
 

 

  



 

Wybrane aspekty zarządzania biznesem 

 

2 eBook 

 

 
 

WYBRANE ASPEKTY 

 ZARZĄDZANIA BIZNESEM 
 

 

Redaktor naukowy: 

Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP 

Autorzy rozdziałów: 

Mgr Aleksandra Fudali 

Dr inż. Ireneusz Miciuła 

Mgr Krzysztof Miciuła 

Dr Krystyna Serafin 

Justyna Kozłowska 

Dr inż. Krzysztof Gąsiorowski  

Dr Bogumiła Smolorz 

Mgr Monika Trojanowska 

Mgr Agnieszka Raczek 

Mgr Henryk Wojtaszek 

Dr Jolanta Kubicka 

 

 

 

 

 
 

Szczecin 2015 



 

Wybrane aspekty zarządzania biznesem 

 

eBook 3 

 

Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty zarządzania biznesem 

Seria: Zarządzanie strategiczne – Professional  

Nr 1   

 

Redaktor naukowy:  
Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP 

 

Autorzy rozdziałów: Mgr Aleksandra Fudali, Dr inż. Ireneusz Miciuła, Mgr Krzysztof 

Miciuła, Dr Krystyna Serafin, Justyna Kozłowska, Dr inż. Krzysztof Gąsiorowski,                  

Dr Bogumiła Smolorz, Mgr Monika Trojanowska, Mgr Agnieszka Raczek, Mgr Henryk 

Wojtaszek, Dr Jolanta Kubicka  

 

Recenzent naukowy: Dr hab. Arkadiusz Świadek prof. UZ 

 

Komitet Naukowy: Prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, Prof. dr hab. Włodzimierz  

Szpringer, Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz, 

Dr hab. Arkadiusz Świadek prof. UZ 

 

Korekta językowa, skład oraz druk: Mgr Jacek Storm  

 

Format: B-5 

Ilość stron: 172 Objętość arkuszy: 11,042 

Forma książki: druk, eBook 

 

ISBN 978-83-62062-57-7 Druk 

ISBN 978-83-62062-58-4 eBook 

 

Wydawnictwo: Naukowe Wydawnictwo IVG 

 
www.wydawnictwoivg.pl 

e-mail: biuro@wydawnictwoivg.pl  

 

Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2015 rok 

 

Drukarnia: groupivg.com 

 

 

© Copyright by Groupivg.com 2015 POLAND 
Printed in Poland by groupivg.com 

www.groupivg.com biuro@groupivg.com 

                                

http://www.groupivg.com/
mailto:biuro@groupivg.com


 

Wybrane aspekty zarządzania biznesem 

 

4 eBook 

 

Spis treści  
 
Wstęp 6   

 

Mgr Aleksandra Fudali 

I Czy możemy planować, zarządzać i kontrolować przyszłością organizacji                             

we współczesnych czasach? 7 

Wstęp 7 

1.1. Zarządzanie współczesną organizacją 8 

1.2. Proces zarządzania organizacją 18 

1.3. Strategiczne myślenie 21 

1.4. Planowanie w organizacji 23 

1.5. Pojęcie i istota strategii 31 

1.6. Kontrolowanie organizacji 41 

Zakończenie 43 

Bibliografia 45 

Informacja o autorze 48 

 

Dr inż. Ireneusz Miciuła, Mgr Krzysztof Miciuła  

II Analiza teorii dotyczących gospodarki przestrzennej 49  

Streszczenie 49 

Wprowadzenie 49 

2.1. Teoria von Thünena 50   

2.2.  Lokalizacja przedsiębiorstwa przemysłowego według A. Webera 52 

2.3.  Przestrzenna substytucja według A. Predöhla 53 

2.4.  Ogólna teoria gospodarki przestrzennej według A. Löschema 55 

Podsumowanie 56 

Analysis theory regarding the economy spatial 57 

Abstract 57 

Bibliografia 57 
Informacja o autorach 57 

 

Mgr Krzysztof Miciuła Dr inż. Ireneusz Miciuła 

III Analiza rynków finansowych przy pomocy równań (linii) CML i SML 58 

Wprowadzenie 58 

3.1. Kierunki doskonalenia metod szacowania kosztu kapitału własnego 59 

3.2. Linia rynku kapitałowego CML 60 

3.3. Równanie SML 64 

Podsumowanie 68 

Bibliografia 68 

Informacja o autorach 68 

 

Dr Krystyna Serafin 

IV CSR we współczesnej organizacji 69 

Wprowadzenie 69 

4.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 69 

4.2. Budowanie odpowiedzialnej organizacji 72 

4.3. Kierownik jako decydent działań społecznie odpowiedzialnych 74 

4.4. Ranking odpowiedzialnych firm 75 

4.4.1. Ranking FOB za 2012 rok 75 

4.4.2. Ranking FOB za 2013 rok 77 



 

Wybrane aspekty zarządzania biznesem 

 

eBook 5 

 

Podsumowanie 79 

Bibliografia 80 

Informacja o autorze 81 

 

Justyna Kozłowska  

V Fuzje i przejęcia w Polsce jako element zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem 82  
Wprowadzenie 82 

5.1. Pojęcie fuzji i przejęć 82  

5.2. Motywy zawierania fuzji i przejęć 83  

5.3. Rynek fuzji i przejęć w Polsce 85  

Podsumowanie 88  

Bibliografia 89 

Informacja o autorze 89 

 

Dr inż. Krzysztof Gąsiorowski                             

VI Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz ich uwarunkowania 90 

Wstęp 90 

6.1. Transformacja systemowa w Polsce 91 

6.1.1. Restrukturyzacja przedsiębiorstw 92 

6.1.2. Rodzaje restrukturyzacji 94 

6.1.3. Zachowania i reakcje Związków Zawodowych 95 

6.2.  Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw 97 

6.2.1. Benchmarking 97 

6.2.2. Reeingineering 99 

6.2.3. Lean management 100 

6.2.4. Kaizen 100 

6.2.5. Total Quality Management 101 

6.2.6. Outplacement 103 

6.2.7. Outsourcing 104 

6.3. Realizacja programów rekonwersji zawodowej w Polsce 105 

Podsumowanie 105 

Recapitulation 106 

Bibliografia 106 

Informacja o autorze 107 

 

Dr Bogumiła Smolorz 

VII Zintegrowane systemy zarządzania w polskiego górnictwa węgla kamiennego 108 

Wprowadzenie 108 

7.1. Analiza stanu polskiego górnictwa węgla kamiennego 109 

7.2. Kierunki doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania kopalniami węgla   

        kamiennego 114 

7.3. Proces restrukturyzacji w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Puchaczowie 116 

Podsumowanie 118 

Integrated Management Systems in Polish coal mining 119 

Summary 119 

Bibliografia 120 

Informacja o autorze 121 

 

 

 

 

 



 

Wybrane aspekty zarządzania biznesem 

 

6 eBook 

 

Mgr Monika Trojanowska 

VIII Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa – analiza wybranych klasyfikacji 121 

Wprowadzenie 121 

8.1. Ujęcia definicyjne kapitału intelektualnego 121 

8.2. Komponenty kapitału intelektualnego a kapitał ludzki 123 

8.3. Firma Skandia a kapitał intelektualny 126 

8.4. Bariery w zarządzaniu kapitałem intelektualnym 128 

Podsumowanie 129 

Bibliografia 129 

Informacja o autorze 130 

 

Mgr Agnieszka Raczek Mgr Henryk Wojtaszek  

IX Analiza procesu rekrutacyjnego w przedsiębiorstwie komercyjnym 131 

Wstęp 131 

9.1. Rekrutacja 131 

9.1.1. Etapy rekrutacji 132 

9.1.2. Proces rekrutacji 132 

9.1.3. Selekcja 133 

9.1.4. Analiza procesu rekrutacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie 133 

Podsumowanie 136 

Bibliografia 136 

Informacja o autorach 137 

 

Dr Jolanta Kubicka 

X Trajektorie internacjonalizacji korporacji chińskich i indyjskich we wczesnej                          

fazie ich  Internacjonalizacji 138 

Wstęp 138 

10.1. Proces internacjonalizacji korporacji EMNCs jako „late- internationalizers” 139  

10.1.1. Początek internacjonalizacji chińskich korporacji 140 

10.1.2. Etapy internacjonalizacji chińskich korporacji 141 

10.1.3. Motywy i bariery internacjonalizacji chińskich korporacji w świetle rozwoju   

            ich strategii we wczesnej fazie internacjonalizacji 143 

10.1.4. Globalna ekspansja chińskich korporacji 144 

10.2. Proces internacjonalizacji korporacji indyjskich 145 

10.3. Trajektorie internacjonalizacji korporacji chińskich i indyjskich 146 

10.3.1. Podstawowe pytania w świetle koncepcji „trajektorii internacjonalizacji” 146 

10.3.2. Koncepcja i typy „trajektorii internacjonalizacji” 147 

10.3.3. Trajektorie internacjonalizacji korporacji  chińskich i indyjskich w ujęciu  

            porównawczym 149 

Podsumowanie 154 

Trajectories of internationalization of chinese and indian corporations in the early phase of their            

internationalization 155 

Summary 155 

Bibliografia 155 

Informacja o autorze 159 

 

Wykaz bibliografii 160 

 

 

 



 

Wybrane aspekty zarządzania biznesem 

 

eBook 7 

 

Wstęp 
 

Szanowni Czytelnicy, mamy przyjemność zaprezentować Państwu książkę 

naukową pt.: „Wybrane aspekty zarządzania biznesem”.  

Książka zawiera wybrane artykuły naukowe przygotowane przez pracowników 

naukowych z Uniwersytetu Szczecińskiego WNEiZ,  Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach WZ, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Koszalińskiej 

Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych w Koszalinie, Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie, WZ Politechniki Częstochowskiej oraz Instytutu Organizacji                             

i Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. 

Poszczególne tematy artykułów poruszają wybrane kwestie, które są istotne w tej 

problematyce, takie jak: zarządzanie współczesną organizacją, strategiczne myślenie, 

planowanie, strategia, decyzje strategiczne, kontrolowanie, controling; analiza 

funkcjonujących teorii optymalnych lokalizacji dla działalności rolniczej                                   

i przemysłowej; model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), który pozwala 

zobrazować zależność pomiędzy ryzykiem rynkowym a oczekiwaną stopą zwrotu; 

odpowiedzialność społeczna (i ekologiczna) przedsiębiorstw (Corporate Social 

Responsibility CSR); fuzje i przejęcia w Polsce; proces transformacji systemowej oraz 

restrukturyzacja przedsiębiorstw;  zintegrowane systemy zarządzania polskiego 

górnictwa węgla kamiennego; kapitał intelektualny przedsiębiorstwa; analiza procesu 

rekrutacyjnego w przedsiębiorstwie; trajektorie internacjonalizacji korporacji 

chińskich i indyjskich. 

Mamy nadzieję, że to wydanie spotka się z pozytywnym przyjęciem i pomoże 

czytelnikom w zrozumieniu, a także ocenie rozmaitych kwestii z zakresu zarządzania 

biznesem.  

 

 

 Autorzy 
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Mgr Aleksandra Fudali 

I 

Czy możemy planować, zarządzać i kontrolować 
przyszłością organizacji we współczesnych czasach? 
 

„Zarządzanie strategiczne - działanie polegające na tworzeniu 

systemowych gwarancji przetrwania organizacji w bliżej 

nieokreślonych, a jednocześnie w krytycznie istotnych dla 

przetrwania warunkach”. 

K. Obłój 

 

Wstęp 
 

Aktualne warunki funkcjonowania organizacji w turbulentnym otoczeniu na rynku 

światowym przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjnej powodują 

znaczny wzrost zakresu i stopnia złożoności zarządzania organizacją. 

W miarę pogłębiania się skomplikowania świata, zarządzanie staje się sztuką 

zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do przetrwania oraz rozwoju                               

w zmieniającym się otoczeniu. Rangę podstawowego zasobu przyznaje się wiedzy,              

a uczenie się jest życiową koniecznością podmiotów rynkowych. Współczesne 

przedsiębiorstwa działają w warunkach, gdzie jedynym pewnym zjawiskiem są 

zmiany. Widoczne jest przyspieszanie rozwoju technologii, rosnące wymagania 

jakościowe, ciągła konieczność walki z konkurencją, dla której przestają istnieć 

wszelkie granice. Szybkość i intensywność tych zmian w otoczeniu organizacji stale 

wzrasta, stawiając przed przedsiębiorstwami, które chcą im dotrzymywać kroku, 

wysokie wymagania. Organizacje mogą odnosić się do przemian i nowości w różny 

sposób, traktując je jako zagrożenie, sprzymierzeńca lub też jako rzeczy nie do 

ominięcia. W latach 90 XX w. Peter M. Senge [2012] opublikował książkę, która stała 

się swoistym zarysem nowoczesnego myślenia o organizacji koncentrującej się na 

podnoszeniu poziomu elastyczności i innowacyjności poprzez permanentne uczenie 

się. Według tego autora organizacjami, które zwyciężą w przyszłości, będą te, które 

odkryły, jak wykorzystać ludzkie zaangażowanie i możliwości uczenia się na 

wszystkich szczeblach zarządzania. Istotna będzie więc zdolność ciągłego 

przyswajania nowych idei i technologii oraz tworzenia własnych rozwiązań. W ten 

sposób wiedza staje się jedynym, znaczącym zasobem organizacji, spychając 

wszystkie pozostałe do roli uzupełniających ją czynników wytwórczych. Wzrost 

zainteresowania problematyką uczenia się w teorii nauk o zarządzaniu wiąże się                 

z wejściem społeczeństwa w erę wiedzy. Dzięki jej upowszechnianiu i wykorzystaniu 

zdobywa się przewagę konkurencyjną [Kudelska]. 

Kluczowe kategorie przyszłości w zarządzaniu to różnorodność i elastyczność, 

adaptatywność, zdolność do reagowania na otoczenie i ukierunkowanie na spełnienie 

oczekiwań klienta, tak aby nasze produkty i usługi satysfakcjonowały jego potrzeby. 

Szybko zmieniające się technologiczno-społeczno-ekonomiczne otoczenie stwarza 

nowe wyzwania dla kreowania systemów zarządzania. Ciągle wzrastająca złożoność 
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technologiczna oraz potrzeba dyfuzji informacji i wiedzy wymagają wdrożenia 

nowych rozwiązań w zakresie technologii umożliwiającej jej użytkowanie. W obrębie 

istniejących organizacji okazują się one poza zasięgiem możliwości starego, 

sztywnego, hierarchicznego systemu podejmowania decyzji [Jamali 2005, s. 104–

105]. Złożoność technologiczna współczesnych systemów wytwarzania i zarządzania 

implikuje potrzebę posiadania wyższego poziomu wiedzy potrzebnej pracownikowi  

i zaangażowania multidyscyplinarnego [Briges 1996; Boyett, Boyett 2000]. 

Przedsiębiorstwa działające w gospodarce opartej na wiedzy odczuwają potrzebę 

intensywnego wykorzystania efektów szybkiego rozwoju nauki, technologii, 

organizacji i zarządzania oraz całego zakresu szczególnych umiejętności                                     

i dynamicznie rozwijających się kompetencji. Pracownicy wiedzy słusznie traktują 

stary system zarządzania jako rozwiązanie, które w niedostatecznym stopniu 

wykorzystuje ich wiedzę i umiejętności oraz nie uwzględnia ich gotowości do 

kreowania nowych rozwiązań, podejmowania inicjatywy i odpowiedzialności. 

Współcześni pracownicy chcieliby, aby kierownictwo w coraz większym stopniu 

zwracało uwagę na ich zasługi, sukcesy, wartości, sens działania i samorealizację 

[Stallings 2000, s. 3–14]. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że również klienci są coraz 

lepiej wykształceni, bardziej wysublimowani, bardziej dociekliwi i krytyczni, a więc 

w sumie bardziej wymagający, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy na zakup 

produktów i usług [Chapman 2001, s. 55–68]. Tak więc nowe produkty powinny 

charakteryzować się wysoką jakością typu i wykonania, być wytwarzane przy niskich 

kosztach własnych przy równoczesnym krótkim cyklu ich życia na nieustannie 

zmieniającym się rynku globalnym [Grudzewski, Hejduk 2011]. 
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