczegółowa ocena zdolności innowacyjnych badanych przedsiębiorstw

rodzaj przedsiębiorstwa/
etap procesu innowacyjnego

rodzaj działalności wielkość przedsiębiorstwa
produkcja usługi mikro małe średnie

Kultura innowacji 2,2 2,1 1,3 2,1 2,5
Komunikacja i organizacja 3,1 3,6 2,2 3,1 4
Urynkowienie 5,5 4,2 3,3 4,1 4,5
Wdrożenie projektu 3,1 3 2,9 2,9 4
Finansowanie 3,9 4,2 3,5 3,9 4
Szacowanie i planowanie 3 3,4 2,8 3,3 3,7
Szukanie pomysłów 4 3,5 3,5 4 4,4
Analiza sytuacji i otoczenia 4,1 4,5 3,7 4,3 4,6
Potencjał innowacyjny 3,59 3,56 3,25 3,65 3,92

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 1 zamieszczono wyniki szczegółowych badań uwzględnia-
jących podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość oraz rodzaj prowa-
dzonej działalności. Analiza wyników wskazuje, że badane przedsiębior-
stwa (bez względu na wielkość i rodzaj działalności) największe kompeten-
cje w realizacji procesu innowacyjnego posiadają w obszarze dyfuzji innowa-
cji. Najmniejsze kompetencje badane przedsiębiorstwa wykazały zgodnie dla 
obszaru związanego z kulturą organizacji. Należy zwrócić uwagę na bardzo 
duże różnice w poziomie skrajnie ocenianych obszarów procesu innowa-
cyjnego.

Ostatni wiersz tabeli opisuje uśrednioną wartość potencjału innowacyj-
nego badanych przedsiębiorstw. Wartość ta została obliczona na podstawie 
ośmiu analizowanych kategorii. Obliczona wartość średnia potencjału posłu-
żyła autorowi do dokonania ogólnej oceny potencjału innowacyjnego.
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Rysunek 3. Zdolności innowacyjne badanych przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, iż największy potencjał innowa-
cyjny mają przedsiębiorstwa średniej wielkość (ocena 3,92), przedsiębiorstwa 
małe i mikro mają nieco niższy potencjał innowacyjny (ocena odpowiednio: 
3,65 i 3,25). Wart odnotowania jest jednak fakt niewielkiej różnicy w poten-
cjałach innowacyjnych badanych przedsiębiorstw ze względu na wielkość.

Uzyskane wyniki wskazują również, że minimalnie większe zdolności 
realizacji procesu innowacyjnego mają przedsiębiorstwa prowadzące działal-
ność produkcyjną (ocena 3,59) w stosunku do przedsiębiorstw usługowych 
(ocena 3,56). Tak mała różnica była zaskakująca, gdyż zazwyczaj przedsię-
biorstwa produkcyjne ze względu na charakter prowadzonej działalności 
mają większy potencjał innowacyjny. Niemniej, generalizując, należy stwier-
dzić, że uzyskane wyniki potwierdziły prawidłowość obserwowaną w innych 
badaniach potencjału innowacyjnego realizowanego w regionie zachodnio-
pomorskim. 
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podsumowanie

Celem artykuł była prezentacja koncepcji współczesnych metod pomiaru 
potencjału innowacyjnego firm. Na tle tych rozważań autor zaprezentował 
założenie audytu innowacyjności opartego na zestawie wskaźników opisu-
jących ścieżkę realizacji procesu innowacyjnego. Opisana metoda pozwala 
uzyskać precyzyjny obraz innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych 
badanych aspektach. Dodatkową zaletą metody jest fakt, że uzyskane wyniki 
mogą być wykorzystywane w porównaniach benchmarkingowych.

Wydaje się, iż w celu potwierdzenia wartości zaproponowanej metody 
pomiaru należałoby dokonać pomiaru potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 
w innych regionach kraju i porównać ranking uzyskanych wyników z rankingami 
tworzonymi za pomocą innych metod pomiaru potencjału innowacyjnego.
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summary

It is widely recognized that, in terms of national innovation is the result of 
regional innovation, and innovation in regional terms is determined, inter alia, 
innovative companies in the region, the operation of the research and development, 
quality of social capital and regulations in the area of   innovation policy. A large part 
of the factors significantly affecting the innovative potential has hardly measurable 
or unquantifiable character.

The type and complexity of multi aspect of the phenomena influencing the 
innovative potential of forces to search for optimal methods of assessing the innova-
tive potential of companies. Described in the literature and used in a practical method 
of measuring innovation, often produce different results which will force to conduct 
in-depth analysis aimed at capturing the true innovation potential of regions.

In contemporary literature and practice, also indicates a number of new methods 
for measuring the innovation potential of companies.

The purpose of the article is to present and evaluate current methods of measur-
ing the innovative capacity of firms. The presentation will be made   an example of 
empirical research carried out by the author.
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FirM technoLogicznych 

wprowadzenie

Firmy technologiczne wyróżniają się ponadprzeciętnymi wskaźnikami 
intensywności badawczo-rozwojowej, udziału kadr inżynierskich i badaw-
czych oraz koncentracją na technologii w głównych aspektach działania. 
Intensywność inwestycji w rozwój złożonych, opartych na współczesnej nauce 
technologii, a przy tym niepewność co do zwrotu z inwestycji uzasadniają  
stosowanie przez te firmy sieciowych metod konkurowania. 

Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów i metod konkurowa-
nia firm technologicznych w obszarze komercjalizacji technologii na podsta-
wie dwóch koncepcji: strategii zamknięcia (lock-in) i efektów zewnętrznych 
sieci (network externalities). 

W kolejnych częściach opracowania przedstawiono znaczenie firm  
technologicznych na tle sektorów technologicznie zaawansowanych, mecha-
nizmy konkurowania firm technologicznych w ujęciu sieciowym (strategia 
zamknięcia i efekty zewnętrzne sieci), a następnie metody konkurowania 
wynikające z przedstawionych podstaw teoretycznych. Wnioskowanie oparto 
na literaturze przedmiotu, w tym na studiach przypadków firm technologicz-
nych działających w obszarze komercjalizacji.
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1. sektory technologicznie zaawansowane a firmy technologiczne

Sektory technologicznie zaawansowane1 charakteryzuje wysoka dyna-
mika wzrostu oraz wpływ na postęp i efektywność gospodarowania w całej 
gospodarce. Stąd branże2 te są przedmiotem zainteresowania polityki gospo-
darczej nakierowanej na podniesienie międzynarodowej konkurencyjno-
ści w oparciu o nowe technologie. Problemem naukowym i praktycznym 
staje się w tej sytuacji przyjęcie kryteriów wyodrębniania takich branż 
oraz ich ujednoliconej klasyfikacji. Pierwsze próby identyfikacji sektorów 
wysokich technologii podjęto w USA jeszcze przed II wojną światową, za 
główne kryterium przyjmując tzw. intensywność technologiczną (technology 
intensity), określoną wskaźnikiem udziału wydatków na badania i rozwój 
w przychodach ze sprzedaży. Wskaźnik ten – z pewnymi modyfikacjami 
nazewnictwa (naukochłonność, wiedzochłonność, intensywność badawczo- 
-rozwojowa) oraz zmiennych (udział wydatków na B+R w sprzedaży, obro-
tach lub wartości dodanej) – stał się punktem wyjścia w klasyfikacjach pro-
wadzonych przez OECD i Komisję Europejską (Eurostat)3. Do branż tych 
zalicza się najczęściej spośród sektorów produkcyjnych: lotniczy i kosmiczny,  
farmaceutyczny i biotechnologie, komputerowy i maszyn biurowych, elektro-
niczny (radiowo-telewizyjny i sprzętu telekomunikacyjnego) oraz aparatury 
medycznej i instrumentów precyzyjnych, a z sektorów usługowych: teleko-
munikacyjny, informatyczny oraz badawczo-rozwojowy4. Należy zastrzec, 
iż wykazy te różnią się nieco w poszczególnych klasyfikacjach. Wskaźnik 
intensywności technologicznej jako udział wydatków na B+R w wynikach 
(produkcji) sektora (sprzedaż, wartość dodana, obroty) utrzymuje się jako 
podstawowe i obiektywne kryterium identyfikacji, mimo od lat formułowa-
nej krytyki. Krytyka ta wynika z natury wydatków jako czynnika, który 
nie określa rezultatów w dziedzinie technologicznej innowacyjności ani 
też nie jest ich głównym determinantem, lecz raczej miernikiem nakładów 

1 W tekście stosuje się zamiennie określenia sektory technologicznie zaawansowane lub 
sektory wysokich technologii jako tłumaczenie ang. high technology sectors. 

2 Określenia sektor i branża traktowane są w artykule jako synonimy.
3 B. Godin, the obsession of competitiveness and its impact on statistics: the construc-

tion of high technology indicators, „Research Policy” 2004, No. 8 (33), s. 1217–1229.
4 M. Ratajczak-Mrozek, Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-

tech), „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2, s. 2–29.
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niekoniecznie przekształcających się w innowacje. Jako alternatywę propo-
nowano aktywność patentową, która wywołuje jednak podobne wątpliwości 
(nie wszystkie patenty są wykorzystywane w praktyce). Ponadto w wyniku 
tej klasyfikacji wśród branż wysokich technologii znalazły się firmy, które 
nie nosiły cech technologicznie zaawansowanych, a poza nimi przedsię-
biorstwa posługujące się złożoną technologią i nakierowane na innowacyj-
ność produktową o charakterze przełomowym5. Niedostatki te próbowano 
ograniczyć, przyjmując jako podstawę podziału produkty, nie zaś przynależ-
ność do branży. Innym problemem stosowanych klasyfikacji jest przyjęcie 
wskaźnika relatywnych nakładów na B+R (udziału tych nakładów w sprze-
daży lub wartości dodanej) zamiast ich bezwzględnej wartości, co powo-
duje wyodrębnienie branż, które mają relatywnie mały udział w gospodarce. 
Same nakłady na badania nie uwzględniają ponadto efektu rozprzestrze-
niania technologii jako uprzedmiotowionej, w postaci maszyn i urządzeń. 
Oznacza to, że w grupie technologicznie zaawansowanych mogły znaleźć się 
firmy niewykorzystujące ani niestosujące zaawansowanych technologicznie  
produktów i procesów, a poza tą grupą – użytkownicy zaawansowanych sys-
temów produkcji angażujący wysokiej klasy profesjonalistów. Próbą odpo-
wiedzi w tym przypadku było skonstruowanie dodatkowego wskaźnika,  
inwestycji pośrednich w B+R, który odzwierciedlał wydatki firmy na urzą-
dzenia i dobra pośrednie, uwzględniając tym samym efekt rozprzestrzenia-
nia technologii stworzonych w innych sektorach. Wskaźnik bezpośredni, 
nakłady na B+R, reprezentował wysiłki w tworzeniu technologii, a wskaźnik 
pośredni, nakłady na technologie uprzedmiotowioną – aktywność w stosowa-
niu technologii6. Proponowano także kryteria pomocnicze – jak liczba badaczy 
i naukowców zaangażowanych w badania i rozwój czy poziom wykształ-
cenia kadr. Generalnie jednak wskaźnik technologicznej czy badawczo- 
-rozwojowej intensywności pozostaje podstawą identyfikacji sektorów tech-
nologicznie zaawansowanych.

Wyodrębniając sektory wysokich technologii, przyjmuje się założenia co 
do zachowań i cech działających w nich przedsiębiorstw, a w konsekwencji ich 

5 A. Wziątek-Kubiak, zróżnicowanie wzorców działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw o niskiej i wysokiej technologii. analiza porównawcza, Studia Ekonomiczne nr 2 
(LXV), 2010, s. 141–168.

6 T. Hatzichronoglou, revision of high-technology sector and product classification, STI 
Working Papers 1997, No. 2, OECD, Paris.
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gospodarczego znaczenia oraz miejsca w polityce gospodarczej. Wśród cech 
działalności w ramach sektorów wysokiej technologii wymienia się m.in.7: 

 – wysoką intensywność badawczo-rozwojową w zakresie zarówno two-
rzenia technologii (nakłady na prace badawczo-rozwojowe), jak i jej 
użytkowania (nakłady na technologię uprzedmiotowioną);

 – wysoką innowacyjność produktową i procesową w skali świata lub 
przynajmniej rynku;

 – wysokie kwalifikacje kadr, wśród których znaczący udział mają inży-
nierowie i pracownicy zaangażowani w badania i rozwój;

 – złożoną technologię wytwarzania oraz złożone produkty i usługi.
 Wynikiem powyższej charakterystyki jest gospodarcze znaczenie tych 

firm, polegające na8:
 – kreowaniu nowych produktów i rynków przez innowacje;
 – udziale w eksporcie i konkurencyjności na rynkach zagranicznych;
 – zwiększaniu efektywności działania we własnym sektorze oraz 

w branżach stosujących ich technologie;
 – tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, a także przyczynianiu się do 

ich powstawania w branżach wykorzystujących opracowane przez nie 
technologie;

 – oferowaniu produktów i usług o wysokiej wartości dodanej.
Działalność oparta na technologii niesie jednak wyzwania i obarczona 

jest nie tyle nawet ryzykiem, co niepewnością. Firmy te rozwijają najczęściej 
innowacje o charakterze produktowym i przełomowym. Nie są jasne perspek-
tywy przekształcenia wynalazku w komercyjny produkt czy usługę i trudno 
oszacować ostateczną wartość inwestycji oraz jej akceptację przez rynek. 
Intensywność inwestowania powoduje też często niskie wskaźniki płynno-
ści i wypłacalności. Ze względu na wkład tych firm w gospodarkę uzasad-
nione jest badanie ich natury i zachowań, aby wypracować stosowne do tej 
specyfiki metody zarządzania, a także dobrać odpowiednie narzędzia wspar-
cia publicznego, na zasadzie pomocy selektywnej kierowanej do firm o tej 
właśnie charakterystyce. 

7 T. Hatzichronoglou, revision of high-technology…; High-tech SMes in europe, 
„Observatory of European SMEs” 2002, No. 6, European Commission, Brussels; J. Medcof, 
identifying ‘super technology’ industries, „Research-Technology Management” 1999, No. 4 
(42), s. 31–36.

8 B. Godin, the obsession of competitiveness…
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Biorąc pod uwagę zastrzeżenia co do sposobu wyodrębniania sektorów 
wysokich technologii, należy stwierdzić, że nie wszystkie działające w nich 
firmy odpowiadają przedstawionej wyżej charakterystyce, a część przedsię-
biorstw odpowiadających jej jest poza przyjętą klasyfikacją. 

Rozwiązaniem jest przyjęcie za bezpośredni przedmiot badań i wnio-
sków normatywnych nie sektorów, lecz firm technologicznych (techno-
logy firms, technology-based firms). Pierwszym, pośrednim etapem służą-
cym do identyfikacji tych firm może być klasyfikacja sektorowa. Jednak  
ostateczna selekcja przedsiębiorstw powinna odbywać się na podstawie 
zbieżności ich cech z określonymi wcześniej cechami działalności w bran-
żach zaawansowanych technologii. Podejmowane są próby uszczegółowienia  
kryteriów dla definicji firmy technologicznej, przy czym konceptualizacja  
zjawiska nie została jeszcze zamknięta. Oprócz wymienionych wcześniej cech 
działalności w sektorach high-tech podawane są także inne, liczne wyróż-
niki, które można pogrupować w trzy wymiary: a) działalność badawczo- 
-rozwojowa oraz czynniki organizacyjne i rynkowe, b) rodzaj innowacyj-
ności (głównie w obrębie produktu, ewentualnie procesu) oraz c) kultura  
organizacyjna. Definicje albo skupiają się na pojedynczych, obiektywnych 
wskaźnikach, albo przyjmują szerokie rozumienie tych przedsiębiorstw jako 
opartych na technologii i współczesnej nauce w głównych aspektach działa-
nia (tabela 1). Pierwsze podejście ma przede wszystkim znaczenie dla obiek-
tywnej identyfikacji zjawiska, w oparciu o parametry ilościowe, jak wskaźnik 
intensywności badawczo-rozwojowej czy udział w zatrudnieniu kadr reali-
zujących badania i rozwój. Wartością drugiego podejścia jest kompleksowe 
ujęcie natury przedsiębiorstw technologicznych jako wykorzystujących osią-
gnięcia współczesnej nauki i opartych na technologii w sferze celów, zasobów 
i relacji z otoczeniem.
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Tabela 1

Definicje firmy technologicznej

autorzy definicja

Glasmeier i in., Harpaz, Meshoulam Firma zatrudniająca ponadprzeciętną liczbę 
inżynierów i naukowców

Maidique, Hayes, Medcof Firma inwestująca przynajmniej 3% 
przychodów w badania i rozwój

MacDonald Firma tworząca złożone produkty

Rogers i Larsen, Nijkamp i in.
Firma osiągająca wysoką stopę wzrostu 

i sprzedająca produkty na rynku 
światowym

Granstrand 

Firma, której zasoby, relacje wewnętrzne 
i zewnętrzne, pomysły biznesowe, cele 

i zarządzanie w znacznym stopniu 
uwzględniają technologię lub podlegają jej 

wpływom

Stawasz 

Firma rozwijająca, produkująca 
i sprzedająca dobra i usługi, które 

ucieleśniają znaczący element współczesnej 
nauki

Grinstein i Goldman 

Firma oparta na technologii w trzech 
wymiarach: a) działalność badawczo-

rozwojowa, organizacja i rynek, b) 
rodzaj innowacyjności, c) kultura 

organizacyjna; autorzy podają szczegółową 
charakterystykę tych wymiarów

Źródło: na podstawie: O. Granstrand, towards a theory of the technology-based 
firm, „Research Policy” 1998, No. 6 (27), s. 465–489; E. Stawasz, 
Firma technologiczna, w: innowacje i transfer technologii. Słownik 
pojęć, PARP, Warszawa 2005, s. 49–51; A. Grinstein, A. Goldman, 
characterizing the technology firm: an exploratory study, „Research 
Policy” 2006, (35), s. 121–143.

Z przedstawionych definicji wynika, że firmy technologiczne wywodzą 
się zazwyczaj z sektorów wysokich technologii, jednak tego rodzaju charak-
terystykę prezentować mogą także przedsiębiorstwa z branż o niższym pozio-
mie technologicznym. 

Firmy te reprezentują zróżnicowane zachowania pod względem komer-
cjalizacji, rozumianej jako proces przekształcania technologii w rynkowe 
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produkty i usługi. Zbiór firm technologicznych można podzielić pod tym 
względem na trzy grupy9. Najliczniejszą tworzą podwykonawcy w działalno-
ści badawczo-rozwojowej innych podmiotów (np. firmy doradztwa technicz-
nego, inżynierskie, projektowania), którzy koncentrują się na rozwoju techno-
logii, ewentualnie biorąc udział w procesach komercjalizacji realizowanych 
przez inne firmy. Kolejna grupa to firmy naukowo-badawcze specjalizujące 
się w tworzeniu technologii. Działają one jak swego rodzaju laboratoria 
naukowe i często są przejawem przedsiębiorczości akademickiej. Te dwa 
rodzaje przedsiębiorstw zazwyczaj pozostają w grupie firm małych i średnich, 
gdyż nie angażują się w samodzielną komercjalizację i ekspansję na szerszym 
rynku konsumenta indywidualnego. Pozostają przy niszowym, korporacyj-
nym odbiorcy. Ich znaczenie przejawia się przede wszystkim w dostarczaniu 
nowych, innowacyjnych rozwiązań i koncepcji biznesowych przy stosunkowo 
małych udziałach w zatrudnieniu i produkcji krajowej10. Relatywnie nieduża 
frakcja firm opartych na technologii zarówno tworzy, jak i komercjalizuje 
innowacje. Jest to grupa istotna ze względu na zdolność do szybkiego wzrostu 
i potencjał przekształcania się w firmy duże, o znaczącym wkładzie w zatrud-
nienie i wartość dodaną. Charakteryzując w dwóch kolejnych punktach 
mechanizmy i metody konkurowania w obszarze komercjalizacji, skupiono 
się przede wszystkim na tej ostatniej grupie firm. Jakkolwiek prezentowane 
metody implikują także miejsce i narzędzia konkurowania firm koncentrują-
cych się na tworzeniu technologii lub podwykonawstwie w procesie jej rozwoju 
i komercjalizacji.

2. Mechanizmy konkurowania w obszarze komercjalizacji technologii 
– strategia zamknięcia i efekty zewnętrzne sieci

Technologia w węższym znaczeniu, stosowanym przede wszystkim 
w naukach o zarządzaniu, stanowi element wiedzy przedsiębiorstwa i należy 
do grupy jego niematerialnych zasobów. W analizach dotyczących sektorów 
wysokich technologii i firm technologicznych przyjmuje się jednak szersze  
 

9 E. Stawasz, Firma technologiczna…
10 High-tech SMes in europe…
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rozumienie technologii, włączając w nie także artefakty, tzw. technologię 
uprzedmiotowioną. W szerszym zatem znaczeniu technologia to zasób przed-
siębiorstwa o charakterze zarówno niematerialnym, jako element wiedzy 
(parametry i sposoby wytwarzania produktów, procesów i usług), jak i uprzed-
miotowionym (artefakty w postaci produktów)11. Tym rozumieniem technolo-
gii będziemy się posługiwać, prezentując przesłanki i istotę strategii zamknię-
cia w procesie komercjalizacji technologii. Jak wcześniej wspomniano, firmy 
technologiczne stosują technologie złożone, tj. procesy i produkty, które nie 
mogą być w pełni zrozumiane przez indywidualnego eksperta, tak by mógł 
on efektywnie przekazać na ich temat szczegółową wiedzę w różnych kontek-
stach czasu i miejsca12. Technologie złożone wymagają zatem zróżnicowa-
nych, interdyscyplinarnych kompetencji kadr oraz infrastruktury materialnej 
do ich wytwarzania. W konsekwencji często wymuszają kooperację w proce-
sie ich tworzenia i komercjalizacji dla pozyskiwania komplementarnych 
zasobów wiedzy i techniki. Działalność ta obciążona jest wysokimi kosztami 
stałymi o charakterze kosztów zatopionych, które ponosi się przy założeniu, 
że wielkość inwestycji w technologię nie przekłada się bezpośrednio na zakres 
jej wykorzystania. Decyzje podejmowane są wówczas w warunkach niepew-
ności co do zwrotu z inwestycji, jej wymaganej wielkości, przełożenia działań 
rozwojowych na rynkowe produkty czy usługi oraz co do akceptacji przez 
rynek. Taka sytuacja sprawia, że dąży się do ograniczania ryzyka i dzielenia 
kosztów w sieciach partnerów biznesowych. Jednym ze sposobów obniżania 
kosztów w zakresie komercjalizacji jest modularyzacja procesu wytwarzania. 
Modularyzacja oznacza podział procesu produkcji i elementów produktu na 
proste części, tzw. moduły, w zakresie których specjalizacja zapewnia efekt 
skali. Realizację modułów powierza się podwykonawcom o odpowiednich 
kluczowych kompetencjach. Powstają wówczas tzw. modułowe sieci produk-
cyjne, często o charakterze globalnym13.

Podsumowując, złożone technologie wymagają złożonych sieci orga-
nizacyjnych w procesie ich tworzenia i komercjalizacji. Sieci traktowane są 
jako zbiory względnie trwałych związków z wybranymi partnerami, które 

11 O. Granstrand, towards a theory…
12 D.E. Kash, R.W. Rycoft, Patterns of innovating complex technologies: a framework for 

adaptive network strategies, „Research Policy” 2000, (29), s. 819–831.
13 M. Gancarczyk, Model schyłku i odrodzenia klastrów, „Gospodarka Narodowa” 2010, 

s. 1–21.
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wpisują się w relacje rynkowe przedsiębiorstw. Rozumie się je także jako 
strukturę zarządzania (structure of governance) gospodarczą wymianą o cha-
rakterze pośrednim między rynkiem i hierarchią organizacji14. Rozbudowane 
i złożone sieci charakteryzuje mechanizm samoorganizacji i spontanicznej 
koordynacji, jednak wewnątrz tych złożonych struktur można także wyróżnić 
tzw. sieci strategiczne15. Te ostatnie są świadomie budowane i koordynowane 
przez określone podmioty dla potrzeb strategii konkurowania16. 

Poniżej scharakteryzowano opartą na podejściu sieciowym strategię 
komercjalizacji technologii, określaną jako strategia zamknięcia (lock-in). 
Strategia opracowana została w latach 90. XX wieku przez Haxa i Wilde’a17 
i w swych założeniach jest ona zbieżna z ekonomiczną koncepcją efektów 
zewnętrznych sieci, wprowadzoną przez Davida18 oraz Shapiro i Variana 
w latach 80.19 

Firmy zmierzające do komercjalizacji stworzonej przez siebie technolo-
gii podejmują często działania mające na celu formowanie sieci dostawców 
dóbr i usług komplementarnych, tzw. komplementariuszy. Konsument wybiera 
ten system operacyjny, który gwarantuje mu dostęp do największej liczby apli-
kacji, a zatem jego wybory zostają ograniczone. Hax i Wilde uznali takie 
zachowania przedsiębiorstw za nowy typ strategii. Strategia zamknięcia jest 
alternatywą wobec strategii opartych na produkcie (dążenie do dyferencjacji 
lub przywództwa kosztowego, w klasycznym ujęciu Portera) i na konsumen-
cie (dążenie do zwiększenia wartości dodanej i sprzedaży indywidualnemu 
klientowi przez oferowanie powiązanych produktów i usług). Niskie koszty 
nie opierają się w tej strategii na efektach skali osiąganych indywidualnie, lecz 
rozpatrywanych z punktu widzenia wszystkich uczestników sieci. Unikatowość 
i doskonałość produktu, kojarzone głównie ze strategią dyferencjacji, ustępują 

14 Tamże.
15 M. Ratajczak-Mrozek, istota podejścia sieciowego, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 4, 

s. 18–20.
16 D.E. Kash, R.W. Rycoft, Patterns of innovating complex technologies…
17 A.C. Hax, D.L. Wilde II, the delta model: management for a changing world, „Sloan 

Management Review” 1999, No. 2 (40), s. 11–19.
18 P.A. David, clio and the economics of Qwerty, „American Economic Review” 1985, 

No. 2 (75), s. 332–337.
19 M.L. Katz, C. Shapiro, network externalities, competition and compatibility, ,,American 

Economic Review” 1985, No. 3 (75), s. 424–440.
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miejsca kompatybilności i powszechności stosowanej technologii, co zapew-
nia jej dominację. Strategia zamknięcia, zamiast ograniczać zainteresowanie 
do udziału w portfelu indywidualnego klienta, koncentruje się na dostawcach 
dóbr komplementarnych. Strategia ta może być traktowana jako rozszerzenie 
dotychczasowych opcji opartych na produkcie i kliencie, tworząc wraz z nimi 
tzw. model delta, jako zestaw podstawowych współcześnie wariantów strate-
gii. Opiera się ona na budowie strategicznych sieci dostawców ofert komple-
mentarnych, którzy tworzą dla klienta wartość w postaci całego systemu dóbr 
i usług. W ten sposób podnoszą jednak także koszty zmiany dla klienta i ogra-
niczają jego swobodę wyjścia z systemu, niejako „zamykając” odwrót. 

Hax i Wilde odwołują się do pojęcia komplementariuszy i idei koope-
rencji Brandenburgera i Nalebuffa, nie nawiązując do efektów zewnętrznych 
sieci. Uwzględnienie tych efektów w analizie procesów komercjalizacji tech-
nologii wnosi jednak wiele do rozumienia przesłanek, mechanizmów i konse-
kwencji tworzenia sieci jako samoorganizujących się (w odróżnieniu od sieci 
strategicznych).

Katz i Shapiro wskazują na istnienie produktów, które nabierają warto-
ści dopiero wówczas, gdy korzystanie z nich staje się powszechne. Cechy takie 
posiadają np. telefon, faks i poczta elektroniczna20. Kolejny użytkownik 
w sieci doświadcza prywatnych korzyści, z drugiej jednak strony zapewnia 
korzyści zewnętrzne wszystkim innym użytkownikom. Efekty zewnętrzne 
sieci występują, gdy wartość danego dobra zmienia się proporcjonalnie do 
liczby jego użytkowników (klientów finalnych, producentów dóbr komple-
mentarnych – komplementariuszy, podwykonawców, dostawców i odbiorców 
w łańcuchu wartości). Sieci w tym ujęciu skupiają się wokół danego dobra, 
i w stosunku do propozycji Haxa i Wilde’a, poszerza się ich skład także o pod-
wykonawców, dostawców i odbiorców w łańcuchu wartości oraz samych 
klientów finalnych. Dobra i usługi, dla których charakterystyczne są efekty 
sieci, nie posiadają wartości w izolacji i nabierają tej wartości dopiero wówczas, 
gdy stają się udziałem innych użytkowników (np. telefon) i/lub występują 
w połączeniu z innymi dobrami komplementarnymi (np. komputer – system 
operacyjny – oprogramowanie). W takiej sytuacji również konkurencja toczy 
się nie między indywidualnymi dostawcami, lecz między grupami dostawców 

20 M.L. Katz, C. Shapiro, network externalities…
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oferujących produkty i usługi komplementarne wobec siebie21. Sposób konku-
rowania jest określony zachowaniami użytkowników tych dóbr, którzy kierują 
się oczekiwanymi korzyściami bezpośrednimi i pośrednimi.

Bezpośrednie korzyści obserwujemy, gdy wzrost liczby użytkowni-
ków dobra lub usługi zwiększa liczbę tych, z którymi możemy się bezpo-
średnio komunikować (np. telefon, faks, e-mail, znajomość języka obcego). 
Użytkownicy łączą się wówczas wokół jednego dobra, które zapewnia im 
komunikację, tworząc sieci konsumentów finalnych.

Pośrednie korzyści występują, gdy wzrost liczby użytkowników dobra 
lub usługi zwiększa liczbę dostępnych dla tych użytkowników produktów 
i usług komplementarnych (np. zastosowania karty płatniczej, aplikacje do 
systemu operacyjnego, produkty i usługi komplementarne wobec silnika typu 
Diesel). Korzyści pośrednie powodują skupianie się wokół danego dobra nie 
tylko konsumentów, ale również dostawców dóbr komplementarnych oraz 
dostawców i odbiorców w łańcuchu wartości. Firmy te mogą oferować roz-
wiązania kompatybilne, znacznie ograniczając koszty wejścia na rynek i mar-
ketingu. Kompatybilność jest technicznym warunkiem tworzenia systemu 
produktów i usług komplementarnych. Oznacza dostosowanie parametrów 
i sposobu funkcjonowania tych dóbr i usług w celu umożliwienia ich spraw-
nej współpracy (np. płyta CD i odtwarzacz, karta płatnicza i terminale do 
korzystania z niej). Dynamiczne podejście do kompatybilności (kompatybil-
ność wstecz i wprzód) to zapewnianie kompatybilności z przeszłymi, a nawet 
przyszłymi wersjami wyrobów w miarę rozwoju produktu. W ten sposób 
ogranicza się wydatki konsumenta na nowy sprzęt i dobra komplementarne 
w związku z udoskonalaniem produktu. Podnosi to wartość relacji z dostawcą 
określonej technologii, podwykonawcami i komplementariuszami, a w ślad za 
tym także koszty zmiany.

Podstawowy problem, który rozważają użytkownicy dóbr kreujących 
korzyści bezpośrednie i pośrednie, dotyczy wyboru rozwiązań o największej 
powszechności, przy czym często tego wyboru należy dokonać, zanim produkt 
się pojawi. Świadomość korzyści z uczestnictwa w sieci o największej 
powszechności, a zarazem kosztów zmiany, jeśli dokona się inwestycji w dobro 
wyparte z rynku, prowadzi do spontanicznej koordynacji wyborów. W wyniku 

21 M.L. Katz, C. Shapiro, Systems competition and network effects, „Journal of Economic 
Perspectives” 1994, No. 3 (8), s. 93–115.
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tej koordynacji powstają sieci powiązań bezpośrednich (jak sieci użytkowni-
ków e-maila) oraz sieci skupione wokół produktów i usług komplementarnych 
(np. użytkownicy silników Diesla i usług związanych z tymi silnikami oraz 
dostawcy produktów komplementarnych i podwykonawcy). Rezultatem tych 
zachowań może być wybór dobra nie tego, które ma cechy preferowane i cha-
rakteryzuje się doskonalszą technologią, tylko dobra cieszącego się większą 
powszechnością (np. klawiatura QWERTY, komputer IBM zamiast Apple, 
system VHS zamiast Betamax). Wpływ efektów sieci przejawia się wówczas 
w blokadzie dla doskonalszych jakościowo technologii, ze względu na konser-
watyzm zachowań klienta, który dąży do kompatybilności z dotychczaso-
wymi rozwiązaniami, niższych cen i możliwości interakcji z innymi użytkow-
nikami22. Po powstaniu sieci strategicznych, tworzonych świadomie przez 
firmy, które dążą do rynkowej dominacji, co akcentują przede wszystkim Hax 
i Wilde, kolejni użytkownicy dołączają na zasadzie spontanicznych wyborów, 
kierując się oczekiwanymi korzyściami sieci oraz kosztami zmiany. Dalszy 
etap rozwoju sieci, którego mechanizmy przedstawili Katz i Shapiro, prze-
biega zatem na zasadzie samoorganizacji.

Rozumienie działania efektów zewnętrznych sieci jest szczególnie przy-
datne do objaśnienia mechanizmu ustanawiania standardu technologicznego 
de facto, inaczej własnego lub prywatnego, którego firma jest właścicielem 
i czerpie z niego korzyści. Jest to techniczna norma przeforsowana na rynku 
przez przedsiębiorstwo, nie zaś instytucje typu Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna (normy ISO). Zgodnie z tym mechanizmem rynek może zdo-
minować rozwiązanie, które pod względem jakości i innych walorów użytko-
wych nie jest optymalne. Zwycięża nie standard doskonalszy technologicznie, 
lecz powszechniejszy, co stanowi główny przejaw zawodności rynku w per-
spektywie efektów zewnętrznych sieci23. Działanie efektów sieci prowadzi do 
rosnących korzyści skali, a w konsekwencji do wystąpienia monopolu natu-
ralnego lub struktury rynku bliskiej monopolowi. 

22 J. Lee, H. Lee, exploration and exploitation in the presence of network externalities, 
,,Management Science” 2003, No. 4 (49), s. 553–570.

23 P.A. David, Path dependence, its critics and the quest for “Historical economics”, 
w: Market failure or success: the new debate, eds. T. Cowen, E. Crampton, Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham 2002.
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3. Metody konkurowania w obszarze komercjalizacji technologii

Wyznaczniki konkurowania w oparciu o strategię zamknięcia mogą być 
scharakteryzowane pod kątem oszczędności zakresu, skali i budowy lojalno-
ści klientów. W tabeli 2 zaprezentowano specyfikę tych czynników dla strate-
gii zamknięcia w stosunku do strategii opartych na produkcie i kliencie. 

Tabela 2

Wyznaczniki konkurowania według strategii zamknięcia  
wobec strategii opartych na kliencie i produkcie

strategia 
oparta na produkcie

strategia
 oparta na kliencie strategia zamknięcia

Oszczędności 
zakresu

Produkt/usługa o 
wielu funkcjach 

i cechach lub 
produkt//usługa 
zredukowane do 
podstawowych 
funkcji i cech 

(strategia niskich 
kosztów lub 

dyferencjacji)

Szeroki asortyment 
produktów 

i usług dla klienta 
(produkty i usługi 
wiązane, wspólne 
przedsięwzięcia 
i dzielenie się 

wartością, 
outsourcing)

Rozwój sieci 
komplementariuszy (ich liczby 

i zróżnicowania), tworzenie 
otwartej architektury – 

licencjonowanie rozwiązań, 
informowanie o cechach 
technologii w zakresie 

potrzebnym do tworzenia 
komplementarnych ofert

Oszczędności 
skali

Udział danego 
produktu/usługi 

w rynku

Udział w zakupach 
(portfelu) 

indywidualnego 
klienta

Udział w rynku 
komplementariuszy

Lojalność
i koszty 
zmiany

Przywiązanie do 
produktu/usługi ze 

względu na wczesne 
wejście na rynek, 

produkt/usługa jako 
prywatny, własny 
standard (de facto)

Zamknięcie 
klienta w systemie 

oferowanych 
dóbr i usług, więź 

z klientem oparta na 
wzajemnym uczeniu 
się i dostosowanie 
oferty do potrzeb 

klienta

Budowa związku z całym 
systemem komplementariuszy 

i wyparcie konkurentów 
poza system, system 

komplementariuszy budowany 
wokół standardu de facto

Źródło: na podstawie A.C. Hax, D.L. Wilde II, the delta model…

Jak wspomniano, Hax i Wilde nie odwołują się w swoich rozważaniach 
do ekonomicznej koncepcji efektów sieci. Jednak strategiczna opcja, której 
cechy opisują, opiera się tych samych zależnościach między liczebnością sieci 
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komplementariuszy związanych z określonym dobrem i wartością tego dobra 
oraz na akcentowaniu uzależnienia komplementariuszy i klientów od przyję-
tego standardu. Uczestnicy sieci rozumiani są jednak w węższym sensie niż 
w koncepcji Katza i Shapiro, gdyż ogranicza się tu zainteresowanie do kom-
plementariuszy. W ujęciu efektów zewnętrznych sieci perspektywa systemu 
zostaje poszerzona o podwykonawców w łańcuchu wartości i samych klien-
tów finalnych. Sieć jest tu szersza i bardziej złożona, a przy tym pokazuje się 
mechanizmy jej samoorganizacji i spontanicznego rozwoju, na który nie mają 
już bezpośredniego wpływu indywidualne podmioty. Opis mechanizmów 
spontanicznego rozwoju sieci ma jednak duże znaczenie dla projektowania 
metod konkurowania przez bodźce pośrednie dla rozwoju sieci, związane 
przede wszystkim z sygnałami rynkowymi i komunikacją marketingową. 
Dążenie do stworzenia jak najliczniejszego systemu zarówno po stronie klien-
tów finalnych, jak i komplementariuszy oraz kooperantów w łańcuchu warto-
ści realizowane jest poprzez metody konkurowania, które przedstawiono 
poniżej24. Można w nich zauważyć zarówno bezpośrednie działania nakiero-
wane tworzeniem sieci strategicznych (licencjonowanie, wspólny rozwój tech-
nologii), jak i działania pośrednio stymulujące spontaniczny rozwój sieci 
(sygnały rynkowe).

1. upowszechnianie własnego rozwiązania dla tworzenia sieci klien
tów finalnych.

Przewaga w tej dziedzinie osiągana jest m.in. przez wczesny marketing 
produktu i sygnały rynkowe oraz udostępnianie technologii bezpłatnie lub po 
zaniżonej cenie. 

Klient zazwyczaj jest zmuszony do podjęcia decyzji o zakupie, zanim 
wiadomo, które z rozwiązań technologicznych najszerzej się upowszechni, 
a zatem zapewni największe korzyści z komunikacji lub dostępu do dóbr kom-
plementarnych i kompatybilności. W tej sytuacji kieruje się oczekiwaniami, 
które w dużym stopniu opierają się na sygnałach rynkowych ze strony rywa-
lizujących firm. Wczesny marketing produktu oznacza często komunikowanie 
wartościowych cech produktu/usługi (komplementarność, kompatybilność) 
przed jego powstaniem – Microsoft czy Intel reklamują swoje rozwiązania na 
kilka lat przed faktycznym ich powstaniem. Wprowadzenie systemu Windows 

24 M. Gancarczyk, efekty zewnętrzne sieci, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 
2007, nr 10, s. 37–46.
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poprzedziła kampania promocyjna na cztery lata przed wdrożeniem produktu, 
a zatem promowano dobro jeszcze nieistniejące. Nakładki Windows były roz-
wiązaniem wynalezionym przez firmę VisiCorp, która posiadała produkt 
znacznie wcześniej. Jednak m.in. wskutek wczesnej kampanii Microsoftu, 
który oferował nowy system jako kompatybilny wobec produktów związa-
nych z powszechnie używanym DOS-em, konsumenci dokonali wyboru na 
rzecz produktu, który jeszcze nie istniał.

Firma Netscape, pragnąc jako innowator zdominować rynek przeglą-
darek internetowych, rozdała 6 mln sztuk oprogramowania, zachęcając do 
jego nabycia po 3 miesiącach. W odpowiedzi Microsoft przekazał użytkow-
nikom Windows przeglądarkę w ramach pakietu Office, całkowicie nieodpłat-
nie, z jednej strony wykorzystując już istniejące sieci użytkowników swojego 
systemu operacyjnego, z drugiej zaś budując nowe sieci użytkowników prze-
glądarek i dostawców komplementarnych aplikacji. 

2. dostarczanie informacji, która umożliwia tworzenie komponen
tów i dóbr komplementarnych dla stymulowania sieci organizacji jako 
użytkowników technologii dominującej, co prowadzi do tzw. otwartej 
architektury. 

W celu umocnienia pozycji swojej technologii firmy tworzą koalicje 
dostawców i odbiorców w łańcuchu wartości oraz dostawców dóbr kom-
plementarnych. Istotnym elementem budowy strategii opartej na efektach 
sieci jest rozwój powiązań z dostawcami i odbiorcami w łańcuchu wartości. 
Klasyczny przykład rywalizacji Sony i JVC o ustanowienie standardu w dzie-
dzinie technologii magnetowidów wskazuje, że jedną z podstawowych prze-
słanek sukcesu JVC nie była jakość technologii, lecz jej upowszechnienie 
poprzez szerokie licencjonowanie i dzielenie kosztów z podwykonawcami25. 
Firma Sony nie zdecydowała się wówczas na udostępnienie technologii, lecz 
dążyła do zdobycia pozycji monopolisty, chroniąc dostęp do swego rozwiąza-
nia. Decyzja o upowszechnieniu technologii poprzez licencjonowanie i pod-
wykonawstwo przyczyniła się także do zwycięstwa standardu IBM/Microsoft/
Intel nad rozwiązaniem firmy Apple, która przyjęła postawę podobną do pre-
zentowanej wcześniej przez Sony.

25 W.H. Page, J.E. Lopatka, network externalities, w: encyclopedia of law and economics 
1997; L. Gomes, the beta-VHS battle offers some insights into coming dVd war, „Wall Street 
Journal” 2006, 25.01, s. B. 1.
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Inny przypadek współpracy z komplementariuszami i dostawcami w łań-
cuchu wartości stanowi firma Dolby, znana jako dostawca technologii profe-
sjonalnego zapisu dźwięku. Dolby działa głównie w oparciu o licencjonowa-
nie technologii zapisu dźwięku dla około 500 przedsiębiorstw, wśród których 
jest większość dużych japońskich producentów elektroniki użytkowej.

3. tworzenie i komercjalizacja technologii w kooperacji; organizo
wanie sieci w celu forsowania standardu (standard setting groups), często 
angażujących także konkurentów. 

Przesłankami kooperacji w tej dziedzinie są: dzielenie kosztów i ryzyka 
oraz powiększanie sieci o użytkowników związanych z uczestnikami grupy 
dążącej do ustanowienia standardu. Celem grup forsujących standard jest także 
powstrzymanie indywidualnej działalności innowacyjnej partnerów.

Rywalizacja o normę cyfrowego zapisu obrazu toczyła się niedawno 
między grupą koalicjantów Sony (standard Blu Ray), gromadzącą ok. 170 pro-
ducentów elektroniki, komputerów, gier wideo, filmów i nagrań muzycznych 
(m.in. Samsung, Matsushita, Walt Disney, 20th Century Fox, Sony Picures, 
Universal), oraz grupą Toshiby (standard HD-DVD) w podobnym składzie, 
lecz mniej liczną (m.in. NEC, Sanyo, Time Warner, Viacom, Paramount 
i NBC Universal)26. Przeważyła liczebność i siła partnerów Sony.

podsumowanie

W artykule przedstawiono mechanizmy i metody konkurowania firm 
technologicznych w obszarze komercjalizacji tworzonych przez nie rozwią-
zań w świetle strategii zamknięcia i koncepcji efektów zewnętrznych sieci. 
Powiązanie obu ujęć teoretycznych umożliwiło scharakteryzowanie przesła-
nek rynkowego sukcesu danej innowacji i mechanizmów konkurowania firm 
technologicznych, a w ślad za tym sformułowanie praktycznych zaleceń co do 
metod rywalizacji w procesie komercjalizacji technologii. Metody te opierają 
się na tworzeniu sieci użytkowników w celu upowszechniania własnego roz-
wiązania, by stało się ono standardem de facto. 

Interesującym wynikiem łączenia wspomnianych koncepcji teo-
retycznych jest także wskazanie dynamicznych relacji między sieciami 

26 D. Thomas, rivals up to the stakes in battle to be the viewer’s choice disc standards: 
blue-ray vs. Hd-dVd, „Financial Times” 2006, 8.04., s. 5. 
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strategicznymi, świadomie kształtowanymi przez określone podmioty, i sie-
ciami organizacyjnymi w szerokim znaczeniu, które działają zasadniczo na 
zasadzie samoorganizacji. Świadoma i aktywna działalność firm w zakre-
sie pozyskiwania użytkowników prowadzi do powstania sieci strategicznych, 
wiążących uczestników na zasadzie międzyorganizacyjnych celów. Kolejne 
grupy użytkowników technologii dołączają ze względu na bezpośrednie 
i pośrednie korzyści sieci, korzyści z kompatybilności, rosnące korzyści skali 
oraz wysokie koszty zmiany. Dalszy rozwój systemu powiązań i wzrost liczby 
jego uczestników odbywa się zatem spontanicznie, na zasadzie samoorganiza-
cji. Prezentowane metody konkurowania wykorzystują wiedzę na temat tego 
wzorca rozwoju systemu, uwzględniając działania nakierowane na tworzenie 
sieci strategicznych (licencjonowanie, wspólny rozwój technologii), jak i dzia-
łania stymulujące spontaniczny rozwój sieci (sygnały rynkowe).
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summary

The aim of the article was to discuss the mechanisms and methods of compet-
ing by technology based companies in the area of commercializing their solutions, 
from the perspectives of lock-in strategy and network externalities. The methods of 
competing derived from the theoretical concepts include forming networks of users 
(providers of complementary products and services, suppliers and buyers in the value 
chain and final customers) to make a solution widespread and dominant, and finally 
to establish a proprietary standard. The methods presented propose both the activities 
directed at forming strategic, coordinated networks (licensing, joint R+D activities) 
and the activities to stimulate a spontaneous network development (market signaling 
to influence the choices of potential users).
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wprowadzenie

Wzrost liczby projektów outsourcingowych i występujące czasem 
niepowodzenia w tym zakresie skłaniają nas do podniesienia kwestii ryzyka 
w projektach outsourcingowych. Mają one miejsce zazwyczaj wtedy, gdy nie 
dość precyzyjnie zdefiniowany jest przedmiot usługi, warunki jej świadcze-
nia, a także gdy wystąpią inne warunki, o których mowa w opracowaniu. 

Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej omawiamy istotę 
usług outsourcingowych. Druga poświęcona jest opisowi ryzyk w procesach 
wydzielenia usług do odrębnych operatorów usług, kolejna dotyczy problema-
tyki zarządzania ryzykiem, zaś ostatnia poświęcona jest warunkom ograni-
czenia ryzyka w projektach outsourcingowych. 

Opracowanie jest wynikiem doświadczeń autora jako doradcy w pro-
jektach restrukturyzacji przedsiębiorstw i outsourcingowania usług bizne-
sowych. 



Stanisław M. Szukalski166

1. outsourcing usług biznesowych

Outsourcing jest częścią modeli operacyjnych większości firm, które 
osiągają sukces w wysoce konkurencyjnym środowisku biznesowym1. Na 
dobre zadomowił się on we współczesnym biznesie. Istotą outsourcingu jest 
to, iż przedsiębiorstwa, poszukując źródeł zwiększenia swojej konkuren-
cyjności na globalnym rynku, dążą do obniżki kosztów, szukając lepszych 
i tańszych zasobów (praca odpowiedniej jakości), możliwości korzystania 
z wiedzy specjalistów itp. 

Osiągnięcie tych celów umożliwia wydzielenie niektórych funkcji lub 
procesów z przedsiębiorstwa do odrębnego dostawcy usług, który ma dostar-
czyć usługi lepszej jakości i tańsze niż usługi świadczone przez własne służby 
przedsiębiorstwa. Firmy działające w wielu krajach, mające wiele spółek 
racjonalizują swoje koszty, tworząc własne centra usług biznesowych w formie 
odrębnych spółek na zasadzie outsourcingu kapitałowego lub zlecają je do 
zupełnie niezależnego dostawcy usług (outsourcing kontraktowy). Gdy mowa 
o outsourcingu offshoringu usług2 możliwe są pośrednie formy organizacyjne, 
takie jak: joint Ventures, Virtual captive, build operate transfer3. Pierwszy 
oznacza spółkę handlową zawiązaną przez firmę krajową z firmą zagraniczną 
lub przez firmy tylko zagraniczne na obszarze danego państwa w celu prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 

Virtual captive jest modelem hybrydowym, oznacza połączenie 

1 Temat outsourcingu jest obecny w polskiej literaturze, wystarczy wymienić choć-
by: Ch.L. Gay, J. Essinger, outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, 
Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna 2001; M. Trocki, outsourcing. Metody restrukturyzacji 
działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001; L.R. Dominguez, outsourcing krok po kro-
ku dla menedżerów, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009; J.M. Power, K.C. Desouza, 
C. Bonifazi, outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008. 

2 offshoring usług oznacza przenoszenie korporacyjnych centrów usług poza granice 
kraju. Istnieją dwie formy tego procesu: budowa własnego centrum za granicą tzw. captive 
offshoring i tzw. outsourcing offshoring, gdy możliwy jest zakup usług od wyspecjalizowa-
nych dostawców krajowych lub zagranicznych. O offshoringu mówi się, gdy nowa lokalizacja 
ma miejsce na innym kontynencie, gdy przenosi się procesy do geograficznie odległego kraju, 
kiedy odstęp między strefami czasowymi jest większy niż 3 godz. Pokrewnym pojęciem jest  
nearshoring, rozumiany jako wydelegowanie procesów do filii przedsiębiorstwa bądź firmy za-
granicznej (naershore outsourcing), znajdującej się w tej samej albo bliskiej strefie czasowej.

3 A. Vashistha, A. Vashistha, the offshore nation, Tata McGraw Hill, New York 2006, 
s. 90. Zob. także: D. Ciesielska, offshoring usług. wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2009, s. 140 i nast.
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własności (captive offshoring) z możliwością korzystania z umiejętności 
dostawcy usługi, a także jego infrastruktury4. Cechą tej formy jest podział 
ryzyka między klientem i dostawcą usług. Ten pierwszy może monitoro-
wać sposób świadczenia usług i wprowadzania zmian, bowiem dany proces 
stanowi jego własność, natomiast większość ryzyka operacyjnego znajduje się 
po stronie dostawcy usług, gdyż to on realizuje powierzone mu funkcje, wyko-
rzystując w tym celu własne aktywa materialne i niematerialne.

build operate transfer obejmuje zaangażowanie firmy zewnętrznej 
w celu zbudowania centrum usług oraz zarządzania nim przez pewien czas, 
by po kilku latach, gdy osiągnie gotowość operacyjną, oddać go klientowi 
(usługobiorcy). Model ten jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw  
nieposiadających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu  
działalności offshoringowej, a pragnących zachować kontrolę nad procesem 
świadczenia usług. Daje to jednocześnie możliwość nie tylko zdobycia 
doświadczenia w zarządzaniu centrum, ale także umożliwia podział ryzyka 
z dostawcą, który obsługuje lokalną operację.

Każde takie przedsięwzięcie jest procesem złożonym, wymaga przepro-
wadzenia określonej procedury5 i jest obarczone licznymi ryzykami, zarówno 
w fazie organizacji, jak i w fazie operacyjnej. Praktyka wykształciła szereg 
odmian outsourcingu, takich jak: co-sourcing – wykonywanie usług przez 
firmę zewnętrzną, ale są one realizowane pod ścisłym nadzorem firmy zleca-
jącej (zalety: obniżenie kosztów, nadzór nad jakością usług); insourcing – 
firma nie specjalizuje się w outsourcingu, ale dysponuje specjalistyczną 
wiedzą w danej dziedzinie i świadczy usługi dla innych firm, nie zaprzesta-
jąc swojej podstawowej działalności; intersourcing – outsourcing zamawiany 
jednocześnie przez kilka przedsiębiorstw, multisourcing – projekt obsługi-
wany przez kliku niezależnych dostawców usług. 

Celem outsourcingu może być obniżka kosztów, koncentracja na pod-
stawowej działalności, uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej 

4 P. Allen, C. Foster, Virtual captives – the future offshoring, TPI Market Presentation 
2006, www.tpi.net/pdf/webex/20060403_webex_virtualcaptivesolutions.pdf.

5 Pisaliśmy o tym m.in.: S.M. Szukalski, innowacje w zarządzaniu centrami usług wspól-
nych, w: uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SooiPP annual 
2010, ZN nr 642, EPU nr 64, WNUS, Szczecin 2010; tenże, Metody organizacji i zarządzania 
biznesem w globalnej gospodarce – outsourcing, offshoring, strategie outsourcingu. Skrypt dla 
studentów, UŁ, Łódź 2010.
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jakości, zwolnienie własnych zasobów do innych celów, uzyskanie zasobów, 
którymi nie dysponuje przedsiębiorstwo, przyspieszenie korzyści wynikają-
cych z restrukturyzacji, uporanie się z funkcją trudną do wykonywania lub 
niemożliwą do realizacji w jego ramach, a także podział ryzyka6. 

Współcześnie mówi się o outsourcingu transformacyjnym jako najbar-
dziej rozwiniętej formie współpracy z usługodawcą. W jego ramach usłu-
godawca dokonuje radykalnego przeprojektowania sposobów realizacji  
zleconych zadań, współuczestnicząc także we wprowadzaniu zasadniczych 
usprawnień w działalności zleceniodawcy. Różnice pomiędzy tradycyjnym 
outsourcingiem a translacyjnym dotyczą m.in. celu (pierwszy to głównie 
obniżka kosztów, drugi wzrost wartości rynkowej firmy), roli stron (wykony-
wanie zleceń – współpraca). I wreszcie koncentrowanie wysiłku usługodawcy 
na zapewnieniu uzgodnionego poziomu jakości zleconych działań (tradycyjny 
outsourcing), doskonaleniu sposobów realizacji zleconych działań (transla-
cyjny outsourcing). 

Outsourcing wymaga odpowiedniej procedury przygotowawczej: analiza 
możliwości, podział procesów i zbudowanie miar oceny usług, sprecyzowanie 
celów, wybór rozwiązania, ocena możliwości zakupu usługi na rynku, przygo-
towanie założeń do wyboru dostawcy, negocjacje kontraktu, budowa zespołu 
odpowiedzialnego za zarządzanie usługą i jej wdrożenie, proces pomiaru 
i raportowania. Pominięcie procedur, pójście na skróty, stanowi źródło ryzyka 
i niepowodzenia przedsięwzięć. 

2. rodzaje ryzyka w projektach outsourcingowych i offshoringowych

Ryzyko oznacza zagrożenie lub niebezpieczeństwo wynikające z praw-
dopodobnych zdarzeń od nas niezależnych albo z możliwych konsekwencji 
podjęcia określonej decyzji biznesowej. Ryzyko rozumiemy tutaj jako mie-
rzalne skutki wystąpienia negatywnego zdarzenia, rozpatrywane łącznie 
z prawdopodobieństwem takiego zdarzenia. Ryzyko w procesie outsourcingu 
i migracji usług do centrum usługowego (własnego lub obcego) wiąże się 
z rozmaitymi zagrożeniami w obszarze świadczenia usług, stosowanych tech-
nologii, relacji między stronami. Organizacja, w której skutecznie zarządza 

6 Szerzej na ten temat zob. M. Trocki, outsourcing..., s. 52.
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się ryzykiem, ma opracowane metody minimalizowania wystąpienia zagro-
żenia, a także jego skutków. Coraz częściej zarządzanie ryzykiem traktuje 
się jako inwestycję w konkurencyjność organizacji, którą to inwestycję warto 
optymalizować w odniesieniu do obranej strategii7. 

Outsourcing usług wiąże się co najmniej z pięcioma rodzajami ryzyka: 
ryzyko strategiczne, operacyjne, technologiczne, finansowe8, a także prawne. 
Pierwsze związane jest ze strategicznym wyborem outsourcingu oraz zwią-
zanym z tym wyborem dostawcy usług i relacji z nim w trakcie świadczenia 
usług, a głównie zgodności celów strategicznych stron. Ryzyko związane 
z wyborem outsourcingu jako strategii działania oznacza konieczność jedno-
znacznego i dokładnego określenia natury procesu i wymagań wobec pro-
jektu. Istnieje potrzeba odpowiedzi na następujące pytania: Czy natura procesu 
pozwala zlecać go do odrębnego dostawcy? Czy potrafimy mierzyć procesy? 
Jaką strategię outsourcingu przyjmujemy? Jaki powinien być profil dostawcy 
usług? Dopiero wówczas możliwe jest zapytanie ofertowe skierowane do 
dostawców usług, które musi zawierać wymagania względem usługi. Powinny 
one obejmować: opis obszarów, które chcemy usprawnić, opis oczekiwanych 
korzyści z outsourcingu, definicję wymaganego poziomu usług, ogólny opis 
procesu oceny dostawcy, opis dostawcy idealnego pod względem posiadanego 
doświadczenia, wiedzy i możliwości. 

Gdy mowa o outsourcingu kapitałowym (własne centrum), to jego uru-
chomienie wymaga przede wszystkim: a) zdefiniowania wizji centrum usług 
i przyjęcia celów strategicznych, b) opracowania modelu operacyjnego i planu 
implementacji procesów biznesowych (struktura organizacyjna, plan zatrud-
nienia, szkolenia), c) właściwej migracji procesów. Każdy z tych elementów 
źle przeprowadzony rodzi ryzyko niepowodzenia projektu. 

Szczególnym przypadkiem ryzyka jest sytuacja, gdy dostawca usług 
podejmuje działania w celu maksymalizacji swoich zysków kosztem zlece-
niodawcy, czyli gdy świadczy usługi poniżej uzgodnionego standardu przy 
niezmienionej cenie, a klient z uwagi na wysokie bariery wyjścia (uzależnie-
nie się od dostawcy, wysokie koszty) nie może łatwo zmienić operatora usługi, 
a także gdy różna jest kultura prowadzenia biznesu, szczególnie gdy usługa 
jest delokalizowana do centrum tworzonego w odległym kraju na zasadzie 

7 zarządzanie ryzykiem operacyjnym z systemem adonis, www.boc-group.com.pl.
8 J.M. Power, K.C. Desouza, C. Bonifazi, outsourcing…, s. 80 i nast.
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outsourcingu offshoringu usług. W tym ostatnim przypadku dla uniknięcia 
lub zminimalizowania ryzyka strategicznego ważne jest, by kultura bizne-
sowa i doświadczenia były podobne, by dla realizacji przedsięwzięcia dobrze 
opracować plan współpracy. Wymagania wobec dostawcy mogą zawierać 
różne elementy, ale z doświadczeń w tym zakresie wiodących firm wynika, 
iż zwraca się uwagę na lokalizację kontrahenta, liczbę lat w branży, doświad-
czenie w projektach outsourcingowych, dostępną infrastrukturę, możliwości 
i mocne strony w odniesieniu do wymagań, standardy jakości itp.

Drugim rodzajem ryzyka jest ryzyko operacyjne, które związane jest 
z realizacją konkretnego projektu outsourcingowego i operacyjnym świad-
czeniem usług. Może ono powstać wskutek nie dość precyzyjnego określenia 
zakresu usług, braku odpowiedzialności i kompetencji osób po obydwu stro-
nach, braku skutecznych metod komunikacji, czasem odległości geograficznej 
i odmiennych czynników kreujących kulturę biznesu w kraju dostawcy usług 
(przy offshoringu usług). Szczególnie ważną rolę odgrywają tutaj menedże-
rowie i specjaliści po obu stronach realizujących projekt, a także stabilność 
załogi po stronie usługodawcy. Nadmierna rotacja pracowników może zakłó-
cić proces świadczenia usług, częściowo ten problem mogą łagodzić szkole-
nia i inne formy zarządzania wiedzą, a także dobrze skonstruowane umowy 
oraz wskaźniki oceny usług. 

W projektach outsourcingowych stosowane są dwa rodzaje umów oraz 
wskaźniki oceny efektywności świadczonych usług. Chodzi tutaj o umowy 
SLA (Service level agreement) i OLA (operational level agreement). SLA 
powinna uwzględniać i opisywać ewentualne ryzyka w tym obszarze i zapew-
nić ewentualną rekompensatę (odszkodowania, kary). SLA opisuje poziom 
usług i definiuje istotne cechy usługi oraz przypisanie im określonej wartości, 
ustalenie zasad mierzenia poziomu usług, określa środki zaradcze i rekom-
pensaty ewentualnej szkody powstałej w wyniku dostarczenia usług o niższej 
jakości (bonifikaty, gwarantowane czasy reakcji i naprawy zaistniałej awarii/
błędu, zerwania umowy, gdy usługa permanentnie posiada obniżoną jakość). 
Umowa zawiera także określenie sytuacji ograniczających odpowiedzial-
ność dostawcy, czyli definiuje się okoliczności pozostające poza jego kontrolą 
(siła wyższa), a także działania niezgodne z normami i zasadami korzystania 
z danej usługi.
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OLA – ma uzasadnienie, gdy odpowiedzialność za poszczególne etapy 
wykonania usługi spoczywa na różnych zespołach i zachodzi obawa, że SLA 
może w niewystarczający sposób definiować usługi na poziomie operacyjnym 
i warunki ich świadczenia. Inaczej mówiąc, umowa ta dotyczy poziomu ope-
racyjnego usług.

I wreszcie wskaźniki KPI (Key Performance indicators), pozwalające na 
zdefiniowanie poziomu efektywności. Pomagają wyznaczyć cele, wspierają 
procesy decyzyjne, ułatwiają ocenę oraz dają możliwość sprawdzenia efek-
tywności działania poszczególnych oddziałów.

Dla uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka na poziomie operacyjnym nie-
zbędne jest przestrzeganie szeregu zasad, jak choćby: 

 – dobre zdefiniowanie procesów, tworzenie procedur ich świadczenia 
i oceny, 

 – określanie ról i zakresów odpowiedzialności menedżerów oraz personelu,
 – wypracowanie metod zarządzania obszarami konfliktowymi między 

klientem a dostawcą,
 – opracowanie zasad przenoszenia personelu,
 – zarządzanie wiedzą, plany szkoleń,
 – redukcja barier kulturowych w obszarze kultury organizacji, biznesu.

Ryzyko technologiczne to kolejny typ ryzyka związanego z zastosowa-
niem technologii, sposobu jej wdrażania i skutków, jakie wywołuje zarówno 
u klienta, jak i dostawcy. Ryzyko dotyczy zarówno projektów outsourcingu 
usług księgowych, kadrowych, dostawczych, jak i typowych projektów pole-
gających na outsourcingu usług IT. Jego uniknięcie lub zminimalizowanie 
jest możliwe, gdy usługobiorca odpowie na szereg pytań: Czy zastosować 
rozwiązanie standardowe? Czy należy szukać rozwiązania dostosowanego 
do potrzeb? Jakie wymagania należy postawić dostawcy? Jaki model współ-
pracy przyjąć? Przy typowych usługach z zakresu outsourcingu IT szczegól-
nie ważne jest określenie zakresu pomocy technicznej, jakiej oczekuje się od 
dostawcy usług. Chodzi tutaj o takie kwestie, jak: czas reakcji, gwarancje, 
testowanie, udostępnianie nowszych wersji programu, konserwacja i naprawa 
sprzętu, szkolenia, dokumentacja procesów. Szczególnie wrażliwą kwestią 
jest bezpieczeństwo własności intelektualnych, ich ochronę można zapewnić, 
przynajmniej częściowo, poprzez odpowiednie zapisy w umowie. Oczywiście 
z punktu widzenia bezpieczeństwa najlepiej jest zlecać na zewnątrz procesy 
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związane z produktami lub usługami, w których ryzyko naruszenia praw wła-
sności intelektualnej jest najniższe.

Ryzyko finansowe odnosi się do oceny kosztów związanych z nową 
organizacją procesów, kosztami migracji do centrum usług i ich wpływu na 
finanse przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie (związanych z kosztami 
zasobów ludzkich, produkcją, szkoleniami, podróżami służbowymi, prze-
niesieniem procesu do dostawcy, komunikacją i zarządzaniem). Tutaj ryzyko 
może wiązać się z niestabilnością finansową dostawcy usług (proces nie może 
zachwiać płynności finansowej przedsiębiorstwa zleceniodawcy). Może także 
wystąpić sytuacja, gdy koszt zlecenia usług przekroczy ich wysokość pono-
szoną dotychczas w przedsiębiorstwie. Tych ryzyk można uniknąć przez pre-
cyzyjną kalkulację kosztów procesu realizowanego wewnętrznie w przed-
siębiorstwie, określenie i kalkulację przyszłych korzyści i kosztów współ-
pracy z niezależnym dostawcą, oszacowanie kosztów przeniesienia procesu 
do dostawcy (budżet projektu) i prognoza stopy zwrotu z całego przedsięwzię-
cia. Powinno to przyjąć formę planu biznesowego dla projektowanego przed-
sięwzięcia outsourcingowego.

Ryzyko organizacyjne związane jest z przebudową systemu organizacyj-
nego w wyniku wdrożenia projektu outsourcingowego. Pamiętajmy, iż zmiany 
organizacyjne oznaczają przekształcenia struktur na poziomie spółek produk-
cyjnych, w których w konsekwencji pewne działy zostaną zlikwidowane (księ-
gowość, kadry, działy zakupów), a procesy tam wykonywane zostaną prze-
niesione do centrum usług, a także utworzenie centrum usług i nadanie mu 
określonych funkcji, gdy wydzielone usługi świadczyć będzie własne centrum 
usług wsparcia biznesowego. Następuje wtedy różnicowanie statusu komórek 
i jednostek organizacyjnych. Powstaje problem zagospodarowania kadr. Dobrą 
praktyką w tym obszarze jest to, iż pracownicy likwidowanych komórek 
w przedsiębiorstwach już wcześniej znają plany zmian i mogą się do nich przy-
gotować, zmieniając kwalifikacje, miejsce pracy. Ryzyko utraty wysoko kwa-
lifikowanych zasobów ludzkich jest wtedy małe. W przypadku wydzielenia 
centrum do odrębnych dostawców usług istnieje także możliwość przynajmniej 
częściowego wykorzystania personelu, np. w modelu offsite opisanego niżej.

I wreszcie ryzyko prawne, które może być związane z naruszeniem 
przez usługodawcę przepisów prawa (np. z zakresu ochrony danych osobo-
wych), ryzyko wynikające z samej umowy outsourcingowej. W tym drugim 
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przypadku źle skonstruowana umowa może narzucać sztuczne utrzymywanie 
relacji między stronami do końca umowy, gdy nie ma odpowiedniego zapisu 
dotyczącego elastycznych warunków jej rozwiązania. Co jest szczególnie nie-
korzystne, gdy zmieniają się warunki prowadzenia biznesu, gdy dostawca 
usług wyrządza szkody klientowi w skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy outsourcingowej, a umowa z uwagi na wadliwe zapisy 
obowiązuje nadal. Dzieje się tak, gdy umowa nie dość dokładnie sprecyzo-
wała warunki dostawy usług oraz odszkodowania za niewłaściwe ich wyko-
nanie. Dlatego, żeby uniknąć ryzyka, konieczna jest okresowa ocena relacji 
między stronami występująca w trakcie realizacji umowy outsourcingowej. 
Uzasadnione jest wówczas pytanie: kontynuacja, korekta umowy czy zakoń-
czenie współpracy? To pytanie może być wywołane zarówno przez czynniki 
wewnętrzne firmy, ale także czynniki otoczenia i wreszcie samego dostawcę 
usług. Do pierwszych zaliczyć można zmiany kluczowych kompetencji, 
zmiany oczekiwań akcjonariuszy, wejście na nowe rynki, zmianę profilu dzia-
łania itp. W przypadku czynników otoczenia to głównie zmiany w prawie, 
technologii, zmiany na rynku dostawców usług. Po stronie dostawcy usług 
mogą pojawić się zagrożenia wynikające z sytuacji finansowej dostawcy, ze 
zmian kadry zarządzającej i nieprzestrzegania przepisów prawa. Pamiętajmy 
także, iż każdy kontrakt ma swój cykl życia i część z nich zmienia się w tym 
czasie. Z badań wynika, iż większość zmian zostaje wprowadzona w ciągu 
pierwszych 3–4 lat. Renegocjuje się 3/4 kontraktów9 i 75% renegocjowanych 
kontraktów podpisanych jest z pierwotnym dostawcą, pozostałe kontrakty są 
oddane do innego outsourcera lub są insourcowane10. Warunkiem zmniej-
szenia ryzyka i uniknięcia konieczności renegocjacji kontraktu jest m.in.  
wbudowanie w umowę mechanizmów gwarantujących jej przejrzystość,  
skonstruowanie klarownych zapisów rozwiązania umowy, stosowanie bench-
markingu. Czasem warto wykorzystać multisourcing, w przypadku tech-
nologii unikać nietypowych systemów i oprogramowania, w obszarze kadr  
rozstrzygnąć w umowie kwestie związane z transferem i zachowaniem 
zasobów ludzkich i własności intelektualnych.

Dotychczas mówiliśmy o niebezpieczeństwach, jakie mogą grozić zle-
ceniodawcy usług, pamiętajmy także i o tym, iż ryzyko może dotyczyć firm, 

9 P. Rutkowski, czy to jest łatwe?, Computerworld, 17.02.2009.
10 renegocjacje kontraktów outsourcingowych, http://www.sourceone.pl/ (11.10.2011). 
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które przejmują procesy. Oczywiście tutaj występujące niepowodzenia wpłyną 
na jakość świadczonych usług. Mowa o ryzyku związanym z ogólnym zarzą-
dzaniem projektem, ale także zarządzaniem procesem migracyjnym, prawi-
dłowym jego zaplanowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem (efek-
tywna komunikacja oraz budowanie i motywowanie zespołu projektowego, 
harmonizacja procesów, rekrutacja itp.). 

A zatem, konkludując, należy zauważyć, iż zdefiniowanie potencjal-
nych rodzajów ryzyka, zrozumienie jego istoty jest jednym z najważniej-
szych elementów każdego projektu outsourcingowego. Dlatego niezwykle 
ważną funkcją zarządzania projektami outsourcingowymi jest zarządzanie 
ryzykiem. 

3. zarządzanie ryzykiem w projektach outsourcingowych

Przygotowując projekt outsourcingowy, trudno przewidzieć, jakie ryzyka 
mogą wystąpić, jakie sytuacje mogą wpłynąć zarówno negatywnie, jak i pozy-
tywnie na osiągane efekty biznesowe i realizację przyjętej strategii firmy. 
Oczywiście najprostszą metodą jest precyzyjne przeprowadzenie projektu 
wsparte odpowiednią polityką zarządzania ryzykiem, jego celem jest ochrona 
i maksymalizacja wartości firmy, jej majątku, zdolności operacyjnej, udziału 
w rynku. Ten proces mieści się w istocie zarządzania biznesem (firmą, orga-
nizacją) z uwzględnieniem ryzyka i oznacza działania podejmowane w sposób  
świadomy, przy zachowaniu określonej procedury postępowania. Proces ten 
obejmuje analizę ryzyka i działania zarządcze związane z monitorowaniem 
i raportowaniem skutków podjętych decyzji oraz planowaniem działań. 

Umiejętność analizy ryzyka polega na zidentyfikowaniu ryzyk w danym 
obszarze działalności w konkretnym procesie, ich ocenie, zdefiniowaniu  
możliwych reakcji i metod postępowania oraz kontroli działań. Ważne jest 
ustalenie kryteriów oceny ryzyka, dla których podstawą mogą być zarówno 
przepisy prawa, jak i ustalenia zarządu firmy. 

W analizie punktem wyjścia jest określenie, z jakimi rodzajami ryzyka 
i w jakim zakresie zagrożone jest w danym momencie przedsiębiorstwo. Czyli 
inaczej mówiąc, musimy dokonać przeglądu wszystkich oddziaływań, jakie 
na organizację będzie miał projekt outsourcingowy, stawiając pytania: co 
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stanowi ryzyko? jakie mogą być jego przyczyny i ewentualne skutki? Wśród 
technik identyfikacji ryzyka można wymienić: burzę mózgów, warsztaty, 
analizę dokumentów, przegląd organizacji, analizę SWOT, analizę PESTLE, 
metody analityczne, symulacyjne, graficzne i opisowe11.

Dokumentem wynikowym jest arkusz analizy ryzyka sporządzany 
w celu rozpoznania i oceny ryzyka oraz sposobów jego wyeliminowania, obej-
mujący takie informacje, jak: 

 – lista rodzajów ryzyka wraz z ich prawdopodobieństwem i potencjal-
nymi kosztami; 

 – oszacowanie kosztów ewentualnego ryzyka, czyli nakładów, jakie 
byłyby niezbędne, by organizacja mogła wrócić na normalny tor, jeśli 
dojdzie do porażki w danej dziedzinie;

 – opracowanie strategii podejmowania działań interwencyjnych (dla 
przykładu, gdy mamy do czynienia z outsourcingiem IT, jak zabezpie-
czyć się przed utratą danych, co jest na ogół zdarzeniem bardzo kosz-
townym i prawdopodobnym, upewnić się, czy dostawca ma odpo-
wiednie procedury odzyskiwania danych);

 – określenie procedur zarządzania ryzykiem (np. projekt wdrożenia 
nowego oprogramowania, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że pro-
blemy techniczne zaburzą funkcjonowanie firmy, mogą się powtó-
rzyć, to w fazie wdrożenia nowego programu powinny funkcjonować 
równolegle dwa programy: stary i nowy).

To daje nam pełny obraz zagrożenia, tworząc model ryzyka rozumiany 
jako zbiór ocen wszystkich zagrożeń występujących w organizacji.

Powyższe działania należą nie tylko do czynności obszaru diagnostycz-
nego, ale także są elementem składowym procesu zarządczego. Oprócz nich 
zarządzanie ryzykiem wiąże się z przygotowaniem odpowiednich standardów, 
w tym dokumentacji umożliwiającej kontrolę i ocenę skutków podejmowa-
nych działań. W dużych korporacjach należy to do zadań menedżerów ryzyka. 
Polityka zarządzania ryzykiem sprowadza się do zabezpieczenia firmy przed 
stratami np. na drodze stworzenia rezerw finansowych na pokrycie ewentual-
nych strat (pasywne podejście) lub za pomocą aktywnego podejścia. W tym 
drugim przypadku inwestor może nie podjąć współpracy z dostawcą usług, 
jeśli ryzyko jest zbyt duże, może prowadzić politykę dywersyfikacji dostawców 

11 S.M. Szukalski, Metody organizacji i zarządzania…
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(kilku – multisourcing, może się ubezpieczyć, zadbać o gwarancje itp., dzielić 
ryzyko – transfer ryzyka). Przykładem są projekty Virtual captive i build 
operate transfer opisane wcześniej. I wreszcie musi budować plany awaryjne.

Dobrym przykładem zarządzania ryzykiem są procesy księgowe. Tutaj 
powodem są regulacje prawne, takie jak Sarbanes-Oxley Act (SOX)12. Brak 
monitoringu ryzyk, kiedy korporacja notowana jest na giełdzie, i nieprzestrze-
ganie zasad SOX może narazić ją na straty, utratę reputacji, kary itp. Na ogół 
unikanie tego ryzyka związane jest z odpowiednio skonstruowanym narzę-
dziem informatycznym13, które nie pozwala na zamknięcie ksiąg, jeżeli nie 
przeprowadzono odpowiedniej kontroli. Coraz częściej jednak organizacje 
zaczynają zarządzać ryzykiem w celu zwiększenia swojej konkurencyjności.

W praktyce wypracowano standardy, które określają metodologię 
wewnętrznego zarządzania ryzykiem. Są nimi m.in.: risk Management 
Standard – stworzony przez ekspertów z brytyjskich organizacji, AIRMIC 
(the association of insurance and risk Managers), IRM (institute of risk 
Management) oraz ALARM (national Forum for risk Management in Public 
Sector). Zarządzanie ryzykiem warto rozpatrywać na jednej płaszczyź-
nie z nurtem business continuity oraz ideą ładu korporacyjnego (corporate 
Governance). 

4. warunki ograniczania ryzyka projektów outsourcingowych

W literaturze wskazuje się najczęściej następujące warunki ograniczania 
ryzyka w kontraktach outsourcingowych:

 – właściwe sformułowanie celów projektu, 
 – wybór dostawcy usług,
 – odpowiednio skonstruowana umowa, 
 – stworzenie partnerskich relacji z dostawcą usług,

12 SOX – ustawa Sarbanesa-Oxleya (z lipca 2002 r. uchwalona przez Kongres USA), pod-
nosi wymagania w zakresie efektywności kontroli wewnętrznej, co ma odbudować zaufanie in-
westorów do rynków finansowych, zarządów spółek giełdowych, audytorów doradców finan-
sowych poprzez poprawę jakości i wiarygodności sprawozdawczości finansowej, podniesienie 
efektywności kontroli wewnętrznej w spółkach.

13 Przykładem takiego instrumentarium jest system Adonis firmy BOC Management 
Office, http://www.boc-group.com (10.10.2011).
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 – monitoring i kontrola oraz ewentualna zmiana dostawcy,
 – możliwość elastycznego wprowadzania zmian do wykonywanych 

procesów.
Opisując poszczególne rodzaje ryzyka, charakteryzowaliśmy większość 

tych warunków, dlatego w tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na niektóre 
rozwiązania modelowe w zakresie organizacji dostaw usług zapewniających 
wysoką jakość usług, korzyści wynikające z niższych kosztów, możliwość 
kontroli relacji z klientem. Mowa tutaj o czterech modelach BPO: onsite, 
offsite, offshore, customer Projekt Manager offshore Model.

Model onsite – zgodnie z nim cały proces realizowany jest u klienta. Ten 
model stosowany jest w sytuacji, gdy wymagany jest stały kontakt z klientem, 
tzw. face to face. Co oznacza, iż zespół zewnętrzny pracuje w wewnętrznych 
strukturach klienta, warunkiem dobrego wykonania usługi jest stała współ-
praca ze zleceniodawcą i wzajemne oddziaływanie przy realizacji projektu. 

Model offsite – jego istota sprowadza się to tego, iż dostawca usług 
poprzez swoje usługi wspiera zespoły wewnętrzne firmy, jednak swoją aktyw-
ność prowadzi we własnym centrum. W tym modelu na ogół łącznikiem 
(onsite) między stronami jest pracownik z firmy usługowej, który umożliwia 
przepływ informacji, wnosi wiedzę z otoczenia, zajmuje się zarządzaniem 
projektem, (prowadząc np. badania rynku i/lub technologii) oraz zarządza-
niem relacjami z klientem, podczas gdy usługi świadczone są nierzadko 
w lokalizacji offshore. Model ten jest stosowany, gdy istnieje wymóg utrzy-
mania bliskich relacji z zagranicznymi odbiorcami usług, którzy z uwagi na 
swoje miejsce lokalizacji są zarówno fizycznie, jak i kulturowo oddaleni. 
W omawianym modelu około 20–30% pracy wykonywanych jest wewnątrz 
firmy, przez wydelegowane zespoły, pozostała część zlecana jest do centrum 
usług. Model preferowany jest głównie w rozwoju oprogramowania. Zaletą 
tego rozwiązania jest bezpośrednie współdziałanie z klientem przez zespół 
onsite, a także fakt, iż dostawca usług otrzymuje pełną informację o potrze-
bach klienta. Z kolei zleceniodawca ma dostęp do najlepszej technologii, 
wykwalifikowanej siły roboczej, może zredukować koszty, co związane jest 
z lokalizacją centrum (niskie koszty pracy w krajach offshoringu usług). 

Model offshore – charakteryzuje się zleceniem prac do lokalizacji 
offshore, gdzie realizowane są wszystkie wydzielone na zewnątrz zadania, 
a bezpośrednia współpraca odbywa się poprzez Internet.
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Model customer Projekt Manager offshore – w tym modelu zarówno 
zespół świadczący usługi offshore, jak i reprezentant klienta – menedżer pro-
jektu (customer Manager Project), są zlokalizowani poza granicami kraju 
firmy macierzystej. Oznacza to, iż przedstawiciel zleceniodawcy (klienta) 
skierowany przez niego do pracy w centrum usługowym ma kontrolę nad 
realizacją projektu.

podsumowanie

Mimo że współcześnie outsourcing ma ogromne znaczenie – coraz 
więcej firm korzysta z tej formy organizacji biznesu, stwarza duże możliwo-
ści rozwoju i pozwala być konkurencyjnym na globalnym rynku – to jednak 
niesie on ze sobą także wiele ryzyka i zagrożeń (do których należą np. utrata 
kontroli nad procesami, utrata reputacji, ukryte koszty, spadek jakości). Ich 
zmniejszenie zależy od szeregu czynników, od jakości kontraktu poczyna-
jąc, a na relacjach z dostawcą usług kończąc. Z analizy wynika, iż nie ma cał-
kowicie wolnych od ryzyka projektów outsourcingowych, powodzenie pro-
jektów zależy od dużego zaangażowania menedżerów, dobrej komunikacji, 
dobrego zarządzania relacjami, rozsądnej implementacji projektu, zaangażo-
wania w projekt najlepszych menedżerów, dobrej umowy outsourcingowej 
i partnerstwa biznesowego. 
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summary

The subject of this text is the risk in outsourcing contracts. It touches problems 
of risk identifiaction in processes of transfering services to other service operators 
as well as the problem of risk management and conditions of reducing risk in outso-
urcing.
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coLLABorAtiVE ADVAntAgE jaKo wyzwanie 
dLa innowacyjnej przedsięBiorczości 

wprowadzenie

Coraz częściej mówi się, iż żyjemy obecnie w globalnej wiosce 
i w związku z tym nasze życie jest związane z rosnącą wciąż liczbą różnych 
sieci, połączeń, powiązań, relacji i związków. Jest to zjawisko znacznie  
silniejsze niż czasach poprzednich pokoleń. Stan taki dotyczy zarówno  
pojedynczych ludzi, jak i poszczególnych organizacji. Oczywiste wydaje 
się więc, że w takich warunkach żadna działająca w izolacji organizacja nie 
może być najlepsza, najszybsza, najefektywniejsza kosztowo. Jedynie wspólna 
praca (współpraca) wielu partnerów ma największe możliwości dostarczenia  
najskuteczniejszych do realizacji poszczególnych celów kombinacji umie-
jętności, doświadczeń, wiedzy i zasobów. Kombinacji, które będą zmieniać 
się tak szybko, jak będzie tego wymagać globalizujący się rynek. Ułatwiają 
ich tworzenie zwłaszcza obniżające się systematycznie koszty oraz rosnąca 
z nimi dostępność różnego typu technologii informatycznych i komunikacyj-
nych. Pozwala to znacznie łatwiej nawiązywać i utrzymywać więzi współ-
pracy z szerokim gremium partnerów organizacyjnych i czyni nierentownymi 
działania realizowane jedynie w oparciu o potencjał pojedynczej organizacji.
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Oczywiście powiązania i współpraca międzyorganizacyjna nie są 
jakimiś szczególnie nowymi zjawiskami. Organizacje od zawsze wchodziły 
ze sobą w różnego typu relacje i związki. Każda bowiem ma swoich klien-
tów, dostawców i różnego typu kooperantów, z którymi zwykła realizować na 
zasadach transakcyjnych sprzedaż, kupno lub wymianę. W obecnych warun-
kach rynkowych konieczna jest jednak zmiana perspektywy postrzegania tych 
relacji. Wydaje się, że współczesne przedsiębiorstwa nie mogą być w tych 
powiązaniach dłużej traktowane jako niezależne, wysublimowane podmioty, 
które jedynie dokonują transakcji rynkowych (coś za coś). Dziś tak naprawdę 
firmy nie tylko bowiem realizują transakcje, ale poprzez świadomy wybór 
formy i partnera związku dokonują wyboru formy i zakresu strategicznych 
inwestycji w rozwój swych produktów, wzmocnienie usług czy rozszerzenie 
swych zdolności i potencjału. W związku z tym coraz szerzej otwierają się na 
otoczenie, a chcąc osiągać sukcesy rynkowe, muszą podejmować wyzwania 
w zakresie tworzenia swego unikalnego, innowacyjnego ekosystemu organi-
zacyjnego, swej architektury strategicznej złożonej z wyselekcjonowanych, 
celowo wybranych partnerów, pozwalających im w skuteczny sposób wspie-
rać realizację we właściwym czasie ustalonych celów strategicznych. Muszą 
w tych działaniach stawać się coraz bardziej przedsiębiorcze, a nawet można 
pokusić się o stwierdzenie, że innowacyjnie przedsiębiorcze.

Celem niniejszej pracy będzie w związku z tym identyfikacja wyzwań 
stojących przed innowacyjnymi przedsiębiorcami pragnącymi doświadczyć 
skutków sygnalizowanej wyżej szeroko pojętej współpracy (collaboration), 
w literaturze często nazywanych przewagą kooperacyjną (collaborative 
advantage). Analizy zostaną poprowadzone dwutorowo. Uwaga zostanie 
zwrócona zarówno na współpracę zewnątrz organizacyjną (external collabo-
ration), jak i wewnątrzorganizacyjną (internal collaboration), gdyż ta druga 
bardzo często staje się bazą, wyznacznikiem możliwości, jak i skuteczności 
tej pierwszej. Analizy teoretyczne zobrazowane zostaną wynikami badań pol-
skich małych i średnich przedsiębiorstw1.

1 Praca współfinansowana z projektu badawczego MNiSW NN 115 136034.
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1. istota innowacyjnej przedsiębiorczości

Ujęć przedsiębiorczości można napotkać w literaturze wiele. Dotyczą 
one definiowania cech kierowniczych, cech osobowych osoby przedsię-
biorczej (Smiths, Say), oceny przedsiębiorstwa w zakresie podejmowa-
nia się różnych funkcji ekonomicznych (Schumpeter), w tym uruchamiania 
i rozwoju nowych przedsięwzięć (Churchill, Griffin), uzyskiwania zakłada-
nych efektów (Hisrich), zdolności unikania zagrożeń i podejmowania ryzyka 
(Kuratko), stopnia innowacyjności (Timmons i Stevenson, Drucker). Choć na 
pozór dotyczą różnych kwestii, tak naprawdę mają wiele wspólnego. Traktują  
przedsiębiorczość jako działalność polegającą na wprowadzaniu nowych 
kombinacji czynników produkcji, nowych wyrobów i metod. Jej celem jest 
pozyskiwanie nowych rynków zbytu i źródeł zaopatrzenia. Zjawisko to ma  
przyczynić się do tworzenia nowych i efektywniejszych form organizacyj-
nych działalności gospodarczej. Esencją tak rozumianej przedsiębiorczości 
jest też organizowanie i łączenie ze sobą czynników produkcji, zaś osoby 
realizujące to założenie to przedsiębiorcy2. Przedsiębiorczość jest więc tak 
naprawdę sposobem zachowania się zarówno przedsiębiorcy, jak i przedsię-
biorstwa (Drucker). Dotyczy ona nowatorskich sposobów rozwiązywania  
problemów oraz gotowości do podejmowania związanego z tym ryzyka. 
Ponadto wiąże się z umiejętnościami wykorzystywania nadarzających się 
okazji oraz elastycznego podejścia do zmieniającego się otoczenia. Zatem 
przedsiębiorczość to sposób myślenia oraz proces projektowania i rozwija-
nia działalności gospodarczej, łączenia zdolności do podejmowania ryzyka, 
kreatywności, innowacyjności z odpowiednim sposobem zarządzania3. 
Jednocześnie tak rozumiana przedsiębiorczość nie ogranicza się tylko do 
sfery gospodarczej, gdyż przedsiębiorczym można być w każdej dziedzinie 
i sytuacji4. 

2 M. Bartnicki, T. Kraśnicka, Przedsiębiorczość jako siła motoryczna małej firmy, 
w: zarządzanie małą firmą, red. H. Bieniok, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 
1995, s. 60–61.

3 A. Gryzik, Przedsiębiorczość Polaków i przedsiębiorczość akademicka, w: Przedsię-
biorczość akademicka. raport z badań, red. G. Banerski, A. Gryzik, K.B. Matusiak, 
M. Mażewska, E. Stawasz, PARP, Warszawa 2009, s. 41.

4 P. Drucker, innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
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Ponieważ w wielu przypadkach przedsiębiorczość traktowana jest także 
jako proces aktywnego wykorzystywania wcześniej rozpoznanych i stwo-
rzonych szans, stąd jest ona blisko związana z twórczym działaniem przed-
siębiorcy znajdującego w sobie energię do stworzenia i zbudowania nowego 
przedsięwzięcia, a nie tylko obserwującego i analizującego otoczenie5. Jest 
więc procesem tworzenia szczególnych wartości i możliwości rynkowych, 
np. wartości dodanej produktu bądź usługi, tworzonej przez jednostki akcep-
tujące ryzyko majątkowe, ryzyko czasu i ryzyko kariery. Wartości te można 
realizować w różny sposób, bardzo często już poprzez samo rozmieszczenie 
i zapewnienie niezbędnych umiejętności i zasobów. Często bazą dla korzyści 
są także wynikające z działań przedsiębiorczych innowacje. Przedsiębiorczość 
bowiem nie może zaistnieć bez innowacyjności. Drucker uważa nawet, że 
innowacyjność jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości, zaś Albach 
pisze, że przedsiębiorczość jest funkcją innowacji wykorzystywaną w kształ-
towaniu przyszłości przedsiębiorstwa. Zasięg jej działań jest różny, od inno-
wacji rewolucjonizujących działalność przedsiębiorstwa po drobne, uspraw-
niające technikę czy organizację6. 

Z pewnością mieszczą się we wspomnianym wyżej zakresie także świa-
domie kreowane, dedykowane danej organizacji specyficzne dla niej związki 
powiązań wewnątrz- i zewnątrz organizacyjnych (collaboration). W wielu 
współczesnych ujęciach przedsiębiorczość bowiem oznacza również zbiór 
cech określających postawę zespołów ludzkich (m.in. instytucji, społeczności  
zawodowych i lokalnych oraz całych społeczeństw) związaną nie tylko ze 
wspólnym organizowaniem działalności gospodarczej poprzez tworze-
nie nowych potrzeb, rynków, kapitałów i form pracy, ale także tworzeniem 
systemów lub ruchów społecznych kształtujących warunki indywidualnej  
i grupowej aktywności społecznej. Ludzie przedsiębiorczy potrafią bowiem 
sprawniej łączyć różne rynki, pozyskiwać niezbędne zasoby lub tworzyć 
i rozbudowywać trwałe całości, przekształcając pozyskane zasoby (przedsię-
biorstwa). Działania takie nazywane są przedsiębiorczością kooperatywną, 

5 Więcej zob.: A. Adamik, Managing relationships as a tool supporting enterprising 
actions in conditions of competitive economy, w: organization Management. competitiveness, 
Social responsibility, Human capital, ed. D. Lewicka, AGH, University of Science and 
Technology Press, Krakow 2010, s. 13–31.

6 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. zarządzanie przed-
siębiorstwem, PWE, Warszawa 2006, s. 28.
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grupową (collaborative entrepreneurship),7 a w praktyce gospodarczej pole-
gają najczęściej na wspólnym:

 – poszukiwaniu innowacyjnych zastosowań dla posiadanych zasobów,
 – wyznaczaniu celów działalności przy wykorzystaniu posiadanych 

i potencjalnych zasobów,
 – identyfikowaniu i kształtowaniu potrzeb klientów,
 – przewidywaniu przyszłych kierunków rozwoju rynków.

Wspólne działanie dotyczy tu zarówno współpracy z firmami z branży, 
jak i spoza niej, uwzględnia relacje z konkurentami, dostawcami, odbiorcami, 
władzami, jednostkami naukowo-badawczymi i innymi elementami otocze-
nia lokalnego oraz z własnym potencjałem kadrowym. 

Przedsiębiorczość innowacyjna to zatem niebagatelna, strategiczna 
wprost zdolność, która nie tylko pozwala tworzyć nowe, niespotykane dotąd, 
innowacyjne rozwiązania, ale i w wielu przypadkach rewitalizuje także wcze-
śniej opracowane (nawet skostniałe) systemy czy programy ekonomiczne lub 
strategicznie, ułatwiając ich realizatorom rozwój ekonomiczny, społeczny 
i cywilizacyjny. Cenna jest tym bardziej, im bardziej innowacyjna, twórcza, 
przestawiająca organizację na nowoczesne tory myślenia, zarządzania oraz 
działania. Wyraża wtedy miarę siły, która decyduje o bieżącym funkcjono-
waniu szczycącej się nią zarówno jednostki ludzkiej, jak i gospodarczej czy 
administracyjnej. Co ważniejsze, staje się wyznacznikiem napędu dla rozwoju 
firmy i jej funkcjonowania w przyszłości. Przejście na wyższy poziom rozwoju 
firmy wymaga bowiem wytworzenia wartości dodatkowej, którą możemy 
uzyskać tylko przez rozwój przedsiębiorczości8. Stanowi to wyznacznik dzia-
łania i dla jednostki, i dla firmy, aby mogły one we współczesnym, globali-
zującym się otoczeniu nie tylko istnieć czy przetrwać, ale przede wszystkim 
w przyszłości dalej się rozwijać. 

7 A. Adamik, Przedsiębiorczość kooperatywna a tworzenie przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw i regionu, w: Problemy współczesnej praktyki zarządzania, red. S. Lachiewicz, 
M. Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 417.

8 J. Antoszkiewicz, rozwijanie przedsiębiorczości – wybrane koncepcje, w: 
Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, red. 
S. Lachiewicz, M. Matejun, SGH, Warszawa 2003, s. 15.
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2. definiowanie collaborative advantage

Tak jak nie ma tylko jednego, właściwego stylu prowadzenia samochodu, 
tak i nie ma jednej jedynej właściwej formy definiowania współpracy i prze-
wagi kooperacyjnej. Obydwa te działania zależą od specyficznych warun-
ków, w jakich przyjdzie funkcjonować zarówno kierującemu pojazdem, jak 
i projektującemu architekturę strategiczną przedsiębiorstwa9. Pojawiło się 
w związku z tym w literaturze tematu wiele terminów określających współ-
pracę. W literaturze angielskojęzycznej, czytając o współpracy, najczęściej 
zobaczymy takie terminy, jak: alliance, partnership, network, coalition, con-
sortium, group, extender enterprises, association, community, joint venture, 
collaborative, federation, forum, collective oraz constellation10. W literatu-
rze krajowej pisze się natomiast o aliansach, klastrach, konsorcjach, koope-
racji, kooperencji, partnerstwie strategicznym, powiązaniach, przedsiębior-
stwach bez granic, przedsiębiorstwie kooperatywnym, przedsiębiorstwie 
partnerskim, relacjach, rozszerzonym przedsiębiorstwie, sieciach, więziach, 
współdziałaniu, współpracy i związkach. Choć różnią się one szczegółami, 
mają kilka wspólnych cech pozwalających przyjąć, iż stanowią spójną grupę 
działań dających realizować korzyści współpracy, czyli przewagę koopera-
cyjną. Należą do nich fakty, iż są to zwykle: 

a) działania wielopodmiotowe (różnego rodzaju związki zachodzące 
między jednostkami lub grupami społecznymi);

b) działania oparte m.in. na specyficznych więziach kooperacyjnych, 
czyli takich, w toku których każdy z uczestników „liczy się z czyna-
mi innych” i współdziała z nimi, by realizować swe cele;

c) działania, poprzez które strony zmierzają do osiągnięcia wzajemnie 
niesprzecznych celów;

d) działania, w ramach których partnerzy koordynują wykonywane za-
dania cząstkowe przewidziane podziałem pracy, podejmują działa-

9 Architektura to sposób kształtowania składu podmiotów współdziałających przy re-
alizacji założonych celów gospodarczych i dobór łączących je relacji, stanowiących podstawę 
współdziałania gospodarczego. Często także sieć relatywnych kontraktów wewnątrz lub wokół 
firmy, związanych z ustanawianiem stosunków firmy ze swoimi pracownikami i między nimi 
(architektura wewnętrzna), swoimi dostawcami lub klientami (architektura zewnętrzna) albo 
w obrębie grupy firm zajmujących się pokrewną działalnością (sieci).

10 E. Lank, collaborative advantage. How organizations win by working together, 
Palgrave, Macmillan 2006, s. 5. 
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nia wzajemnie zgodne i uzupełniające się, a przy tym mające pozy-
tywne znaczenie z punktu ich wpływu na osiąganie celu przedsię-
biorstw oraz realizują poziome powiązania na podstawie zawiera-
nych umów i porozumień umożliwiających lub ułatwiających reali-
zację określonych zadań11; 

e) działania między przedsiębiorstwami, w czasie których zachodzi 
specyficzna wymiana, chodzi tu o wymianę informacyjną, material-
ną i energetyczną, przy czym strony wymiany powinny przejawiać 
w tym zakresie rosnące zaangażowanie, a taka postawa partnerów 
powinna być wzajemna12; 

f) związki współpracy, w których kreowane jest zaufanie mające na 
celu minimalizowanie ryzyka działania, przy czym ryzyko współ-
pracy rośnie wraz ze spadkiem dostępnej ilości czasu współpracy, 
spadkiem ilości informacji o procesach współpracy i jego uczest-
nikach oraz zmniejszaniem się kontroli nad zasobami13, a więc ze 
spadkiem zaufania i pewności co do warunków działania;

g) przejawy gry rynkowej o sumie dodatniej, tzn. takiej, w której 
uczestniczące podmioty, świadomie podejmując decyzje mogące 
zmienić ich położenie14, liczą na obopólne korzyści z tej gry. Wy-
grywają tu ci, którzy razem budują sukces. Zgodnie bowiem z zasa-
dami tej gry, aby wygrać, należy nie tylko zaangażować się w zwią-
zek współpracy, ale systematycznie w niego inwestować i rozwijać 
go, wtedy zwroty z inwestycji będą największe.

Skupiając się na tytułowym terminie collaboration, należy zaznaczyć, 
iż w literaturze opisywany jest on także w różny sposób, najczęściej zaś jako 
cykliczny proces15, w toku którego dwie osoby lub więcej osób (lub orga-
nizacji) pracuje, by realizować wspólne cele. Nie jest to jednak przeciętna 

11 A. Adamik, creating of competitive advantage based on cooperation, A Series 
of Monographs Technical University of Lodz, No. 1819, Lodz 2008, s. 73.

12 W. Czakon, dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 44.

13 P.S. Ring, A.H. Van de Ven, Structuring cooperative realationships between 
organizations, „Strategic Management Journal” 1992, Vol. 13, No. 7, s. 483–498.

14 M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. teoria gier 
w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa 1997, s. 12.

15 I.J. Marinez-Moyano, exploring the dynamics of collaboration in interorganizational 
Settings, ch. 4, s. 83, w: creating a culture of collaboration, ed. Schuman, Jossey-Bass 2006.
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współpraca, ale głębokie, kolektywne zdeterminowanie, by wszystkie zaan-
gażowane strony osiągnęły identyczny cel16, np. wspólne wypracowanie uni-
kalnej jakości (np. charakteru/osobowości wspólnie utworzonej organizacji, 
marki produktu itp.) poprzez otwarte dzielenie się wiedzą, wspólne uczenie się 
i budowanie w niezbędnych kwestiach konsensusu między partnerami17. Tak 
rozumiana współpraca dostrzegalna jest zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
organizacji, zarówno w prostych formach partnerstwa, jak i w złożonych kor-
poracjach międzynarodowych. Dotyczy ona nie klientów, dostawców czy kon-
kurentów, ale po prostu firm, które posiadają komplementarne zdolności i nie 
wahają się ich użyć w relacjach współpracy z niezbędnymi dla ich sukcesu 
partnerami18.

Jednocześnie, co warto zaznaczyć, collaboration między członkami 
zespołu (współpraca wewnątrzorganizacyjna) pozwala nie tylko na lepszą 
komunikację wewnątrz organizacji, ale w całym jej łańcuchu dostaw19, gdyż 
jest skutecznym sposobem koordynacji pomysłów wielu ludzi, często tworzą-
cych nową wiedzę o danym zagadnieniu. Coraz silniej wspiera tego typu dzia-
łania współczesny postęp technologiczny, a w szczególny sposób będący jego 
efektem bezprzewodowy, szerokopasmowy internet oraz internetowe narzę-
dzia współpracy20 (takie jak np.: Wikipedia, blogi, Twitter, Facebook itp.). 
Tworzą one warunki do szerzenia się kultury „masowej współpracy” (mass 
collaboration). Dzięki nim ludzie i organizacje z całego świata są w stanie 
skutecznie komunikować się i wymieniać poglądy, zapominając często o dzie-
lących je barierach geograficznych. Coraz więcej organizacji tworzy w związku 
z tym dedykowane dla realizacji swych celów strategie współpracy (collabo-
ration strategies), a nawet generuje wystandaryzowane platformy i narzędzia 
 
 

16 Merriam-webster’s online dictionary 2007.
17 oxford english dictionary, Second Edition, eds. J.A. Simpson, E.S.C. Weiner, Oxford 

University Press, Oxford 1989.
18 J. Dyers, collaborative advantage: winning through extended enterprise Supplier 

networks, Oxford University Press, New York 2000.
19 M. Soonhong, A.S. Roath, P.J. Daugherty, S.E. Genchev, H. Chen, A.D. Arndt, R.G. 

Richey, Supply chain collaboration: what’s really Happening, „International Journal of 
Logistic Management” 2005, Vol. 16, No. 2, s. 237–256. 

20 Według najogólniejszej definicji można uznać, iż każda technologia, która ułatwia łą-
czenie dwóch lub więcej osób do wspólnej pracy, może uchodzić za narzędzie współpracy.
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współpracy (collaboration platforms) umożliwiające pracownikom, klientom 
i partnerom inteligentne łączenie się i skuteczniejsze współdziałanie21. 

Pracujący w ten sposób partnerzy mogą dzięki takim relacjom i narzę-
dziom realizować wspólnie efektywniej i skuteczniej wszelkie dotyczące ich 
potencjalnego rozwoju badania, szybciej zyskiwać wyższą siłę przetargową 
na obsługiwanych rynkach, uczyć się szybciej, dogłębniej i w większej liczbie 
obszarów, szybciej, sprawniej i taniej rozwijać produkty, usługi oraz rynki, 
szybciej reagować na potrzeby rynku, a często także ponadprzeciętnie mini-
malizować koszty swych działań. Wszystko to daje szanse na skuteczniejsze 
tworzenie długookresowej przewagi konkurencyjnej opartej na współpracy22.

W dzisiejszym powiązanym świecie nie ma zatem powodu, by dłużej 
pracować w osamotnieniu, bazując jedynie na swych ograniczonych zasobach 
i umiejętnościach. Ponieważ współpraca rzeczywiście przynosi efekty, korzy-
stają z niej nawet najsprawniejsi i najbogatsi. W wielu gałęziach przemysłu 
oraz sektorach firmy mogą dostarczać klientom wymagane produkty wręcz 
jedynie pod warunkiem realizowania związków współpracy ze wspomagają-
cymi ich potencjał partnerami. Widać korzyści współpracy realizowane np. 
w przemyśle samochodowym (np. collaboration pomiędzy Peugeotem, 
Citroenem i Mitsubishi nad rozwojem napędu 4×4), AGD i spożywczym (np. 
więzi między Philipsem a Douwe Egberts, by stworzyć nowy ekspres do kawy 
Senseo), farmaceutycznym (duże firmy farmaceutyczne w celu tworzenia 
kolejnych leków współpracują z małymi firmami biotechnologicznymi), naf-
towym (konkurencyjne firmy współpracują w celu odkrywania i eksploato-
wania nowych pól naftowych, których z różnych powodów nie byłyby w stanie 
użytkować samodzielnie), alkoholowym (np. stworzenie firmy joint venture 
Maxxium dla uzyskania efektów ekonomiki skali dzięki wspólnym 

21 Narzędzia dedykowane dla współpracy skupiają się dziś na tworzeniu zbiorowej in-
teligencji i wiedzy, tak by usprawniać pracę pracowników w ich relacjach ze współpracowni-
kami, partnerami i klientami. Tworzą je: sieci pracowników, porady ekspertów, dzielenie się 
wiedzą, lokalizacja wiedzy, współpraca w czasie rzeczywistym, synchroniczne i asynchronicz-
ne metody komunikacji, np. wideokonferencje z wykorzystaniem narzędzi, takich jak: Cisco 
TelePresence, Cisco WebEx Meetings, HP Halo Telepresence Solutions or Microsoft Live 
Meeting, czy też asynchroniczne oprogramowanie do współpracy, m.in. Cisco WebEx Connect, 
Microsoft Sharepoint i MediaWiki.

22 Więcej zob.: A. Adamik, competitive advantage based on cooperation…; współpraca 
małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. budowanie konkurencyjności firm i regionu, red. 
A. Adamik, Difin, Warszawa 2012.
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działaniom marketingowym i dystrybucyjnym produktów czterech firm: Jim 
Beam Brands Worldwide Inc. (USA), V&S Group (właściciel marki Absolut 
Vodka, Szwecja), The Edrington Group (właściciel whisky marki Famous 
Grouse, Szkocja), Rémy Cointreau SA (właściciel koniaków marki Rémy 
Martin i Cointreau (Francja) na wszystkich rynkach poza USA) oraz wielu 
innych. Warto więc przyjrzeć się, w czym tkwi specyfika tego zjawiska oraz 
jakie wyzwania generuje ono przed współczesnymi realizatorami innowacyj-
nej przedsiębiorczości. 

3. tworzenie przewagi kooperacyjnej jako proces działań

Doświadczenia wielu organizacji uczestniczących w różnego typu związ-
kach współpracy wskazują, iż w zależności od rozmiaru, kształtu czy zakresu 
współpracy tego typu działania wymagają od uczestniczących w nich stron 
czasu i zaangażowania w różnych płaszczyznach. Dla wielu z nich stano-
wią one istotne wyzwania, często związane z koniecznością podejmowania  
niepraktykowanych dotąd, innowacyjnych zachowań, działań i inwestycji. 
Lank systematyzuje je w zestaw siedmiu kluczowych, można by nawet powie-
dzieć strategicznych, dla skuteczności współpracy kroków23:

1. Przygotowanie – identyfikacja potencjalnych partnerów i dyskusja 
lub testowanie możliwości wspólnej pracy (dobór partnerów).

2. Strukturyzacja – projektowanie najbardziej właściwego modelu zarzą-
dzania stworzonym związkiem współpracy (ustalenie formy współpracy). 

3. Integracja – tworzenie zgranego zespołu nastawionego na realizację posta-
wionych przed nim wspólnych celów (budowanie skutecznego zespołu partnerów).

4. Pielęgnowanie – ochrona i rozwój wytworzonych wspólnymi siłami 
efektów oraz klimatu owocnej współpracy (wzmacnianie więzi partnerskich). 

5. Pozyskiwanie środków – zapewnienie właściwych zasobów do 
realizacji konkretnych, niezbędnych zadań (zasilanie i wspieranie partnerów 
związku w niezbędny potencjał).

6. Komunikacja – stworzenie takiego przepływu informacji, by sku-
tecznie wspierał on osiąganie przez strony pożądanych rezultatów (zasilanie 
partnerów w niezbędne informacje i wiedzę). 

23 E. Lank, collaborative advantage…, s. 22.
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7. Uczenie się – zastanowienie się nad wnioskami płynącymi ze wspól-
nych działań i dzielenie się płynącą z tego wiedzą z wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi uczestnikami związku współpracy (rozprzestrzenianie wiedzy, wspólne 
uczenie się).

Kroki te zdaniem Lank należy realizować równolegle w dwóch głównych 
wymiarach: interpersonalnym (tworzącym warunki, na jakich współpracują 
i wchodzą we wzajemne relacje poszczególne osoby) oraz międzyorganiza-
cyjnym (tworzącym sposoby i zasady powiązania partnerów organizacyjnych 
w poszczególnych aspektach realizowanych procesów współpracy). Zdolność 
do takiego działania jest dziś kluczową kompetencją organizacji zaangażowa-
nych w tworzenie collaborative advantage. W tych, które wykazują sprawność 
działania tylko w jednym z nich, niestety, występuje wciąż duże prawdopodo-
bieństwo porażki i nieskuteczności podejmowanych powiązań. 

4. współpraca wewnątrzorganizacyjna i związane z nią wyzwania

Na płaszczyźnie wewnątrzorganizacyjnej należy skupić się na stworze-
niu dobrych warunków interpersonalnej współpracy. Działania te stanowią 
istotne wyzwania dla działów personalnych i kierownictwa organizacji, gdyż 
świadomy dobór personelu i odpowiednie zarządzanie nim (styl kierowania, 
metody zarządzania, stworzona kultura organizacyjna, klimat współpracy) to 
w wielu przypadkach podstawa sukcesu. Tradycyjne podejście w tym wzglę-
dzie coraz częściej staje się już niewystarczające. Dla osiągnięcia ponadprze-
ciętnych rezultatów niezbędne zaczyna zaś być podejście innowacyjne (Human 
resource Management innovation – HRMI)24. Dostrzega ono konieczność 
zmian działania w trzech obszarach: zasoby ludzkie lub obszar personalny25, 
włączając w to ogólne zarządzanie przedsiębiorstwem i przywództwo, 
zasoby technologiczne i finansowe, niezbędne do utrzymania i promowania 

24 A. Farazmand, innovation in Strategic Human resource Management: building 
capacity in the age if Globalization, „Public Organization Review” 2004, 4, 1, s. 9.

25 Dotyczy innowacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w takich działaniach, 
jak poszukiwanie niezbędnego personelu, optymalny dobór personelu do planowanych zadań 
(właściwy człowiek na właściwym stanowisku) oraz kształtowanie właściwej pozycji lub za-
dań dla właściwych osób. Wymaga zmian m.in. w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu eduka-
cji i szkolenia personelu, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.
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strategicznych zasobów ludzkich26, oraz obszar organizacyjny, który zawiera 
strukturę, proces i system wartości, czyli kulturę organizacyjną27. Odnosząc 
się do wspomnianego wcześniej schematu działań procesu tworzenia przewagi 
kooperacyjnej, w sferze interpersonalnej istotnymi wyzwaniami są:

1. Na etapie przygotowania współpracy – ustalenie, jakich osób będziemy 
potrzebować do realizacji zamierzonych celów (ile osób, o jakich kompetencjach: 
jakiej wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach, postawach itp.), czy takie osoby 
są dla nas dostępne w najbliższym otoczeniu, czy osoby te są w stanie podzielać 
nasze normy, wartości, realizować wspólne cele. Oznacza to sprawne korzysta-
nie z szerokiej gamy nowoczesnych narzędzi rekrutacji i selekcji personelu.

2. Na etapie strukturyzacji współpracy – zadecydowanie, jakie role 
przydzielić poszczególnym osobom, by planowane zadania były realizowane 
najskuteczniej. Związane jest to z umiejętnością wykorzystania przy organi-
zacji pracy zespołów pracowniczych wsparcia wiedzą z obszarów psycholo-
gii i socjologii w taki sposób, by jak najsilniej wzmacniać motywację i zmo-
tywowanie pracownicze. 

3. Na etapie integracji – ustalenie, w jaki sposób, jakimi metodami  
skutecznie budować między współpracownikami zaufanie, etyczne partner-
stwo, klimat otwartej współpracy i dzielenia się wiedzą. Związane jest to ze 
zdolnością kierownictwa do tworzenia warunków do rozwoju i eksploatowa-
nia prokooperacyjnej kultury organizacyjnej. 

4. Na etapie pielęgnowania współpracy – ustalenie, czy osoby zaanga-
żowane we współpracę uzyskują z niej to, czego potrzebują i co zamierzały 
z niej wynieść, a w dalszej kolejności realizacja działań intensyfikujących 
efekty współpracy. Powyższe kroki związane są zwykle z umiejętnością kon-
troli i oceny satysfakcji pracowniczej z realizowanych związków współpracy.

5. Na etapie pozyskiwania środków – jasne ustalenie obszarów odpo-
wiedzialności poszczególnych osób w realizowanych procesach współpracy 
oraz egzekwowanie związanych z tą odpowiedzialnością zachowań i obowiąz-
ków. Działania te związane są z umiejętnym tworzeniem i przestrzeganiem 
procedur oraz zasad towarzyszących pracy zespołowej. 

26 Dotyczy umiejętnego poszukiwania, wykorzystywania i rozwijania materialnych 
wsparć niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania posiadanych w organizacji zasobów 
ludzkich.

27 Dotyczy umiejętności tworzenia unikalnego „klimatu pracy/współpracy” w danej orga-
nizacji.



Collaborative advantage jako wyzwanie… 193

6. Na etapie komunikacji – ustalenie, kto potrzebuje jakich danych, 
informacji czy wiedzy, by mógł sprawnie realizować swe zadania, następ-
nie zorganizowanie niezbędnych narzędzi wsparcia współpracy, by te zasile-
nia były jak najszybciej pracownikom dostępne. Wiąże się to z umiejętnością 
stworzenia w firmie infrastruktury współpracy np. w postaci dedykowanych 
poszczególnym komórkom platform współpracy.

7. Na etapie uczenia się – umiejętne zbieranie aktualnych i rzetelnych 
informacji na temat skuteczności i efektywności realizowanych w różnych 
obszarach więzi współpracy oraz szczegółowa analiza płynących z tych infor-
macji wniosków i rekomendacji dla rozwoju współpracowników. Wyzwanie 
stanowi w tym obszarze sprawnie realizowany tzw. controlling współpracy. 

5. współpraca międzyorganizacyjna i związane z nią wyzwania

Na płaszczyźnie działań międzyorganizacyjnych rdzeniem skutecznej 
wspólnej pracy wydaje się wkład partnerskich organizacji w tworzenie solid-
nych ram wspólnych działań. Ustalenie języka i zasad współpracy nie tylko 
bowiem integruje partnerów wokół podzielanych zadań, ale i upewnia, że 
współpracują właściwe organizacje, świadome nie tylko terytorium swego 
działania, ale i terytoriów pozostałych stron związku. Rozumiejąc zasady gry, 
w którą grają, poszczególne strony sprawniej budują swą collaborative advan-
tage. Istotnymi wyzwaniami w procesach tworzenia wspomnianych ram są 
z pewnością:

1. Na etapie przygotowania współpracy – ustalenie, jakie parametry 
muszą mieć organizacje, żeby były najlepszymi partnerami dla danego przed-
sięwzięcia, zarówno ze względów strategicznych, jak i operacyjnych, poza 
tym ważne jest także sprawdzenie, czy potencjalni partnerzy charaktery-
zują się kompatybilnymi kulturami organizacyjnymi oraz sposobami działa-
nia. Działania te związane są z umiejętnościami w zakresie przeprowadzania  
profesjonalnej analizy strategicznej, a zwłaszcza analizy organizacyjnej part-
nerów; są one czasochłonnym, lecz ważnym zadaniem, a dla niektórych  
organizacji nawet nigdy niekończącą się działalnością. Mówi się, że są pewnego 
rodzaju radarem wykrywającym możliwości współpracy, ciągle skanującym 
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horyzont w poszukiwaniu możliwych do wykorzystania szans28. Kiedy taka 
szansa pojawia się, ułatwiają ukierunkowanie dialogu pomiędzy potencjal-
nymi partnerami, np. ujawniając ryzyko i nagrody związane z połączeniem 
ich sił, tak istotne przed sformalizowaniem związku. Tworzą także kryteria  
wchodzenia w związek bądź obywają się bez nich, poprzez co pozwalają 
z większą pewnością skupiać się na tych działaniach, które dają większe  
prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego. Pomocne w przełamywaniu 
wyzwań tego etapu często okazuje się przemyślenie sformułowanej przez 
Lank checklisty przygotowującej do świadomego korzystania ze związków 
współpracy. Składa się ona z ośmiu pytań: 

 – Czy stworzyłeś i praktycznie wdrożyłeś jako element systematycz-
nie realizowanego w twojej firmie procesu planowania strategiczne-
go także system szacowania szans rynkowych, jakie pojawiają się 
wraz z planowanymi formami współpracy?

 – Czy gromadzisz informacje o potencjalnych, byłych i obecnych 
partnerach w procesie realizowanego w firmie zarządzania wiedzą? 

 – Czy uczestniczysz w sieciach lub związkach mogących ułatwić ci 
kontakt z potencjalnymi partnerami?

 – Czy posiadasz zestaw kryteriów oceny potencjalnych partnerów, 
z którymi zapoznane są odpowiednie osoby w firmie?

 – Czy budujesz w razie potrzeby różne scenariusze współpracy, by od-
kryć różne możliwości tkwiące w relacjach z potencjalnymi partne-
rami?

 – Czy zastanawiałeś się nad skorzystaniem z testów badających ryzy-
ko i oceniających potencjalną efektywność planowanych związków 
współpracy? 

 – Czy omawiasz jako jeden z elementów rozmów negocjacyjnych z po-
tencjalnym partnerem warunki wyjścia z projektowanego związku 
współpracy?

 – Czy posiadasz środki identyfikujące osoby z najlepszym profilem 
osobowościowym do reprezentowania twojej organizacji w poten-
cjalnym związku współpracy?

28 Ch. Collison, G. Parcell, learning to Fly: Practical Knowledge Management from 
leading and learning organizations, Wiley, London 2004.
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2. Na etapie strukturyzacji współpracy – ustalenie i dobór najlepszych 
z możliwych dla planowanego działania prawnych form współpracy między-
organizacyjnej, warunków towarzyszących im umów i porozumień, a także 
struktury organizacyjnej (lub architektury strategicznej) oraz towarzyszącej jej 
struktury władzy. Wyzwaniem okazać może się tu także budowa powszechnie 
akceptowanego przez partnerów sposobu podziału wypracowanych wspólnie 
korzyści i poniesionych kosztów, ustalenie warunków obsługi wytworzonych 
własności intelektualnych, przypisanie stronom zakresów odpowiedzialności. 

3. Na etapie integracji – ustalenie poprzez otwarte negocjacje wszyst-
kich stron, w jakie wspólne prace i jak głęboko uczestnicy związku współ-
pracy są w stanie się zaangażować i jakie wyniki gotowe są w tych zakresach 
osiągnąć. 

4. Na etapie pielęgnowania współpracy – ustalenie i systematyczne 
monitorowanie, czy partnerzy, sponsorzy i inni interesariusze powstałych 
relacji są zadowoleni z osiągnięć i wszelkich wyników będących efektem ich 
zaangażowania. W dłuższej perspektywie istotne jest skuteczne podnoszenie 
efektywności wspólnej pracy partnerów. 

5. Na etapie pozyskiwania środków – wypracowanie pomiędzy stro-
nami porozumienia co do sposobu i struktury podziału nie tylko korzyści, ale 
i koniecznych do poniesienia kosztów nawiązanych związków współpracy 
międzyorganizacyjnej. Ważne i często problematyczne jest na tym etapie 
także ustalenie miejsca gromadzenia wspólnie wypracowanych zarówno 
zysków (ew. budżetów), jak i zasobów.

6. Na etapie komunikacji – sprawne ustalenie, jakie komunikaty i infor-
macje muszą być systematycznie wymieniane między stronami, a w związku 
z tym, jak powinny wyglądać, jak być oprzyrządowane i zarządzane procesy 
wymiany informacji dla skutecznej, często wielopłaszczyznowej i przestrzen-
nie rozrzuconej międzyorganizacyjnej współpracy partnerów. W konsekwen-
cji często konieczne są tu inwestycje w narzędzia i platformy nowoczesnej 
współpracy (informatyczne, sieciowe, inteligentne itp.) oraz podwyższanie 
świadomości i zdolności pracowniczych w zakresie ich sprawnego wykorzy-
stywania.

7. Na etapie uczenia się – szczegółowe usystematyzowanie informacji 
o tym, jakie zwroty z dokonanych inwestycji realizują poszczególni uczest-
nicy związku zarówno te ilościowe (twarde), jak i jakościowe (miękkie).
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6. przygotowanie do collaborative advantage w praktyce Mśp

Aby zobrazować przedstawione analizy, z pewnością warto przyjrzeć 
się praktyce przedsiębiorstw. Zebrane przez autorkę artykułu wyniki jej 
autorskich badań29 przeprowadzonych na grupie 251 polskich małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP) w dość wyraźny sposób ukazują, jak wiele 
jeszcze pracy stoi wciąż przed przedsiębiorcami (zwłaszcza funkcjonującymi 
w mniejszych rozmiarach) mającymi ambicję być innowacyjnie przedsiębior-
czymi i jak realnie trudne wyzwania czekają ich. Nie tylko muszą stosunkowo 
szybko zacząć dojrzewać do aktywnego otwierania się na współpracę między-
organizacyjną, ale także robić to w sposób bardziej świadomy, strategicznie 
zaplanowany. Tylko takie podejście da im realne szanse na skuteczną optyma-
lizację efektów przewagi kooperacyjnej. 

Przygotowanie i gotowość badanych MŚP do takich działań ujęto poniżej 
w ramy (opisywanego we wcześniejszych częściach artykułu) procesu tworze-
nia collaborative advantage. Starano się w związku z tym ustalić aktywność 
badanych w siedmiu, podstawowych dla niego płaszczyznach, czyli przygo-
towania do współpracy, strukturyzacji współpracy, integracji, pielęgnowania 
współpracy, pozyskiwania środków, komunikacji oraz uczenia się. Skupiono 
się na analizie external collaboration.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, badani wciąż dość  
niefrasobliwie podchodzą do prac związanych z przygotowaniem się na 
możliwe do nawiązania związki współpracy. Tak niezbędna w tym okresie 
analiza strategiczna prowadzona jest jedynie w ograniczonym zakresie. 
Najczęstszy horyzont planowania strategicznego u badanych to okres od 1 
roku do 3 lat (31,5% badanych). Analizy otoczenia ogólnego na potrzeby pla-
nowania działań najczęściej realizowane są jedynie przez kierownictwo firmy 
(56,6% respondentów), a bazą informacyjną w tym zakresie są zwykle tylko 
literatura, prasa fachowa i internet (61,7%), nieco rzadziej udział w targach, 
wystawach krajowych i zagranicznych (41,8%). Analizy ekspertów zewnętrz-
nych wykorzystuje jedynie 14,8% badanych, a ekspertów wewnętrznych 
12,3%. W zakresie analiz otoczenia sektorowego sytuacja niewiele się różni. 

29 Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu metody ankietowej, zastosowano przy 
tym losowy dobór próby. Materiał badawczy zbierano w okresie lipiec 2009 – listopad 2010 
w regionie łódzkim i świętokrzyskim. 
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Wyodrębnioną do tego celu komórkę analityczną posiada jedynie 3,2% bada-
nych (1,9% posiadało taką dla celów analizy otoczenia ogólnego). Najczęściej 
informacje o sektorze zbierają ogólne działy analiz (49,8%). W 32,7%  
badanych firm przygotowuje on systematycznie analizy dostawców, 35% – 
klientów, a jedynie w 23,5% – konkurentów. Z pomocy analiz sektorowych 
ekspertów zewnętrznych korzysta jedynie 6,3% badanych, a z pomocy orga-
nizacji branżowych 23,1%. Podstawowym źródłem informacji o sektorze są 
dla badanych, podobnie jak przy analizach ogólnych, literatura, prasa fachowa 
i internet (odpowiedziało tak 52,1% respondentów), a także udział w targach 
oraz wystawach krajowych i zagranicznych – 38,2% (tabela 1).

Tabela 1

Struktura źródeł informacyjnych do analizy i planowania strategicznego  
badanych MŚP (%)

Źródła danych do 
analizy otoczenia 

ogólnego 
(n = 251)

Źródła danych do 
analizy otoczenia 

sektorowego 
(n = 251)

Wyodrębniona komórka analityczna 1,9 3,2

Kierownictwo firmy 56,6 50,0

Dział(y) firmy - 49,8

Analizy ekspertów zewnętrznych 14,8 6,3

Analizy ekspertów wewnętrznych 12,3 49,8

Kontakt z organizacjami branżowymi - 23,1

Udział w targach, wystawach 
krajowych i zagranicznych 41,8 38,2

Literatura, prasa fachowa, internet 61,7 52,2

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W etap strukturyzacji współpracy badani wkładają nieco więcej sił 
i środków. Daje się przy tym zauważyć, że działania strukturyzacyjne uza-
leżniają od typu partnera, z którym decydują się wejść w bliższe relacje. 
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Etyczne kodeksy działania najczęściej tworzą dla relacji z klientami (46% 
badanych) i dostawcami (41%). Najczęściej formalizację (szczegółowe spi-
sywanie umów) działań widać w ich relacjach z dostawcami (tak odpowie-
działo 42,2% badanych), rzadziej z klientami (38,7%) i konkurentami (12,7%). 
Nieformalne powiązania w postaci prywatnych powiązań stosunkowo wyraź-
nie widać w związkach z klientami (33,5% badanych), słabiej z konkuren-
tami (16%) i dostawcami (13,6%). Wśród form współpracy dominują: obrót 
towarowy (realizuje go często i bardzo często 100% badanych), outsourcing 
(53,7%), najem (47,4%), kooperacja produkcyjna (46,1%), licencjonowanie 
(42,6%), wspólne przedsięwzięcia innowacyjne (45%) i inwestycyjne (42,2%) 
Dzięki takiemu podejściu badani dobrali swych partnerów dość sprawnie. 
Oceny relacji z nimi zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2 

Ocena doboru partnerów współpracy przez badane MŚP

obszar dostawcy Klienci Konkurenci 

Podobieństwo kulturowe 1,93 1,85 1,98

Podobieństwo technologiczne 2,01 1,69 2,15

Harmonijność współdziałania 2,38 2,38 2,0

Jakość komunikacji 2,46 2,43 2,07

Zaangażowanie partnerów 2,21 2,1 1,82

Zrozumienie biznesowe 2,15 2,02 2,03

Częstotliwość wspólnych transakcji 2,37 2,20 1,58

Suma 13,14 12,47 12,85

Średnia ocena w skali 1–3; gdzie 3 oznacza jakość bardzo dobrą, 2 – dobrą, 
1 – dostateczną.

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Najwyżej oceniano dobór dostawców, aż w sześciu na siedem ocenianych 
obszarów uzyskali oni noty ponad dobre. W relacjach współpracy z dostaw-
cami najwyżej badani cenili jakość komunikacji (2,46) i harmonijność współ-
działania z nimi (2,38). Stosunkowo wysokie noty uzyskały także częstotli-
wość wspólnych transakcji (2,37) oraz zaangażowanie partnerów (2,21). 
Podobną tendencję ocen widać także w relacjach z klientami. Nieco zaś inaczej 
postrzegają badani swoje więzi współpracy z konkurentami. Tu najważniej-
sze okazało się podobieństwo technologiczne (2,15), co nie dziwi, mając na 
uwadze cele tego typu związków (wzmocnienie potencjału partnerów). 
Powyższe oceny wskazują na dość sprawne realizowanie etapu integracji 
budowanych związków współpracy. Dobra integracja szczególnie ważna jest 
w relacjach z dostawcami i klientami, gdyż to właśnie z nimi badani deklarują 
najczęściej utrzymywanie długookresowych więzi. Aż 45% respondentów 
nawiązuje je z dostawcami, a 35,5% z klientami. Z konkurentami w dłuższej 
perspektywie czasowej kooperuje jedynie 3,6% badanych. Doceniając rolę 
dwóch pierwszych grup partnerów, badani na etapie pielęgnowania współ-
pracy dość często (choć wciąż zbyt rzadko) dbają o symetryczność30 tych 
relacji. Podejście to ułatwia utrzymywanie wspólnych prac w dłuższej per-
spektywie czasu, gdyż pozwala działać na jasno ustalonych zasadach. Taki 
sposób pracy deklarowało 32,7% respondentów w stosunku do dostawców, 
a 32,3% w stosunku do klientów. Na symetryczność swych relacji wobec kon-
kurentów wskazało zaś tylko 16% badanych (co może oznaczać, iż czują się 
w tych związkach bądź dominującymi, bądź też wyzyskiwanymi. Mając na 
uwadze, że badania dotyczyły organizacji małych i średnich, bardziej praw-
dopodobna wydaje się ta druga opcja).

Literatura tematu podkreśla, a praktyka gospodarcza potwierdza, iż  
wartościowym uzupełnieniem powyższych zachowań, z perspektywy pielę-
gnowania nawiązanych więzi współpracy i uzyskiwania ponadprzeciętnych 
wartości collaborative advantage, są różnego typu działania i inwestycje 
adaptujące firmę i jej potencjał do potrzeb partnerów bądź też celów part-
nerskiej współpracy. Potęgując zaangażowanie stron, wzmacniają one ich 

30 Symetria może tu oznaczać porównywalność potencjałów konkurencyjnych partne-
rów (rozmiarów i siły), wniesienie porównywalnych udziałów (co nie znaczy identycznych, 
ale w subiektywnym odczuciu partnerów równoprawnych) bądź proporcjonalne korzystanie 
z efektów aliansu lub takie same możliwości wpływania na decyzje i działania wspólnej dzia-
łalności i kontrolowania efektów.
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obopólne zrozumienie i zaufanie wobec siebie. Ułatwiają w ten sposób pozy-
skiwanie zasobów dla realizacji celów kreowanych związków współpracy. 
Pewne elementy tych działań (szkoda jednak, że tak rzadko praktykowane) 
dało się dostrzec wśród badanych MŚP. Respondenci najczęściej wskazy-
wali na adaptowanie swych zasobów do potrzeb klientów (31%), rzadziej 
do dostawców (11,5%) oraz konkurentów (9,6%). Wydaje się, iż taka struk-
tura odpowiedzi ma związek ze stopniem zaufania badanych wobec poszcze-
gólnych grup partnerów31. Przeprowadzone badania potwierdziły, że MŚP 
najczęściej deklarują zaufanie do klientów (w tym: pełne 21,5%, ograniczone 
35,5% badanych), rzadziej wobec dostawców (w tym: pełne 14,7%, ograni-
czone 29,1% badanych) i konkurentów (w tym: pełne 11,6%, ograniczone 
25,1% badanych). Wciąż, jak widać, jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii 
budowy między partnerami kultury zaufania. W podobny sposób rysuje się 
podejście badanych do prowadzenia procesów komunikowania się w nawią-
zywanych związkach kooperacyjnych, stąd można wnosić, iż także otwar-
tość firmy i sposób jej komunikacji z otoczeniem zależy od stopnia zaufania 
wobec jego poszczególnych elementów. Badani deklarowali nawiązywanie 
największej liczby bezpośrednich relacji właśnie z klientami (52,6%), na kolej-
nych dopiero miejscach plasowały się tego typu relacje z dostawcami (37,4%) 
i konkurentami (16,7%). Co więcej, także podobny układ miały wskazania co 
do liczby partnerów w związkach współpracy. Wielostronne relacje współ-
pracy, a co za tym idzie i komunikacji, przypisywało sobie z klientami 29,5% 
badanych, 23,9% z dostawcami, a 13,1% z konkurentami. Niestety, to wciąż za 
mało dla pełnej eksploatacji szans rynkowych, jakie daje współpraca.

Ostatnim etapem opisywanego w części teoretycznej procesu budowy 
przewagi kooperacyjnej (collaborative advantage) jest szeroko pojęte uczenie 
się partnerów z nawiązanych i pielęgnowanych związków współpracy. 
Stworzono je przecież nie dla idei, ale dla realizacji konkretnych celów i korzy-
ści. Badani wiele wynoszą z tworzonych powiązań współpracy. Najciekawsze 
doświadczenia zaprezentowano w tabeli 3.

31 Więcej zob.: A. Adamik, Kultura zaufania jako determinanta efektywności proce-
sów współpracy międzyorganizacyjnej, w: zarządzanie relacjami międzyorganizacyjny-
mi. doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik, Monografia Politechniki Łódzkiej nr 1928, 
Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010, s. 153–170.
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Tabela 3

Wybrane korzyści wyniesione przez badane MŚP  
z realizowanych związków współpracy (%)

Korzyści
relacje 

z dostawcami
(n = 251)

relacje 
z klientami
(n = 251)

relacje 
z konkurentami

(n = 251)

Lepsze zaspokojenie potrzeb klienta 40,2 30 15.1

Lepszy wizerunek firmy 25,5 39,4 19,1

Możliwość realizacji nietypowych zleceń 29 35 14

Obniżenie ceny dobra finalnego 60,7 28,7 31,1

Poprawa efektywności działań rynkowych 55,8 58,9 37,4

Profesjonalizm działania 39,4 42,6 17,5

Przewaga informacyjna 28,6 41 36,6

Przewaga specjalizacyjna 15,1 18,3 22,3

Szybsza reakcja 50,7 24,7 30,6

Wyróżnianie się 25,1 29,5 17,5

Wzmocnienie potencjału zasobowego 41,4 22,4 41,7

Wzrost innowacyjności 42,2 26,8 27,4

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W największej liczbie obszarów korzyści dominującą rolę wiedli klienci 
i bliskie relacje z nimi (w 6 z 12 badanych obszarów), na drugiej pozycji pla-
sowały się relacje z dostawcami (4 z 12). Warto zaznaczyć, że zdaniem bada-
nych w szczególny sposób dla:

 – obniżenia cen dobra finalnego ważne okazują się dobre relacje 
z dostawcami (60,7% badanych);

 – szybszej reakcji na różnego typu zmiany rynkowe pomocne są part-
nerskie więzi współpracy z dostawcami (50,7%);

 – poprawy efektywności działań rynkowych (w tym zyskowności) 
pomocna jest bliskość z klientami (58,9%); 
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 – wzrostu innowacyjności przydają się więzi bliskiej współpracy 
z dostawcami (42,2%);

 – wzmacniania potencjału zasobowego pomocne są partnerskie relacje 
z konkurentami (41,7%); 

 – usprawniania działań w zakresie zaspokajania potrzeb klienta przy-
dają się bliskie związki z dostawcami (40,2%). 

Jak widać, w zależności od planowanej przez firmę strategii kształto-
wania przyszłości przydatna okazuje się bliższa współpraca z partnerami 
z różnych płaszczyzn jej otoczenia rynkowego. Dobór ich nie powinien być 
więc przypadkowy. Świadomość, czego potrzebujemy oraz co chcemy osią-
gnąć, może stanowić istotną podpowiedź, w jakim kierunku powinny iść 
innowacyjne więzi, inwestycje oraz przedsiębiorcze rozwiązania koopera-
cyjne współczesnych organizacji. Wyzwaniem zaś dla innowacyjnej przed-
siębiorczości staje się wypracowanie umiejętności strategicznego planowania 
i praktycznego kreowania sprawnej, dedykowanej do potrzeb, sieci współ-
pracy aktywnych, zaufanych, a przede wszystkim skutecznych partnerów. 

podsumowanie

Choć widoczny wyżej stopień otwarcia badanych na współpracę  
z otoczeniem nie jest jeszcze zbyt wysoki, wskazuje z jednej strony na pewne 
tendencje w zachowaniach badanych MŚP, z drugiej zaś na obszary stojących 
przed nimi wyzwań. Dla eksploatowania pełni korzyści collaborative advan-
tage niezaprzeczalnie niezbędne są liczne zmiany organizacyjne i systema-
tyczne przełamywanie oporów przed wchodzeniem w niosące innowacyjne 
wsparcie związki współpracy. Choć w pierwszych okresach ich nawiązywa-
nia wielu organizacjom wydawać się mogą trudne, ryzykowne, wymagające 
zbytecznego poświęcenia środków i czasu, z perspektywy długookresowej 
konkurencyjności przedsiębiorstw są one dziś koniecznością globalizującej 
się gospodarki. Warto zauważyć, że najwięcej skorzystają na nich ci, którzy 
podejdą do nich przygotowani, świadomi potencjału związanych z nimi korzy-
ści i problemów, a przy tym podejmą wyzwanie i zainicjują ich tworzenie  
najszybciej. Dotyczy to zarówno płaszczyzny wewnątrz-, jak i zewnątrzor-
ganizacyjnej.
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Autorka ma nadzieję, że niniejsza praca choć w pewnym stopniu uzmy-
sławia to czytelnikom, poprzez co będzie pewną formą inspiracji do podej-
mowania wartościowych działań opartych na współpracy. 
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summary

The article attempts to identify the challenges faced by innovative entrepreneurs 
who eager to experience the effects of collaboration, often called collaborative advan-
tage. Analyses are conducted in two ways. Attention was drawn to the challenges for 
external and internal collaboration. These last often become bases, determinants of 
the ability and effectiveness of the former. Considerations are based on the theories: 
entrepreneurship, collaboration and innovation. Complemented by the article are the 
results of studies showing the practice in processes of Polish small and medium-si-
zed enterprises’ collaborative advantage creating
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W dobie gospodarki opartej na wiedzy sektory kreatywne wywierają 
szczególny wpływ na innowacyjność oraz rozwój ekonomiczny. Generują 
nowe koncepcje i rozwiązania z wykorzystaniem dominującego udziału 
zasobów intelektualnych, co pozwala na szybsze tworzenie wartości dodanej –  
ekonomicznej, ale też społecznej. Rozwiązania opracowane w przemysłach 
kreatywnych rozprzestrzeniają się na inne obszary gospodarki. 

Przemysły kreatywne rozwijają się również w okresie kryzysu gospo-
darczego, co świadczy o ich potencjale wzrostowym i znaczeniu dla innych 
sektorów. W latach 2002–2008 światowa sprzedaż dóbr i usług wytwarza-
nych przez sektory kreatywne rosła przeciętnie o 14% w skali roku1. Sam 
sektor kultury w Unii Europejskiej zatrudnia prawie 5 mln ludzi, co daje 2,4% 
wszystkich miejsc pracy2. 

1 creative economy report 2010, UNCTAD, www.unctad.org/creative-economy, s. XXIII 
(12.08.2011).

2 the cultural economy and cultural activities in the eu 27, Eurostat – „News releases” 
146, 29.10.2007. 
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Przedmiotem niniejszego opracowania są modele biznesu wykorzy-
stywane w sektorach kreatywnych – głównie w sektorze kultury, sektorze 
medialnym oraz sektorze informatycznym. Analizie poddano hybrydowe 
modele biznesu wyodrębnione w oparciu o kryterium udostępniania produktu, 
przez co należy rozumieć otwarty (bezpłatny) lub zamknięty (płatny) model 
udostępniania. 

Modele biznesu podlegają ciągłym przekształceniom. Rewolucja interne-
towa wprowadziła pojęcie e-gospodarki i zaowocowała powstaniem nie tylko 
handlu sieciowego dobrami materialnymi, ale też dostępu online do nowych 
usług. Wskazać tu można serwisy społecznościowe, gry komputerowe, usługi 
bankowe oraz narzędzia programistyczne. W ostatnich latach wprowadzono 
możliwość komercyjnego korzystania z książek w formie elektronicznej, treści 
filmowych i muzycznych za pomocą serwisów internetowych. W znacznym 
stopniu było to możliwe dzięki rozwojowi techniki cyfrowej. 

Celem głównym artykułu jest analiza ekonomiczna modeli hybrydowych 
łączących otwarty i zamknięty dostęp do produktów oraz usług. Modele te 
zapewniają wzrost zysku w stosunku do sprzedaży całościowego produktu 
po cenie jednolitej, a więc jednakowej dla wszystkich segmentów rynku.  
W artykule stawiana i weryfikowana jest hipoteza, że modele hybrydowe 
z zamkniętym rdzeniem i otwartym rozszerzeniem mogą stanowić alterna-
tywę dla różnicowania cen w przypadku, gdy efektywne rozdzielenie sekto-
rów i pobieranie od nich zróżnicowanych cen nie jest możliwe.

1. przemysły kreatywne

W literaturze funkcjonują w odniesieniu do kultury i mediów traktowa-
nych jako szeroka kategoria takie określenia, jak: przemysły kultury (cultu-
ral industries), przemysły kreatywne (creative industries) czy też kreatywna 
gospodarka (creative economy). Ustalenie właściwego przedmiotu niniej-
szych rozważań wypada zacząć od określenia produktów i usług wytwarza-
nych przez przemysł kultury. Zalicza się do nich: sztuki plastyczne, literaturę, 
przedstawienia muzyczne, filmy, programy telewizyjne i gry komputerowe. 
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Wspólne cechy tych produktów wyrażają się tym, że3:
 – wymagają wkładu ludzkiej twórczości,
 – są nosicielami symbolicznego przekazu, który oprócz utylitarnych 

korzyści niesie odbiorcom dodatkową wartość,
 – zawierają (przynajmniej potencjalnie) własność intelektualną, którą 

można przypisać osobie lub grupie twórców.
Obok produktów kultury wyróżnia się też szerszą kategorię określaną 

mianem dobra i usługi kreatywne (creative goods and services), których 
wytwarzanie wymaga pewnego wkładu kreatywności, dzięki której uzyskują 
niepowtarzalność. Poza dobrami kulturalnymi zalicza się tu też modę i opro-
gramowanie komputerowe. 

Pojęcie przemysłów kultury zawiera pewne cechy oksymoronu, gdyż 
sfera kultury postrzegana jest jako przeciwieństwo przemysłu. Użycie tego 
terminu podyktowane było chęcią wyodrębnienia wytworów masowych: 
gazet, filmów, czasopism i muzyki popularnej. Obecnie najczęściej używa się 
pojęcia przemysłów kultury w odniesieniu do tych sektorów gospodarki, które 
dostarczają produkty i usługi kulturalne. 

Ze względu na wskazaną sprzeczność bardziej rozpowszechnionym 
pojęciem jest koncepcja przemysłów kreatywnych. 

Model koncentrycznych okręgów zakłada, że wyznacznikiem przemy-
słów kreatywnych jest kulturowa wartość wytwarzanych przez nie produk-
tów. Przemysły te dzielą się na cztery grupy (kręgi), przy czym centrum sta-
nowią twórcze dziedziny sztuki. W miarę oddalania się od centrum maleje 
w produkcie proporcja zawartości kulturalnej do komercyjnej. Koncepcję tę 
przedstawia rysunek 1. 

W modelu WIPO copyright czynnikiem klasyfikującym przemysły jest 
kwestia praw autorskich (copyright)4. Za przemysły rdzeniowe uważane są 
te, które tworzą wartości chronione prawem własności intelektualnej – film, 
muzyka, sztuki sceniczne, sztuki plastyczne, wydawnictwa, audycje radiowe 
i telewizyjne, ale też programy komputerowe, nauki społeczne, reklama.

3 creative economy report 2010…, s. 4.
4 Tamże.
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Rysunek 1. Przemysły kreatywne w ujęciu modelu koncentrycznych kręgów

Źródło: creative economy report 2010…, s. 7.

Drugim obszarem są sektory umożliwiające przekaz własności inte-
lektualnej, np. produkcja nośników informacyjnych, papieru, instrumentów 
muzycznych, elektronicznego sprzętu audio-wideo. Trzeci obszar to przemysły, 
w których obrót prawami własności intelektualnej stanowi mniejszą część ope-
racji: architektura, moda, odzież, sprzęty domowego użytku czy też zabawki. 

Sektor kultury gra ważną rolę wśród przemysłów kreatywnych, dostar-
czając treści stanowiącej wartość dla klienta, a tym samym inicjując łańcuch 
wartości realizowany w sektorach kreatywnych. Istotną rolę w dalszych 
fazach tego łańcucha wartości pełni sektor medialny. 

Sektor medialny może zostać zdefiniowany jako obejmujący tworzenie, 
modyfikację, transfer i dystrybucję zawartości mediów w celu masowej kon-
sumpcji. Zawartość mediów (treść) obejmuje sztukę, relacjonowanie faktów, 
przekazywanie koncepcji lub opinii. Forma przekazu zawartości (treści) 
pozwala na ich użycie w sposób niezależny (ze względu na czas i miejsce) od 
jej tworzenia. Transfer ma postać masową, a więc jest dokonywany bez znajo-
mości tożsamości adresatów. Podstawą wyodrębnienia sektora medialnego jest 
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wprowadzenie rozdziału między tworzeniem a konsumpcją. Przedstawienie 
teatralne jest w tym ujęciu konsumowane przez widzów na żywo, stanowiąc 
dobro kultury, natomiast w treść medialną zamienia się poprzez proces reje-
stracji, co umożliwia jego powielanie i masowe rozpowszechnianie za pomocą 
TV, radia, internetu lub nośników audiowizualnych. W sektorze medialnym 
następują dwa procesy:

 – zamiana utworu (przedstawienia, przemówienia, informacji) w treść 
medialną, np. poprzez jej zapis audiofoniczny,

 – przekaz i rozpowszechnienie treści medialnej.
Sektor medialny ma kluczowe znaczenie dla powielania i rozpowszech-

niania dóbr kultury. Stąd też zbliża się do przemysłów kultury, których rola 
w pewnych ujęciach polega na technologicznej reprodukcji utworów5. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są modele biznesu realizowane 
w zakresie tworzenia oraz przekazu i dystrybuowania dóbr kultury bez jej 
rozróżniania na kulturę wysoką oraz masową. Trzeba tu uwzględnić fakt, że 
działalność komercyjna – a więc biznesowa – prowadzona jest w większym 
stopniu w obszarze kultury masowej, gdyż popyt na te dobra jest znacząco 
większy i umożliwia firmom samofinansowanie się. 

2. pojęcie modelu biznesu oraz typologia modeli

Model biznesu jest koncepcją opisującą sposób prowadzenia działal-
ności gospodarczej, a jednocześnie aspirującą do wskazania normatywnego 
układu decyzji w tym zakresie. Pełni więc w pewnym zakresie funkcję przy-
pisaną strategii przedsiębiorstwa, choć nie zastępuje pojęcia strategii. Takie 
właśnie ujęcie przyjmują L. Bossidy oraz R. Charan, którzy identyfikują 
model biznesu z holistycznym procesem zarządzania, obejmującym praktycz-
nie wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym uwarunkowa-
nia wewnętrzne i zewnętrzne6. 

D. Mitchel i C. Bruckner Cole definiują model biznesu jako układ roz-
wiązań, które organizacja wykorzystuje do obsłużenia swoich klientów, 

5 J. O’Connor, the definition of ‘cultural industries’, http://www.unctad.org/en/docs/
ditctab20103_en.pdf (7.08.2011).

6 L. Bossidy, R. Charan, Szósty zmysł w zarządzaniu firmą, MT Biznes, Warszawa 2008, 
s. 9 i 92.
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użytkowników i innych interesariuszy, w tym pracowników, partnerów, 
dostawców, dystrybutorów, pożyczkodawców, udziałowców oraz społeczno-
ści objętych oddziaływaniem organizacji7. Układ rozwiązań wskazany przez 
tych autorów wyrażony został w formie pytań: kto?, co?, kiedy?, dlaczego?, 
gdzie?, jak? oraz jak drogo? W takim rozumieniu model biznesu stanowi ogół 
kluczowych decyzji przedsiębiorstwa w zakresie jego oferty rynkowej.

M. Rappa: Model biznesu jest metodą prowadzenia działalności gospodar-
czej, dzięki której przedsiębiorstwo może podtrzymać swoje istnienie, czyli 
wygenerować przychód. Model biznesu wskazuje, w jaki sposób przedsiębior-
stwo zarabia pieniądze poprzez ustalenie jego pozycji w łańcuchu wartości8.

Według A.A. Thompsona i A.J. Stricklanda model biznesu jest związany 
z przychodowo-kosztowo-zyskowym aspektem ekonomicznym strategii 
przedsiębiorstwa. Wyraża rzeczywiste lub projektowane strumienie przycho-
dów generowane przez produkty firmy, podejścia do konkurowania, powią-
zaną z nimi strukturę kosztów i marżę zysku oraz będący ich rezultatem  
strumień dochodów oraz zwrot z inwestycji. 

A. Affuah i C.L. Tucci stwierdzili, że model biznesowy to przyjęta przez 
firmę metoda powiększania i wykorzystywania zasobów w celu przedsta-
wienia klientom oferty produktów i usług, której wartość przewyższa ofertę  
konkurencji i która jednocześnie zapewnia firmie dochodowość. Model 
taki szczegółowo określa plan zarabiania pieniędzy zarówno obecnie, jak 
i w długim okresie oraz czynniki warunkujące utrzymanie przez firmę trwałej 
przewagi konkurencyjnej. 

P. Timmers zdefiniował model biznesu poprzez jego trzy składowe9: 
 – architekturę produktów, usług i przepływów informacyjnych, w tym 

opis poszczególnych uczestników (aktorów) biznesu i ich ról;
 – opis potencjalnych zysków dla poszczególnych uczestników biznesu;
 – opis źródeł przychodów.

Timmers oparł opis architektury biznesu o koncepcję łańcucha warto-
ści opracowaną przez M. Portera. Łańcuch wartości obejmuje pięć elementów 

7 D.W. Mitchell, C. Bruckner Coles, establishing a continuing business model innova-
tion process, „The Journal of Business Strategy” 2004, Vol. 25, Iss. 3.

8 M. Rappa, business models on the web, Managing the digital enterprise, 17.01.2010, 
http://digitalenterprise.org/models/models.pdf.

9 P. Timmers, business Models for electronic Markets, „Electronic Markets” 1998, 
Vol. 8, No. 2. 
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podstawowych: logistykę wejściową, operacje, logistykę wyjściową, marke-
ting i sprzedaż oraz usługi. Cztery elementy wspierające to: rozwój techno-
logii, zaopatrzenie, zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastruktura przedsię-
biorstwa.

Istotne znaczenie dla funkcjonalnego przedstawienia roli modelu biznesu 
posiada układ elementów, które tworzą model biznesu, a więc determinują 
obszary, w których podejmowane są kluczowe dla danego biznesu decyzje.

J. Hedman i T. Kalling przyjęli, że model biznesu złożony jest z takich 
komponentów, jak: klienci, konkurenci, oferta, działania i struktura organi-
zacyjna, zasoby oraz dostawcy czynników produkcji10.

W ujęciu T. Gołębiowskiego, T. Dudzik, M. Lewandowskiej i M. Witek-
Hajduk elementy modelu biznesowego to:

a) propozycja wartości dla klienta (np. korzyści materialne i emocjo-
nalne związane z produktem);

b) zasoby/kompetencje (np. zasoby finansowe, technologia, marka);
c) miejsce w łańcuchu dostaw (np. projektowanie, wytwarzanie, mar-

keting);
d) źródła przychodów (np. wytwarzanie dóbr, pośrednictwo handlowe).
Modele biznesu są przedmiotem licznych analiz i klasyfikacji, mających 

na celu wyodrębnienie ich dominujących cech oraz zidentyfikowanie typo-
wych form, charakteryzujących się wspólnymi cechami i wyraźnie odróżnia-
jących się od innych.

Klasyfikacje modeli biznesu można podzielić na11:
a) klasyfikacje syntetyczne – tworzone w oparciu o ogólny obraz funk-

cjonowania modelu; 
b) klasyfikacje oparte o jedno kryterium analityczne, np. sposób osią-

gania zysku przez firmę;
c) klasyfikacje wielokryterialne, np. typologia Timmersa uwzględnia-

jąca stopień zintegrowania funkcji oraz stopień innowacyjności.

10 J. Hedman, T. Kalling, the business model concept: theoretical underpinnings and em-
pirical illustrations, „European Journal of Information Systems” 2003, 12.

11 B. Rogoda, Metoda klasyfikacji modeli biznesu w oparciu o czynniki konstytuują-
ce model, w: współczesne zagadnienia zarządzania. Przedsiębiorstwo – biznes – region, red. 
A. Chodyński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2009,  
s. 212–214.
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Syntetyczna klasyfikacja B.H. Clarka zawiera siedem modeli biznesu 
internetowego12:

a) model detalisty – nabywa towary od producentów oraz hurtowni-
ków i sprzedaje je za pomocą witryny internetowej;

b) model pasażu handlowego – skupia szereg detalistów, oferując klien-
towi łatwiejszy dostęp do zróżnicowanego zakresu produktów;

c) model brokera – oferuje platformę bezpośredniego handlu dostaw-
ców z klientami, pobierając prowizję od transakcji, działają tak np. 
serwisy aukcyjne;

d) model „nadawcy” – opiera się na dostarczaniu klientom usług, za 
które płaci reklamodawca, obejmuje zamieszczanie na stronie inter-
netowej bannerów, linków itp.;

e) model abonencki – klienci bezpośrednio wnoszą okresowe opłaty za 
dostęp do usług;

f) model telewizji kablowej – zakłada podział udostępnianych klien-
tom treści na dwie kategorie: podstawowe serwisy bezpłatne oraz 
płatne usługi premium;

g) model straganu – polega na naliczaniu niewielkiej opłaty za każdą 
transakcję, np. pojedynczy dostęp do serwisu informacyjnego, filmu 
lub utworu muzycznego. 

Obok wyodrębnionych według określonych kryteriów modeli czystych 
stosowane są w praktyce modele hybrydowe. 

3. Kryteria klasyfikacji hybrydowych modeli biznesu

Pojęcie hybrydowy model biznesu jest używane do określenia modelu 
stanowiącego połączenie dwóch modeli różnych lub przeciwstawnych pod 
względem określonej cechy. Przy wyróżnianiu tych modeli brane są pod 
uwagę różne kryteria.

W dziedzinie przedsiębiorczości społecznej hybrydowy model biznesu 
stanowi połączenie konwencjonalnych metod zarządzania i dyscypliny ryn-
kowej z odpowiedzialnością za kwestie społeczne i środowiskowe. Model 
hybrydowy uwzględnia nie tylko cele akcjonariuszy, ale też pozostałych 

12 B.H. Clark, welcome to my parlor, „Marketing Management”, Chicago 1997, Vol. 5, Iss. 4.
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interesariuszy – klientów, konsumentów, dostawców, podatników, społecz-
ności lokalnych13. 

Ważnym aspektem hybrydowych modeli biznesu w obszarze ekono-
mii społecznej jest ich multipodmiotowość. Powstają często dzięki połącze-
niu dwóch lub więcej partnerów, z których przynajmniej jeden reprezentuje 
komercyjną sferę biznesową, a drugi sferę społeczną, np. organizację pozarzą-
dową lub jednostkę samorządu terytorialnego. Przykładem mogą być przed-
siębiorstwa produkujące tanie wyroby i zapewniające miejsca pracy w krajach 
rozwijających14 się lub partnerstwo podmiotów prywatnych i komunalnych 
dostarczające bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do internetu15.

W przemyśle farmaceutycznym modele te są wyodrębniane ze względu 
na przedmiot działania firmy, który może przyjąć postać modelu platformy lub 
modelu produktu. Model produktu polega na rozwijaniu potencjału pozwala-
jącego firmie na dostarczanie na rynek produktów finalnych. Większość firm 
stosujących ten model dysponuje potencjałem badawczym pozwalającym na 
rozwijanie własnych, innowacyjnych produktów oraz potencjałem produkcyj-
nym. Część opiera się na licencjach zakupionych od zewnętrznych zespo-
łów badawczych, skupia się natomiast na potencjale wytwórczym i marke-
tingowym.

Model platformy skupia się na dostarczaniu technologii, operuje więc 
w początkowych fazach łańcucha wartości. Przychody firmy pochodzą nie ze 
sprzedaży produktów, lecz opłat licencyjnych, przedpłat oraz opłat za usługi. 
Źródłem przychodów mogą być: aparatura badawcza, programy komputerowe, 
usługi laboratoryjne lub odczynniki. 

Model hybrydowy jest w tym ujęciu połączeniem modelu produktu oraz 
platformy. W istocie jest to model zawierający platformę technologiczną, 

13 S. Olsen, B. Galimidi, Managing Social and environmental impact: a new 
discipline for a new economy, „The Brown Journal of World Affairs” 2009, Vol. 15, 
Iss. 2.

14 Ch. Gradl, A. Krämer, F. Amadigi, Partner Selection for inclusive business 
Models: the case of casa Melhor, „Greener Management International” 2006, No. 56.

15 A. Christensen, ‘wi-Fi’ght them when you can join them? How the 
Philadelphia compromise May Have Saved Municipally-owned telecommunications 
Services, „Federal Communications Law Journal” 2006, Vol. 58, Iss. 3, s. 683–704, 
397–398.
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poszerzony o zdolność generowania strumienia produktów16. Model hybry-
dowy posiada pewne cechy łączące zalety obu modeli czystych. Pozwala on 
osiągnąć wysokie dochody jak model produktowy przy szybkim generowa-
niu przychodów, charakterystycznym dla modelu platformy. Pozwala osią-
gnąć próg rentowności szybciej niż model produktowy, jest jednak równie 
jak on ryzykowny.

W przemyśle komputerowym terminu tego użyła firma Dell and Gateway 
w odniesieniu do systemu produkcyjno-handlowego. W tym ujęciu hybrydowy 
model biznesu stanowi połączenie modelu handlu bezpośredniego (direct), 
którego zaletami są: produkcja na zamówienie, konfiguracja dopasowana do 
użytkownika oraz minimalizacja zapasów, z modelem handlu pośredniego 
(indirect), cechującym się sprawdzoną konfiguracją, wysokim poziomem 
serwisu oraz wsparciem technicznym dla użytkownika17. 

Do identyfikowania modeli biznesu stosowana jest często klasyfika-
cja obejmująca cztery podstawowe archetypy modeli: Twórca (creator), 
Dystrybutor (distributor), Właściciel – wydzierżawiający (lessor), Broker 
(broker)18. Modele te mają różne warianty w zależności od zasobów, którymi 
operuje przedsiębiorca. W sektorze oprogramowania używane są zasoby nie-
materialne, stąd modele przybierają specyficzną postać scharakteryzowaną 
w tabeli 1. 

Przedsiębiorstwa sektora programistycznego mogą w oparciu o podsta-
wowe typy tworzyć modele hybrydowe. Dwa takie typowe rozwiązania okre-
ślane są jako: oprogramowanie jako produkt (software as a product – SaaP) 
oraz oprogramowanie jako usługa (software as a service – SaaS)19. W modelu 
SaaP przedsiębiorstwo łączy działalność Wynalazcy oraz Właściciela dóbr 
intelektualnych. Użytkownik końcowy nabywa licencję do używa nia pro-

16 J. Fisken, J. Rutherford, business models and investment trends in the bio-
technology industry in europe: research and regulation, „Journal of Commercial 
Biotechnology” 2002, Vol. 8, Iss. 3. 

17 G. Lin, M. Ettl, S. Buckley, S. Bagchi, extended-enterprise supply-chain man-
agement at ibM Personal Systems Group and other divisions, „Interfaces” 2000, Vol. 
30, Iss. 1.

18 P. Weill, T.W. Malone, V.T. D’Urso, G. Herman, S. Woerner, do Some business Models 
Perform better than others? a Study of the 1000 largest uS Firms, MIT, Working Paper, 
6.05.2004.

19 K.M. Popp, Software industry…
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Tabela 1 

Typy modeli biznesu w sektorze programów komputerowych

typ modelu charakterystyka specyfika w sektorze it

Twórca 

Przetwarza zasoby 
w produkty. Operuje 

w zakresie projektowania 
i wytwarzania 

Autor (inventor) – tworzy kody źródłowe 
oprogramowania

Dystrybutor

Kupuje i odsprzedaje 
produkty. Operuje głównie 

w handlu hurtowym 
i detalicznym

Dystrybutor praw intelektualnych  
(iP distributor) – pośredniczy w sprzedaży 

oprogramowania, np. w formie instalowania 
programów w montowanym sprzęcie na 

zasadzie licencji OEM (original equipment 
manufacturer)

Właściciel

Dostarcza na zasadzie 
wynajmu dóbr rzeczowych, 
finansowych i materialnych 
wykorzystywanych przez 
operatorów. Nie wytwarza 

finalnego produktu

Właściciel dóbr intelektualnych  
(iP lessor) – udostępnia oprogramowanie 
użytkownikom końcowym na zasadzie 

licencji czasowej19.

Broker

Kojarzy stronę podażową 
z popytową. Nie nabywa 
(nawet przejściowo) na 

własność dóbr, które stanowią 
przedmiot obrotu

Broker dóbr intelektualnych  
(iP broker) – pośredniczy w relacjach 

między właścicielem i nabywcą 
oprogramowania20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K.M. Popp, Software industry busi-
ness Models, „IEEE Software”, July/August 2011.2021 

gramu, lecz nie posiada go na własność. W modelu SaaS klient nie otrzy-
muje fizycznego produktu, lecz uzyskuje do niego dostęp i prawo korzysta-
nia. Przykładem jest wyszukiwarka Google, której usługa udostępniana jest 
online, a klient nie posiada kopii tego oprogramowania. Firma korzystająca 
z modelu SaaS realizuje takie modele cząstkowe, jak: Autor oprogramowania, 
Właściciel praw intelektualnych, Właściciel zasobów rzeczowych (np. serwe-
rów). Podobnie jak w modelu SaaP również model SaaS obejmuje działalność 

20 Przykładem może być udostępnianie programu Statistica w formie corocznie odnawia-
nej licencji. 

21 W ten sposób działają np. wirtualne platformy pośredniczące w nabywaniu programów 
antywirusowych. Broker inicjuje transakcję i umożliwia pobranie oprogramowania ze swojej 
strony internetowej, lecz produkt właściwy (kod odblokowujący) nabywany jest bezpośrednio 
od producenta.
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w postaci Właściciel zasobów ludzkich (contractor) polegającą na zatrudnia-
niu informatyków oraz odsprzedawaniu ich usług serwisowych końcowym 
użytkownikom22. 

Istotną kwestią przy analizie modeli hybrydowych jest problem ochrony 
własności intelektualnej. Tradycyjny model zamknięty stosowany w sekto-
rach kreatywnych, zwłaszcza w sektorze oprogramowania komputerowego, 
czyli ochrona patentowa kodów źródłowych i pobieranie opłat licencyjnych 
za ich udostępnianie, zastępowany jest modelem otwartym (open source)23. 
W modelu tym kod źródłowy udostępniany jest bezpłatnie, co pozwala na roz-
wijanie oprogramowania przez innych uczestników rynku. 

Model otwarty posiada następujące zalety24:
1. Nowe idee mogą być rozwijane przez większą liczbę uczestników oraz 

w liczniejszych kontekstach niż przy rozwijaniu ich wyłącznie wewnątrz orga-
nizacji posiadających prawa ochronne. 

2. Ryzyko biznesowe i finansowe może być zmniejszone dzięki uczest-
nictwu większej liczby zewnętrznych podmiotów i większemu zasięgowi ryn-
kowemu uzyskanemu dzięki połączeniu sił.

3. Skomercjalizowanie koncepcji może być przyspieszone dzięki nakła-
dom partnerów oraz innych uczestników środowiska biznesowego w danym 
sektorze (ekosystemu).

W praktyce czysty model otwarty stosowany jest rzadko – częściej wyko-
rzystywane są modele hybrydowe, łączące dostęp zamknięty z otwartym. 
Kluczowe dla stratyfikacji tych modeli są relacje między otwartą a zamkniętą 
częścią modelu wyrażające się w dwóch kwestiach: 

 – udział rozwiązań opartych na otwartych zasobach w ogólnej ofercie 
rynkowej firmy, zwłaszcza pod względem produktów;

 – ich udział w źródłach przychodów.

22 Istotą wartości generowanej przez ten model dla klientów jest transformacja kosztów. 
Dla firmy IT zatrudnienie serwisantów stanowi koszt stały, a dla klienta opłata jest kosztem 
zmiennym. Klient ponosi wyższe koszty jednostkowe, ale unika wysokich stałych opłat nieza-
leżnych od zlecenia.

23 H.W. Chesbrough, why companies Should Have open business Models, „MIT Sloan 
Management Review” 2007, Vol. 48, No. 2.

24 K. Munsch, open model innovation, „Research – Technology Management”, May/June 
2009.
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Łącznie kwestie te decydują o stopniu hybrydyzacji modelu25.
Bonaccorsi i inni, prowadząc badania na próbie 146 przedsiębiorstw 

sektora programistycznego, stwierdzili, że na stopień hybrydyzacji wpływają 
cztery czynniki26: 

 – koszty przełączania (switching costs) – np. koszty zmiany plat-
formy systemowej wynikające z niekompatybilności oprogramowa-
nia. Skłonność do stosowania modelu zamkniętego jest tym wyższa, 
im wyższe są koszty przełączania (zarówno po stronie dostawcy, jak 
i odbiorców); 

 – efekt zamknięcia (lock-in effects) – związany z występowaniem de 
facto na rynku standardu zarówno po stronie podaży, jak i popytu – im 
wyższy, tym większy udział części zamkniętej;

 – ideologiczne zaangażowanie właścicieli firmy w ruch wolnego opro-
gramowania (open source) ma pozytywne znaczenie dla wyboru 
modelu otwartego;

 – efekty zaangażowania w aktualnie realizowany projekt społeczny 
oddziałują na decyzję o zakresie części otwartej, mają one nawet 
większy wpływ niż zaangażowanie ideologiczne. 

Z punktu widzenia dostępu do produktu wyróżnia się modele tradycyjne 
(closed model), modele otwarte (open model) lub ich kombinacje – modele 
hybrydowe (hybrid model). W przypadku modeli tradycyjnych dostęp do pro-
duktu jest uzależniony od wniesienia opłaty, przy modelach otwartych jest 
wolny, co nie zamyka producentowi (wydawcy) drogi do osiągania przycho-
dów z usług reklamowych. W modelach mieszanych producent udostępnia 
użytkownikom część produktów bezpłatnie, zaś pozostała część jest ofero-
wana komercyjnie. Mają tu miejsce dwa przypadki: bezpłatne oferowanie 
rdzenia produktu i pobieranie opłaty za rozszerzenia lub komercyjna sprze-
daż rdzenia i umożliwienie bezpłatnego korzystania z rozszerzeń27. 

25 A. Bonaccorsi, S. Giannangeli, C. Rossi, entry Strategies under competing Standards: 
Hybrid business Models in the open Source Software industry, „Management Science” 2006, 
Vol. 52, No. 7.

26 Tamże.
27 V.I. Soloviev, P.A. Kurochkin, A.V. Rendiuk, A.V. Zazuk, innovative business models 

in the media industry, „Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica” 2010, No. 12 (2).
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Możemy przyjąć, że podstawowe kryteria klasyfikacji MB w sektorach 
kreatywnych to:

a) przestrzeń rynkowa:
 – rynek tradycyjny
 – internet;

b) źródła przychodów:
 – płatność bezpośrednia za produkt,
 – usługi reklamowe;

c) dostęp do produktu:
 – zamknięty (tradycyjny),
 – otwarty,
 – hybrydowy z zamkniętym rdzeniem i otwartymi rozszerzeniami,
 – hybrydowy z otwartym rdzeniem i zamkniętymi rozszerzeniami. 

W odniesieniu do modeli biznesu w przemysłach kreatywnych szcze-
gólnie ważna jest treść mająca bardzo często charakter niematerialny, a więc 
łatwa przy dzisiejszych środkach technicznych do skopiowania i wykorzysta-
nia w zastosowaniach prywatnych, a nawet komercyjnych.

4. procesy innowacyjne w odniesieniu do modeli biznesu

Innowacje w zakresie modeli biznesowych zostały uznane za rozwiąza-
nia nieoparte na bazie naukowej i technologicznej28. W praktyce jednak można 
zaobserwować powstanie modeli, których realizacja możliwa była dzięki roz-
wojowi technologii, np. udostępnianie treści wideo (w tym filmów) w systemie 
VOD stało się możliwe dzięki technologii transmisji strumieniowej.

Dla K. Obłoja najważniejsze w procesie tworzenia innowacyjnych modeli 
biznesu jest ustalenie kluczowych dla danej działalności elementów składo-
wych modelu oraz zidentyfikowanie możliwych wariantów ukształtowania 
każdego z tych elementów. Można to określić jako przestrzeń topologiczną, 
w której każdy wymiar stanowi jedną ze zmiennych systemowych. 

28 I. Miles, L. Green, Hidden innovation in the creative industries, NESTA Research 
Report 2008, s. 17; M. Mackiewicz, B. Michorowska, A. Śliwka, analiza potrzeb i rozwoju 
przemysłów kreatywnych, ECORYS Polska, Warszawa, listopad 2009, s. 15.
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Identyfikacja modelu biznesu odbywa się poprzez wskazanie rozwiąza-
nia w odniesieniu do każdego z elementów konstytuujących model. W przy-
kładowej analizie modelu dla biznesu gastronomicznego autor wyodrębnił 
takie elementy, jak: kuchnia (rodzaj posiłków), lokalizacja, poziom cen, 
stopień standaryzacji spożycia, system opłat, typowy klient, zakres usługi, 
usługi dodatkowe. 

Pierwszym etapem procesu tworzenia innowacyjnego modelu biznesu 
jest zidentyfikowanie wszystkich zmiennych opisujących model, czyli wskaza-
nych wyżej elementów modelu. W tej fazie można dokonać innowacji poprzez 
dodanie nowych zmiennych lub przez wyeliminowanie dotychczasowych. 

Drugim etapem jest określenie wszystkich możliwych stanów każdej 
zmiennej. Należy przy tym wychodzić poza standardy, definiować na nowo 
potencjalnych nabywców i ich stosunek do oferty firmy29. 

Opracowanie nowego modelu biznesu ułatwia zadanie czterech pytań30:
1. Jakie zmienne można dodać do istniejącego modelu, aby stworzyć 

nowy model?
2. Jakie zmienne, będące fragmentem wszystkich dominujących modeli 

i traktowane jako rzecz oczywista i niezbędna, mogą być usunięte z nowego 
modelu?

3. Wartości których zmiennych można w nowym modelu istotnie 
zmniejszyć poniżej standardów branży?

4. Wartości których zmiennych można w nowym modelu zmienić lub 
zwiększyć, tak aby były znacząco powyżej standardów branży?

Warunkiem znalezienia innowacyjnego modelu jest prowadzenie analiz 
w sposób uporządkowany, ale twórczy.

A. Pateli oraz G. Giaglis opracowali koncepcję procesu tworzenia nowych 
modeli biznesu pod wpływem innowacji technologicznych. Proces ten prze-
biega w sześciu etapach podzielonych na trzy fazy31.

Faza I. „Zrozumienie”. Obejmuje jeden etap: 
1. Udokumentowanie obecnego modelu biznesu.

29 K. Obłój, tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 191–194.
30 Tamże, s. 197.
31 A.G. Pateli, G.M. Giaglis, technology innovation-induced business model change: 

a contingency approach, „Journal of Organizational Change Management”, Bradford 2005, 
Vol. 18, Iss. 2.
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Faza II. „Identyfikacja wpływu technologii”. Składa się z dwóch etapów: 
2. Oszacowanie wpływu innowacji technologicznych – określa rozwią-

zania narzucone strukturze aktualnego MB przez stosowane technologie.
3. Identyfikacja brakujących funkcji – należy tu określić brakujące 

kompetencje, aby zaplanować utworzenie właściwego partnerstwa.
Faza III. „Zmiana”. Obejmuje trzy etapy:
4. Definiowanie scenariuszy – etap ten dotyczy uwzględnienia zmian 

zachodzących w otoczeniu, ale też różnych wariantów działań w zakresie 
schematów współpracy i rozdzielenia odpowiedzialności pomiędzy uczestni-
ków nowego środowiska biznesowego. 

5. Określenie nowego modelu biznesu – zawarte są tu rozwiązania 
w odniesieniu do takich elementów, jak: zasięg rynku, model przychodów, prze-
pływy finansowe i informacyjne, cele biznesowe, podstawowe kompetencje. 

6. Ewaluacja wpływu zmian – oszacowanie wpływu transformowa-
nego MB na strukturę i dynamikę zainteresowanych rynków. 

Metoda stosuje podejście kontyngencyjne, wykorzystujące analizę 
porównawczą scenariuszy, opartą na czynnikach związanych z firmą oraz 
całym sektorem.

Według D.W. Mitchella i C. Bruckner Coles proces tworzenia inno-
wacyjnych modeli biznesu wymaga prowadzenia symultanicznych działań  
w czterech wymiarach32:

1. Rozpoznanie i optymalne zastosowanie aktualnego modelu – dostar-
czanie dóbr i usług w najlepszy możliwy sposób przez dokładne i pełne infor-
mowanie wszystkich interesariuszy o tym, co należy zrobić, aby dostarczać 
i otrzymywać główne korzyści.

2. Ustanowienie, zrozumienie i kierowanie się odpowiednią wizją inno-
wacyjnego modelu biznesu – zidentyfikowanie idealnych korzyści dostarcza-
nych wszystkim interesariuszom powinno być wskazówką dla rozwoju przy-
szłych generacji modelu biznesu w aspekcie ich ulepszeń, zmian i innowacji.

3. Projektowanie i testowanie potencjalnych ulepszeń, zmian i inno-
wacji modelu biznesu – sondowanie interesariuszy z uwagi na potencjalne 
rozwiązania oraz testowanie ich reakcji na nowe korzyści oraz różne formy 

32 D.W. Mitchell, C. Bruckner Coles, establishing a continuing business model innova-
tion process, „The Journal of Business Strategy” 2004, Vol. 25, Iss. 3, s. 43.
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dostarczania ich. Badanie efektywności koncepcji oraz ich zgodności z wizją 
innowacyjnego modelu.

4. Rozpoznanie oraz wdrożenie zmian i udoskonaleń w następnym 
modelu biznesu – określenie zarówno zestawu powiększonych korzyści dostar-
czanych interesariuszom w formie dóbr i usług, jak też sposobów dostarczania 
ich. Jest to możliwe, dopiero gdy trzeci etap (wymiar) tego procesu zacznie 
regularnie dostarczać zwiększonej użyteczności dzięki testom. 

Syntetyczne ujęcie procesów projektowania innowacyjnych modeli 
biznesu w sektorach kultury i mediów przedstawiono na rysunku 2.
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Wypada zauważyć, że ukształtowanie się nowego modelu biznesu nie musi 
być związane z zastosowaniem nowej treści czy nowej technologii, lecz może być 
skutkiem przekształcenia dotychczas stosowanych rozwiązań. Przekształcenia 
o charakterze czysto ekonomicznym, dotyczącym źródeł przychodów. Możemy 
wtedy mówić o innowacji autonomicznej. Przykładem może być zmiana modelu 
biznesu w zakresie kinematografii. Tradycyjny model biznesu, w którym przy-
chody i zyski generuje sprzedaż kopii filmu, zostaje zastąpiony przez model, 
w którym coraz większą rolę odgrywają przychody ze sprzedaży gadżetów, 
gier opartych na filmie czy praw do znaku towarowego i motywów graficznych. 
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Oczywiście i tutaj mieliśmy do czynienia z ukształtowaniem się modelu wyko-
rzystującego nowe technologie, gdy oprócz dystrybucji kinowej film oferowany 
jest na płytach DVD czy Blue-ray (dawniej kasety VHS) oraz sprzedawany 
stacjom telewizyjnym. Warto zauważyć, że już P. Drucker opisywał innowacje 
oparte na przekształceniach wartości dostarczanej klientom, a nie na technolo-
giach, choć nie nazywał tych rozwiązań modelami biznesu.

W przemyśle medialnym również można wskazać takie autonomiczne 
innowacje. Przykładem może być powstanie bezpłatnej prasy. W tradycyjnym 
modelu redakcje osiągały główne przychody ze sprzedaży czasopisma czytel-
nikom, a reklamy stanowiły uzupełnienie dochodu. W nowym modelu nabyw-
cami są reklamodawcy. Innowacja dotyczy więc źródła przychodów, gdyż doko-
nała się bez zmiany technologii i nie wymaga też znaczącej zmiany treści. Nowe 
proporcje przychodów objęły nie tylko czasopisma darmowe, ale też płatne33. 
Choć nie jest to zmiana tak radykalna, to jednak oznacza całkowicie nową filo-
zofię działania. W dotychczasowej klientem był czytelnik, który nabywał infor-
mację (i w pewnej proporcji treści rozrywkowe). W modelu opartym na wpły-
wach z reklamy klientem jest reklamodawca, który nabywa czas czytelnika 
a w dalszej kolejności jego skłonność do kupowania reklamowanych produk-
tów. W efekcie można dojść do przekonania, że sam czytelnik staje się towarem.

5. innowacyjne modele hybrydowe w sektorach kreatywnych

Modele hybrydowe są często stosowane w odniesieniu do gier interne-
towych. Przykładem modelu o bezpłatnym rdzeniu i płatnych rozszerzeniach 
jest gra internetowa Farm Ville firmy Zynga. Dostęp do gry jest darmowy, 
jednak pewne funkcjonalności, jak szybsze przechodzenie na wyższy poziom, 
powiększanie i modernizacja zasobów, wymagają opłat. Na zakup płatnych 
dodatków decyduje się tylko kilka procent graczy, lecz dało to firmie w 2010 r.  
597 mln dolarów przychodu i 90,6 mln dolarów zysku34.

Odwrotnie jest w odniesieniu do gier komputerowych tzw. pudełkowych, 
gdzie zasadniczy produkt jest sprzedawany, a dodatki można pobrać ze strony 
internetowej bezpłatnie. Rozwiązanie takie przyjęto np. wobec gry „Battlefield: 

33 Ph. Kotler i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 738–741.
34 V. Makarenko, wirtualny rolnik na giełdę, „Gazeta Wyborcza”, 5.07.2011. 
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Bad Company 2”. Rozszerzenia obejmują m.in. mapy do trybu „multiplayer” 
oraz darmowe uaktualnienie do wersji kolekcjonerskiej, która zawiera inne 
darmowe dodatki – nowe bronie i pojazdy. Kod do modułu sieciowego jest 
dodawany do każdego egzemplarza gry i przypisywany do konta gracza35.

Stosowanie modeli hybrydowych w mediach można przedstawić na przy-
kładzie prasy. Wielu wydawców używa modelu, w którym gazeta jest produk-
tem udostępnianym odpłatnie, również dostęp internetowy do treści numeru 
jest płatny (niektóre tytuły stosują wolny dostęp do bieżącego numeru i płatny 
do archiwum), natomiast różne dodatki, np. pliki multimedialne uzupełniające 
treść artykułów, są dostępne bezpłatnie.

Otwarte i zamknięte modele w sektorze kultury można zilustrować za 
pomocą serwisów księgarskich oferujących książki elektroniczne, tzw. e-booki.

Wśród polskich firm tego sektora można wyróżnić następujące rozwiązania:
 – serwis płatny, np. www.empik.com, 
 – model hybrydowy, www.ebook.pl, 
 – serwis bezpłatny, np. www.twojebook.net.

Obecnie przyjmuje się, że na zmonopolizowanym rynku zamknięte 
modele biznesu są mniej efektywne niż modele z zamkniętym rdzeniem, lecz 
otwartym rozszerzeniem. Jest to optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, 
których otwarte technologie nie mogą być użyte bez zakupienia modułu pod-
stawowego. Oznacza to też, że należy otworzyć wszystkie koncepcje i techno-
logie, które nie mogą funkcjonować bez dostępu do rdzenia36.

Warto zauważyć, że pionowe zróżnicowanie produktów wynikające 
z podzielenia produktu na rdzeń i rozszerzenie pełni odmienne funkcje 
w zależności od tego, czy wolny dostęp obejmuje rdzeń, czy rozszerzenie 
produktu. 

W odniesieniu do modelu otwartego rdzenia i zamkniętych rozszerzeń 
można zidentyfikować dwie funkcje:

 – ekonomiczną – generującą zysk, 
 – promocyjną – zwiększającą znajomość produktu wśród klientów 

i generującą zainteresowanie serwisem umożliwiające sprzedaż usług 
reklamowych. 

35 http://www.chip.pl/news/rozrywka/gry-akcji/2010/02/darmowe-dodatki-dla-fanow-
gry-bad-company-2 (19.09.2011).

36 V.I. Soloviev, P.A. Kurochkin, A.V. Rendiuk, A.V. Zazuk, innovative business models…



bogdan rogoda224

Funkcja ekonomiczna jest realizowana podobnie jak w modelu „telewi-
zji kablowej” B.H. Clarka. Udostępnianie produktu użytkownikom jest finan-
sowane z reklam. Źródłem przychodów są więc reklamodawcy oraz klienci 
z segmentu intensywnych użytkowników („premium”), kupujący rozszerzenia.

W przypadku otwartego rozszerzenia model gra przede wszystkim rolę 
ekonomiczną – zmniejsza barierę wejścia, podtrzymuje zainteresowanie pro-
duktem – wydłuża jego cykl życia na rynku. Przykładem może być samo-
chodowa nawigacja GPS, kupowana w komplecie obejmującym urządzenie 
oraz oprogramowanie (w tym mapę). Niektórzy producenci oferują bezpłatną, 
internetową aktualizację mapy w okresie dwóch lat od nabycia. Pozwala to 
uniknąć szybkiego zestarzenia się produktu, stanowi dla klienta rodzaj gwa-
rancji użyteczności produktu, a z punktu widzenia producenta nie generuje 
dodatkowych kosztów zmiennych. Koszty stałe nie wzrastają w stosunku do 
dystrybucji płatnej, a jeśli nie brać jej pod uwagę, to są nawet mniejsze, gdyż 
dystrybucja bezpłatna nie wymaga zakupu i integrowania systemu płatności. 

W takim przypadku jak dodatki do gier bezpłatne rozszerzenia pozwa-
lają wydłużyć okres atrakcyjności gry. Powstaje pytanie, jakie ma to znacze-
nie ekonomiczne, skoro pobrania dodatków nie dają firmie przychodów. Otóż 
sens tego działania wyraża się w zwiększeniu pierwotnego popytu dzięki 
wykorzystaniu segmentacji rynku. Jak wiadomo, podział rynku choćby na 
dwa segmenty i zastosowanie wobec nich zróżnicowanych cen pozwala na 
zwiększenie zysku (pod warunkiem rozseparowania segmentów). Niekiedy 
jednak rozseparowanie segmentów nie jest możliwe, pomimo istnienia kryte-
rium rozdzielenia. Dla przykładu, można zidentyfikować wśród korzystają-
cych z płatnego parkingu klientów biznesowych oraz osoby korzystające 
z restauracji czy innych atrakcji centrum. Z uwagi na pilność potrzeby 
i krótszy czas na szukanie miejsca klienci biznesowi będą skłonni za parking 
zapłacić więcej. Istnieją więc segmenty wydzielone ze względu na konkretne 
kryterium ekonomiczne, ale brak możliwości zastosowania tego kryterium.

Powstaje więc zjawisko w pewnym sensie odwrotne do różnicowania 
cen, choć przynoszące podobne skutki – zamiast eksponować różnice między 
segmentami i wykorzystywać odmienne funkcje popytu dla ustalenia zróż-
nicowanych cen, niweluje się różnice w funkcji popytu. Oczywiście musi się 
to odbyć w ten sposób, że funkcja popytu w jednym z segmentów przyjmuje 
wyższe wartości przy jednoczesnym braku dodatkowych kosztów zmiennych. 
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Opisane podejście ma następujące zalety:
 – uwzględnia segmentację rynku,
 – pozwala ominąć konieczność ustalenia kryterium wydzielenia seg-

mentów,
 – zapobiega arbitrażowi grożącemu przy różnicowaniu cen,
 – nie generuje kosztów zmiennych wpływających na modyfikację funk-

cji popytu.
Stawiamy więc hipotezę, że model hybrydowy z otwartym rozszerze-

niem może być alternatywą dla różnicowania cen w sytuacji, gdy nie można 
efektywnie rozdzielić segmentów rynku.

6. analiza funkcji hybrydowego modelu biznesu

Ustalenie, czy model hybrydowy z otwartym rozszerzeniem może być 
alternatywą dla różnicowania, zostanie przeprowadzone za pomocą porówna-
nia zysków możliwych do osiągnięcia w trzech sytuacjach:

a) oferowanie produktu sprzedawanego po cenie jednolitej niezależnie 
od segmentu,

b) oferowanie produktu sprzedawanego różnym segmentom rynku po 
różnych cenach, 

c) oferowanie po jednej cenie produktu podzielonego pionowo – części 
płatnej oraz części bezpłatnej, oferującej rozszerzone funkcjonalno-
ści.

Przyjmijmy, że rynek złożony jest z dwóch segmentów: 
a) segment I – nabywcy wrażliwi na cenę (względnie wysoka elastycz-

ność cenowa popytu), korzystający z produktu dość intensywnie 
i w dłuższym okresie, gdyż nie posiadają wystarczających środków 
do częstego zmieniania produktu, nie przywiązują dużej wagi do 
aktualnej mody;

b) segment II – nabywcy nastawieni na nowości, pretendujący do usta-
lania mody w swoim środowisku (trendsetterzy), korzystający z pro-
duktu intensywnie, ale w krótszym czasie.

Zakładamy, że ogół funkcjonalności produktu medialnego może być 
sprzedawany łącznie jako jeden produkt lub podzielony na dwa produkty 
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– produkt A (funkcjonalność podstawowa) oraz produkt B (funkcjonalność 
rozszerzona).

Popyt w segmencie I będzie wyrażony układem równań:

qA1 = a1 - b1pA1 - c(pB1 - s)
qB1 = (qA1 - e1pB1)c

gdzie:
a1, b1 – parametry liniowej funkcji popytu, w segmencie 1 na produkt A,
pA1 – cena produktu A w segmencie 1,
pB1 – cena produktu B w segmencie 1, 
c – współczynnik „przełączania”: gdy całość produktu sprzedawana jest 

łącznie c = 0, gdy wartość dzielona jest na dwa produkty c = 1,
e1 – współczynnik wpływu ceny produktu B na sprzedaż produktu 

A w segmencie I, 
s – cena graniczna produktu B, przy której jej wpływ na sprzedaż pro-

duktu A jest neutralny.
Popyt w segmencie II będzie wyrażony układem równań:

qA2 = a2 - b2pA2 
qB2 = (qA2 - e2pB2)c

gdzie:
a2, b2 – parametry liniowej funkcji popytu, w segmencie 2 na produkt A, 
pA2 – cena produktu A w segmencie 2,
pB2 – cena produktu B w segmencie 2,
c – współczynnik „przełączania” – jak dla segmentu I, 
e2 – współczynnik wpływu ceny produktu B na sprzedaż produktu 

A w segmencie II. 
W analizie przyjmujemy następujące założenia:
1.  Wpływ ceny produktu drugiego na sprzedaż produktu pierwszego 

(wyrażony współczynnikiem e) jest ujemny, gdyż zachodzi tu zjawisko dóbr 
komplementarnych. Im niższa cena dobra uzupełniającego, tym wyższy popyt 
na dobro pierwszego rzędu. 

2.  Współczynnik s wyraża pewną cenę graniczną dobra uzupełniają-
cego (produkt B), przy której jej wpływ na sprzedaż jest neutralny. Wzrost tej 
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ceny powoduje spadek popytu na produkt A, natomiast jej spadek powoduje 
wzrost popytu.

3. W odniesieniu do segmentu II przyjmujemy dla uproszczenia 
(zmniejszenia liczby współczynników), że cena produktu uzupełniającego (B) 
nie wpływa na sprzedaż produktu A. Jest to uzasadnione dzięki generalnemu 
założeniu, że wpływ ten jest w segmencie I znacznie wyższy.

W dalszej analizie posłużymy się następującymi przykładowymi warto-
ściami liczbowymi parametrów:

a1 = 25,
b1 = 2,5, 
c – współczynnik „przełączania”: gdy całość produktu sprzedawana jest 

łącznie c = 0, gdy wartość dzielona jest na dwa produkty c = 1,
e1 = 1,
e2 = 1, 
s = 2,525, 
s – cena graniczna produktu B, przy której jej wpływ na sprzedaż pro-

duktu A jest neutralny.
Koszty zmienne jednostkowe (równoznaczne tu z kosztami krańcowymi) 

wynoszą k = 0,1.

Wykonamy teraz porównanie zysku w przedstawionych trzech sytuacjach. 
1. Oferowanie produktu pojedynczego (obejmującego całość funkcjonalności) 
i stosowanie ceny jednolitej

Parametr c przyjmuje wartość 0, więc funkcje popytu w segmencie 
I mają postać:

qA1 = 25 - 2,5pA1

qB1 = 0
a w segmencie II postać:

qA2 = 45 - 2pA2 

qB2 = 0.
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Funkcje popytu na całościowy produkt w segmentach I i II dane są 
wzorami:

q1 = 25 - 2,5p1 
q2 = 45 - 2p2

gdzie:
q1, q2 – wielkość zapotrzebowania w segmentach s1, s2 (równoważna tu 

z wielkością sprzedaży),
p1, p2 – cena sprzedaży w segmentach I i II.

Ponieważ w obu segmentach sprzedajemy jeden produkt po tej samej 
cenie, więc funkcja łącznego popytu przyjmie wartość:

q = 70 - 4,5p   dla p [ ]10;0∈p  [0,10]
q = 45 - 2p  dla p ( ]25;10∈p  (10;25]

Zysk (G) będzie obliczony jako:

G = R - K

gdzie:

R = pq
K = kq

Zysk będzie więc równy:

G = (70 - 4,5p)p - (70 - 4,5p)k dla p [ ]10;0∈p  [0,10]
G = (45 - 2p)p - (45 - 2p)k  dla p ( ]25;10∈p  (10;25]

Dla p < 10 otrzymujemy:

G = 70p - 4,5p2 - 7

Zysk jest maksymalny, gdy koszty krańcowe zrównują się z przycho-
dami krańcowymi, a więc gdy pochodna zysku względem ceny przyjmuje 
wartość zero37:

0=
p
G
δ
δ

37 H. Simon, zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 156.
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tak więc:
      

70,45 - 9pp
p
G 945,70 −=
δ
δ

Po podstawieniu:

70,45 - 9p = 0

Czyli cena optymalna:

p = 7,83 dla przedziału p [ ]10;0∈p  [0,10]

Obliczona w ten sam sposób cena optymalna dla przedziału p ( ]25;10∈p  (10;25]
wynosi

p = 11,3.

Przy cenie jednolitej 7,83 sprzedaż q przyjmuje wartość 34,76 szt., 
a zysk wynosi 268,83. Dla ceny 11,3 sprzedaż wynosi 22,4, a zysk = 250,88. 
W związku z tym optymalna cena jednolita wynosi p = 7,83.

2. Oferowanie produktu pojedynczego (obejmującego całość funkcjonalności) 
i stosowanie cen różnych dla segmentów I i II

Parametr c również przyjmuje wartość 0. 
Funkcje popytu na całościowy produkt w segmentach I i II dane są 

wzorami:

q1 = 25 - 2,5p1 
q2 = 45 - 2p2

Zysk (G) będzie obliczony jako:

G = (25 - 2,5p1)p1 - (25 - 2,5p1)k + (45 - 2p2)p2 - (45 - 2p2)k

Po przekształceniach:

G = 25 p1 - 2,5p1
2 70k + 2,5p1k + 45p2 - 2p2

2 + 2p2k

Ponieważ w modelu występują zależności popytu od cen p1 i p2, więc 
znalezienie optimum funkcji zysku będzie wymagało obliczenia pochodnych  
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cząstkowych dla obu tych cen. Zysk będzie maksymalny, gdy pochodne cząst-
kowe zysku względem cen przyjmą wartość zero:

0
1

=
∂
∂
p
G

 
oraz 0

2

=
∂
∂
p
G

Pochodne cząstkowe przyjmują wartości:

Warunki dla maksimum to:

25,25 - 5p1 = 0
45,2 - 4p2 = 0

Po obliczeniach:

p1 = 5,05
p2 = 11,3

Łączny zysk z obu segmentów wynosi:

G = 61,25 + 250,88 = 312,14

Porównanie wariantów ceny jednolitej z cenami zróżnicowanymi przed-
stawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Funkcje popytu i ceny optymalne przy oferowaniu jednego produktu 

Źródło: opracowanie własne. 
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3. Model hybrydowy – oferowanie produktu podzielonego

W tym wariancie produkt zostaje podzielony na funkcjonalności A i B, 
przy czym produkt B (rozszerzenie) udostępniany jest bezpłatnie. Koszty 
zmienne jednostkowe pozostają na poziomie k = 0,1 i obejmują wytworzenie 
ogółu funkcjonalności.

Dla c = 1 i pB1 = pB2 = 0 funkcje popytu przyjmują wartości:

qA1 = 25 - 2,5pA1 - 1 (0 - 2,525s)
qB1 = (qA1 - 1 × 0) × 1

qA2 = 45 - 2pA2 
qB2 = (qA2 - 1 × 0) × 1

Przyjęty współczynnik s = 2,525 stanowi ½ ceny optymalnej produktu 
jednolitego dla segmentu I.

Po przekształceniach:

qA1 = 27,525 - 2,5pA1

qB1 = qA1

qA2 = 45 - 2pA2 
qB2 = qA2

Podzielony produkt sprzedawany jest w obu segmentach na jednako-
wych warunkach, stąd można zastosować łączną funkcję popytu dla produktu 
odpłatnego:

q* = 72,5 - 4,5p

Obliczenia analogiczne jak dla wariantu I pozwalają wyliczyć cenę 
optymalną:

p0
* = 8,11.

Zmianę funkcji popytu oraz ceny ilustruje rysunek 4.
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Rysunek 4.  Zmiana ceny optymalnej w modelu hybrydowym

Źródło:  opracowanie własne.

Podział produktu i wydzielenie wartości wyżej ocenianej w segmencie I  
prowadzi do zwiększenia funkcji popytu i wzrostu ceny optymalnej. Łączna 
sprzedaż q* wynosi 36,02, a zysk G* = 288,4. Dla produktu niepodzielonego i ceny 
jednolitej zysk ten wynosił 268,8, model hybrydowy przynosi więc korzyści.

podsumowanie

Sektory kreatywne są bardzo perspektywicznym obszarem dla tworze-
nia innowacyjnych modeli biznesu z uwagi na dużą wagę praw własności inte-
lektualnej w tworzeniu wartości dodanej. Produkty przemysłów kreatywnych 
(a należy w tej kategorii zamieścić i usługi) cechują się niskim udziałem 
kosztów materialnych, więc w wielu przypadkach koszty krańcowe ich 
wytworzenia będą równe lub zbliżone do zera. Ponadto produkty te podatne 
są na podział (użyteczności i towarzyszących ich wytworzeniu kosztów) 
umożliwiający dostarczanie pewnych funkcjonalności bez kosztów zmien-
nych. W związku z tym możliwe jest wykorzystywanie modeli hybrydowych, 
w tym modeli z otwartym rozszerzeniem, dających korzyści ekonomiczne 
w postaci zwiększonego zysku w stosunku do modeli operujących pojedyn-
czymi produktami zamkniętymi.
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Korzyści te nie są tak duże jak w przypadku różnicowania cen, lecz 
modele hybrydowe mogą być stosowane tam, gdzie różnicowanie cen jest 
trudne lub niewykonalne. 

W analizowanym przykładzie wzrost zysku osiąganego w modelu hybry-
dowym w stosunku do ceny jednolitej na produkt niepodzielony stanowi 
7,46%. Jest to mniej niż korzyść z różnicowania stanowiąca 16,4%, lecz różni-
cowanie może być niemożliwe do zrealizowania z uwagi na trudność rozdzie-
lenia segmentów. W tej sytuacji nie będzie można wyegzekwować wyższej 
ceny od jednego z nich. W przypadku modelu hybrydowego następuje auto-
segmentacja i jedna z grup wyżej ocenia dostęp do bezpłatnych rozszerzeń. 
Powoduje to wzrost ceny możliwej do zrealizowania w tym segmencie, a jed-
nocześnie nie zakłóca sprzedaży w drugim z segmentów, gdyż cena opty-
malna dla niego jest i tak wyższa od jednolitej, więc popyt nie spada.

Oprócz korzyści finansowych stosowanie modeli hybrydowych przynosi 
korzyści promocyjne i wizerunkowe, podnosi świadomość oferty na rynku 
i generuje wzrost popytu w przyszłości. 

Modele hybrydowe wykorzystywane są głównie w takich sektorach, jak 
oprogramowanie, gry komputerowe, serwisy informacyjne, udostępnianie 
filmów i muzyki. Duże perspektywy ich rozwoju można dostrzec w odnie-
sieniu do innej oferty kulturalnej, np. usług wystawienniczych – muzeów 
i galerii, wydawnictw książkowych oraz teatrów. Rozwój modeli biznesowych 
w tych obszarach będzie związany z procesem cyfryzacji treści i jej przekazu.
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summary

The creative sectors play an important role both economic and social, providing 
innovative solutions used in different areas of economy. The object of this paper are 
hybrid business models used in the creative industries. Taking into account the way 
of product offering, these models are divided into open, closed or hybrid - using both 
approaches. The main aim of this paper is economic analysis of hybrid models com-
bining open the and closed access to product and services. These models are applied 
for example in software, internet online services, press publishing houses, news servi-
ces, selling e-books, music’s and movie’s services. Hybrid models with open core and 
closed extensions generate revenues from advertisements and sale for “premium” 
sector. They also give promotion advantages connected with wider product knowing 
on the market. Models with closed core and open extensions giving increase demand 
on “budget” segment and allow longer product exploitation. These models provide 
increase of profit in relation to sales of general product after uniform price. They can 
be an alternative to price discrimination in case when effective partition of buyers 
and receiving differential prices are not possible. 
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Współczesna literatura omawiająca zagadnienia związane z innowacyj-
nością i rozwojem przedsiębiorstw podkreśla znaczenie modeli biznesu. 
Określają one sposób, w jaki firma wykorzystuje swoje zasoby i kompetencje 
warunkujące pozycję rynkową i rozwój przedsiębiorstwa. Samo opracowanie 
przez firmę innowacyjnego rozwiązania nie gwarantuje sukcesu, jeżeli nie 
będzie ona miała odpowiednio dostosowanej sieci partnerów, kanałów dystry-
bucji, zasobów, kluczowych działań, oferty, relacji z klientami, segmentów 
klientów, a także struktury kosztów i dochodów.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznych zagadnień 
związanych z innowacyjnością firm w ujęciu modeli biznesu oraz zaprezen-
towanie studium przypadków firm budowlanych opracowanych w oparciu 
o badanie jakościowe przeprowadzone w ramach projektu „Transfer wiedzy 
w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.
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1. istota modeli biznesu

Współczesna literatura, zwłaszcza amerykańska, omawiająca zagadnie-
nia związane z innowacyjnością i rozwojem przedsiębiorstwa podkreśla zna-
czenie modeli biznesu, które – określając sposób, w jaki firma wykorzystuje 
swoje zasoby i kompetencje – wpływają na pozycję rynkową i rozwój przed-
siębiorstwa. Model biznesu może zatem posłużyć do opisania firmy, dla której 
samo opracowanie innowacyjnego rozwiązania nie gwarantuje sukcesu, jeżeli 
nie będzie ona miała odpowiednio dostosowanej sieci partnerów, kanałów 
dystrybucji, zasobów, kluczowych działań, oferty, relacji z klientami, seg-
mentów klientów, a także struktury kosztów i dochodów. Stany Zjednoczone 
Ameryki jako jedne z pierwszych dostrzegły rolę modeli biznesu i decyzją 
Sądu Najwyższego z 1988 r. możliwe jest na terenie USA patentowanie metod 
biznesowych (zgodnie z amerykańskim prawem patentowym). 

Coraz częstsze odwoływanie się do kwestii modeli biznesu wynika z moż-
liwości, jakie niosą za sobą nowoczesne technologie. Wykorzystywanie technolo-
gii informatycznych i telekomunikacyjnych w firmach stworzyło między innymi 
nowe kanały dystrybucji i nowe formy relacji z klientami oraz wpłynęło na 
sposób funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, a także całych branż i gospoda-
rek. Dlatego wielu autorów poświęca swoją uwagę modelom internetowym, tzw. 
e-business models. Popularność stosowania internetowych modeli biznesu przy-
czyniła się do ponownego zainteresowania uniwersalnymi modelami biznesu 
jako koncepcji opisujących logikę funkcjonowania organizacji gospodarczych.

Według definicji Osterwaldera i Pigneura model biznesu to narzędzie  
koncepcyjne zawierające zestaw elementów i ich powiązań, pozwalające na  
scharakteryzowanie logiki biznesu konkretnej firmy. Każda firma posiada  
charakterystyczny dla siebie model biznesu, który warunkuje sposób, w jaki 
przedsiębiorstwo tworzy, dostarcza i akumuluje wartość oraz generuje dochód1.

Osterwalder i Pigneur zaproponowali uniwersalną strukturę modelu 
biznesu2, przy wykorzystaniu której możliwe jest scharakteryzowanie logiki 
funkcjonowania każdej organizacji, niezależnie od jej specyfiki czy tez 
branży, w jakiej działa. Struktura Osterwaldera i Pigneura została przedsta-
wiona w tabeli 1.

1 A. Osterwalder, Y. Pigneur, business Model Generation, Wiley 2010, s. 14.
2 Więcej: tamże.
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Rzetelne przeanalizowanie przedsiębiorstwa pod kątem jego modelu 
biznesu wymaga dokładnego opisania poszczególnych elementów wchodzą-
cych w skład jego struktury. Zatem przy analizie sieci partnerów powinny być 
brane pod uwagę następujące kwestie:

 – optymalizacja i ekonomia skali,
 – redukcja ryzyka i niepewności,
 – przejęcie zasobów i działań.

Tabela 1

Struktura modeli biznesu według Osterwaldera i Pigneura

Sieć partnerów

Kluczowe 
działania Oferta 

Wartość dla 
klienta

Relacje 
z klientami Segmenty 

klientówKluczowe 
zasoby

Kanały 
dystrybucji

Struktura kosztów Struktura dochodów

Źródło:  A. Osterwalder, Y. Pigneur, business Model…, s. 18–19.

Do przedstawienia kluczowych działań firmy należy określić, czy ich 
charakter jest związany z produkcją, rozwiązywaniem problemów lub stwo-
rzeniem sieci albo platformy.

Określając kluczowe zasoby organizacji, konieczne jest sprecyzowanie, 
czy są to zasoby materialne, intelektualne, ludzkie czy finansowe.

Z kolei prezentując ofertę firmy, należy wziąć pod uwagę, czy związane 
są z nią następujące zagadnienia: nowość, wydajność, kastomizacja, wartość 
estetyczna i jakość designu, marka, cena, obniżka kosztów, redukcja ryzyka, 
dostępność, użyteczność.

Informacje na temat relacji z klientami można odnieść do obsługi klienta, 
zindywidualizowanej obsługi klienta, samoobsługi, zautomatyzowanej obsługi 
wspólnoty klientów lub też wiodących klientów i współtworzenia produktu/
usługi. Dokładna charakterystyka klientów powinna również dotyczyć kwestii: 
rynku masowego, niszy rynkowej, segmentu rynkowego, rynku wielostronnego.
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Struktura kosztów dotyczy głównych źródeł kosztów generowanych 
przez organizację, która może być stymulowana przez koszty, stymulowana 
przez wartość, koszty stałe, koszty zmienne, ekonomię skali bądź ekonomię 
zasięgu.

Analogicznie, struktura dochodów dotyczy głównych strumieni zysków, 
które mogą wynikać ze sprzedaży produktu/usługi, opłaty za użytkowanie, 
subskrypcji, wypożyczenia/ wynajmu/ leasingu, licencji, opłata za pośrednic-
two lub reklamy3.

Z kolei Slywotzky, Morrison oraz Andelman4 podkreślają, że dla modeli 
biznesu istotne znaczenie mają powiązania między:

 – klientami przedsiębiorstwa,
 – sposobami przechwytywania wartości dla nabywców,
 – sposobami różnicowania oferty i kontroli strategicznej,
 – ofertą przedsiębiorstwa oraz zakresem działań realizowanych, zleca-

nych i kontrolowanych przez to przedsiębiorstwo5.
Odmienne podejście do modeli biznesu proponują Chesbrough 

i Rosenbloom6, według których modele biznesu determinują decyzje 
w zakresie:

a) ustalania wartości dla nabywcy, którą przedsiębiorstwo oferuje lub 
powinno oferować (analiza problemu nabywcy, określenie oferowane-
go produktu rozwiązującego ten problem, ustalenie struktury oferty, 
identyfikacja wartości produktu z punktu widzenia nabywcy);

b) identyfikacji docelowego segmentu lub segmentów rynku (do któ-
rych adresowana jest oferta) oraz określenie sposobów generowania 
przychodów w tym segmencie lub segmentach;

c) określenia struktury łańcucha tworzenia wartości, wymaganej dla 
wytworzenia i dostarczenia danej oferty, identyfikacja zasobów (fir-
my i kooperujących partnerów) niezbędnych do zapewnienia spraw-

3 Więcej: A. Osterwalder, Y. Pigneur, business Model…, s. 20–41.
4 A.J. Slywotzky, D.J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku. Strategiczne modele 

działalności, PWE, Warszawa 2000.
5 T. Gołębiowski, T.M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele biznesu 

polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008, s. 28.
6 H. Chesbrough, R.S. Rosenbloom, the role of the business Model in capturing 

Value from innovation: evidence from Xerox corporation’s technology Spinn-off companies, 
„Industrial and Corporate Change” 2002, No. 3.
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ności działania w ramach łańcucha wartości oraz określenia miejsca 
przedsiębiorstwa w tym łańcuchu (zakresu działań przedsiębiorstwa 
i jego pozycji w relacjach z partnerami w łańcuchu;

d) określenia struktury kosztów, źródeł zysku, oszacowania poziomu 
potencjalnej rentowności danej oferty (przy danym profilu działal-
ności, tj. przy oferowanej wartości dla nabywców i określonej struk-
turze łańcucha wartości);

e) określenia pozycji przedsiębiorstwa w ramach sieci tworzącej war-
tość dla końcowych nabywców (value network) łączącej dostawców 
i nabywców, łącznie z identyfikacją dostawców komplementarnych 
i konkurentów, a także zdefiniowanie relacji w ramach sieci i okre-
ślenie pozycji przedsiębiorstwa w sieci, która umożliwia zawłasz-
czanie części wartości (osiąganie akceptowanej marży zysku);

f) sformułowania strategii konkurowania, zapewniającej uzyskanie 
i utrzymanie przewagi nad rywalami7.

Różnorodne podejścia autorów do koncepcji modeli biznesu sprawiają, 
że trudno jednoznacznie wskazać te czynniki, które w największym stopniu 
kształtują logikę funkcjonowania firm. Niemniej jednak modele biznesu sta-
nowią ważne narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji. Precyzyjne zapre-
zentowanie elementów struktury modelu biznesu oraz zobrazowanie logiki 
działania przedsiębiorstwa stanowi podstawę określania strategicznych kie-
runków organizacji. Co więcej, stanowiąc nieskomplikowane narzędzie, 
pozwala na szybkie przetestowanie planowanych zmian.

2. typy modeli biznesu

Różnorodność podejść autorów zajmujących się problematyką 
modeli biznesu, a także duża popularność modeli e-biznesowych spra-
wiają, że w literaturze przedmiotu spotkać można wiele klasyfikacji 
typów modeli biznesu. Na potrzeby niniejszej analizy wybrano przykła-
dowe klasyfikacje reprezentujące typy uniwersalne, a więc takie, które 
mogą znaleźć zastosowanie w każdej branży, w tym w branży budowlanej. 

7 T. Gołębiowski, T.M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele biznesu…, s. 29–30.
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Klasyfikacja według Slywotzky’ego, Morrisona oraz Andelmana zakłada 
typy modeli biznesu, które determinowane są przez generowanie zysku przez 
przedsiębiorstwo:

1. Model zysku dzięki rozwiązaniom dla klienta – przedsiębiorstwo 
ponosi duże nakłady początkowe, by dostosować swoje produkty do specy-
ficznych wymagań klienta.

2. Model zysku z piramidy wyrobów – przedsiębiorstwo oferuje na 
rynku szeroki asortyment produktów danej kategorii, lecz czerpie zysk 
głównie z niewielkiej liczby produktów o wysokiej cenie. Produkty o niższej 
cenie i dużym wolumenie ograniczają wejścia konkurentów na rynek danej 
kategorii produktów.

3. Model zysku wieloelementowego – przedsiębiorstwo działa w dzie-
dzinie, w której istnieje kilka wariantów systemu produkcji i dystrybucji 
o różnej rentowności, dążąc do czerpania zysku ze zwiększania udziałów 
w systemach produkcji o największej rentowności.

4. Model zysku z „łącznicy” – przedsiębiorstwo działa na rynku o dużej 
ilości podmiotów działających po stronie popytu i podaży, dlatego dąży do 
generowania zysków, oferując usługę kojarzenia stron.

5. Model zysku zależnego od czasu – realizowany przez przedsiębiorstwa 
innowacyjne, które zorientowane są na osiąganie zysku wynikającego z wpro-
wadzania nowości na początkowym etapie cyklu życia produktu na rynku.

6. Model zysku z superprodukcji – przedsiębiorstwa funkcjonujące 
w branżach, w których obserwuje się wysokie koszty badawczo-rozwojowe 
związane z wprowadzeniem produktu na rynek, a relatywnie niskie koszty 
krańcowe, dlatego zysk generowany jest poprzez maksymalizację wolumenu 
sprzedaży (np. branża farmaceutyczna).

7. Model mnożnika zysków – stosują przedsiębiorstwa, które dążą do 
zwielokrotniania zysku z danego produktu, znaku towarowego, wzoru użyt-
kowego itp. Poprzez sprzedaż produktu w różnych wersjach.

8. Model zysku ze specjalizacji – generowanie zysku w wyniku wyspe-
cjalizowanej działalności przedsiębiorstwa w określonym obszarze. 

9. Model zysku z istniejącej bazy użytkowników – przedsiębiorstwo 
tworzy liczną grupę użytkowników swoich produktów, którym oferuje ozna-
czone swoją marką produkty eksploatacyjne lub uzupełniające (np. produ-
cenci kopiarek).
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10. Model zysku z ustalenia standardu – przedsiębiorstwo osiąga zysk 
dzięki ustanowieniu i upowszechnieniu standardu, który zostaje przyjęty 
zarówno przez nabywców, jak i konkurentów w danej branży.

11. Model zysku przedsiębiorcy. 
12. Model zysku z marki.
13. Model zysku z produktu specjalistycznego.
14. Model zysku z przywództwa na skalę lokalną.
15. Model zysku ze skali transakcji.
16. Model zysku z pozycji w łańcuchu wartości.
17. Model zysku cykliczny.
18. Model zysku posprzedażnego.
19. Model zysku z nowych wyrobów.
20. Model zysku ze względnego udziału w rynku.
21. Model zysku z krzywej doświadczenia.
22. Model zysku z niskich kosztów działalności8.
Z kolei Malone, Weill oraz inni9 zaproponowali typy modeli biznesu 

w oparciu o kryterium zaangażowanych zasobów w przedsiębiorstwie oraz 
kwestię, co i w jaki sposób jest udostępniane (prawo własności, prawa użytko-
wania, pośrednictwo). Wyróżnili cztery główne modele biznesu i ich warianty:

1. Kreatorzy – nabywają surowce i komponenty od dostawców, wytwa-
rzają projektowane przez siebie produkty oraz sprzedają nabywcom. W modelu 
tym występuje głównie przeniesienie prawa własności. 

2. Dystrybutorzy – nabywają produkty w celu ich sprzedania, przy 
czym zazwyczaj tworzą wartość dodaną (np. transport, pakowanie itp.) 

3. Zarządcy – udostępniają w określonym czasie prawa do użytkowa-
nia określonych zasobów, niebędących ich zasobami. 

4. Brokerzy – ułatwiają sprzedaż, kojarząc nabywców i dostawców, lecz 
nie przejmują własności sprzedawanych produktów10.

8 Więcej: T. Gołębiowski, T.M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele 
biznesu…, s. 41–42.

9 T.W. Malone, P. Weill i in., do some business Models Perform better than others? 
a study of the largest Firm, MIT Working Paper 6215-06, May 2004.

10 Więcej: T. Gołębiowski, T.M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele 
biznesu…, s. 46–48.
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Osterwalder i Pigneur11 wymieniają pięć typów modeli biznesu, które 
wyróżniają się podobnymi cechami struktury modelu biznesu:

 – model rozłączny,
 – model długiego ogona,
 – model wieloplatformowy,
 – FREE,
 – otwarty model biznesu.

Rozłączny model biznesu charakteryzuje przede wszystkim korporacje, 
które rozdzielają prowadzenie trzech typów biznesu: obsługi klienta, innowa-
cyjnych produktów i infrastruktury (typowe dla sektora private banking)12.

Model długiego ogona jest typowy dla tych przedsiębiorstw, które oferują 
niszowe produkty. Zyski generowane są właśnie dzięki sprzedaży dużej liczby 
niszowych produktów (przykładem może być sklep internetowy amazon.
com). Marża nie jest tak wysoka jak w przypadku bestsellerów, jednak liczba 
sprzedanych produktów decyduje o sukcesie13.

Model wieloplatformowy dotyczy przede wszystkim tych przedsię-
biorstw, które czerpią zyski z kojarzenia grup klientów, korzystając często 
z tzw. efektu sieci14. Przykładem modelu wieloplatformowego jest chociażby 
Visa i allegro. 

Model biznesu typu FREE charakteryzuje te przedsiębiorstwa, które 
potrafią czerpać zyski z oferowania darmowych produktów. Dzieje się tak, 
kiedy koszty darmowego produktu są finansowane przez inne, odpłatne pro-
dukty lub przez inny segment klientów. Przykładem może być darmowa 
gazeta Metro, Google, Skype15.

Z kolei otwarty model biznesu oznacza dla przedsiębiorstwa nieustanne 
kooperowanie z zewnętrznymi parterami w procesie kreowania i generowania 
wartości16. Przykładem jest firma Procter & Gamble, która mimo iż zatrud-
nia wielu badaczy, postanowiła generować 50% innowacyjnych produktów, 
korzystając ze współpracy z partnerami zewnętrznymi.

11 A. Osterwalder, Y. Pigneur, business Model…, s. 56–108.
12 Tamże, s. 57.
13 Tamże, s. 67.
14 Tamże, s. 77.
15 Tamże, s. 89.
16 Tamże, s. 109.
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3. Model biznesu a innowacyjność firmy

Przedstawione we wcześniejszym podrozdziale niektóre typy modeli 
biznesu podkreślają rolę innowacji jako istotnego czynnika kształtującego 
logikę funkcjonowania firmy. Dla przykładu, w zaproponowanym przez 
Slywotzky’ego, Morrisona oraz Andelmana modelu zysku zależnego od 
czasu innowator generuje zysk dzięki wprowadzaniu nowości na początko-
wym etapie cyklu życia produktu na rynku. Sytuacja ta umożliwia bowiem 
ustalenie wysokiej marży do momentu, kiedy konkurenci naśladowcy wpro-
wadzą podobną innowację.

Malone, Weill i inni wymieniają w typach modeli kreatorów, a więc tych, 
którzy tworzą produkty, często innowacyjne, i sprzedają je innym. Wymieniają 
podtyp wynalazcy, który tworzy i sprzedaje zasoby niematerialne. 

Jednak w żadnej z przedstawionych klasyfikacji innowacja nie była 
traktowana jako główne kryterium umożliwiające rozpoznanie konkretnego 
modelu biznesu. Takie kryterium przyjęli Chesbrough i Rosenbloom17, którzy 
zauważyli, że model biznesu obrazuje przekształcenie innowacji w wartość 
ekonomiczną. Podkreślili, że poprzez model biznesu możliwe jest zobrazo-
wanie sposobu, w jaki przedsiębiorstwo rywalizuje z konkurencją i tworzy 
wartość dla klientów, oraz wskazanie miejsca w łańcuchu wartości.

Zatem biorąc pod uwagę kryterium przekształcania innowacji w wartość 
ekonomiczną, Chesbrough i Rosenbloom wymieniają sześć typów modeli18:

1. Przedsiębiorstwo sprzedaje takie same produkty jak konkurenci oraz 
konkurują ceną i dostępnością; nie dysponuje zasobami lub nie jest skłonne 
kreować lub pozyskiwać innowacje.

2. Przedsiębiorstwo różnicuje swoje produkty w stosunku do produk-
tów konkurencyjnych, lecz innowacje wdrażane są ad hoc, a strategia raczej 
ma charakter reaktywny niż planowany.

3. Przedsiębiorstwo różnicuje swoje produkty w stosunku do produk-
tów konkurencyjnych, a innowacje są planowane.

4. Przedsiębiorstwo jest otwarte na zewnętrzne innowacje i selektyw-
nie inkorporuje je do swoich wewnętrznych operacji.

17 H. Chesbrough, R.S. Rosenbloom, the role of the business Model…
18 T. Gołębiowski, T.M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele biznesu…, 

s. 45–46.
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5. Przedsiębiorstwo integruje dostawców i nabywców w procesie kre-
owania innowacji, bada łańcuch dostaw, poszukując technologicznych możli-
wości obniżenia kosztów, a także analizując nabywców, identyfikuje ich nieza-
spokojone potrzeby w celu kreowania innowacji.

6. Przedsiębiorstwo integruje dostawców i nabywców w procesie kre-
owania innowacji, bada łańcuch dostaw, poszukując technologicznych możli-
wości obniżenia kosztów, a także analizuje nabywców w celu zidentyfikowania 
niezaspokojonych potrzeb; inicjuje przepływ innowacji między poszczególnymi 
strukturami przedsiębiorstwa (innowacje mogą dotyczyć także modelu biznesu 
przedsiębiorstwa).

Klasyfikacja modeli biznesu zaproponowana przez Chesbrougha 
i Rosenblooma wyróżnia zatem sześć typów, przy czym wraz z kolejnością 
rośnie zaawansowanie aktywności innowacyjnej – od przedsiębiorstwa, które 
nie jest skłonne do wdrażania innowacji (pierwszy model), aż po organiza-
cję, która w procesy innowacyjne stara się integrować dostawców i nabyw-
ców (szósty model).

Sukces przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce nierozerwalnie 
związany jest z jego aktywnością innowacyjną. Zgodnie z metodologią zapre-
zentowaną w Podręczniku oslo19 innowacyjność przedsiębiorstwa może być 
rozpatrywana w kilku aspektach, tzn. związana z produktem (innowacja pro-
duktowa), procesami produkcji lub dostawy (procesowa), obszarem marke-
tingu (innowacje marketingowe) i zarządzania (innowacje organizacyjne). 
Innowacyjność może przekładać się na poszczególne elementy struktury 
modelu biznesu, jak na przykład wartość dla klienta, kluczowe działania czy 
zasoby. Zatem można przyjąć, że aktywność innowacyjna w sposób istotny 
wpływa na charakter modelu biznesu danej organizacji, a także determinuje 
jego dalsze przeobrażenia. 

4. innowacyjność firm budowlanych – studium przypadków

Badanie innowacyjności firm budowlanych zostało przeprowadzone 
w okresie 4–18 maja 2011 r. w ramach w ramach projektu „Transfer wiedzy 
w regionie poprzez rozwój sieci współpracy”, POKL, działanie 8.2, 

19 Szerzej na temat rodzajów innowacji napisano w rozdziale 1 niniejszego opracowania.
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podziałanie 8.2.2, na zlecenie Północnej Izby Gospodarczej. Do zbadania 
aktywności innowacyjnej firm budowlanych posłużono się badaniem jako-
ściowym polegającym na przeprowadzeniu wywiadów w oparciu o kwestio-
nariusz wywiadu częściowo ustrukturyzowanego. Zagadnienia poruszone 
w kwestionariuszu miały umożliwić przedstawienie struktury modelu biznesu 
każdej firmy w oparciu o ujęcie Osterwaldera i Pigneura, a także zdefiniować 
model biznesu w oparciu o klasyfikację Chesbrougha i Rosenblooma. Próba 
badawcza objęła firmy budowlane działające w Zachodniopomorskim Klastrze 
Budowlanym (ZKB) przy Północnej Izbie Gospodarczej, które wykazują się 
aktywnością w pracach na rzecz klastra20. 

PRZEDSIęBIORSTWO A 

Firma A jest dużym przedsiębiorstwem o wysokiej i stabilnej pozycji 
na rynku lokalnym w segmencie deweloperskim, w specjalności zabudowy 
śródmiejskiej. Największy strumień dochodów stanowi działalność dewelo-
perska oraz kontrakty z inwestorami prywatnymi. Ponadto Firma zajmuje się 
realizacją obiektów budowlanych w ramach przetargów publicznych i prywat-
nych w Polsce oraz realizacją obiektów budowlanych w stanach surowych, 
w ramach działalności Działu Eksportu w Niemczech oraz Holandii.

Kluczowym zasobem Firmy A jest wykształcona kadra zarządzająca 
oraz inżynieryjna. Realizuje się politykę kształcenia kadry zarządzającej od 
podstaw z przejściem wszystkich szczebli przygotowania produkcji, oferto-
wania, produkcji i kontroli jakości. Wraz z dynamicznym rozwojem Firmy 
wypracowywana jest dodatkowo grupa sprawdzonych, bezpiecznych jako-
ściowo oraz funkcjonalnych rozwiązań projektowych (ergonomia, detale, eko-
nomika eksploatacji).

Informacje o wypracowanej sieci dostawców stanowią grupę danych 
niejawnych. Partnerzy są sprawdzonymi, terminowymi, wpisującymi się 
w politykę jakości firmy dostawcami, którzy stanowią o unikalności uzy-
skiwanej wartości końcowej produktu. Podmioty stanowiące sieć partne-
rów to w głównej mierze firmy podwykonawcze (30 podmiotów), dostawcy 

20 Więcej: J. Markiewicz, innowacyjność firm budowlanych w kontekście modeli biznesu 
na przykładzie studium przypadków, raport w ramach projektu „Transfer wiedzy w regionie 
poprzez rozwój sieci współpracy”, POKL, działanie 8.2, podziałanie 8.2.2, Północna Izba 
Gospodarcza 2011.
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materiałów budowlanych (20 podmiotów), dostawcy specjalistycznego sprzętu 
i dostawcy usług projektowych (6 podmiotów). W przypadku wywiązywania 
się ze zobowiązań na poziomie wpisującym się w strategię jakościową oraz 
kosztową Firmy nawiązuje się współpracę długofalową. 

W ciągu ostatnich trzech lat Firma usprawniła współpracę z dostawcami 
poprzez wprowadzenie systemu oceny jakościowej wraz z systemem ewiden-
cji usterkowości wyrobu konstruowanego na bazie dostarczanych półproduk-
tów w okresie trwania gwarancji oraz po zakończeniu gwarancji. 

Działem najbardziej zorientowanym na klienta jest dział sprzedaży 
mieszkań. Według zarządu Firmy obsługa klienta to w głównej mierze umie-
jętność zdobycia wiedzy co do oczekiwań klienta i zaproponowanie mu pro-
duktu w postaci lokalizacji oraz konkretnego mieszkania najbardziej odpo-
wiadającego oczekiwaniom oraz możliwościom klienta, z umiejętnym pod-
kreśleniem walorów i korzyści wynikających z konkretnego wyboru. 

Niezależnie do działu sprzedaży klienci wchodzą w interakcję z Firmą 
również w pozostałych jej komórkach, głównie z produkcją podczas budowy 
lub bezpośrednio w czasie trwania procedury odbiorowej lub w okresie przej-
mowania mieszkań. Firma świadomie monitoruje relacje z klientem na wszyst-
kich poziomach komunikacji i steruje nimi. 

Poza działem sprzedaży Firma trafia do klientów ze swoją ofertą za 
pośrednictwem własnej strony internetowej, ogłoszeń i reklam w prasie, 
a także poprzez budowanie partnerskich i etycznych relacji społecznych 
z różnymi podmiotami, w tym klientami. Nabywcami są duże przedsiębior-
stwa o wysokiej pozycji na rynku, segment spółdzielni mieszkaniowych, 
instytucji państwowych oraz szkół wyższych. Firma nastawiona jest także na 
niszę ekologiczną, świadczy bowiem usługi w zakresie ochrony środowiska.

W ciągu trzech ostatnich lat usprawniono komunikację z potencjalnym 
oraz obecnym klientem, poprzez umieszczanie w przestrzeni miejskiej dzieł 
sztuki, które mają na celu poprawę wizerunku Firmy, a także poprzez budowa-
nie szerokiej bazy potencjalnych klientów zainteresowanych powierzchniami 
usługowymi i biurowymi w celu przygotowania oferty ukierunkowanej pod 
potrzeby lokalne. Bardzo dużo uwagi kieruje się w stronę klientów, którzy są 
najlepszym nośnikiem reklamowym. Firma, dbając o zadowolenie nabywców, 
jak również w celu utrzymywania relacji zaprasza ich na różne sponsorowane 
wydarzenia kulturalne oraz imprezy sportowe.
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Tabela 2

Struktura modelu biznesu przedsiębiorstwa A

sieć partnerów

firmy 
podwykonawcze 
(30 podmiotów), 

dostawcy 
materiałów 

budowlanych 
(20 podmiotów), 

dostawcy 
specjalistycznego 

sprzętu, 
dostawcy usług 
projektowych 
(6 podmiotów)

Kluczowe 
działania

realizacja 
obiektów 

budowlanych 
w specjalności 

zabudowy 
śródmiejskiej

oferta 
wartość dla 

klienta

kastomizacja, 
wysoka jakość 

produktu, 
lokalizacja 

konkretnego 
mieszkania 
najbardziej 

odpowiadająca 
oczekiwaniom 

oraz 
możliwościom 

klienta

relacje 
z klientami

bezpośrednie, 
poprzez dział 

sprzedaży 
mieszkań

segmenty klientów

duże 
przedsiębiorstwa 

o wysokiej pozycji na 
rynku,

 segment spółdzielni 
mieszkaniowych, 

instytucji 
państwowych oraz 
szkół wyższych, 

klienci indywidualni;
Firma nastawiona 
jest także na niszę 

ekologiczną, 
świadczy bowiem 
usługi w zakresie 

ochrony środowiska

Kluczowe 
zasoby

wykształcona 
kadra 

zarządzająca 
oraz 

inżynieryjna

Kanały 
dystrybucji 

własna strona 
internetowa, 
ogłoszenia 
i reklama 
w prasie, 

budowanie 
partnerskich 
i etycznych 

relacji 
społecznych 
z różnymi 

podmiotami

struktura kosztów

finansowanie inwestycji, które 
charakteryzuje się wydłużonym czasem 

zwrotu

struktura dochodów

działalność deweloperska oraz kontrakty 
z inwestorami prywatnymi

Źródło:  opracowanie własne.

Wprowadzono również innowację w postaci udoskonalenia dotychcza-
sowego produktu, dzięki strategii połączenia elementów sztuki z architekturą 
przestrzeni miejskiej. Dzięki temu końcowi odbiorcy mogą liczyć na dosto-
sowanie do indywidualnych wymagań, komplementarność oferty, terminowe 
i nowoczesne wykonanie robót o wysokiej jakości estetycznej oraz dobrze 
znaną markę wykonawcy.
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Działalność w branży budowlanej daje możliwość osiągania wysokich 
dochodów, jednak wiąże się również z ponoszeniem wysokich kosztów finan-
sowania inwestycji, które charakteryzują się wydłużonym czasem zwrotu. 
W celu poprawy płynności finansowej Firma A wprowadza udoskonalenia 
mające na celu obniżanie kosztów przy zachowaniu pożądanych efektów jako-
ściowych. Działania dające najlepsze rezultaty to efekt skali i uczenia się. 
Każda nowa inwestycja przy wykorzystaniu danych z poprzednich budów 
stanowi element optymalizacji kosztowej i ergonomicznej.

Bardzo dobra znajomość rynku przez zarząd Firmy, a także umiejętność 
prowadzenia biznesu w sektorze firm budowlanych spowodowały wypraco-
wanie konkretnego modelu biznesu, który jest przedmiotem ciągłej adapta-
cji pomiędzy filarami działalności Przedsiębiorstwa. Model biznesu aktu-
alizowany jest w zależności od aktualnych warunków oraz potencjalnej 
efektywności danej gałęzi oraz w perspektywie prognozy trzyletniej przy 
uwzględnieniu otoczenia. Wdrażane innowacje są efektem pracy koncep-
cyjnej zespołu i obserwacji rynków niezależnych od lokalnej konkurencji 
(zagraniczne trendy deweloperskie). Większość rozwiązań innowacyjnych 
stanowi efekt pracy zespołu poparty doświadczeniem i komunikatem zwrot-
nym klientów21. 

PRZEDSIęBIORSTWO B

Firma B należy do średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej, które 
swoje usługi kierują na rynek masowy. Oferta firmy obejmuje usługi elek-
tryczne w pełnym zakresie: 

 – montaż i remont instalacji: elektrycznych i oświetleniowych, aparatury 
kontrolno-pomiarowej, przeciwpożarowej i alarmowej, telefonicznej;

 – projektowanie i wykonawstwo inteligentnych systemów automatyki 
budynkowej;

 – projektowanie i montaż elektrycznych systemów grzewczych;
 – dozór i nadzór robót elektrycznych i budowlanych.

Pomimo funkcjonowania wielu podmiotów świadczących podobne 
usługi Firma nie obawia się istnienia konkurencji. Wysoka pozycja konku-
rencyjna na rynku lokalnym i regionalnym oraz wypracowana przez wiele lat 

21 Tamże.
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funkcjonowania renoma sprawiają stały napływ zleceń od klientów indywi-
dualnych oraz innych firm.

Działalność Firmy opiera się na wykształconej kadrze zarządzającej oraz 
wyselekcjonowanych, kompetentnych pracownikach, pracujących w Firmie 
od wielu lat, a także na innowacjach wdrożeniowych i wykonawczych. Duży 
nacisk kładzie się na jakość świadczonych usług, przez co nabywcy usług 
mogą liczyć na nowoczesność wykonania, terminowość, fachowość (dobre 
wykonawstwo o jak najmniejszej usterkowości), solidność wykonania oraz 
redukcję ryzyka poprzez zakres gwarancji na okres dwóch–trzech lat.

W branży elektrycznej duże znaczenie ma jakość materiałów, z których 
wykonywana jest usługa. Przedsiębiorstwo współpracuje z jedenastoma 
sprawdzonymi dostawcami o dużym znaczeniu na rynku, posiadającymi 
sprawdzony towar. Współpraca odbywa się na podstawie długoterminowych 
umów, które w ciągu ostatnich trzech lat były renegocjowane w celu otrzy-
mania korzystniejszych warunków cenowych na dostawy lepszych mate-
riałów.

Działania te pozwoliły Firmie B wprowadzić innowacje dotyczące usług 
poprzez stosowanie najnowszych rozwiązań pojawiających się na rynku oraz 
wykorzystanie nowoczesnych materiałów mających na celu obniżkę kosztów 
eksploatacji, co spowodowało zoptymalizowanie czasu pracy i zwiększenie 
efektywności. Wprowadzono również instalacje inteligentne, polegające na 
skomputeryzowanej, zautomatyzowanej technologii funkcjonującej na obiek-
cie. Wiele zmian spowodowały uwagi i pomysły klientów, a także opinie 
dostawców dotyczące nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Potencjalni klienci dowiadują się o działalności Firmy poprzez stronę 
internetową, reklamy zamieszczone w internetowych katalogach firm, jednak 
głównym kanałem dotarcia do klienta są kontakty osobiste oraz ofertowanie. 
Relacje ze zleceniodawcami odbywają się na podstawie indywidualnego kon-
taktu. Klient po zgłoszeniu zapotrzebowania może liczyć na fachową obsługę 
oraz profesjonalne doradztwo. Na tym polu, w wyniku wieloletnich doświad-
czeń oraz obserwacji rynku, udoskonalono w ciągu trzech ostatnich lat proces 
obsługi klienta, organizując spotkania biznesowe oraz wyjazdy służbowe do 
zleceniodawców.
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Tabela 3

Struktura modelu biznesu przedsiębiorstwa B

sieć 
partnerów

jedenastu 
sprawdzonych 

dostawców 
o dużym 

znaczeniu 
na rynku, 

posiadających 
sprawdzony 

towar

Kluczowe działania

usługi elektryczne 
w pełnym zakresie

oferta 
wartość dla 

klienta

nowoczesność 
wykonania, 

terminowość, 
fachowość 

(dobre 
wykonawstwo 

o jak 
najmniejszej 

usterkowości), 
solidność 

wykonania 
oraz redukcja 

ryzyka 
przez zakres 
gwarancji na 
okres 2-3 lat

relacje 
z klientami

indywidualny 
kontakt

segmenty 
klientów

klienci 
indywidualni oraz 

firmy

Kluczowe zasoby

kadra 
zarządzającej oraz 
wyselekcjonowani, 

kompetentni 
pracownicy,  

a także innowacje 
wdrożeniowe 
i wykonawcze

Kanały 
dystrybucji 

poprzez stronę 
internetową, 

reklamy 
zamieszczone 

w internetowych 
katalogach firm, 
jednak głównym 
kanałem dotarcia 

do klienta są 
kontakty osobiste 
oraz ofertowanie

struktura kosztów

nowa technologia

struktura dochodów

sprzedaż usług elektrycznych

Źródło:  opracowanie własne.

Aktywność innowacyjna Firmy B dotyczy również zmian organizacyj-
nych, które mają na celu wprowadzenie oszczędności. Firma zarabia na sprze-
daży usług elektrycznych, a więc niezbędna jest bieżąca aktualizacja wyko-
rzystywanej technologii, co stanowi największy koszt. W celu zachowania 
płynności finansowej konieczne było znalezienie czynnika, którego mody-
fikacja pozwoliłaby na wzrost oszczędności. W efekcie doprowadziło to do 
poprawy efektywności wykorzystania czasu pracy pracowników za pomocą 
instalowania monitoringu budynków, w których wykonywana jest usługa.

Logika funkcjonowania Firmy opiera się na świadczeniu najwyższej 
jakości usług, poprzez stałe monitorowanie wymagań rynku, a także podpa-
trywanie poczynań konkurencji. Zmusza to Firmę do ciągłej kontroli nowości 
branżowych oraz wprowadzania innowacji. Wiele z nich wdrażanych jest na 
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bieżąco, jako odpowiedź na aktualne potrzeby rynku, ale także w sposób 
planowy, na podstawie pomysłów wypracowanych wewnątrz firmy przez 
wyspecjalizowanych pracowników22.

W artykule zaprezentowano jedynie dwa z dziesięciu studiów przypad-
ków. Wszystkie wywiady umożliwiły przybliżenie aktywności innowacyjnej 
firm w kontekście kryteriów zaproponowanych w klasyfikacji modeli biznesu 
według Chesbrougha i Rosenblooma. W tabeli 4 przedstawiono charaktery-
stykę wybranych podmiotów z uwzględnieniem tych działań innowacyjnych, 
które ujęte zostały w typologii Chesbrougha i Rosenblooma. 

Mając na uwadze planowanie działań innowacyjnych oraz wdrażanie 
innowacji, można stwierdzić, że Przedsiębiorstwo B, zgodnie z klasyfika-
cją Chesbrougha i Rosenblooma, reprezentuje następujący model biznesu: 
Przedsiębiorstwo różnicuje swoje produkty w stosunku do produktów kon-
kurencyjnych, a innowacje są planowane.

Tabela 4

Charakterystyka wybranych przedsiębiorstw w kontekście  
aktywności innowacyjnej ujętej w klasyfikacji modelów biznesu  

Chesbrougha i Rosenblooma

 przedsiębiorstwo
 działania A B

konkurowanie ceną

wdrażanie innowacji produktowych lub/i procesowych × ×

wdrażanie innowacji marketingowych lub/i organizacyjnych × ×

planowanie działań innowacyjnych × ×

otwartość na innowacje zewnętrzne ×

badanie potrzeb klientów × ×

integracja dostawców i nabywców ×

zmiany dotyczące struktury/modelu przedsiębiorstwa ×

silna pozycja na rynku ×

Źródło:  opracowanie własne.

22 Tamże.
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W wyniku przeprowadzonych badań najbardziej zaawansowany model 
innowacyjny – ze względu na wykazanie integrowania łańcucha wartości oraz 
podejmowanie udoskonaleń i zmian w strukturze/modelu przedsiębiorstwa, 
co przekłada się na silną pozycję konkurencyjną podmiotów – należy przypi-
sać Przedsiębiorstwu A. Ten model jest zatem zbliżony do następującego: 
Przedsiębiorstwo integruje dostawców i nabywców w procesie kreowania 
innowacji, bada łańcuch dostaw, poszukując technologicznych możliwości 
obniżenia kosztów, a także analizuje nabywców w celu zidentyfikowania nie-
zaspokojonych potrzeb; inicjuje przepływ innowacji między poszczególnymi 
strukturami przedsiębiorstwa (innowacje mogą dotyczyć także modelu 
biznesu przedsiębiorstwa).

podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie innowacyjności firm 
budowlanych w kontekście modeli biznesu. Artykuł porusza bardzo aktualną 
problematykę – innowacyjności, która jest fundamentem budowania przewagi 
konkurencyjnej we współczesnych gospodarkach, oraz mało rozpoznany 
temat, jakim są modele biznesu. Oprócz teoretycznej wiedzy dotyczące inno-
wacyjności i modeli biznesu zaprezentowano również studium przypadków 
firm budowlanych opracowanych w oparciu o badanie jakościowe przeprowa-
dzone w ramach projektu „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci 
współpracy” POKL.
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summary

Contemporary literature (especially American) dedicated to issues on inno-
vativeness and entrepreneurship development highlights the meaning of business 
models, which describing how company creates, delivers and captures value, influ-
ence on market position and a company’s development. Therefore the main aim of 
the paper is to present the innovativeness performance of construction companies 
from the Westpomeranian Region by showing case studies based on the qualitative 
research conducted in the frame of “Transfer of knowledge in the region through the 
development of network co-operation” project financed by HCOP.
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wprowadzenie

Pomyślny rozwój przedsiębiorstw zarówno w ujęciu lokalnym, jak i glo-
balnym jest warunkowany świadomym i przemyślanym wdrażaniem inno-
wacji. Coraz częściej okazuje się, że bez ich zastosowania uzyskanie trwałej 
przewagi konkurencyjnej staje się praktycznie niemożliwe. Innowacje stają 
się obecnie najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia sukcesu rynkowego 
w długim wymiarze czasu, przy czym powinny one znajdować odzwiercie-
dlenie w planowaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Trzeba też pamiętać, że 
zapewnienie rozwoju w oparciu o innowacje wcale nie jest proste ani oczy-
wiste, gdyż wiąże się z prawidłowym zarządzaniem innowacjami. Niemniej 
jednak, aby utrzymywać odpowiednią konkurencyjność, przedsiębiorstwa 
powinny dążyć do kreowania nowych lub udoskonalania dotychczasowych 
produktów i usług, procesów wytwarzania, organizacji oraz marketingu. 

Wiele przedsiębiorstw żywi obawy przed wdrażaniem i stosowaniem 
nowych rozwiązań bazujących na technologiach informacyjnych, ale rosnąca 
presja w zakresie poprawy rynkowej konkurencyjności i zapewnienia lepszej 
obsługi klientów sprawia, że jest to obecnie jedyna droga rozwoju firmy. 
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Dlatego właśnie tak ważne stają się innowacje procesowe, a wdrożenie kom-
pleksowej obsługi faktur należy postrzegać w kategorii kluczowego rozwią-
zania dla usprawniania procesów wewnętrznych czy biznesowych, chociażby 
ze względu na szybkość i sprawność przetwarzania danych oraz redukcji 
kosztów. Naturalnie, konieczne jest świadome i przemyślane wdrażanie inno-
wacji, gdyż inaczej działanie to pozostanie bez wpływu na rozwój firmy 
i będzie miało charakter przypadkowy. 

1. istota innowacji procesowych

Mając w perspektywie dążenie do osiągnięcia sukcesu rynkowego, 
przedsiębiorstwa powinny koncentrować się zarówno na poszukiwaniu 
nowych źródeł zasobów wraz z możliwościami ich efektywnego wykorzy-
stania na rynku, jak i na odkrywaniu nowych zastosowań dla zasobów tra-
dycyjnych. Wspomina o tym Drucker, wskazując na potrzebę działań prze-
kształcających istniejące zasoby w taki sposób, aby generowały zupełnie nową  
zdolność do tworzenia bogactwa1. 

W procesie tym niezwykle przydatna staje się wiedza i nauka, które  
stanowią swoiste inkubatory nowych pomysłów, finalnie przyjmujących postać 
rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Szczególną rolę odgrywa tu wiedza 
odpowiadająca za dokonujący się postęp technologiczno-organizacyjny  
i jednocześnie stanowiąca kluczową przewagę, która pozwala na świadome 
i skuteczne realizowanie działań wynikających z posiadanych danych i infor-
macji2. Stymuluje ona menedżerów i pracowników do ciągłego poszukiwania 
innowacyjnych rozwiązań, tworzenia odpowiednich struktur organizacyjnych 
i warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjności.

Dobrym pomysłem jest rozpatrywanie innowacji w kategorii procesu 
obejmującego zestaw działań, który rozpoczyna się kreacją i wizualizacją 

1 P. Drucker, natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo 
Studio Emka, Warszawa 2004, s. 134.

2 Piszą o tym m.in.: L. Berliński, Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, OPO, 
Bydgoszcz 2003, s. 55; P. Murray, A. Myers, the Facts about Knowledge. information strate-
gy – special report, 1997, s. 230; M.W. Staniewski, zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie 
innowacyjności, w: Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Nowacki, 
M.W. Staniewski, Difin, Warszawa 2010, s. 80.
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zmiany, a kończy jej wdrożeniem w postaci praktycznego zastosowania 
nowego produktu, procesu lub procedury3. Mamy wówczas do czynienia 
z tzw. podejściem procesowym, w którym innowacja stanowi zaplanowany 
i świadomie realizowany przez przedsiębiorstwo cykl działań. Możliwości 
zastosowania podejścia procesowego zależą od zasobów i kompetencji przed-
siębiorstw, przy czym duże podmioty są w stanie strukturyzować proces 
innowacyjny w sposób bardzo rozbudowany, obejmując koordynacją wiele 
faz i zróżnicowanych czynności, zaś małe firmy realizują go w sposób bar-
dziej nieformalny4.

Przyjmując za punkt wyjścia metodologię oslo Manual, możemy wyróż-
nić cztery główne rodzaje innowacji, tj. produktowe, procesowe, organiza-
cyjne i marketingowe. Pierwsze dwa określa się też mianem innowacji tech-
nologicznych, a za ich podstawę uznaje się: działalność badawczo-rozwojową, 
zakup gotowej wiedzy w postaci patentów, licencji, usług technicznych oraz 
nabycie innowacyjnych rozwiązań, niezbędnych do wdrożenia nowych proce-
sów i produkcji nowych wyrobów5. W przypadku innowacji technologicznych 
na szczególną uwagę zasługują innowacje procesowe, nakierowane na wpro-
wadzanie zmian w stosowanych przez organizację metodach wytwarzania 
produktów lub usług oraz w sposobach docierania z nimi do odbiorców.

 Innowacje procesowe to innowacje wprowadzane w obrębie jakiegoś 
procesu, wiążące się z wdrożeniem nowej lub znacząco udoskonalonej metody 
produkcji lub dostawy.6 Innowacje te dokonują się poprzez zmiany w obsza-
rze technologii, urządzeń, oprogramowania lub organizacji procesów pro-
dukcyjnych i są wynikiem wykorzystania posiadanej i nabywanej wiedzy. 
Ich celem jest poprawa efektywności funkcjonowania firmy poprzez ograni-
czenie kosztów jednostkowych, podniesienie jakości, zwiększenie produkcji, 
poprawę formuły dostaw oraz dążenie do rozwiązań zapewniających prze-
wagę nad konkurencją. Za przykład nowych metod produkcji uznać można 
wdrożenie nowych urządzeń automatyzujących proces produkcyjny w ramach 
linii produkcyjnej albo wdrożenie wspomagania komputerowego na potrzeby 

3 A. Pomykalski, innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 120.
4 innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 

2005, s. 189.
5 Por. oslo Manual, Third Edition, OECD/EC/Eurostat 2005. 
6 Por. Podręcznik oslo. zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 

Pomiar działalności naukowej i technicznej, wyd. 3, OECD, Eurostat, Warszawa 2008, s. 51.



jacek wysocki262

opracowywania i rozwoju produktów, a za przykład nowej metody dostarcza-
nia – wprowadzenie systemu kontroli przepływu towarów opartego na kodach 
kreskowych7.

Innowacje procesowe stanowią również nowe lub znacząco udoskona-
lone metody tworzenia i świadczenia usług, które wiążą się z istotnymi zmia-
nami w zakresie sprzętu i oprogramowania stosowanego w firmach usłu-
gowych, a nawet zmiany w zakresie procedur lub technik wykorzystywa-
nych do świadczenia usług (np. wprowadzenie urządzeń lokalizacyjnych GPS 
w usługach transportowych, wdrożenie nowego systemu rezerwacji w biurze 
podróży, opracowanie nowych technik zarządzania klientami)8.

Innowacje procesowe często mają charakter zmian radykalnych, bywają 
bardzo skomplikowane i trudne w realizacji, dlatego wymagają wiedzy, 
doświadczenia i znacznych nakładów finansowych. Do ich prawidłowego 
wdrożenia potrzebna jest też determinacja i konsekwencja ze strony całej 
organizacji oraz wykształcenie odpowiedniej kultury organizacyjnej z dużą 
dozą innowacyjności. Ogromnie ważną rolę odgrywa świadomość istoty inno-
wacji procesowych, która pozwala na ich prawidłową identyfikację i zastoso-
wanie odpowiednich sposobów działania, jako że odróżnienie innowacji pro-
cesowych od produktowych budzi niejednokrotnie wiele wątpliwości.

Warto też pamiętać, że innowacje procesowe są powiązane z innowacjami 
produktowymi, ale nie wykazują tak dużej wrażliwości na zmiany czynników 
zewnętrznych, głównie rynkowych, jak innowacje produktowe. Dodatkowo 
innowacje procesowe często warunkują istnienie innowacji produktowych 
i niejednokrotnie znajdują się w ich tle, stanowiąc dla nich swego rodzaju „bazę 
wytwórczą”. Z tradycyjnego punktu widzenia wynika jednak, że siłą napędową 
innowacji procesowych jest przede wszystkim wiedza i technologia. 

Podejmując decyzję o tworzeniu i wdrożeniu innowacji procesowych, 
zasadne staje się, podobnie jak w przypadku innowacji produktowych, prze-
prowadzenie analizy determinant innowacyjności. Szczególnie dotyczy to 
wewnętrznych determinant innowacyjności, na które składają się m.in.: zasoby 
finansowe i wielkość przedsiębiorstwa, wizerunek firmy, infrastruktura 

7 Do metod produkcji i dostawy zalicza się urządzenia, techniki i oprogramowania, któ-
re są wykorzystywane odpowiednio: do produkcji wyrobów lub usług albo do nabywania środ-
ków produkcji, alokowania zasobów w ramach firmy lub dostarczania produktów końcowych. 
Por. tamże, s. 51. 

8 Tamże.
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telekomunikacyjna i informacyjna, stosowana technologia, doświadczenie 
w kreowaniu innowacji, wykształcenie i umiejętności pracowników oraz ist-
nienie budżetu na innowacje. Nie należy także zapominać o przeanalizowa-
niu zewnętrznych determinant innowacyjności, takich jak: przewidywana 
wielkość popytu, tempo wzrostu rynku, stopień zaawansowania technolo-
gicznego, tempo zmian technologii, poziom innowacyjności konkurentów 
i ich liczba, bariery wejścia i wyjścia, kapitał ludzki, zakres prowadzonych 
badań naukowych i wdrożeń, sprzężenie sektora badawczego z przedsiębior-
stwami, wydatki inwestycyjne na badania i rozwój, ochrona własności inte-
lektualnej, perspektywy rozwoju rynku oraz polityka gospodarcza państwa9. 
Uwzględnienie wymienionych determinant decyduje o skuteczności działań 
innowacyjnych przedsiębiorstwa i pozwala uniknąć wprowadzania nieprze-
myślanych innowacji. 

Podczas wdrażania każdej innowacji, w tym innowacji procesowej, nie-
zbędne są specyficzne umiejętności, rozwiązania i metody postępowania10, co 
wynika ze zmienności i specyficznego charakteru otoczenia wewnętrznego, 
jak i zewnętrznego, w którym funkcjonuje każde przedsiębiorstwo. Złożoność 
procesów innowacyjnych wymaga więc systemowego podejścia do zagospoda-
rowania tej sfery działalności, jako że innowacja jest zmianą zorganizowaną, 
systematyczną i racjonalną11. Skutecznym rozwiązaniem wydaje się przej-
ście na zarządzanie innowacjami, które wymaga zaangażowania, wiedzy oraz 
umiejętności: rynkowych, technicznych, socjopsychologicznych i ekonomicz-
nych12. Kluczowa jest zwłaszcza wiedza zgromadzona w organizacji, gdyż jej 

9 Por. J. Wysocki, innowacje produktowe na przykładzie rozwiązania dedykowanego do 
obsługi faktur elektronicznych, w: Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wie-
dzy, SooiPP annual 2010, red. P. Niedzielski, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 653, 
Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011, s. 226.

10 Współczesne zarządzanie innowacjami opiera się przede wszystkim na zarządzaniu 
wartościami dla klientów, przy czym należy pamiętać, że jego efektywność wiąże się z istnie-
niem odpowiedniego klimatu innowacyjności, który występuje tylko w firmach o wysokiej kul-
turze organizacyjnej. Więcej na ten temat piszą: B. Dobiegała-Korona, zarządzanie innowacją 
jako wartością dla klienta, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, 
K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 249; P. Drucker, Myśli przewod-
nie, Harvard Business School, MT Biznes, Warszawa 2003, s. 135; W. Popławski, wiedza w in-
nowacyjnym przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6, 2006, s. 4–10.

11 Por. innowacje i transfer technologii…, s. 189.
12 Por. J. Baruk, zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2006, s. 105.
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umiejętne wykorzystywanie w coraz większym stopniu decyduje o wynikach 
firmy z racji minimalizacji ryzyka, poprawy wydajności oraz podnoszenia 
poziomu innowacyjności, kształtowanego tempem i istotą procesu innowacyj-
nego13. Bez dyfuzji nowej wiedzy i technologii trudno byłoby mówić o działa-
niach innowacyjnych, stąd tak duże znaczenie przypisuje się tym elementom. 
Powstały nawet teorie dyfuzji, które koncentrują się na czynnikach wpływa-
jących na decyzje organizacji o wdrażaniu nowych technologii, na dostęp do 
nowej wiedzy i zdolność jej pochłaniania14. Dodatkowo wiedza ta w odnie-
sieniu do wysoko wykwalifikowanej kadry tworzy odpowiednie środowisko 
do kreowania lub absorpcji innowacji. W rezultacie cechą wyróżniającą obec-
nych i przyszłych czasów stanie się uznanie wiedzy za decydujący czynnik 
produkcji, zaś umiejętność zarządzanie tym zasobem zadecyduje o szansach 
rozwojowych organizacji15. 

Istnieje zatem uzasadnione przekonanie, że zarządzanie innowacjami, 
uwzględniające podejście procesowe, w którym kluczową kwestię odgrywa 
wiedza, doświadczenie oraz znajomość procedur ze strony wszystkich uczest-
ników, stanowi istotny bezpiecznik dla prawidłowego procesu kreowania 
i wdrażania innowacji. Wspomniane podejście procesowe wymaga nie tylko 
zidentyfikowania i opisania procesów, ale również określenia kolejności ich 
realizacji oraz wypracowania metod zapewniających skuteczny przebieg, kon-
trolę, pomiar, monitorowanie i analizę tych procesów, stąd jest najbardziej 
skuteczną formą analizy logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa16. Poza tym 
zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu innowacjami skutkuje 
optymalizacją działań w organizacji wdrażającej innowacje, a to przekłada się 
na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. 

W celu ograniczenia niepowodzenia innowacji procesowych warto 
także skorzystać z metod służących do pomiaru ryzyka w przedsięwzięciach 

13 W. Dominik, o innowacyjności – innowacje jako przedmiot obrotu gospodarczego, w: 
określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań 
i odniesień do polityki proinnowacyjnej – podejście interdyscyplinarne, opracowanie dostępne 
na stronie internetowej: http://kignet.kig.pl.

14 Por. Podręcznik oslo…, s. 35. Na temat teorii dyfuzji innowacji pisze m.in.: 
B. Hall, innovation and diffusion, w: the oxford Handbook of innovation, eds. J. Fagerberg, 
D. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press, Oxford 2005, w różnych miejscach.

15 K. Zimniewicz, współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWN, Warszawa 2009, s. 74.
16 Por. S.M. Szukalski, innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych, w: 

Strategiczne podstawy przedsiębiorczości…, s. 136. 
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innowacyjnych, gdyż charakter innowacji powoduje dużą niestabilność para-
metrów wpływających na poziom efektywności działań innowacyjnych17.

Na nowe wymagania wobec menedżerów, ich postaw, kwalifikacji 
i umiejętności zarządzania procesami zwracają uwagę Prahalad i Krishnan, 
którzy piszą o radykalnej zmianie charakteru stosunków pomiędzy przed-
siębiorstwem i konsumentami, spowodowanej rozwojem nowych technologii 
informacyjnych i postępującą globalizacją18. Zjawisko to nazywają transfor-
macją biznesu w kierunku modelu opartego na kulturze innowacyjnej i iden-
tyfikują jako konsekwencję potrzeby wyznaczenia nowych warunków konku-
rowania i modyfikacji procesu tworzenia wartości. 

Realizacja wyzwań stawianych przed współczesnymi przedsiębiorstwami 
powoduje, że celem każdego przedsiębiorstwa powinno być aktywne dążenie 
do kierowania przebiegiem innowacji w obrębie procesów produkcyjnych. 
Zasadne jest więc opracowanie, w ramach zarządzania innowacjami, długoter-
minowego planu działania, który zapewni efektywność procesowego podejścia 
do innowacji i przełoży się na osiągnięcie wymiernego sukcesu rynkowego. 

2. Kompleksowa obsługa faktur19

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymusza wprowadza-
nie ciągłych zmian w procesach technologicznych i organizacyjnych, gdyż 
tylko tym sposobem można sprostać wzrastającej konkurencji i oczekiwaniom 
konsumentów. Jednym z obszarów przedsiębiorstwa, o którym coraz częściej 
myśli się pod kątem zastosowania innowacji procesowych, jest obszar usług 
księgowych, stanowiący część rejestracyjną rachunkowości. Księgowość 
rejestruje w ujęciu pieniężnym, a czasem ilościowym, wszystkie zdarzenia 
gospodarcze, które zostały udokumentowane np. w postaci faktur i wpły-
wają na zmiany w majątku przedsiębiorstwa oraz źródłach jego finansowa-
nia. Dlatego też faktury, jako dokumenty sprzedaży zawierające dość szczegó-
łowe dane o transakcji, nadal są jednymi z najpopularniejszych dokumentów 

17 A. Kałowski, rachunek ekonomiczny w ocenie efektywności innowacji, w: Strategiczne 
podstawy przedsiębiorczości…, s. 155. 

18 C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010, s. 5 i nast.
19 Opracowano na podstawie dokumentacji zgromadzonej w KIR S.A. w Linii biznesowej 

zarządzanie dokumentacją.
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gospodarczych wymienianych między przedsiębiorstwami. A zatem wszelkie 
działania zmierzające do zmian lub usprawnień w procesie ich obsługi należy 
uznać za pożądane i przynoszące wymierne korzyści finansowe.

W tym kontekście wdrożenie rozwiązań pozwalających na kompleksową 
obsługę faktur stanowi znaczący postęp w zakresie optymalizacji procesu 
fakturowania, oszczędności kosztowych i przyśpieszenia rozliczeń pienięż-
nych w obrocie gospodarczym. Niestety, za takimi działaniami najczęściej idą 
zmiany organizacyjno-technologiczne, które bywają dość kosztowne, przez co 
stają się istotną przeszkodą finansową dla wielu przedsiębiorstw, w szczegól-
ności dla podmiotów z sektora małych i średnich firm. 

Kompleksowa obsługa faktur to rozwiązanie dedykowane do zarządzania 
wszystkimi rodzajami faktur i powiązanymi z nimi procesami, które wystę-
pują w firmie w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. 
Rozwiązanie to dotyczy zarówno faktur otrzymywanych od innych podmio-
tów, czyli tzw. faktur kosztowych, jak i faktur wysyłanych do tych podmiotów, 
czyli tzw. faktur przychodowych. Mogą to być nie tylko tradycyjne faktury 
papierowe, ale coraz częściej pojawiające się faktury elektroniczne. 

Pierwszy strumień tworzą faktury przychodzące od kontrahentów firmy 
z tytułu dostarczenia towarów lub wykonania określonych usług. Jeśli faktury 
te przyjmują postać dokumentów papierowych, wówczas po wstępnej wery-
fikacji formalnej i rejestracji w systemie informatycznym są one skanowane, 
a ich elektroniczne obrazy poddawane przetwarzaniu w systemie odczytu 
optycznego. Przetwarzanie polega na rozpoznaniu treści z obrazów faktur 
oraz weryfikacji i walidacji rozpoznanych danych na bazie zdefiniowanych 
mechanizmów kontrolnych i algorytmów, a w przypadku nierozpoznania 
treści faktury, na ręcznej rejestracji danych w oparciu o utworzony wcześniej 
obraz. Wyodrębnione dane, których zakres jest definiowany na wstępie tego 
procesu, są następnie zapisywane do plików elektronicznych w określonym 
formacie pozwalającym na zasilenie systemu finansowo-księgowego firmy. 
Równocześnie pliki z wygenerowanymi danymi oraz obrazy elektroniczne 
faktur papierowych są zapisywane w archiwum elektronicznym w celu ich 
dalszego przechowywania. Z kolei podlegające przetwarzaniu faktury papie-
rowe są przekazywane do własnego lub zewnętrznego archiwum papierowego 
i tam archiwizowane jako oryginały.
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W przypadku faktur elektronicznych – najlepiej podpisanych bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicz-
nym, który daje gwarancję autentyczności pochodzenia oraz integralności ich 
treści – w pierwszej kolejności ma miejsce weryfikacja podpisu elektronicznego 
złożonego pod każdym takim dokumentem. Jeśli faktura elektroniczna pomyśl-
nie przejdzie weryfikację, wówczas jest ona zapisywana w archiwum elektro-
nicznym firmy. W przeciwnym wypadku następuje jej odrzucenie i utworzenie 
komunikatu elektronicznego zawierającego przyczynę odrzucania, który może 
zostać wysłany do kontrahenta. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie przetwa-
rzania prawidłowej faktury elektronicznej, przy czym istotną rolę odgrywa tu 
format pliku, w którym jest przekazana. W sytuacji otrzymywania faktur elek-
tronicznych są one zawsze zapisywane w archiwum elektronicznym w postaci 
pliku źródłowego pochodzącego z systemu księgowego kontrahenta. Następnie 
są poddawane rozpoznaniu w celu pozyskania określonych danych do zasilenia 
własnych systemów firmy lub zapisania w bazie danych. Jeśli faktury elektro-
niczne przyjmują postać innych plików niż np. PDF, wówczas odpowiedni moduł 
systemowy dokonuje ich konwersji i prezentacji w czytelnej formie, zachowu-
jąc oczywiście oryginał, gdyż skonwertowany do PDF plik przestaje być fakturą 
elektroniczną. Jednocześnie generowane są informacje o pojawieniu się faktury 
elektronicznej w archiwum elektronicznym i inne wymagane raporty.

Decyzja przedsiębiorstwa o przejściu na faktury elektroniczne w rela-
cjach biznesowych z kontrahentami prowadzi do skrócenia cyklu obiegu doku-
mentów finansowych oraz pozwala obniżyć koszty zakupu papieru, korespon-
dencji, wydruku i przechowywania faktur papierowych, przy czym oszczęd-
ności będą najbardziej widoczne w podmiotach generujących duże wolumeny 
faktur20. Przetwarzanie faktur elektronicznych i zarządzanie nimi przynosi 
więc realne oszczędności czasowe i finansowe, a do tego jest bezpieczne, efek-
tywne, ekologiczne i przyspiesza proces akceptacji faktur, eliminując równo-
cześnie błędy pojawiające się przy ręcznym wprowadzaniu danych. Ponadto 
przejście na faktury elektroniczne przynosi również korzyści kontrahentom 
firmy wystawiającej faktury. Odbiorcy faktur elektronicznych zyskują moż-
liwość wykorzystania podpisu elektronicznego do akceptacji takich faktur 

20 Więcej na temat faktur elektronicznych w artykule autora pt. innowacje produktowe 
na przykładzie rozwiązania dedykowanego do obsługi faktur elektronicznych. Por. J. Wysocki: 
innowacje produktowe…, w różnych miejscach.
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poprzez złożenie kontrasygnaty, wykonania płatności za faktury za pośrednic-
twem kanału płatności internetowych lub otrzymywania powiadomień o zbli-
żającym się lub przekroczonym terminie ich płatności.

Drugim strumieniem są faktury wychodzące, wysyłane do kontrahentów 
firmy z racji dostarczenia towarów lub wykonania określonych usług. W zależ-
ności od wyboru kanału dystrybucji faktur (tradycyjnego lub elektronicznego), 
wygenerowanych przez system finansowo-księgowy, dane do fakturowania 
mogą być albo wysyłane bezpośrednio do systemu wydruku masowego, albo 
zamieniane na fakturę elektroniczną. W pierwszym przypadku otrzymujemy 
faktury papierowe, które są wysyłane do kontrahentów w formie tradycyjnej, 
a w drugim – system księgowy tworzy faktury w plikach PDF wraz z plikiem 
je opisującym (metadanymi). W wariancie bezpiecznym faktury elektroniczne 
są podpisywane elektronicznie i wysyłane automatycznie do archiwum elek-
tronicznego, z którego przesyłany jest link informujący kontrahenta o wysta-
wieniu faktury. Dopuszcza się także możliwość wymiany faktur na platformie 
EDI, przekazywanie ich dedykowanym łączem do kontrahenta lub ustalonym 
kanałem komunikacyjnym (SFTP, usługa sieciowa, e-mail). 

Rozwiązanie do kompleksowej obsługi faktur wymaga odpowiedniego 
przygotowania organizacyjnego i technologicznego oraz determinacji ze strony 
podmiotu decydującego się na taką innowację procesową. Przedsiębiorstwa mogą 
wdrożyć to rozwiązanie we własnym zakresie albo przekazać obsługę techniczną 
faktur na zewnątrz organizacji na zasadzie outsourcingu. Unikają w ten sposób 
ponoszenia wysokich nakładów na zakup systemów informatycznych i kosztów 
prac integracyjnych, a zyskują innowacyjne rozwiązanie w obsłudze procesów 
wewnętrznych. Współpraca w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym, dyspo-
nującym odpowiednimi kompetencjami, wydaje się opcją korzystniejszą, gdyż 
powierzenie pewnych działań wyspecjalizowanej firmie może skutkować znacz-
nie większymi korzyściami niż wykonanie ich we własnym zakresie.

Za przykład można podać KIR S.A., która w ramach kompleksowej 
obsługi faktur oferuje innym podmiotom usługę zarządzania procesem prze-
twarzania i dystrybuowania faktur kosztowych i przychodowych. Koncepcja 
świadczenia usługi nie odbiega od opisanej powyżej formuły, ale jest bardziej 
rozbudowana i skomplikowana. Zaprezentowane rozwiązanie, którego model 
funkcjonowania przedstawiono na rysunku 1, stanowi poglądowe ujęcie kon-
cepcji świadczenia usługi i opisuje przede wszystkim jego stronę funkcjonalną. 
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Rysunek 1.  Model kompleksowej obsługi faktur

Źródło:  materiały ofertowe KIR S.A. (LBZD). 

Z powyższego modelu wynika, że w procesie obsługi faktur kosztowych 
pojawia się trzecia strona, którą jest KIR S.A. i której zadaniem jest odbiór faktur 
w imieniu firmy lub od firmy zlecającej usługę. Dopiero potem następuje ich 
wstępna rejestracja, skanowanie, odczyt, walidacja danych, weryfikacja podpisów 
elektronicznych na e-fakturach oraz przygotowywanie plików wynikowych 
i udostępnienie faktur w formie elektronicznej wraz z danymi zapisanymi 
w dedykowanych plikach, pozwalających na zaksięgowanie danych w systemie 
firmy przyjmującej. Z kolei proces obsługi faktur przychodowych obejmuje odbiór 
przez KIR S.A. faktur papierowych od firmy zlecającej lub wygenerowanie 
faktur na podstawie danych otrzymanych w postaci plików, a następnie ich 
podział na faktury papierowe i elektroniczne. Te pierwsze są drukowane, 
kopertowane i dystrybuowane do kontrahentów, zaś drugie podpisywane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym w imieniu firmy wystawiającej 
i wysyłane do archiwum elektronicznego znajdującego się na serwerach w KIR 
S.A. Archiwum elektroniczne automatycznie przesyła do kontrahenta linki 
informujące o wystawieniu faktury, udostępniając mu także możliwość opłacenia 
otrzymywanych faktur elektronicznych poprzez kanał płatności internetowych.
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Dodatkowo rozwiązanie KIR S.A. zapewnia archiwizację elektroniczną 
faktur elektronicznych i elektronicznych obrazów faktur papierowych obsłu-
giwanych w strumieniu wychodzącym i przychodzącym przez okres sześciu 
lat, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i z konserwacją podpisu 
poprzez znakowanie czasem. Opcjonalnie oferowana jest również archiwiza-
cja papierowa faktur papierowych wraz z ich porządkowaniem, przejęciem, 
transportem, składowaniem, niszczeniem i doradztwem archiwistycznym, 
oraz wydruk masowy obejmujący – obok wydruku i wysyłki faktur – wydruk 
materiałów marketingowych, ulotek i personalizowanych ofert handlowych. 

Przedstawiona propozycja KIR S.A. jest skierowana przede wszyst-
kim do wszystkich firm, które stykają się z problemem dużych ilości faktur, 
w rezultacie czego ważna dla nich staje się optymalizacja procesu obsługi 
w zakresie dystrybucji i archiwizacji faktur przychodzących i wychodzących.

podsumowanie

Mając na względzie niestabilność obecnych uwarunkowań funkcjonowa-
nia rynkowego, należy uznać, że dążenie przedsiębiorstwa do przeistoczenia 
się w sprawnie działający podmiot, który buduje swoją przewagę konkuren-
cyjną na bazie innowacji procesowych, to krok w prawidłowym kierunku. 
Skuteczność tego procesu wymaga jednak dostępu przedsiębiorstwa do naj-
lepszych talentów i zasobów w skali całego świata, ogromnego wysiłku i kon-
sekwencji ze strony kadry zarządzającej i pracowników oraz odpowiedniego 
zarządzania organizacją, w tym tzw. napięciem między elastycznością a efek-
tywnością procesów biznesowych. 

W tej sytuacji wdrożenie rozwiązania kompleksowej obsługi należy trakto-
wać nie tylko jako przejaw nowoczesności i innowacyjności przedsiębiorstwa 
podejmującego taką decyzję, ale również jako nieuchronną konieczność w aspek-
cie ekologicznym, społecznym i oczywiście finansowym. I tę wartość dodaną, 
którą niosą z sobą tego typu rozwiązania, zaczyna dostrzegać coraz więcej firm, 
upatrując w nich szans na poprawę swoich wewnętrznych procesów. W globalnej 
i silnie zelektronizowanej gospodarce korzystanie z jednego tylko źródła kapitału, 
surowców czy technologii nie pozwoli bowiem na skuteczne zaspokojenie potrzeb 
konkretnego klienta i tym samym na wyróżnienie się wśród konkurencji.
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Jednocześnie należy pamiętać, że sukces innowacji procesowych, podob-
nie jak i innych rodzajów innowacji, zależy od bardzo wielu czynników. 
Należą do nich na przykład jakość i sposób przeprowadzania innowacji oraz 
zmiany zachodzące na zewnątrz lub wewnątrz organizacji, które stymulują do 
działań innowacyjnych poprzez kreowanie sprzyjającego klimatu. W odnie-
sieniu do innowacji procesowych szczególne ważną kwestią są jednak zmiany 
organizacyjne w przedsiębiorstwie, które umożliwiają zastosowanie i wyko-
rzystywanie wszelkich nowych procesów w celu poprawy wydajności produk-
cji, ograniczania kosztów oraz wyróżniania się dzięki zaawansowanym tech-
nologiom teleinformatycznym. 
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summary

Successful development of en enterprises is conditioned by the conscious 
and thoughtful implementation of innovation. Innovations are becoming the most 
effective way to achieve market success in a long time, but they should be reflec-
ted in strategic planning of the enterprise. Many enterprises are concerned about the 
implementation and application of new solutions based on information technologies. 
Unfortunately, the growing pressure to improve market competitiveness and provide 
better services for customer make, that the only way of certain development are cur-
rently innovations. That’s why implementation of complex service invoices should 
be seen as a solution for rationalization of internal or business processes; mainly 
because of the speed and efficiency of data processing, cost reduction and other opti-
mizations. It is not only a manifestation of modernity and innovation in an enterprise 
taking such a decision, but it is also an inevitable necessity in ecological, social and 
financial aspects.
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wprowadzenie

Ostatnie kryzysy gospodarcze oraz funkcjonowanie w turbulentnym 
środowisku i konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości zmu-
szają organizacje do poszukiwania nowoczesnych koncepcji zarządzania, 
które zapewnią im przewagę konkurencyjną i pozwolą osiągnąć sukces na 
rynku. W tak dynamicznym i innowacyjnym otoczeniu filozofia zarządzania 
projektami, czyli jak sprostać wymaganiom klienta na czas, nie przekracza-
jąc budżetu, może okazać się nie tylko modą, ale i koniecznością. Wymusza 
ona również na organizacji większą elastyczność i efektywność działania. 
Organizacje zarządzają portfelami projektów, starają się nawet realizować 
swoje strategie poprzez projekty, chcą w ten sposób stać się bardziej konku-
rencyjne na rynku. Jednak wdrożenie zarządzania poprzez projekty nie jest 
łatwe. Problem polega na tym, że to, co jest proste konceptualnie – zarządza-
nie projektami w organizacji – jest jednocześnie ogromnie skomplikowane 
w praktyce.
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Jest wiele przyczyn wpływających na niepowodzenia w projektach, 
ale jak wskazuje się w literaturze przedmiotu1, 2, 3, 4, pierwsze typowe źródło 
porażek leży w samej naturze organizacji, która wymaga daleko idącego 
podziału zadań, władzy i informacji. Tworzy to naturalnie wyizolowane jed-
nostki oraz struktury, gry o władzę i trudności w przepływie informacji. W tej 
sytuacji uruchamianie i zarządzanie projektami, które ze swojej natury wyma-
gają ścisłej koordynacji, dobrej woli współpracy i swobodnego dostępu do 
informacji, jest prawdziwym wyzwaniem i wymaga zastosowania specjalnych 
technik działania. Jeśli chcemy, aby organizacja odniosła sukces we wdroże-
niu filozofii zarządzania projektami, wpływ zarządzania projektami na pozo-
stałą działalność operacyjną musi zostać zdefiniowany i zakomunikowany, 
musi znaleźć odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej, procesach oraz 
systemach motywacyjnych. Podejście projektowe musi zostać zakotwiczone 
w kulturze całej organizacji, czego przykładem mogą być modele dojrzałości 
projektowej organizacji.

Celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie problemu badaw-
czego, jakim jest zbadanie wpływu dojrzałości organizacyjnej na ryzyko nie-
powodzenia projektu oraz nowych możliwości, jakie daje wdrożenie zarządza-
nia poprzez projekty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obejmuje to również 
przedstawienie zastosowania filozofii zarządzania projektami w praktyce na 
bazie dotychczas przeprowadzonych badań. Międzynarodowa organizacja 
Standish Group5 oraz badania przeprowadzone w warunkach polskich6 przez 
oddział Project Management institute wskazują kluczowe czynniki sukcesu 
w zarządzaniu projektami stanowiące podstawę zaproponowanego rozwiąza-
nia z wykorzystaniem modeli dojrzałości projektowej organizacji.

1 J. Frame, zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 30.
2 C.L. Pritchardt, zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 28.
3 S. Spałek, Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Monografia, 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, s. 15.
4 Standish Group, chaos report, West Yarmouth, MA 2001, s. 4.
5 Tamże.
6 M. Kusyk, badanie dojrzałości projektowej firm z północnej Polski, PMI GB, Gdańsk 

2010, s. 3.
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1. zarządzanie projektami w organizacjach – analiza dojrzałości 
projektowej

W praktyce o końcowym efekcie projektu decyduje szereg czynników, 
które mogą korzystnie lub niekorzystnie wpływać na jego realizację7,8. Jak 
pokazują badania przeprowadzone przez Standish Group9 zaledwie 34% pro-
jektów kończy się sukcesem.

Na podstawie zrealizowanych projektów przeprowadzono wiele badań 
mających na celu wyłonienie tych czynników, które decydują o porażce bądź 
o sukcesie projektu. Jak pokazano w tabeli 1, wiele z tych czynników jest 
silnie związana z kulturą i dojrzałością danej organizacji.

Tabela 1

Czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

czynnik waga udział (%)

Wsparcie kierownictwa 18

60
Udział użytkownika końcowego 16

Doświadczenie kierownika projektu 14

Jasne cele biznesowe 12

Minimalizacja zakresu 10

30
Zastosowanie standardów infrastruktury 8

Ustalone podstawowe wymagania 6

Formalna metodyka 6

Wiarygodne oszacowania 5
10

Inne 5

Źródło:  Standish Group, chaos chronicles, Version 2.0, West Yarmouth, MA 2001.

7 C.L. Pritchardt, zarządzanie ryzykiem…, s. 50.
8 a Guide to the Project Management body of Knowledge, Project Management Institiute; 

PMBOK Guide, 2008 Edition, tłum. na j. pol., wyd. MT&DC, Warszawa 2008, s. 149.
9 Standish Group, chaos report…, s. 4.
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Również w Polsce przeprowadzono badania10 dotyczące poziomu zarządza-
nia projektami w polskich organizacjach, na podstawie których można ocenić ich 
dojrzałość. Większość badanych organizacji uważała, że stosowane zarządzanie 
projektami pozytywnie wpływa na realizację projektów, jednak badania wyka-
zały, że 57% tych organizacji nie stosuje w ogóle metodyki zarządzania projek-
tami lub stosuje ją tylko w pewnych obszarach. A tylko 20% organizacji zarzą-
dza portfelem projektów. Potwierdzają to obserwacje i doświadczenia dotyczące 
wdrożenia zarządzania projektami w innych organizacjach. W większości pol-
skich przedsiębiorstw, w których dominuje struktura funkcjonalna, wdrożenie 
zarządzania projektami to inicjatywa oddolna, wynikająca z potrzeby jednego 
obszaru funkcjonalnego i tak też najczęściej zostaje ona ulokowana w organiza-
cji. W takiej sytuacji trudno mówić o zarządzaniu programami czy też portfe-
lami, których wdrożenie wymaga przygotowania całej organizacji, czyli stwo-
rzenia odpowiednich warunków, które mają swoje odzwierciedlenie w strategii 
firmy. Strategia powinna opisywać, w jaki sposób zarządzanie projektami, pro-
gramami czy portfelami będzie stosowane oraz jak będzie wpływać na pozo-
stałą działalność operacyjną, na zasady, procesy oraz praktyki danej organiza-
cji. Wdrożenie takiej strategii wymaga gruntownych zmian w organizacji całej 
firmy, a niestety większość polskich przedsiębiorstw nie jest na to gotowa.

Pomimo że większość organizacji, które uczestniczyły w badaniach, 
to organizacje o strukturze funkcjonalnej lub złożonej, pozycja kierow-
nika projektu w 53% była uważana jako mocna lub bardzo mocna. Jednak 
przy dokładniejszym zbadaniu problemu okazało się, że kierownik projektu 
w organizacjach o strukturze funkcjonalnej najczęściej dysponuje zasobami 
projektowymi, ale nie zawsze podejmuje decyzje kosztowe, w przeciwień-
stwie do organizacji o strukturze macierzowej. W organizacjach funkcjo-
nalnych budżety powstają w ramach tych pionów, a odpowiedzialność jest 
w rękach osoby zarządzającej danym obszarem. W praktyce polskich orga-
nizacji zasoby są „za darmo”, a w budżecie projektu uwzględnia się wyłącz-
nie faktury do zapłacenia na zewnątrz. W niewielu rodzimych organizacjach 
stosuje się system rozliczeń wewnętrznych. Najczęściej kierownik projektu 
nie ma wpływu na to, ile kosztuje dany zasób, i nie ma możliwości zakupu 
go na zewnątrz. Jednak zgodnie ze standardami kierownik projektu otrzymu-
jący budżet powinien domagać się jak największego zakresu swobody w jego 

10 M. Kusyk, badanie dojrzałości projektowej…, s. 1.



dojrzałość projektowa organizacji… 277

wydawaniu. W zachodnich organizacjach zwykle swoboda ta jest całkowita: 
kierownik projektu może wydać cały budżet w dowolny sposób, żeby tylko 
projekt zakończył się powodzeniem11.

Na pytanie dotyczące wsparcia kierownictwa wyższego szczebla więk-
szość respondentów odpowiedziała, że jest duże lub bardzo duże. Z drugiej 
jednak strony odpowiadając na pytanie dotyczące głównych problemów w pro-
jektach, większość wymieniła „brak wsparcia kierownictwa wyższego szcze-
bla”. Możliwość doprowadzenia projektu do celu zależy nie tylko od kompeten-
cji kierownika projektu, ale również od wsparcia oraz kompetencji najwyższego 
kierownictwa w organizacji. Wsparcie to powinno polegać na wykorzystaniu 
swoich uprawnień przy udostępnianiu zasobów zarówno ludzkich, jak i sprzę-
towych, ale także metod i narzędzi. Jak wcześniej wspomniano, decyzja o wpro-
wadzeniu zarządzania projektami w organizacji czy też wdrożeniu formy pracy 
projektowej dla szczególnych zadań jest decyzją strategiczną, która wpływa 
na całą organizację. Ponieważ wdrożenie takiej strategii wymaga gruntownych 
zmian w organizacji firmy, nie może się ono odbyć bez wsparcia najwyższego 
kierownictwa, które ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowy przebieg.

Kolejnym kluczowym ograniczeniem jest kultura organizacyjna, ponie-
waż struktura i kultura organizacyjna są dość często wymieniane w polskich 
organizacjach jako bariery realizacji projektów. Wystarczy przyjrzeć się 
dowolnie wybranej organizacji, jej strukturze organizacyjnej, podstawowym 
procesom i polityce motywacyjnej, aby uzyskać odpowiedź, jaka jest rola kie-
rownika projektu w takiej organizacji. Doświadczenia pokazują, że dominu-
jącą rolę odgrywają funkcjonalne struktury organizacyjne, tzw. silosy decy-
zyjne, które uniemożliwiają project managerowi skuteczną realizację strate-
gicznej funkcji oraz zakłócają proces prowadzenia projektów12. Tego rodzaju 
problemy występują również w wielu organizacjach, które posiadają (tak 
uważają) w pełni wdrożony „system” zarządzania projektami. Organizacjom 
i ich pracownikom bardzo trudno jest przywyknąć do myśli, że w firmie się 
„nie piastuje stanowisk”, lecz „pełni rolę/funkcję” – ograniczoną czasowo, naj-
częściej powtarzaną okresowo, lecz zawsze uzależnioną od danego projektu13.

11 J. Szych, warunki wstępne projektowej organizacji firmy, materiały z IV konferencji 
SPMP, Warszawa 2000, s. 5.

12 S. Spałek, Krytyczne czynniki sukcesu…, s. 28.
13 J. Szych, warunki wstępne…, s. 8.
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Stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy jest warunkiem koniecznym 
pomyślnego zakończenia prac nad projektem. Akceptacja przez członków 
zespołu zasad charakterystycznych dla danej firmy ma niezwykle silny wpływ 
na atmosferę panującą w organizacji. Sukces projektu w dużej mierze zależy 
od morale zespołu, wzajemnego zaufania, wsparcia w podejmowaniu decyzji, 
hołdowania zasadom etyki, skłonności do podejmowania ryzyka, swobody 
działania i dobrego przywództwa. Dobre przywództwo ma bardzo bliski 
związek z kulturą panująca w organizacji. Członkowie kierownictwa mają 
istotny wpływ na kulturę organizacji, ponieważ jest ona uzależniona od stoso-
wanego stylu zarządzania. W warunkach akceptacji stworzonej w ten sposób 
atmosfery łatwiej jest sprawnie reagować na zachodzące zmiany i dostosowy-
wać się w miarę potrzeby do zmieniających się warunków rynkowych.

W dojrzałych projektowo organizacjach filozofia zarządzania projektami 
ma swoje odzwierciedlenie w strategii firmy, a co za tym idzie – jest odpo-
wiednio zakomunikowana w całej organizacji. Dlatego też bardzo ważne jest, 
aby nie tylko kierownik projektu czy też członkowie zespołu projektowego, 
ale również pozostali pracownicy rozumieli jej ideę. W idealnej sytuacji każdy 
pracownik ma szansę wzięcia udziału w szkoleniu z podstaw zarządzania pro-
jektami, dzięki czemu wszyscy mówią tym samym językiem i nie dochodzi do 
niepotrzebnych konfliktów związanych z brakiem zrozumienia w tej kwestii.

Z przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski:
 – Większość organizacji nie posiada żadnej metodyki zarządzania pro-

jektami lub stosowanie metodyki ogranicza się tylko do jakiegoś 
obszaru, a tylko w nielicznych organizacjach zarządza się portfelem 
projektów.

 – Jako jeden z głównych powodów niepowodzeń w projektach wymie-
nia się również strukturę i kulturę organizacyjną oraz brak świadomo-
ści projektowej.

 – Większość organizacji nie ma programu rozwoju umiejętności 
z zakresu zarządzania projektami.

 – W większości organizacji kierownictwo wyższego szczebla wspiera 
projekty, chociaż brak wsparcia również wymienia się jako jeden 
z głównych problemów w projektach14, 15.

14 S. Spałek, Krytyczne czynniki sukcesu…, s. 40.
15 J. Szych, warunki wstępne…, s. 7.
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2. Modele dojrzałości projektowej organizacji na przykładzie p3M3

Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) 
jest to model dojrzałości (doskonałości) organizacji w zakresie zarządzania 
portfelem, programami i projektami16, 17 pozwalający na diagnozę, jak dobrze 
organizacja zarządza nie tylko swoimi projektami, lecz przede wszystkim port-
felem, programami i ryzykiem w kontekście tzw. zasad ładu korporacyjnego 
(corporate governance). Prezentowany model jest rozwiniętą wersją modelu 
znanego pod nazwą PMMM (Project Management Maturity Model), opar-
tego na zasadach modelu CMM, opracowanego przez Software engineering 
institute (SEI), przekształconego później w model znany powszechnie pod 
nazwą CMMI, łączący ideę zarówno modelu ciągłego, jak i opartego na zasa-
dzie kolejnych poziomów. Podobnie jak w modelu CMM, tak i w modelu 
P3M3 określono pięć różnych poziomów dojrzałości, na których może się 
znaleźć dana organizacja:

 – poziom 1: świadomość procesów (awareness of process),
 – poziom 2: procesy powtarzalne (repeatable process),
 – poziom 3: procesy zdefiniowane (defined process),
 – poziom 4: procesy zarządzane (managed process),
 – poziom 5: procesy zoptymalizowane (optimized process).

Poziomy te stanowią strukturalne elementy modelu P3M3. Zakłada się, 
że w miarę jak będą rozwijały się dobre praktyki w zarządzaniu portfelem, 
programami i projektami, również i sam model P3M3 będzie doskonalony 
i rozszerzany. Ten ewolucyjny proces może prowadzić w szczególności do 
nowych lub zmienionych wymagań na wybranych poziomach.

Model może być wykorzystany na kilka sposobów:
 – w celu określenia kluczowych praktyk składających się na procesy 

pozwalające efektywnie zarządzać portfelem, programami i pro-
jektami;

 – w celu identyfikacji praktyk, które muszą być w pełni przyjęte i stoso-
wane, po to aby osiągnąć następny poziom dojrzałości;

16 M. Juchniewicz, dojrzałość projektowa organizacji, Bizzare, Warszawa 2009, s. 30.
17 the Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model (P3M3®) Version 

2.1, The Office of Government Commerce, Londyn 2010, s. 4.
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 – w sytuacji, w której organizacja chce określić i udoskonalić swoje 
możliwości w zakresie zarządzania programami i projektami;

 – przez zespoły audytorskie przeprowadzające okresowe oceny proce-
sów związanych z zarządzaniem programami i projektami.

Z obserwacji prowadzonych przez office of Government commerce18 
wynika, że przyczyny porażek w projektach mogą być podzielone na nastę-
pujące kategorie:

 – nieprawidłowe określenie produktów – kiedy zakres programu i/lub 
projektów jest zdefiniowany niejasno, a wymagane produkty i/lub 
efekty są opisane z niewystarczającą dokładnością;

 – paraliż i bałagan decyzyjny – spowodowany tym, że sponsoring pro-
gramu i/lub projektów jest umocowany na nieodpowiednim pozio-
mie, np. brak osoby, która ma wystarczającą władzę, aby rozstrzygać 
problemy;

 – niekonsekwencja i brak dyscypliny – włączając w to niedostateczny 
poziom zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą;

 – nieprawidłowe zarządzanie dostawcami – włączając w to niezrozu-
mienie rynkowych uwarunkowań dostawców oraz kontrakty niepra-
widłowo zawarte i źle zarządzane;

 – czynnik ludzki – włączając w to separację interesariuszy od zagad-
nień związanych z programem i/lub projektami, brak właścicielstwa 
i zagadnienia kulturowe.

Dlatego też model P3M3 został skonstruowany tak, aby za jego pomocą 
organizacje mogły zaadresować wszystkie podstawowe aspekty zarządza-
nia portfelem, programami i projektami, istotnie podnieść prawdopodobień-
stwo osiągnięcia zadowalających rezultatów i zredukować prawdopodobień-
stwo zagrożeń, które mogą niekorzystnie wpłynąć na przedsięwzięcie. Model 
P3M3 opisuje czynności związane z zarządzaniem portfelem, programami 
i projektami, występujące w obszarze procesów, które z założenia mają pro-
wadzić do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Model P3M3 nie tylko odnosi 
się do działań prowadzonych w indywidualnych programach lub projektach, 
ale również do działań prowadzonych na poziomie organizacji i zmierzają-
cych do budowy oraz utrzymania odpowiedniej infrastruktury pozwalającej 
na efektywne zarządzanie programami i projektami. W przypadku braku takich 

18 the Portfolio…, s. 11.
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struktur powtarzalne rezultaty są uwarunkowane obecnością konkretnych ludzi 
mających określone doświadczenie, co niekoniecznie jest dobrym punktem 
wyjścia do długoterminowych sukcesów i stałego doskonalenia organizacji19.

Ze względu na to, że model jest modelem referencyjnym, zakres i sposób 
jego wykorzystania zawsze są uzgadniane z zainteresowaną organiza-
cją. Badaniom mogą zostać poddane tylko pojedyncze aspekty zarządzania  
projektami, jak i wszystkie zagadnienia obejmujące zarządzanie portfe-
lem, programami i projektami. Wynikiem badań jest raport opisujący stan 
obecny organizacji w obszarze, który był badany, i wskazujący na działania, 
które należy podjąć, aby obszar ten spełniał wymagania następnego poziomu  
dojrzałości opisanego w modelu referencyjnym P3M3.

Poziomy opisane w ramach modelu prezentują kolejne stany dojrzałości 
procesów, jakie będzie osiągać organizacja na drodze swojego rozwoju – od 
stanu niedojrzałości do stanu, w którym dojrzała i z szerokimi możliwościami 
organizacja jest nastawiona na realizację celów i szybkie rozwiązywanie proble-
mów związanych z programami i projektami. Organizacja, o której wiadomo, 
że nie ma dojrzałych procesów w zakresie zarządzania programami i projek-
tami, jest oczywiście w stanie zakończyć konkretny program lub projekt z suk-
cesem, jednakże menedżerowie pracują w takiej organizacji w trybie reaktyw-
nym, tzn. próbują rozwiązywać problemy na bieżąco, kiedy się takowe poja-
wiają, a odnośne harmonogramy i budżety najprawdopodobniej zostaną prze-
kroczone, ze względu na brak solidnych technik estymacyjnych. Z kolei jeżeli 
na budżet i harmonogram nałożono nieprzekraczalne ograniczenia, to koniecz-
ność ich dotrzymania może spowodować istotne pogorszenie się jakości ocze-
kiwanych produktów/rezultatów (na przykład w sytuacji, kiedy zagrożone są 
terminy, to odbiory jakościowe są często upraszczane lub wręcz pomijane).

podsumowanie

Jako jedne z głównych powodów niepowodzeń w projektach wymienia 
się strukturę i kulturę organizacyjną oraz brak świadomości projektowej. Jak 
pokazują badania oraz doświadczenia ze zrealizowanych projektów, można 
optymalizować nie tylko jakość produktu projektu, ale również jakość samego 

19 the Portfolio…, s. 12.
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zarządzania projektem. Każdy projekt jest inny, co wynika z jego definicji, 
jednak procesy zarządzania projektem są jak najbardziej powtarzalne, a w tym 
przypadku możemy już mówić o ewentualnej optymalizacji. Obecnie więk-
szość organizacji dopiero zaczyna wdrażanie filozofii zarządzania projektami 
i jeszcze nieprędko będzie można powiedzieć, że są dojrzałe projektowo.

Rosnąca popularność modeli i ich szerokie stosowanie płyną z korzy-
ści, jakie te modele oferują organizacjom. Poniższa lista, chociaż niewyczer-
pująca, wskazuje na część korzyści, jakie można osiągnąć dzięki stosowaniu 
modelu dojrzałości.

 – Organizacja otrzymuje gotową do stosowania „mapę drogową” dla 
usprawnienia swoich procesów.

 – Istnieje możliwość porównywania procesów zarządczych do wcze-
śniej ustalonych kryteriów.

 – Możliwa jest identyfikacja tego, co powinno być zrobione, aby udo-
skonalić proces zarządzania portfelem, programami i projektami.

 – Organizacja może zbudować plan działań prowadzących do doskonal-
szych procesów.

 – Powstaje okazja do oceny finansowych korzyści wynikających z osią-
gnięcia określonego poziomu w porównaniu z zasobami potrzebnymi 
do jego osiągnięcia.

 – Stosowanie modelu umożliwia realizację korzyści płynących z zarzą-
dzania portfelem, programami i projektami, na przykład w formie 
nieprzekraczania przez przedsięwzięcia ich budżetów, podejmowa-
nia przemyślanych decyzji przy wyborze jednej z wielu opcji i prze-
zroczystości uwarunkowań kontraktowych w zakresie właścicielstwa 
różnych aspektów przedsięwzięć.

Stosowanie modelu ułatwia organizacji osiąganie celów strategicznych 
przy jednoczesnej ochronie jej zasobów.

Organizacja może przetrwać w długim okresie i realizować swoje pod-
stawowe cele tylko pod warunkiem permanentnego rozwoju oraz wzrostu20. 
Rozwój przedsiębiorstwa oznacza skoordynowane zmiany w jego strukturze 
organizacyjnej, będące skutkiem dostosowywania jej do ciągle zmieniającego 
się otoczenia. Dostosowanie uznajemy za skuteczne wówczas, kiedy organizacja 

20 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1996, s. 17.



dojrzałość projektowa organizacji… 283

osiąga i utrzymuje przewagę konkurencyjną. W świetle powyższego rozwój 
oraz trwały wzrost przedsiębiorstwa są ściśle powiązane z zarządzaniem port-
felem projektów, który wyznacza zakres i kierunek rozwoju organizacji.
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summary

Recently project management concept has raised a lot of interest among mana-
ging directors. There is no need to convince anyone that organization management 
through projects gives possibilities of achieving long terms goals of an corporation 
in a systematic and controlled way, not exceeding three main constrains – budget, 
time and scope of projects.

Main aim of project management is to maximize particular projects contribution 
to achieve organization success and to maximize business effects. Nowadays there 
is a possibility to determine project management maturity of an organization which 
allows to define different areas of project management in the organization and their 
continuous improvement.
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Kapitał społeczny  
w przedsięBiorstwach sieciowych

wprowadzenie

Rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, w szczególności tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne XXI wieku, oraz przemiany społeczno- 
-gospodarcze zmieniają w sposób istotny metody, sposoby oraz formy  
prowadzenia działalności gospodarczej. Następuje powstawanie przedsiębiorstw  
sieciowych, stanowiących specyficzną formę organizacyjną podmiotów 
gospodarczych działających według nowych zasad i wymagających odmien-
nego podejścia do zarządzania. W tych procesach wyraźny jest też wpływ 
wywierany przez stricte pozagospodarcze sfery funkcjonowania społeczeń-
stwa, a przede wszystkim przez poziom kapitału społecznego. Rozwijanie 
innowacyjności i przedsiębiorczości organizacji w oparciu o kapitał społeczny 
prowadzi do stworzenia dynamicznych sieci relacji i kontaktów z udziałem 
wielu uczestników.
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1. Kapitał społeczny w procesach gospodarczych

Przedsiębiorczość i innowacyjność tworzą fundamenty nowoczesnej 
gospodarki. Można wyróżnić podejście, zgodnie z którym przedsiębiorstwo 
innowacyjne jest to przedsiębiorstwo, które w badanym okresie – najczęściej 
trzyletnim – wprowadziło przynajmniej jedną innowację techniczną (techno-
logiczną), tj. nowy lub ulepszony produkt bądź nowy lub ulepszony proces, 
będące nowością przynajmniej z punktu widzenia tegoż przedsiębiorstwa1. 
Wydaje się, że wspieranie przedsiębiorstw w innowacjach zorientowanych na 
proces modernizacji to kwestia nie tylko ułatwienia dostępu do technologii, 
ale również do tego, jak odnoszą się do infrastruktury soft, obejmującej wzrost 
kwalifikacji zasobów ludzkich, elastyczności w zakresie zmian organizacyj-
nych i kapitału społecznego2. 

To właśnie kapitał społeczny w społeczeństwach obywatelskich o gospo-
darce rynkowej w sposób wyraźny determinuje potencjał przedsiębiorstw 
w zakresie zdolności konkurencyjnej i innowacyjności. Współczesne przedsię-
biorstwa przestają konkurować wyłącznie za pomocą tradycyjnych, tzw. twar-
dych czynników produkcji, lecz także koncentrują swoją uwagę na zasobach 
niematerialnych, wśród których kapitał społeczny staje się ważnym źródłem 
kreacji wartości. Kapitał społeczny może w znacznym stopniu wpływać na sku-
teczną alokację kapitału ludzkiego, fizycznego i finansowego, dzięki zaufaniu 
i efektywnej współpracy podmiotów gospodarczych. Tylko przedsiębiorstwa 
o dużym poziomie kapitału społecznego posiadają wyższą zdolność do inno-
wacji, zyskując przewagę nad konkurentami. Dzieje się to za sprawą płynnego 
przepływu informacji, wiedzy i doświadczeń oraz umiejętnego współdziałania.

Przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują działania na bazie relacji part-
nerskich, wdrażania innowacji w sieci klastrów oraz zdolności absorpcyjnej sys-
temów informacyjnych w zakresie information & communication technologies 
(ICT). Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
które powinny w większym stopniu korzystać z regionalnego lub lokalnego 
systemu innowacji (RSI), gdyż są w swoim potencjale bardziej ograniczone niż 

1 E. Stawasz, Przedsiębiorstwo innowacyjne, w: innowacje i transfer technologii. 
Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005, s. 133.

2 Handbook of innovation Systems and developing countries, eds. B. Lundvall, 
K. Joseph, C. Chaminade, J. Vang, Edward Elgar Publishing, Massachusetts 2009, s. 1–33.
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duże firmy, które zwykle mają dostęp do zasobów nowoczesnych technologii, 
wykwalifikowanych zasobów ludzkich, lub możliwości wprowadzenia nowych 
technik kierowniczych. Efektywne funkcjonowanie RSI obejmuje wypraco-
wanie strategii instytucjonalizacji innowacji pomiędzy sektorem prywatnym 
i publicznym w sposób systemowy. Konieczne staje się wytworzenie infrastruk-
tury instytucjonalnej jako nadbudowy struktury produkcji regionu3.

 MŚP, zwłaszcza w krajach rozwijających się, zazwyczaj muszą prowa-
dzić wspólne działania w celu podziału kosztów na zakup maszyn, które będą 
używane przez wszystkich, oraz uzyskania dostępu do środków finansowych, 
ponieważ często nie są w stanie uzyskać ich samodzielnie. Te zbiorowe dzia-
łania odbywają się między producentami w określonych klastrach, a w niektó-
rych przypadkach oparte są na istniejących stosunkach społecznych i zasta-
nym kapitale społecznym4. 

Kapitał społeczny jako pojęcie, koncepcja i teoria jest wykorzystywany 
w wielu różnych analizach dotyczących eksplantacji zjawisk i procesów  
społeczno-ekonomicznych zachodzących we współczesnych społeczeń-
stwach5. Kapitał społeczny pojawia się, rozwija i funkcjonuje w społeczeń-
stwach obywatelskich o gospodarce rynkowej, istnieje w węższym lub szer-
szym zakresie we wszystkich formach gospodarki kapitalistycznej6. Formuje 
się on zależnie od tradycji, kultury i systemu politycznego, a szczególnie od 
poziomu rozwoju gospodarki. Kształtuje się w procesach socjalizacji i wycho-
wania, działaniach poszczególnych obywateli oraz rozmaitych zbiorowo-
ści, organizacji i instytucji7. Kapitał społeczny może występować w wielu 
postaciach, różnić się strukturalnie, wielkością i intensywnością w zależno-
ści od typu społeczeństwa. Uogólniając zagadnienie, można by sformułować 
aforyzm: jaki kapitalizm, taki kapitał społeczny i vice versa, czyli jaki poziom 
kapitału społecznego, taka gospodarka i społeczeństwo.

3 diagnoza stanu innowacyjności województwa podlaskiego, red. A. Jasiński, Wyd. 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 9.

4 Handbook of innovation Systems…, 
5 J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wyd. 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, s. 9–37.
6 J. Coleman, Foundation of Social theory, The Belknap Press of Harvard University 

Press, Cambridge 1990, s. 304; F. Fukuyama, zaufanie. Kapitał społeczny a droga do do-
brobytu, PWN, Warszawa–Wrocław 1997, s. 13–61; R.D. Putnam, demokracja w działaniu. 
tradycje obywatelskie we współczesnych włoszech, Znak, Kraków 1995, s. 133–139.

7 J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny…, s. 9.
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Czymże jest w istocie kapitał społeczny? Czym różni się od innych 
rodzajów kapitału?8 W czym też tkwi jego istota jako zjawiska społeczno-
-ekonomicznego? Wydaje się, że najtrafniej ujęli to, uzupełniając się wza-
jemnie, Coleman, Bourdieu, Putnam oraz Fukuyama. Według wymienionych 
autorów – syntetyzując ich wypowiedzi w tej kwestii – kapitał społeczny to 
zjawisko odnoszące się zarówno do stosunków stricte ekonomicznych, jak 
i sieci stosunków oraz zjawisk o charakterze społecznym, politycznym i kul-
turowym, ujmowanych zarówno w aspekcie grupowym, jak i jednostkowym. 
Coleman traktuje tę postać kapitału jako zjawisko społeczne związane ze zdol-
nościami jednostek do wykorzystania możliwości wynikających z rozwoju 
gospodarczego, lecz nieograniczających się wyłącznie w swej istocie i funk-
cjach jedynie do tego. Kapitał społeczny to dlań przede wszystkim umiejętno-
ści współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji (a nie tylko indy-
widualnych działań jednostek) w celu realizacji wspólnych potrzeb i intere-
sów. Jego istotę postrzega w zdolności jednostek do łączenia się w grupy dla 
realizacji przyjętych celów, nie tylko gospodarczych, lecz również odnoszą-
cych się do innych aspektów życia społecznego9.

„Kapitał społeczny to – odnoszące się do gospodarki i pozaekonomicz-
nych struktur społecznych – zinstytucjonalizowane społecznie i zinternali-
zowane osobniczo oraz akceptowane grupowo zjawisko i artefakt społeczny, 
stanowiące specyficznego rodzaju dobro społeczne (wspólne), równocześnie 
swoisty regulator zachowań ludzkich”10.

Pojęcie kapitału społecznego wydaje się szczególnie pomocne przy wyja-
śnianiu różnic w jakości życia i zamożności poszczególnych społeczeństw 
dysponujących podobnym potencjałem gospodarczym. Pozwala jednocześnie 
uświadomić, jakie są przyczyny niepowodzeń programów rozwojowych wdra-
żanych na obszarach gospodarczo i cywilizacyjnie opóźnionych. We współ-
czesnej gospodarce kapitał społeczny może w znacznym stopniu wpływać 
na skuteczną alokację kapitału ludzkiego, fizycznego i finansowego, dzięki 
zaufaniu i efektywnej współpracy podmiotów gospodarczych. 

8 S. Kozyr-Kowalski, Socjologia. Społeczeństwo obywatelskie i państwo, UAM, Poznań 
1999, s. 127–142.

9 J. Coleman, Foundation of Social theory…, s. 304.
10 J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny…, s. 9.
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Kapitał społeczny zwiększa konkurencyjność i innowacyjność zarówno 
na poziomie makro-, jak i mikroekonomicznym. Tylko podmioty gospodarcze 
o dużym poziomie kapitału społecznego posiadają wyższą zdolność do inno-
wacji, zyskując przewagę nad konkurentami za sprawą płynnego przepływu 
informacji, wiedzy i doświadczeń. Różnice między przedsiębiorstwami to 
przede wszystkim różnice w efektywności procesów identyfikacji i wyko-
rzystywania kapitału społecznego. W przypadku zbiorowości terytorialnych, 
tj. regionów lub krajów, kapitał społeczny może również ułatwiać pozyski-
wanie inwestorów zagranicznych, co okazuje się ważne zwłaszcza w dobie 
powszechnej mobilności kapitału11. 

Wieloaspektowa koncepcja kapitału społecznego może być ujmowana 
jako syntetyczny wskaźnik obejmujący:

a) wiążący kapitał społeczny (bonding social capital), kształtowany 
przez silne więzi rodzinne;

b) pomostowy kapitał społeczny (bridging social capital), kształtowany 
przez słabe nieformalne więzi między przyjaciółmi i sąsiadami, więzi łączące 
pracowników;

c) łączący kapitał społeczny (linking social capital), dany w obrębie for-
malnych więzi wiążących ludzi wewnątrz dobrowolnych organizacji (volun-
tary organizations), określający jakość norm i struktur organizacyjnych oraz 
wartości podzielane przez wszystkich zatrudnionych12. 

Przedstawione wymiary kapitału społecznego mają różne skutki eko-
nomiczne. Analiza empiryczna pokazuje, że określone typy kapitału spo-
łecznego wywierają różnorodne skutki na wydajność pracy w przedsiębior-
stwach i na stan gospodarki. Wiążący kapitał społeczny, kształtowany przez 
silne rodzinne więzi i pomostowy kapitał społeczny, silnych i słabych więzi 
między przyjaciółmi i znajomymi, wywierają negatywny skutek na wydaj-
ność pracy, stan gospodarczy i rozwój ludzki, w przeciwieństwie do łączącego 
kapitału społecznego organizacji dobrowolnych, który pozytywnie wpływa 

11 A. Wildowicz-Giegiel, rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu 
wiedzy, w: innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unij-
nych i klastrów, red. K. Piech, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, 
s. 56–70.

12 F. Sabatini, does Social capital improve labour Productivity in Small and Medium 
enterprises?, Dipartimento di Economia Pubblica, Università degli Studi di Roma, Roma, 
Working Paper 2006, No. 92, s. 4–5.
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na te wyniki. Taka struktura związków między zmiennymi została potwier-
dzona nawet, gdy kontrolowano rezerwy kapitału fizycznego, wyrażone przez 
stosunek kapitał – praca. Twierdzi się, że obecność gęstych i przecinających 
się (cross-cutting) sieci formalnych jest związana z rozprzestrzenianiem się 
norm społecznych zaufania i wzajemności, które z kolei mogą mieć pozy-
tywny wpływ na wysiłek i motywację pracowników13.

 Można zidentyfikować dwa główne kanały, przez które kapitał spo-
łeczny może wpływać na efektywność przedsiębiorstwa. Po pierwsze, kapitał 
społeczny poprawia upowszechnianie wiedzy i informacji pomiędzy pracow-
nikami, umożliwiając osiąganie określonych celów, które nie byłyby osią-
galne w przypadku jego braku. Menedżerowie i pracownicy stale doświad-
czają potrzeby zmobilizowania innych do dawania wsparcia i porad poza hie-
rarchiczną strukturą firmy. Kiedy formalna rutyna organizacyjna i wiedza 
jednostek zawiedzie i nie wytwarza pożądanych wyników, niezbędnie należy 
skonsultować się z innymi, którzy mogą lub nie mogą być częścią organiza-
cji formalnej lub grupy pracowników. Idealny stan, kiedy każdy pracownik 
może być uważany za część nieformalnej struktury, której zasoby poprawiają 
jego zdolność rozwiązywania problemu. Struktura ta może także rozszerzyć 
się w poprzek organizacji, takich jak profesjonalne sieci, przyjaciele i współ-
pracownicy z poprzednich miejsc pracy. Po drugie, interakcje społeczne mogą 
wpłynąć na wysiłek pracowników i ich motywację.

Kapitał społeczny stanowi źródło gromadzenia potencjału, zdolności do 
działania w nieprzewidywalnych sytuacjach i kontrolę zasobów, których orga-
nizacja wcześniej nie kontrolowała. 

Współczesne warunki gospodarcze, charakteryzujące się dużą dynamiką 
i wysokim poziomem niepewności, sprawiają, że kapitał społeczny nabiera 
szczególnego znaczenia. Stanowi on cenny zasób, a jego akumulacja to naj-
ważniejsze wyzwanie dla przedsiębiorstw w dzisiejszych czasach. Kapitał 
społeczny wpływa na: 

 – wzrost efektywności działań firm poprzez redukcję zagrożeń z tytułu 
zachowań oportunistycznych i kosztów zabezpieczeń przed nimi; 

 –  większe zdolności adaptacyjne przedsiębiorstwa i usprawnienie pro-
cesu uczenia się organizacji;

 – tworzenie niezbędnego klimatu do współpracy i dzielenia się wiedzą; 

13 Tamże.
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 – rozwój kapitału ludzkiego oraz intelektualnego, powiązania i wymiana 
wiedzy są złożonym procesem społecznym, w którym wiedza osa-
dzona społecznie powstaje w konkretnych sytuacjach i poprzez współ-
działanie. 

Głównym celem kapitału społecznego jest zmniejszenie niepewności 
w życiu społecznym i gospodarczym. Bez kapitału społecznego niepewność 
byłaby poważną przeszkodą w podejmowaniu działalności gospodarczej 
i współpracy między ludźmi i organizacjami. Kapitał społeczny zastępuje 
indywidualne nakłady niezbędne do zmniejszenia niepewności w działalno-
ści i współpracy gospodarczej, np.: wydatki na ochronę własnych zasobów 
i dóbr, wydatki na zgromadzenie informacji o otoczeniu gospodarczym (w tym 
o partnerach), wydatki na sygnalizację własnych cech budzących ufność oto-
czenia. Kapitał społeczny zmniejsza więc indywidualne koszty reprodukcji 
praw własności, koszty transakcyjne oraz koszty sygnalizacji (informacji kie-
rowanych do rynku). Kapitał społeczny zwiększa aktywność gospodarczą, 
którą ograniczają często braki kapitału finansowego, modyfikuje kierunki 
i poprawia efektywność inwestycji. 

Najważniejszą funkcją kapitału społecznego jest koordynacja działań 
indywidualnych i grupowych w gospodarce14. Podstawowe obszary wpływu 
kapitału społecznego na współpracę przedsiębiorstw zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

Kapitał społeczny a współpraca przedsiębiorstw

obszary wpływu kapitału społecznego

Efektywność 
funkcjonowania 

jako rezultat 
współpracy

Żywotność 
i długowieczność 

organizacji

Działania 
innowacyjne

Tworzenie 
przewagi 

konkurencyjnej

Zwiększone 
podejmowanie 

ryzyka

Ożywianie 
przedsiębiorczości

Źródło:  M. Bratnicki, W. Dyduch, P. Zbierowski, Kapitał społeczny i uwaga 
w organizacji partnerskiej, w: Przedsiębiorstwa kooperujące, red. 
Z. Dworzecki, EuroExpert Grupa Doradcza, Warszawa 2002, s. 272. 

14 A. Matysiak, Źródła kapitału społecznego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 63.
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Wysoki poziom kapitału społecznego (bądź silny kapitał społeczny) 
w bezpośredni sposób determinuje zdolność do wykształcenia społeczeństwa 
wiedzy: kreatywnego, innowacyjnego, tolerancyjnego, otwartego na zmiany, 
zdolnego do wykształcenia trwałych więzi społecznych i ekonomicznych. 
Kapitał społeczny łagodzi obyczaje rynkowe, co przejawia się w domina-
cji etycznych zachowań rynkowych. Kapitał społeczny wpływa na poziom 
współpracy na zasadach wzajemnych korzyści i zaufania15. 

2. Kapitał społeczny a efektywność przedsiębiorstw w strukturach 
sieciowych

W obliczu zachodzących procesów globalizacyjnych, rozwoju technolo-
gii informacyjnych i komunikacyjnych współczesne przedsiębiorstwa prze-
stają konkurować za pomocą tradycyjnych, tzw. twardych czynników pro-
dukcji, lecz koncentrują swoją uwagę głównie na zasobach niematerialnych16. 
Ogólnie rzecz biorąc, w gospodarce, w której kluczową rolę odgrywa wiedza, 
mają miejsce następujące tendencje:

 – powstanie sieciowych form organizacyjnych (jako przeciwieństwo 
form hierarchicznych i biurokratycznych),

 – dominacja struktur opartych na usługach,
 – kapitał ludzki i społeczny staje się głównym źródłem kreacji wartości,
 – elastyczność organizacji produkcji zamiast produkcji masowej,
 – wzrost znaczenia innowacji i jakości, napędzanej przez łańcuch 

dostaw zapewniający osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, poja-
wiający się w miejsce redukcji kosztów osiąganych wyłącznie dzięki 
korzyściom skali,

 – większa skłonność do zawierania aliansów i współpracy niż prowa-
dzenia walki konkurencyjnej w pojedynkę,

 – wzrost znaczenia umiejętności i szybkiej adaptacji do zmieniających 
się warunków otoczenia,

15 A. Baraniecka, znaczenie kapitału społecznego w tworzeniu sieci dostaw, http://www.
wiedzainfo.pl (03.2010).

16 tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych, red. 
M. Pindelski, Wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 11, 12.
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 – kształcenie ustawiczne,
 – zatrudnienie nacechowane dużym ryzykiem, lecz przynoszące wiele 

nowych szans17.
Kapitał społeczny ma swoje źródło w interakcjach, dzięki którym powią-

zania i sieci są oparte na zdrowych fundamentach współdziałania. Castells 
sądzi, że „mamy dziś do czynienia z modelem wielokierunkowej sieci tworzonej 
przez małe i średnie firmy oraz licencyjno-podwykonawczym modelem produkcji 
pod patronatem korporacji; […] często starają się one również nawiązywać sieciowe 
kontakty z kilkoma wielkimi firmami i/lub z innymi małymi i średnimi przedsię-
biorstwami, znajdując nisze rynkowe i możliwości kooperacji”18. Powoduje to wzrost 
znaczenia sieci społecznych jako podstawowych form funkcjonowania organizacji. 
„Sieci są podstawowym materiałem, z którego nowe organizacje są lub będą budo-
wane. Potrafią powstawać i rozprzestrzeniać się wzdłuż głównych arterii i zaułków 
gospodarki globalnej dzięki odwołaniu się do mocy informacyjnej, dostarczanej przez 
nowy technologiczny paradygmat”19.

Przedsiębiorstwo sieciowe stanowi szczególną formę organizacyjną, „którego 
system środków tworzy się w punkcie przecięcia segmentów autonomicznych syste-
mów celów. A zatem składniki sieci są równocześnie autonomiczne i zależne wzglę-
dem sieci i mogą być elementami innych sieci, a tym samym innych systemów 
środków nastawionych na inne cele. Funkcjonowanie danej sieci zależeć więc będzie 
od jej dwóch podstawowych atrybutów: jej sprawności łączenia, tzn. jej strukturalnej 
zdolności do ułatwienia niezakłóconej łączności między jej elementami, oraz jej spój-
ności, tzn. stopnia, w jakim zazębiają się cele sieci i cele jej poszczególnych elemen-
tów; […] przedsiębiorstwo sieciowe materializuje kulturę globalnej gospodarki infor-
macyjnej, przekształca sygnały w towary przez przetwarzanie wiedzy”20.

„Koncepcja organizacji sieciowej stała się nie tylko nową formą zarządza-
nia przedsiębiorstwem, ale także nową filozofią, u której podstaw leżą takie war-
tości, jak: kooperacja, współodpowiedzialność oraz wspólne tworzenie wiedzy”21.

17 M. Lissowska, the challenge of the Knowledge – based economy: the Polish case, 
„Gospodarka Narodowa” 2007, nr 3, s. 7–8.

18 M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008, s. 167.
19 Tamże, s. 172–173.
20 Tamże, s. 179.
21 J. Szkudlarek, Kapitał społeczny a klastry przedsiębiorczości na przykładzie indonezji, 

w: Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. M. Klimowicz, 
W. Bokajło, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010, s. 144.
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W perspektywie dwudziestu lat należy założyć znaczące usieciowienie 
społeczeństwa. Struktury sieciowe są obecne na wszystkich poziomach życia 
społecznego. Sieci społeczne nie są zjawiskiem nowym, jednak dopiero od 
niedawna sieciowe technologie komunikacyjne wspierają i wzmacniają sieci 
przebiegające na wskroś grup społecznych. Wraz z usieciowieniem relacji spo-
łecznych rośnie znaczenie kapitału społecznego. Kapitał ten jest generowany 
w rozległych i otwartych sieciach relacji społecznych22.

Definiowanie kapitału społecznego jako sieci społecznej można rozpo-
znać już w pracach Bourdieu. Autor twierdzi, że kapitał społeczny to „suma 
zasobów, aktualnych i potencjalnych, do których osoba lub grupa zdobywa 
dostęp dzięki posiadaniu trwałej sieci relacji społecznych, słabiej lub silniej 
zinstytucjonalizowanych”23. W przytoczonym ujęciu kapitał społeczny to sieć 
powiązań z innymi osobami, z której czerpiemy korzyści. Bourdieu zdefi-
niował kapitał społeczny jako istnienie i łączenie faktycznych albo potencjal-
nych zasobów, co jest możliwe dzięki istnieniu wzajemnych związków pomię-
dzy uczestnikami sieci. Istnienie sieci dlatego jest tak ważne, że dzięki niej jed-
nostki mają dostęp do zasobów innego uczestnika sieci. Członkostwo w sieci, 
jak wskazuje Bourdieu, wytwarza w uczestnikach sieci poczucie „kolektyw-
nego posiadania kapitału”. Wizja osiągnięcia korzyści kreuje powstawanie więzi 
społecznych i determinuje jednostki do kolektywnych i solidarnych zacho-
wań. Stąd kapitał społeczny jest środkiem – poprzez istnienie związków społecz-
nych – do wykorzystania zasobów wysoko cenionych w świecie kapitalistycznym. 

Organizacja sieciowa postrzegana jest jako nowoczesna forma organizacji 
przedsiębiorstwa, które tworzą podwaliny rozwoju globalnej gospodarki siecio-
wej. Organizację sieciową można zdefiniować jako względnie trwałe powiąza-
nie autonomicznych, wyspecjalizowanych jednostek lub przedsiębiorstw uczest-
niczących w realizacji wspólnego celu. Organizacja sieciowa jest organizmem 
otwartym, co oznacza, że nie istnieją formalne bariery uczestnictwa w sieci. 
Istotą sieci jest to, że niezależne podmioty, wykorzystując technologie telein-
formatyczne, tworzą dobrowolne, luźne i często incydentalne konfiguracje24. 

22 raport Polska 2030.wyzwania rozwojowe, www.polska2030.pl (05.2011).
23 P. Bourdieu, L. Wacquant, invitation to reflexive Sociology, University of Chicago 

Press, Chicago 1992, s. 119.
24 A. Pietruszka-Ortyl, Sztuka zaufania w organizacjach sieciowych, w: nowoczesne tech-

nologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace 
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, Wrocław 2004, s. 15.
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Podstawowym celem przedsiębiorstw sieciowych jest uzyskanie efektu 
synergii, który może być osiągnięty poprzez współpracę wielu partnerów. 
Prawdopodobnie dlatego powszechną praktyką w organizacji sieciowej jest 
całkowita lub częściowa rezygnacja członków sieci ze swojej działalności pod-
stawowej na korzyść realizacji wspólnego projektu oraz akomodacja swojej 
działalności operacyjnej na potrzeby wzajemnej współpracy.

Fundamentalne cechy przedsiębiorstw sieciowych to:
1. W przedsiębiorstwie sieciowym metodą zarządzania jest orkiestra-

cja procesów. 
2. Współczesne przedsiębiorstwa stoją w obliczu konieczności zmiany 

dotychczasowego firmocentrycznego podejścia na nowe podejście – siecio-
centryczne. 

3. W procesie tworzenia wartości dokonuje się przejście od łańcucha 
wartości do sieci wartości. Następuje zmiana lokalizacji wiedzy oraz wyróż-
niających umiejętności i kluczowych kompetencji z przedsiębiorstwa do sieci. 

4. Innowacje otwarte stają się nowym, sieciowym źródłem przewagi 
konkurencyjnej25. 

Organizację sieciową, charakteryzującą się wzajemnym powiązaniem 
firm, tworzy się, gdy zaistnieją wspólne cele dla potencjalnych grup partne-
rów zdolnych do tworzenia obustronnych powiązań sieciowych. Do najważ-
niejszych cech organizacji sieciowej, które nie występują w takim nasileniu 
w innych formach wzajemnej współpracy podmiotów gospodarczych, należą 
między innymi:

 – wspólne cele, 
 – suwerenność, niezależność partnerów, 
 – dobrowolność uczestnictwa, 
 – podział funkcji i odpowiedzialności między partnerów, 
 – integracja różnych płaszczyzn współdziałania partnerów, 
 – łatwy i szybki dostęp do informacji, 
 – duża efektywność wykorzystania informacji26. 

25 A. Jurga, Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przed-
siębiorstwa, w: zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, red. 
J. Lewandowski, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 52–60.

26 W. Dyduch, Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyj-
ności, www.zti.com.pl (09.2007).
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Przedsiębiorstwa sieciowe z samej natury ich funkcjonowania muszą 
charakteryzować się dużym potencjałem kapitału społecznego i opierać się 
na podstawowych jego wyznacznikach:

1.  Uczestnictwo w sieciach. W tworzeniu kapitału społecznego kluczowe 
jest istnienie mniej lub bardziej gęstych, przeplatających się sieci powiązań 
pomiędzy jednostkami i grupami. Ludzie wchodzą w relacje z innymi poprzez 
związki na różnych poziomach, które muszą być dobrowolne i równe. Kapitał 
społeczny nie może być tworzony poprzez indywidualne działanie na własną 
korzyść. Jest więc uzależniony od skłonności jednostek do działania w zbioro-
wości, do generowania nowych powiązań, kontaktów, a docelowo sieci. 

2.  Wzajemność. Kapitał społeczny oznacza działanie jednych osób dla 
korzyści innych, nawet kosztem interesu własnego, i oczekiwanie, że to działa-
nie zostanie w przyszłości odwzajemnione. Krótkoterminowy altruizm prze-
plata się z długoterminowym planem osiągnięcia korzyści własnych. W orga-
nizacjach, w których wzajemność jest silna, ma miejsce dostrzeganie intere-
sów ponadjednostkowych.

3.  Zaufanie. Obecność zaufania wywołuje skłonność do podejmowania 
ryzyka przez uczestników organizacji, wynikającą z założenia, że inni zacho-
wają się zgodnie z oczekiwaniami i będą się nawzajem wspierać. Zaufanie 
dodatnio wpływa na poczucie bezpieczeństwa uczestników organizacji, 
sprzyjając otwartości informacyjnej.

4.  Normy społeczne. Są one źródłem wewnętrznej, nieformalnej  
kontroli społecznej, która znosi potrzebę wprowadzenia do sieci sankcji  
bardziej formalnych i instytucjonalnych. Normy społeczne są niepisanymi, ale 
powszechnie zrozumiałymi prawami, które określają, jakie formy zachowania 
są pożądane, wartościowane i aprobowane w danym kontekście społecznym. 

5.  Wspólnota. Połączenie zaufania, sieci, norm i wzajemności tworzy 
silną społeczność, gdzie istnieje wspólnie podzielana własność zasobów. Każdy 
uczestnik sieci ma dostęp do zasobów, ale nikt nie posiada ich na własność. 

6.  Proaktywność. Rozwój kapitału społecznego wymaga chętnego 
i aktywnego zaangażowania się ludzi we wspólne uczestnictwo w dzia-
łaniu w obrębie wspólnoty. Ludzie proaktywni to obywatele organizacji. 
Proaktywność oznacza, że kapitał społeczny definiuje ludzi jako twórców 
efektywności, nie jako jej ofiary27.

27 W. Dyduch, Kapitał społeczny organizacji…, s. 1–6.
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Rozumienie kapitału społecznego jako zaangażowania się jednostek 
w budowanie sieci powiązań stanowi przesłankę do wyjaśnienia motywacji 
do działań przedsiębiorczych. Powiązania społeczne są bowiem przyczyną 
powstania wzajemności działań w sieci, a ta z kolei jest podłożem do rozwoju 
zaufania oraz zwiększonej chęci podejmowania ryzyka i działań innowacyj-
nych. Sieci ułatwiają koordynację, komunikację i współpracę, a także wzmac-
niają reputację uczestników, co pozwala na grupowe rozwiązywanie proble-
mów. Sukces organizacji osadzonych w otoczeniu społecznym zależy od 
umiejętnie zbudowanej sieci kontaktów społecznych, która wspiera przedsię-
biorcze działania. Nadrzędnym zadaniem każdego przedsiębiorcy jest prawi-
dłowe wykorzystanie istniejącej sieci kontaktów oraz jej wzmocnienie 
i rozwój. Daje to podstawy do stworzenia silnej pozycji organizacji, a w skali 
makroekonomicznej przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Kapitał społeczny stanowi podstawę korzyści i efektywności przedsię-
biorczych organizacji, między innymi dlatego, że pomaga zmniejszyć koszty 
poszukiwania informacji; skoro sieć kontaktów społecznych stanowi źródło 
wiedzy i danych, organizacja nie jest zobligowana do zatrudniania służb 
wyszukujących informacje. Kapitał społeczny jest podstawą działania zespo-
łowego i efektywnego dzielenia się prywatnymi dobrami. Sieć przedsiębior-
czych ludzi przedstawia rodzaj zbiorowości, grupy, która jest w stanie wspól-
nie korzystać z dóbr. Wreszcie kapitał społeczny ułatwia komunikację inter-
personalną. Sieci kontaktów społecznych decydują o tym, kto dowiaduje się 
pierwszy na przykład o nowinkach technologicznych, działaniach konkuren-
cji, szansach rynkowych itp.

Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości organizacji w oparciu 
o kapitał społeczny prowadzi do stworzenia dynamicznych sieci relacji i kon-
taktów z udziałem wielu uczestników. Sieci zaś odgrywają coraz większą 
rolę w strategii przedsiębiorczych organizacji nowej ekonomii. Sieci oparte 
na współpracy pozwalają nowo powstającym firmom na zdobywanie nowych 
kompetencji, zachowywanie zasobów, dzielenie się ryzykiem, szybsze prze-
mieszczanie się na nowe rynki, a także tworzenie atrakcyjnych strategii inwe-
stowania. Pomimo obietnicy niesionej w kapitale społecznym wynikającym 
z właściwie zbudowanych, rozwijanych i utrzymywanych sieci wiele powsta-
jących firm upada, nie wspierając w miejscu pracy więzi międzyludzkich, 
które jednoczą uczestników organizacji i stwarzają przesłanki do wykazania 



jerzy Przybysz298

się oraz podejmowania działań innowacyjnych. Niewłaściwe zaś budowanie 
więzi międzyludzkich i brak zaangażowania w budowanie sieci wynikające 
z niesprzyjającego otoczenia w miejscu pracy mogą powodować, że pojawi się 
negatywny kapitał społeczny, jako hamulec dla rozwoju procesu innowacyj-
ności i przedsiębiorczości. Brak zaufania między uczestnikami sieci, nieza-
dowolenie z miejsca pracy czy zbyt sztywne normy kulturowe organizacji nie 
sprzyjają podejmowaniu działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, a tylko 
skłaniają do rutyny28.

Zaufanie w relacjach członków sieci to klucz do znacznej redukcji 
kosztów transakcyjnych, a przynajmniej zagwarantowania opłacalności eko-
nomicznej sieci. Wynika to głównie z faktu, iż tam, gdzie występuje zaufa-
nie, potrzeba zabezpieczania podziału przyszłych wyników i uruchamianie 
mechanizmów zapobiegających zachowaniom oportunistycznym lub ograni-
czających je, jest znacznie zredukowana. Ponadto zachowania oportunistyczne 
szybko niszczą reputację, a współcześnie jest ona wysoko ekonomiczną war-
tością, szczególnie przy nawiązywaniu współpracy. Dlatego przedsiębior-
stwa, które budują system bazujący na dobrej reputacji, muszą swoje kon-
takty opierać na zaufaniu29. 

Wartość zaufania wzrasta wraz ze stopniem internacjonalizacji sieci. Brak 
właściwego poziomu zaufania w kontaktach partnerów może stać się przesłanką 
do wyboru innej formy współpracy lub nawet rezygnacji z internacjonaliza-
cji działalności. Kapitał społeczny jest spoiwem zarówno przedsiębiorstwa, jak 
i społeczeństwa obywatelskiego. Wypełnia on przestrzeń społeczną między 
ludźmi, a swoje źródła ma w interakcjach, dzięki którym powiązania i sieci są 
oparte na zdrowych fundamentach współdziałania. Podobnie jak inne formy 
kapitału służy do podwyższania efektywności funkcjonowania i rozwoju orga-
nizacji głównie poprzez ułatwienie współdziałania pomiędzy jej uczestnikami30. 

Jak już wspomniano, kapitał społeczny stanowi element makrootocze-
nia przedsiębiorstw, w tym również organizacji sieciowych. Kapitał spo-
łeczny nie jest generowany poprzez racjonalne decyzje inwestycyjne, ma on 
wiele innych źródeł, które można podzielić na instytucjonalne i kulturowe. 

28 J. Jarillo, Strategic networks. creating the borderless organization, Butterworth-
Heinemann, Boston 2002, s. 161.

29 M. Bratnicki, W. Dyduch, P. Zbierowski, Kapitał społeczny i uwaga…, s. 271. 
30 A. Baraniecka, znaczenie kapitału społecznego…
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Te drugie, a w ich ramach przekazy kulturowe, religia, przyzwyczajenia i tra-
dycje, kształtują kapitał społeczny, zapewniając mu znaczną trwałość i małą 
zmienność w czasie. W kontekście tematu rozważań oznacza to, iż przedsię-
biorstwa tworzące sieci, szczególnie te w dużym stopniu zinternacjonalizo-
wane, napotykają słabo poznany i nie dający się kontrolować czynnik, który 
warunkuje jednak w dużym stopniu powodzenie w realizacji celów sieci. 
Należy podkreślić, że słaby kapitał społeczny (brak zaufania i chęci współ-
działania), ale również niektóre formy silnego kapitału społecznego (np. zaufa-
nie jedynie do przedsiębiorstw z regionu) reprezentowanego przez określonych 
uczestników zinternacjonalizowanej sieci mogą ograniczać, jeśli nie powsta-
wanie, to z pewnością sprawność i efektywność jej funkcjonowania. 

Pisząc o wpływie kapitału społecznego na funkcjonowanie sieci, nie sposób 
nie wspomnieć o niewielkim, jednak zauważalnym oddziaływaniu zwrot-
nym. Kapitał społeczny decyduje o podatności na tworzenie sieci czy dobro-
wolne uczestnictwo w nich, ale i sam proces podejmowania tego typu inicjatyw 
wpływa na kształtowanie kapitału. Tak jak tworzenie każdej innej postaci kapi-
tału, kumulacja i rozwój kapitału społecznego wymaga ciągłości działań i dłu-
giego czasu. Sieć potraktowana jako rozszerzone przedsiębiorstwo to w jakimś 
stopniu instytucja społeczna. Jej funkcjonowanie w oparciu o idee partnerstwa 
i zaufania daje jej możliwość tworzenia i pomnażania kapitału społecznego31. 

Dla optymalnego i efektywnego społecznie wykorzystania właściwo-
ści kapitału społecznego niezbędna jest jego instytucjonalizacja, rozumiana 
jako społeczne stabilizowanie i utrwalanie zjawisk, struktur, działań oraz 
norm i wartości32. Instytucje takie stanowią społeczne narzędzia kształtowa-
nia zachowań jednostek i zbiorowości, pełnią funkcję regulatorów społecz-
nych. Instytucje jako regulatory nadają kierunek aktywności gospodarczej 
i społecznej poszczególnych podmiotów oraz wyznaczają ramy ich zachowań. 
Procesy regulacji wpływają na system społeczny i gospodarczy w taki sposób, 
że funkcjonowanie całości systemu i części składowych staje się kompatybilne 
z charakterem systemu oraz jego funkcją celu. Z tego, jaki jest model regula-
cji, wynika, jaki będzie tworzony przezeń ład33.

31 J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004, s. 311–324.
32 creation of Social capital, red. J. Przybysz, Publishing House of Poznan University of 

Technology, Poznan 2009, s. 11–23.
33 Tamże.
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podsumowanie

Kapitał społeczny pojawia się i rozwija w społeczeństwach obywatel-
skich o gospodarce rynkowej, która funkcjonuje sprawnie jedynie wówczas, 
gdy istnieje cała sieć kompatybilnych formalnych instytucji oraz nieformalnych 
w postaci norm i wartości kulturowych, które są w stanie skutecznie ją wspierać. 
W związku z tym coraz częściej zwraca się uwagę na wartość akumulacji kapitału 
społecznego jako czynnika współdecydującego o rozwoju gospodarczym. Jakość 
kapitału społecznego może rozstrzygać o zdolności konkurencyjnej, przedsię-
biorczości i innowacyjności na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Rozwój 
gospodarki w oparciu o kapitał społeczny prowadzi do stworzenia dynamicznych 
sieci relacji i kontaktów z udziałem wielu uczestników. Sieciowe formy organi-
zacyjne odgrywają coraz większą rolę w strategii przedsiębiorczych organizacji, 
a także determinują jakość komunikacji nowoczesnych przedsiębiorstw.
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summary

In modern economy social capital may influence in significant degree effec-
tive allocation of human capital, physical and finance ones thanks to confidence and 
effective collaboration of economic units. Social capital increases competitiveness 
and innovativeness both on macro as well as microeconomic level. Only economic 
units of high level of social capital have higher capability to innovations gaining their 
advantage over competitors by smooth flow of information, knowledge and experi-
ence. Differences between enterprises are mainly the differences in effectiveness of 
the processes of identification and use of social capital. Quality of social capital may 
decide on competition capability, entrepreneurship and innovativeness on micro- and 
macro-economic level. 

Development of the economy based on social capital leads to creation of dynamic 
networks of relations and contacts with the participation of many participants. 
Network organization forms play increasing role in the strategy of entrepreneurial 
organizations, determine the quality of communication of modern enterprises.
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Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak był pracowni-
kiem naukowo-badawczym i wykładowcą w Instytucie 
Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku kariery 
naukowej rozpoczętej w 1988 roku jego zainteresowa-
nia badawcze ukierunkowane były przede wszystkim 
na:  zarządzanie procesami innowacyjnymi, transferem 
i komercjalizacją technologii; przedsiębiorczość, tworze-
nie i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy; insty-

tucjonalne formy wspomagania procesów rozwojowych; politykę technolo-
giczną i regionalne systemy innowacji; tendencje strukturalne w gospodarce 
światowej, ewolucję systemów gospodarczych; funkcjonowanie rynków pracy 
oraz instytucjonalnych form wspomagania rozwoju regionalnego.

W 1994 roku obronił pracę doktorską pt. Parki technologiczne a rozwój 
regionalny i wspieranie procesów innowacyjnych na przykładzie gospodarki 
niemieckiej. Liczne badania, prowadzone prace eksperckie i opracowane 
publikacje (był autorem lub współautorem ponad 200 publikacji i ekspertyz) 
zaowocowały pracą habilitacyjną budowa powiązań nauki z biznesem 
w gospodarce opartej na wiedzy. rola i miejsce uniwersytetu w procesach 
innowacyjnych. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w kwietniu 2012 
roku. Wieloletni nauczyciel akademicki, cieszący się sympatią i poważaniem 
zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich, uczynny i otwarty na 
ludzi opiekun i kolega.

Poza uczelnią aktywny w działaniach organizacji pozarządowych 
zarówno na poziomie lokalnym – wieloletni członek i prezes zarządu 
Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, jak i ogólnokrajo-
wym – członek założyciel i aktywny działacz, przez dwie kadencje sprawował 
funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce. Dla obu organizacji był osobą nadającą kie-
runek działania i rozwoju, był inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych, 
niestrudzonym orędownikiem aktywności społecznej i współpracy pomiędzy 
sferą nauki, administracji, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Piastował 
również funkcje publiczne, będąc w latach 2002–2006 wiceprzewodniczą-
cym Rady Gminy Puszcza Mariańska, przewodniczącym Komisji Edukacji 
i Porządku Publicznego oraz członkiem Komisji Statutowej i Budżetowej.
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Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak był pomysłodawcą, twórcą metodologii badań 
stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce oraz wieloletnim redak-
torem raportu ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Jest on wyda-
wany cyklicznie co dwa lata, oparty na rozległych badaniach kondycji i rozwoju 
ośrodków, stanowi od kilkunastu lat podstawowe źródło wiedzy o stanie infra-
struktury wsparcia przedsiębiorczości w Polsce. Zbudowana w oparciu o ten 
raport baza informacyjno-adresowa służy zarówno przedsiębiorcom, admini-
stracji publicznej, jak i samym ośrodkom. Był też inicjatorem opracowania słow-
nika pojęć innowacje i transfer technologii, pierwszego tego typu opracowania 
ukierunkowanego na uporządkowanie określeń używanych w obszarze innowa-
cji i rozwoju przedsiębiorczości, doprecyzowanie i zdefiniowanie znaczenia pojęć 
oraz zjawisk w sposób pozwalający jednoznacznie je rozumieć.

W działaniach aplikacyjnych miał ponad 20 lat doświadczeń w kierowa-
niu projektami badawczymi oraz aplikacyjnymi w dziedzinie inkubacji przed-
siębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego 
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także w ich realizacji. Kierował 
zarówno projektami badawczymi, jak i realizacją projektów wdrażających 
opracowane wcześniej koncepcje. Swoje zaangażowanie w rozwój infrastruk-
tury wsparcia rozpoczął w latach 1996–1998, biorąc udział w pracach zespołu 
ekspertów Ohio State University współdziałającego z polskim Ministerstwem 
Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu TOR#10. Był ekspertem 
w zakresie planowania, organizacji i zarządzania inkubatorami przedsiębior-
czości, budowy lokalnego partnerstwa pomiędzy samorządami lokalnymi, 
MŚP i instytucjami otoczenia rynku pracy. Wraz z zespołem konsultantów 
przygotowywał procedury wsparcia rozwoju projektów zakwalifikowanych do 
programu. W latach 2010–2012 kierował zespołem ekspertów realizujących 
zadania w ramach Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
„Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”, koordynując działania badaw-
cze, współuczestnicząc w przygotowaniu kilkudziesięciu publikacji, służąc 
radą i swoim szerokim doświadczeniem zarówno zespołowi ekspertów, jak 
i samym beneficjentom inicjatywy – ośrodkom innowacji i przedsiębiorczo-
ści. Był współtwórcą wielu instytucji wsparcia biznesu w Polsce (m.in. parków 
naukowo-technologicznych w Kielcach, Puławach i Suwałkach) oraz Europie 
Centralnej. Szeroko współpracował z wieloma instytucjami europejskimi – 
rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.


