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Dotychczasowe rozważania w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz wyniki badań na 

świecie i w Polsce sugerują, że ożywianie przedsiębiorczości, tworzenie wartości w oparciu 

o innowacje, a w konsekwencji uzyskiwanie wysokiej efektywności przez przedsiębiorstwa 

dokonywane jest głównie w oparciu o diagnozę i rozwój wewnętrznych i funkcjonalnych 

obszarów  organizacji1. Tymczasem okazuje się, że rozwój przedsiębiorczości organizacyjnej, 

wzrost poziomu innowacyjności, tworzenie i zatrzymywanie wartości, a w konsekwencji 

uzyskiwanie ponadprzeciętnej efektywności nabiera innej optyki w  kontekście rozwoju relacji 

z heterogenicznymi grupami interesariuszy, poprzez włączanie do diagnozy obok 

wewnętrznych źródeł zasobów także elementów otoczenia zewnętrznego obejmującego 

dostawców, klientów i  pozostałych strategicznych kibiców. Korzyści wynikające 

z uwzględnienia w działaniach organizacji punktu widzenia interesariuszy były podkreślane 

przez wielu badaczy2 i jak wynika z przeprowadzonych dotychczas analiz mają one wpływ 

na efektywność organizacyjną 3.  

                                                           
1Np. P. Bromiley, J.D. Harris,  (2014). A comparison of alternative measures of organizational aspirations. “Strategic 
Management Journal”, 35(3), 338-357, C.E. Eesley, D.H. Hsu, E.B. Roberts (2014). The contingent effects of top management 
teams on venture performance: Aligning founding team composition with innovation strategy and commercialization 
environment. “Strategic Management Journal”, 35(12), 1798-1817, H.H., Stevenson J.C. Jarillo, (1990). A paradigm of 
entrepreneurship: Entrepreneurial management. “Strategic Management Journal”, 11, 17-27, T. E., Brown, P. Davidsson i J. 
Wiklund, (2001). An operationalization of Stevenson`s conceptualization of Entrepreneurship as opportunity based firm 
behavior. “Strategic Management Journal”, 22, 953-968, G. T., Lumpkin, G. G. Dess, (1996). Clarifying the entrepreneurial 
orientation construct and linking it to performance. “Academy of Management Review”, 21(1), 135-172, W. Dyduch (2008). 
Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
2 B. Taylor (1971). The future development of corporate strategy. “Journal of Business Policy”, 2(2)s. 22-38, W. Dill (1975), 
Public participation in corporate planning: Strategic management in a kibitzer's world, “Long Range Planning”, 8(1) s. 57-63., 
I. Mitroff, J. Emshoff (1979). On strategic assumption-making. “Academy of Management Review” (4) s.1–12, W.H. Newman. 
(1979). Commentary. [W:] Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning, D.E., Schendel, C.W. Hofer 
(red.) Little, Brown: Boston, MA, s. 44-47, B. Taylor, J. Sparkes (1977). Corporate Strategy and Planning. Heinemann: London, 
UK. 
3 M.S. De Luque, NT Washburn, DA Waldman. (2008). Unrequited profit: how stakeholder and economic values relate to 
subordinates’ perceptions of leadership and firm performance. “Administrative Science Quarterly” 53, s. 626–654, 
P. C. Godfrey, (2005).The relationship between corporate philanthropy and shareholder wealth. “Academy of Management 
Review”, 30 (4), 777-798, J.S. Harrison, R.,E., Freeman (1999). Stakeholders, social responsibility, and performance: empirical 
evidence and theoretical perspectives. “Academy of Management Journal” (42) s. 479–485, A.J Hillman, G.D Keim,. (2001) 
Shareholder value, stakeholder management, and social issues: What’s the bottom line?, “Strategic Management Journal”, 
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Literatura przedmiotu pozostawia nierozstrzygnięte pytanie czy organizacje, które 

pozostają pod większą presją interesariuszy są bardziej efektywne w stosunku 

do przedsiębiorstw, które są w mniejszym stopniu zorientowane na interesariuszy4. Warto 

rozważyć tę lukę poznawczą i podjąć zamierzenie badawcze odpowiadające na kwestię, 

w jakim stopniu orientacja na interesariuszy wpływa na efektywność organizacji i jakie 

zmienne moderują tę relację oraz czy istnieje relacja pomiędzy orientacją na interesariuszy 

a przedsiębiorczością organizacyjną i efektywnością5. Przedstawiona rozprawa doktorska 

podejmuje próbę wypełnienia tak zakreślonej luki poznawczej.  

Koncepcja interesariuszy pojawiła się w literaturze w odpowiedzi na krytykę 

odseparowania społecznej odpowiedzialności  od  samego  biznesu6, jako strategia 

przedsiębiorstwa i przeciwwaga dla społecznej odpowiedzialności, która ma zapewnić 

stabilność biznesu. Pomimo, że koncepcja społecznej odpowiedzialności opiera 

się  współcześnie na paradygmacie tzw. potrójnej linii przewodniej, według której cele 

przedsiębiorstwa  określone  są  na  wzajemnie   powiązanych płaszczyznach: ekonomicznej, 

społecznej  i ekologicznej7, nie  obejmuje  ona  problematyki  tworzenia  wartości  oraz  

komercjalizacji  wymiany  pomiędzy  organizacją  a interesariuszami,  tym samym określa to  

granicę  pomiędzy  koncepcjami8. Co więcej, badacze zarzucają, że dotychczasowe empiryczne 

testowanie koncepcji interesariuszy, nieznacznie przekłada się  na praktykę, a same próby 

operacjonalizacji konstruktu odbiegają od jej pierwotnych założeń9.   

Pomimo pozornie dużej popularności zagadnień związanych zarówno z koncepcją 

interesariuszy jak i problematyką przedsiębiorczości organizacyjnej w literaturze przedmiotu, 

brakuje opracowań integrujących oba konstrukty w odniesieniu do podwyższania wyników 

organizacji.  

                                                           
Vol. 22 (2) s.125‐139, R.S Sisodia, DB Wolfe, JN Sheth.(2007). Firms of Endearment. Prentice Hall: Upper Saddle River, 
J.P. Walsh (2005), Taking stock of stakeholder management. “Academy of Management Review”, 30: 426–438. 
4 G. Kassinis, V. Nikos (2006): Stakeholder pressures and environmental performance. “Academy of Management”, Vol. 49,: 
145-159. 
5 D. Tipurić,  D. Bakotić,   I M.  Lovrinčević, (2013)  Multiple  Stakeholder  Orientation  and  Corporate  
Entrepreneurship: An Empirical Examination, Proceedings of the 9th European Conference on Management  
Leadership and Governance, Alpen Adria Universitat Klagenfurt Austria, 14-15, s.290-298. 
6  Freeman, R. E., (1984), Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman Publishing. 
7 J. Elkington (1997), Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Oxford: Capstone Publishing. 
8 R. E. Freeman, J.S. Harrison, A.C. Wicks, B.L. Parmar, S. De Colle (2010). “Stakeholder Theory: The State of the Art”. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
9  E.W. Mainardes, H. Alves, M. Raposo, (2011), Stakeholders theory: issues to resolve, “Management Decisions”, Vol. 49 (2), 
s. 226-252. 
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H1 H2 H3 H4 

Całość rozważań w niniejszej dysertacji oraz struktura pracy podporządkowana jest 

zidentyfikowanemu modelowi badawczemu, który obrazuje orientację przedsiębiorczą jako 

zmienną niezależną, efektywność jako zmienną zależną, zaś orientację na interesariuszy jako 

moderatora tej zależności.  

 

Rysunek 1 Koncepcja modelu badawczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

W oparciu o zaproponowany model badawczy sformułowane zostały następujące 

hipotezy badawcze: 

H1: Istnieje dodatni związek między orientacją na interesariuszy a przedsiębiorczością 

organizacyjną, 

H2: Orientacja na interesariuszy moderuje związek między poziomem przedsiębiorczości 

a skutecznym tworzeniem wartości. 

H3: Orientacja na interesariuszy moderuje związek między wytworzoną w organizacji 

wartością a jej zatrzymaniem i efektywnością.  

H4: Istnieje dodatni związek między orientacją na interesariuszy a efektywnością (mierzoną 

obiektywnie i subiektywnie, finansowo i pozafinansowo). 

Za cel główny przyjęto identyfikację i  próbę  wyjaśnienia  relacji  zachodzących  

pomiędzy  orientacją  na interesariuszy,  przedsiębiorczością organizacyjną, tworzeniem 

wartości i efektywnością. Uzupełnieniem celu głównego są cele teoretyczno-poznawcze: 

(1) identyfikacja i charakterystyka interesariuszy przedsiębiorstwa, (2) konceptualizacja 

charakterystyk organizacji zorientowanej na interesariuszy, (3) Identyfikacja procesów 

tworzenia wartości w organizacjach zorientowanych na interesariuszy, (4) analiza relacji 
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między orientacją na interesariuszy a przedsiębiorczością i efektywnością, (5) wybrane 

propozycje pomiaru przedsiębiorczości i efektywności z  punktu widzenia zidentyfikowanych, 

różnych grup interesariuszy. 

Zdecydowana większość dotychczasowej  pokaźnej  literatury  z  zakresu koncepcji  

interesariuszy  pomija  operacjonalizację konstruktu  orientacji na interesariuszy. W większości  

publikacji  naukowych  orientacja  na  interesariuszy  nie  jest  zdefiniowana w bezpośredni 

sposób i do dziś nie ma generalnie przyjętej psychometrycznej skali do pomiaru orientacji na 

interesariuszy10.  

Podstawą zamierzenia badawczego była zidentyfikowana luka poznawcza, dotycząca 

braku w dyscyplinie nauki o zarządzaniu kompleksowej oraz jednorodnej konceptualizacji 

i operacjonalizacji orientacji organizacji na interesariuszy. Bazując na systemowej podbudowie 

teoretycznej, wychodząc od analizy teorii nadzoru korporacyjnego, teorii agencji, służebności, 

przechodząc do koncepcji zarządzania strategicznego (podejścia zasobowego, zdolności 

dynamicznych, relacyjnych a wreszcie koncepcji społecznej odpowiedzialności), praca 

podejmuje próbę uchwycenia reguł kształtujących zachowanie organizacji wobec 

interesariuszy. 

Za cel aplikacyjny przyjęto opracowanie wskazówek dla właścicieli przedsiębiorstw 

oraz kadry zarządzającej wyższego szczebla w zakresie właściwego poziomu zorientowania na 

poszczególne grupy interesariuszy, przekładającego się na optymalny poziom ożywiania 

przedsiębiorczości, tworzenia i zatrzymywania wartości, a w konsekwencji podnoszenia 

efektywności. Przeprowadzone badania empiryczne miały na celu opracowanie sposobów 

oceny przedsiębiorczości i efektywności z uwzględnieniem pozafinansowych miar 

efektywności oraz ich hierarchizację przypisaną do poszczególnych grup interesariuszy. 

Praca  składa  się  ze  wstępu  oraz  czterech  rozdziałów,  z  czego  trzy  pierwsze  

są teoretyczne.  Stanowią one  wynik  przeprowadzonej  analizy  literatury  przedmiotu,  na 

podstawie której wyprowadzono i sformułowano hipotezy badawcze.  Czwarty rozdział ma  

charakter empiryczny i przedstawia metodykę badawczą. Jako dopełnienie rozważań na temat 

                                                           
10  Yau, O. H. M., Chow, R. P. M., Sin, L. Y. M., Tse, A. C. B., Luk, C. L. and Lee, J. S. Y. (2007),  Developing a  

Scale for Stakeholder Orientation, “European Journal of Marketing”, Vol. 41, No. 11/12, pp. 1306–27,  Duesing, R. J., White, 
M.A. (2013): Building Understanding and Knowledge: A Case Study in Stakeholder Orientation, “Journal of Managerial 
Issues”. Vol. 25 Issue 4, p401-415.,  Mitchell,  Ronald  K.,   Harry  J.  Van  Buren  III,  Michelle  Greenwood  and  R.  Edward  
Freeman  (2015). Stakeholder Inclusion and Accounting for Stakeholders, “Journal  of Management Studies” 52:7, 851-877. 
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zależności pomiędzy orientacją na interesariuszy  a wynikami organizacji,  przedstawiono 

empiryczną ocenę zespalania sprzeczności pomiędzy orientacją  na interesariuszy, 

wynikających z różnych celów interesariuszy, uprzednio zidentyfikowanych w literaturze. 

Wyniki przeprowadzonych badań oraz rekomendacje i ograniczenia zostały podsumowane 

w rozbudowanym zakończeniu pracy.  

W celu  zweryfikowania  przyjętych  hipotez  badawczych  zostały przeprowadzone  

badania  bezpośrednie,  metodą  wywiadu kwestionariuszowego.  W pracy wykorzystano 

narzędzie  do  pomiaru  orientacji przedsiębiorczej oraz efektywności subiektywnej, oparte 

o znane w literaturze operacjonalizacje,  wzbogacone  o skalę  orientacji  na  interesariuszy  

oraz  tworzenia  wartości skonstruowane specjalnie do tego celu. W  pracy  każda  zmienna  

została  poddana  statystycznym  testom.  W rezultacie  do  weryfikacji  modelu  empirycznego,  

w analizie  zostały  uwzględnione  te  czynniki,  które  zostały  wyodrębnione  za  pomocą  

analizy czynnikowej,  których  skala  ponownie  została  poddana  weryfikacji  rzetelności.   

Obliczenia w warstwie empirycznej przeprowadzono opierając się na metodach 

statystycznych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi w oprogramowaniu SPSS oraz 

Statistica. W obliczeniach wykorzystano analizy rzetelności, analizę czynnikową, współczynniki 

korelacji, metodę znormalizowanej rotacji VARIMAX, oraz analizę regresji hierarchicznej. 

W  przekroju  przedmiotowym  badania dotyczyły  związku pomiędzy orientacją firmy 

na interesariuszy, przedsiębiorczością, tworzeniem wartości i efektywnością. W  przekroju  

podmiotowym  badaniom  poddano  kadrę zarządzającą, kierowników wyższego i średniego 

szczebla. Zakres  przestrzenny  stanowiły badania o zasięgu ogólnopolskim. Z kolei zakres 

czasowy badań w warstwie teoretycznej stanowił okres od pojawienia się w literaturze 

przedmiotu rozważań poświęconych koncepcji interesariuszy aż po współczesność, natomiast 

w warstwie empirycznej rok 2015.  

Przeprowadzone badania wskazały na istotne zależności pomiędzy konstruktami 

a także empiryczne elementy  orientacji  na  interesariuszy,  charakterystyczne  dla  organizacji  

w  Polsce. Obok orientacji na klienta oraz orientacji na pracownika, badania pozwoliły na 

wyodrębnienie nowych składników tj.  orientację  na  politykę  równouprawnienia,  

transparentności  i  wspierania  postaw  społecznych,  orientację strategiczną na interesariuszy 

oraz komunikację społeczną z otoczeniem organizacji. Zmienne  opisujące  konstrukt orientacji  
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przedsiębiorczej  wystąpiły  również w  innych konfiguracjach niż te, które występują w teorii 

przedsiębiorczości. Poza innowacyjnością oraz konkurencyjną agresywnością, wyodrębniono 

nowe, empiryczne składniki orientacji przedsiębiorczej - zmiany oparte o radykalne 

i ryzykowne innowacje oraz proaktywność opartą o swobodę manewru. Do pomiaru 

tworzenia wartości uwzględniono – tworzenie wartości we współpracy klientami oraz 

w oparciu o koopetycję. 

Pracę kończą wnioski  o charakterze poznawczym i praktycznym wynikające z części 

teoretycznej  oraz  empirycznej.  W  zakończeniu  wskazano  możliwości  wykorzystania 

zgromadzonej  w  trakcie  badań  wiedzy,  a  także  omówiono  ograniczenia  pracy  i  wskazano 

również dalsze możliwe kierunki badań w przedmiotowym obszarze.  

Podsumowując, praca w sposób egzemplifikacyjny wskazuje na reguły kształtujące 

zachowanie organizacji wobec interesariuszy łącząc wiedzę z wielu obszarów. Wyjaśnia 

nastawienie organizacji wobec interesariuszy w kontekście przedsiębiorczości organizacyjnej, 

dokonuje identyfikacji i eksploracji połączeń między istotnymi  konstruktami,  co  powoduje  

wytworzenie  nowej  wiedzy i wkład w rozumienie zjawisk organizacyjnych.  Z  perspektywy  

aplikacyjnej  praca  dostarcza  kadrze  zarządzającej  oraz  menedżerom wiedzy  na  temat  

właściwego poziomu zorientowania  na  poszczególne  grupy  interesariuszy  w celu 

podejmowania właściwych decyzji w życiu gospodarczym. Skłaniając do zwrócenia uwagi na 

istotne kwestie orientacji na interesariuszy, praca w sposób obiektywny, ponad ustalone 

schematy i sposoby weryfikacji istniejącego stanu rzeczy (systemy raportowania), wzywa do 

przemyślenia, w jaki sposób i w jakim stopniu orientować się na kluczowych interesariuszy, 

a także  przestrzega przedsiębiorstwa,  aby  wraz  z rozwojem  nie  zatracały  z  pola  widzenia  

strategicznego ukierunkowania  na  interesariuszy. 

 

 

Katowice, 14 czerwca 2016 rok. 

 

 

 

 


