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FIRMA-IDEA – nowe podejście 
do wartości w biznesie
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You Need to Know About How the 
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Going (1986)

Lester
Thurow
(1938–2016)

Amerykański ekonomista, doradca 
ekonomiczny 

w gabinecie prezydenta USA, 
pracownik naukowy MIT Sloan 
School of Management, autor 

tekstów ekonomicznych dla „New 
York Timesa” 

i „Newsweeka”.
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Jedyny istotny majątek firmy wraca każdego wieczora do 
domu, niezależnie podejmuje decyzje co do tego, gdzie jego 
kwalifikacje będą wykorzystane, kontroluje wysiłek, jaki 
włoży albo nie w działalność firmy, i nie może być posiadany 
na własność.

Lester C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne 
kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 342.



Mark R. Kramer
Badacz, pisarz, konsultant 

w zakresie strategii 
oddziaływania społecznego. 
Specjalizuje się w tematyce 

tworzenia wspólnej 
wartości, kolektywnego 

wpływu i filantropii.

Michael E. Porter
Amerykański ekonomista, 

profesor, kierownik Instytutu 
Strategii i Konkurencyjności 
na Harvard Business School, 

światowej sławy ekspert  
w dziedzinie strategii organizacji  

i konkurencji.
Źródła zdjęć: Porter: Wikipedia (na licencji CC-BY-SA 3.0), Kramer: sharedvalue.in



KONCEPCJA FIRMY-IDEI

Zmiany są konieczne, bowiem 
gospodarka rynkowa traci swoje oparcie, 
staje się rabunkowa i stopniowo zanika 
jej podtrzymywalność. 

Tego rodzaju tezy i postulaty pojawiają 
się coraz wyraźniej w kontekście 
refleksji nad naturą procesu 
wytwarzania wartości przez firmę oraz 
istota wartości samej firmy. 



Gospodarka jest także kulturą, czyli obszarem nasyconej 
aksjologicznie komuinikacji i współdziałania.

Sensu konkretnego działania nie da się wyprowadzić z niego samego. 
Można go uchwycić przez refleksję odnoszącą się do trajektorii rozwoju 
podmiotu, który te działania podejmuje. Aby działania firmy były 
sensowne, musi mieć ona swoją ideę, swój system wartości, który wynika 
z jej „życiowej trajetkorii” i wyznacza jej dalszy kurs.

FIRMA-IDEA 
WYJŚCIOWE ZAŁOŻENIA



FIRMA-IDEA

Firma, która świadomie określa swój specyficzny proces wytwarzania 
wartości ekonomicznej i jest zdolna go modyfikować, wyznaczając 
w ten sposób trajektorię swego rozwoju.  

Aby określić ideę firmy, trzeba pomyśleć o sensie jej działań, a nie 
tylko o wyniku finansowym.  

Zaufanie to podstawowa wartość, jakiej oczekują ludzie – 
konsumenci przebudzeni.
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Idea to projekt zorganizowania firmy i jej 
specyficznego procesu wytwórczego. To 
design thinking, tyle że nie w odniesieniu do 
produktu, ale do firmy jako przedsiębiorstwa – 
podmiotu wytwarzającego określoną wartość 
ekonomiczną.

Kształtowanie idei firmy polega też na tym, 
że jej interesariusze świadomie formują 
przestrzeń społeczną przedsiębiorstwa 
poprzez generowanie nowych znaczeń, oraz 
formowanie nowych odniesień i relacji.
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Firmę należy rozumieć jako określoną 
przestrzeń społeczno-poznawczą, w której 
działają i współdziałają jej interesariusze. 
Taka przestrzeń wynika z intensywnych 
relacji społeczno-komunikacyjnych, 
które zachodzą w przedsiębiorstwie jako 
organizacji. I to one kreują instytucjonalny 
(aksjologiczno-normatywny) wymiar jego 
funkcjonowania, czynią z niej instytucję  
i to instytucję zdolną do ewolucji.
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Firmy nie można traktować jako matrycy, 
nie można jej ująć w excelowski arkusz  
i zrozumieć jako urządzenia. Firma nie 
jest też tylko „węzłem kontraktów” (nexus 
of contracts). Firma nie może być tylko 
organizacją, ale także instytucją, jeśli 
ma działać podmiotowo i wykazywać się 
rozwojową (transformacyjną) zdolnością. 
Dopiero wtedy staje się generatorem 
wartości ekonomicznej.
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W Firmie-Idei wartości nie są tylko 
deklarowane, ale faktycznie stają 
się spoiwem organizacji, tworzą jej 
porządek aksjonormatywny, czynią 
z niej instytucję. 

FIRMA-IDEA –  
INSTYTUCJA I ORGANIZACJA 

Idea firmy nie może 
być dowolna i dowolnie 
formułowana.

Nie da się jej wypełniać 
poza daną organizacją.

Chcąc zmieniać 
organizację firmy trzeba 
odnosić do jej idei.

Chcąc modyfikować ideę firmy, trzeba 
też świadomie projektowo zmieniać jej 
organizację, tak aby do niej przystawała.
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FIRMA JAKO INSTYTUCJA 
porządek aksjonormatywny



FIRMA-IDEA: 
DWA PORZĄDKI

FIRMA JAKO INSTYTUCJA 
porządek aksjonormatywny

FIRMA JAKO ORGANIZACJA 
porządek funkcjonalno-operacyjny



Firmy oportunistyczne:

FIRMY OPORTUNISTYCZNE  
I FIRMY RELACYJNE

zdolne do szybkiego 
dostosowywania się do 
zmieniającego się otoczenia

sprawne w wykorzystywaniu 
nadarzających się okazji

tracą jednak zdolność 
samodzielnego przekształcania 
się i wyznaczania trajektorii 
swego rozwoju

grają w to, co ich konkurenci: 
mogą być lepsze lub gorsze, ale 
nie potrafią być inne

poruszają się w schemacie ekspansja i wzrost – 
redukcja i kurczenie się, mogą rosnąć, ale nie rozwijać 
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Firmy oportunistyczne przypominają drapieżnika, który skutecznie 
potrafi walczyć o przetrwanie, nawet w niebezpiecznym środowisku. Jeśli 
jednak to środowisko ulega zasadniczej zmianie i wyczerpują się jego 
zasoby – ginie. Firma-drapieżnik nie martwi się o kształtowanie swego 
środowiska i wytwarzanie zasobów – przechwytuje je lub zawłaszcza.



Firmy relacyjne:

koncentrują się na wytwarzaniu 
i współwytwarzaniu zasobów

dzięki temu mogą się 
przekształcać i rozwijać pod naporem drapieżnych konkurentów 

firma relacyjna sama może nie 
przetrwać, dlatego jej bezpieczeństwo 
zależy od siły jej partnerskich relacji 

firma relacyjna jest tym dla 
siebie, kim jest dla innych 
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Przywództwo relacyjne 
dodaje znaczeń, opowiada 
i tworzy historię, przywództwo 
transakcyjne czyni menedżera 
poganiaczem sprzedawców.

Wodzowie myślą jak ujednolicać 
i kontrolować, przywódcy 
jak zachowując różnorodność 
i autonomię współdziałać.

PRZYWÓDZTWO 
RELACYJNE

Przywódca relacyjny – 
przeciwieństwo wodza:

ktoś, kto uruchamia proces wspólnego 
ustalania ważnych społecznych celów

i uruchamia energię 
społeczną do ich osiągnięcia

ktoś, kto umożliwia kojarzyć, łączyć, 
zespalać odrębności, używając swoich 
umiejętności i cech osobowych
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Krzysztof Obłój Przemysław Powalacz 

Polski teoretyk zarządzania, w latach 2012–2015 
doradca społeczny prezydenta RP, ekonomista, 

profesor zarządzania, Akademia Leona 
Koźmińskiego oraz UW w Warszawie. Prekursor 

nowoczesnej koncepcji zarządzania w Polsce 
po upadku starego systemu gospodarczego od 

początku lat 1980. 

Prace:
Organizacja i zarządzanie (1993)

Strategia sukcesu firmy (1998)
Zarządzanie strategiczne (2014)

Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o. od 
2015 r. Członek Rady Nadzorczej Związku 

Pracodawców Producentów Materiałów 
dla Budownictwa przy Lewiatanie, członek 
Rady Doradczej przy Międzynarodowym 
Centrum Zarządzania UW. Wykładowca 
Uniwersytetu SWPS. Członek Zarządu 

Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. 



KAPITAŁY TWARDE  
I MIĘKKIE

kapitały twarde – fizyczny i finansowy – aktywa materialne (tangible)

kapitały miękkie – ludzki i kulturowy – aktywa niematerialne (intangible)

Sens działania firmy polega na tym, aby w oparciu o dostępne kapitały 
wygenerować takie aktywa, ktre mogą być użyte w procesie wytwórczym 
w taki sposb, który pomnoży ich wartość ekonomiczną, a w efekcie 
kapitały firmy.



Akumulacja kapitałów twardych 
dokonuje się inaczej ni mikkich. Kapitały 
twarde użyte wyczerpują się, nie są 
samoodnawialne.

Ich akumulacja jest funkcją ogólnie 
rozumianej efektywności. Zatem ważne 
jest nie tylko ich wytwarzanie, ale też 
ekonomiczne wykorzystanie. Z kolei 
kapitały miękkie są pomnażane przez ich 
wykorzystywanie. Czym bardziej sięgamy 
po zasoby kapitału intelektualnego, tym 
więcej go przybywa.



WSPÓŁZALEŻNOŚĆ 
WYKORZYSTANIA KAPITAŁÓW 
TWARDYCH I MIĘKKICH

Chcąc korzystać z kapitałów miękkich, musimy dysponować kaopitałami 
twardymi (środkami materialnymi). Użycie kapitałów miękkich nie jest 
bezkosztowe. Jest trudne również dlatego, że zaczynają „działać” dopiero 
wtedy, gdy dysponujemy nimi w odpowiednio wysokiej skali. Jeśli ich 
zasób jest mały, wykorzystanie nikłe, nie pomnażają się. Włączenie ich do 
rozwojowego obiegu nie jest wówczas możliwe.



O ile na początku działania spirali rozwojowej to kapitały twarde są 
niezbędne, aby pobudzić kapitały miękkie, później to kapitały miękkie 
pobudzają wykorzystanie kapitałów twardych.

Dzięki tym drugim te pierwsze zyskują dodatkową wartość. Po prostu 
to, co materialne potrafimy lepiej i efektywniej, bardziej przedsiębiorczo 
spożytkować, jeśli dysponujemy dużymi aktywami niematerialnymi.



źródło: Ocean Tomo 2015
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Many jobs today, and many more in the near 
future, will require specific skills – a combination 
of technological know-how, problem-solving, 
and critical thinking as well as soft skills such as 
perseverance, collaboration, and empathy.

Jim Yong Kim, 2019
President, The World Bank Group 



Rolę, jaką w gospodarce przemysłowej wypełniała 
infrastruktura techniczna, w gospodarce cyfrowej 
wypełnia infrastruktura wiedzy.

Przedsiębiorstwo w gospodarce cyfrowej musi 
być „fabryką wiedzy”. A ta jest generowana 
przez jego pracowników i jest podstawowym 
jego aktywem, aktywem niematerialnym.Firma się rozwija 

dlatego, że rozwijają 
się jej pracownicy.

O ile dotychczas przewagę rynkową 
dawały produkty, to w gospodarce 
cyfrowej tę rolę pełnią kompetencje.
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KILKA WYJŚCIOWYCH TEZ



źródło: Kenneth Mikkelsen, Future Shifts

Data Information Knowledge Insight Wisdom

INTELEKT, ROZUM, 
MĄDROŚĆ

Źródło: Kenneth Mikkelsen, Future Shifts



źródło: W. Paprocki 2019, prezentacja: Zróżnicowanie procesów poznawczych...

• doświadczenie i analiza
• formułowanie poglądu
• weryfikacja wiedzy

• analiza danych
• synteza informacji
• budowanie wiedzy i antywiedzy

= augmented knowledge

HUMAN
(dominuje metoda

dedukcji)

INDUSTRIAL
(dominuje metoda

indukcji)

Źrodło: W. Paprocki 2019, prezentacja: Zróżnicowanie procesów poznawczych…

INDUSTRIAL AND 
HUMAN KNOWLEDGE



KONKLUZJE

Wagi nabiera natomiast zdolność kształtowania nowych 
i nieznanych krzyżowych kompetencji, która wynikają 
z twórczego połączenia różnych ról i znanych kompetencji, 
w odniesieniu do konkretnego problemu, który przedsiębiorstwo 
musi rozwiązać,  aby sprostać swemu rozwojowemu wyzwaniu.

Złożona wiedza i związane z nią kompetencje nie wynikają 
z samodzielnego uczenia się i zdobywania wiedzy. Jest ona 
generowana w procesie komunikacji i uwspólniania wiedzy. Taka 
wiedza i kompetencje mają emergentną naturę, i wyłaniają się  
w otwartej społecznej czasoprzestrzeni.
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Kształcenie i proces dydaktyczny trzeba wymyślić ponownie. 
Nie da się go z góry zaprogramować na lata. Założeniem musi 
być podejście diachroniczne i myślenie rozwojowe.

Punktem odniesienia przestaje być program nauczania,  
a staje się nią metoda kształtowania nowych i nieznanych 
dotąd kompetencji. 

Studia wyższe muszą stać się dualne, realizowane równolegle 
na uczelni i ośrodkach rozwiązywania konkretnych 
praktycznych problemów.
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Nowe kompetencje muszą wynikać z powiązania różnego 
rodzaju wiedzy. Nie tylko tej dotyczącej oddziaływania na 
obiekty (technicznej) oraz oddziaływania na systemy społeczne 
(społecznej), ale także tej wiedzy, która jest pochodną dyskursu 
aksjonormatywnego (modalnej). 

Kluczowe słowa w procesie ich generowania to: uważność, 
empatia, orientacja na człowiek, bliskość, rozmowa, 
współtworzenie.
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W koncepcji Firmy-Idei nie chodzi 
o czynniki wytwórcze, ale  
o proces wytwarzania wartości.

Trzeba akcentować znaczenie tego, co się 
dzieje wewnątrz przedsiębiorstwa, a nie 
tylko w jego relacjach z otoczeniem.

Dla Firmy-Idei kluczowa nie jest 
dystrybucja, ale też wytwarzanie – 
to, na jakich zasadach się odbywa  
i kto w nim uczestniczy.

Należy rozumieć ten proces nie linearnie, 
lecz lateralnie; nie należy go ujmować jako 
łańcucha tworzenia wartości, lecz jako 
rozwojową spiralę.
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CECHY WYRÓŻNIAJĄCE 
KONCEPCJĘ FIRMY-IDEI



Nie chodzi tylko o wartość ekonomiczną, ale także o to, 
jakie wartości pozaekonomiczne są istotne dla wytwarzania 
wartości ekonomicznej.

Uzyskanie wartości ekonomicznej nie jest ostatecznym 
celem – jest nim rozwój firmy rozumiany jako zwiększenie 
jej zdolności do wytwarzania różnych wartości, w tym 
ekonomicznych, w dłuższym okresie.

Wartość ekonomiczna to wartość wytworzona i dodana w tym 
sensie, że wyższa od wartości przetworzonych dóbr. Nie jest 
to jednak wartość dodatkowa, bo jest przechwycona, a nie 
wytworzona. Przechwytywanie nienależnych korzyści (rent 
seeking), częste w tradycyjnym biznesie, nawet jeśli się opłaca, 
nie tworzy wartości i w konsekwencji osłabia gospodarkę  
i blokuje rozwój.
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Wartość firmy zależy zasadniczo od jej zdolności do kulturowego 
przepracowania. Nie jest to proste przejście, zastąpienie jednego 
modelu innym – rodzi się nowy format, redefiniowana jest jej idea. 
I dlatego taką firmę określamy mianem Firmy-Idei.

Warunkiem wspólnego wytwarzania wartości jest przyjęcie 
odpowiedzialności i partnerskie jej współdzielenie.

Działanie firmy na zewnątrz ma polegać na szerszym 
oddziaływaniu, które staje się w jakimś zakresie polem 
wspólnym (commons).
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MYŚL KOŃCOWA

Firma-Idea nie jest kolejną ideologią, narzuconym systemem wartości. To 
koncept, a nie dogmat. To nie jest wzór, idealna formuła, ale specyficzne 
dla danego podmiotu określenie aksjonormatywnego ładu i jego rozwoju. 
I to takie określenie, które jest przedmiotem refleksji i stopniowej 
modyfikacji. Kluczowe dla zrozumienia i interpretacji tego konceptu jest 
to, że idzie w nim o wytwarzanie wartości, a nie o ich deklarowanie czy 
wyznawanie. Idea firmy nie jest z góry dana, lecz rodzi się w organicznym 
procesie. Jest potrzebna dlatego, że organizacja się staje, upodmiotawia 
się i jest przedmiotem uwspólnionej refleksji.



MAPA KONCEPTUALNA
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DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ
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