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Wstęp 
 

 W nauce o organizacji współdziałanie oznacza różnego rodzaju powiązania 

zachodzące pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi, które dążą do realizacji 

wspólnego celu
1
.  

Ze względu na cel współdziałania rozróżnia się następujące jego typy
2
: 

 współpraca, czyli kooperacja pozytywna, 

 współzawodnictwo, czyli rywalizacja, 

 walka, czyli kooperacja negatywna. 

 Zdolność organizacji do współdziałania jest jej atrybutem, który powoduje, że 
w sposób sprawniejszy i bardziej ekonomiczny organizacja osiąga cele, których 

realizacja w pojedynkę byłaby niemożliwa lub trzeba by było przeznaczyć znacznie 

więcej sił i środków do ich osiągnięcia.  
 

1. Formy integracji organizacji 

 
 Formy integracji spółek w postaci zgrupowań wielopodmiotowych pojawiły 

się w gospodarce krajów zachodnich pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX 

w USA. Zgrupowania te tworzone były przede wszystkim pod kątem
3
: 

 rozwoju przedsiębiorstw i ich rosnącego zapotrzebowania na kapitał 

finansowy, 

 dążenia do zwiększenia efektywności ekonomicznej i sprawności zarządzania 

w organizacjach łączących zalety dużych firm (siła ekonomiczna) i małych 

podmiotów (przedsiębiorczość), 

 omijania systematycznie udoskonalanych przepisów antymonopolowych. 

 Próbę klasyfikacji form zgrupowań przedstawiono na rysunku 1. Klasyfikacja 

                                                
1 B. Kożuch, Nauka o organizacji, CEDEWU.PL, Warszawa 2009, s. 206. 
2 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, 

Wrocław – Warszawa 1978, s. 273. 
3 Z. Bogusławski, S. Wiankowski, Formy holdingów w gospodarce, [w:] Praktyka tworzenia 

i funkcjonowania holdingów w gospodarce, praca zesp. pod kier. S. Wiankowskiego, 

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1996, s. 7.  
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ta została oparta na kryteriach sposobu łączenia i poziomu integracji wspólnych 

celów uczestników zgrupowania, przyjętych przez niemieckiego naukowca Erwina 

Grochlę
4
. Wyróżnia ona zrzeszenia przedsiębiorstw, które koordynują współdziałanie 

w realizacji celów cząstkowych, oraz zgrupowania, czyli połączenia przedsiębiorstw, 
które koordynują współdziałanie w realizacji wspólnego celu podstawowego, a także 

nadrzędnego w stosunku do podstawowych celów zgrupowanych jednostek. E. 

Grochla połączenia przedsiębiorstw podzielił na te, które po połączeniu tracą 
osobowość prawną oraz na zachowujące osobowość prawną, Wśród tych ostatnich 

wyróżnia się grupę kapitałową (holding). Jednak, jak zauważyli Z. Bogusławski oraz 

S. Wiankowski
5
, klasyfikacja ta jest nie w pełni już aktualna i uzupełnili ją o kartel, 

pool i ring w części zrzeszeniowej, natomiast w części dotyczącej zgrupowań o 

konglomeraty. 

 
Rysunek 1. Klasyfikacja form zgrupowań przedsiębiorstw w gospodarce kapitalistycznej 

 
 

Źródło: B. Miedziński, Zgrupowania przedsiębiorstw, „Materiały i Studia” nr 62, Instytut 

Administracji i Zarządzania Warszawa 1987, s. 40. 

                                                
4 B. Miedziński, Zgrupowania przedsiębiorstw, „Materiały i Studia” nr 62, Instytut 

Administracji i Zarządzania, Warszawa 1987, s. 40.  
5 Z. Bogusławski, S. Wiankowski, Formy holdingów w gospodarce…, s. 7. 
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 Autorka za główne zadanie postawiła sobie zbadanie rodzajów form 

współdziałania organizacji oraz analizę czynników wpływających na wybór formy 

współdziałania organizacji. 

 

2. Cel badań oraz charakterystyka próby badawczej 

 

 Głównym celem przeprowadzonych badań była klasyfikacja form 
współdziałania organizacji oraz analiza czynników wpływających na wybór formy 

współdziałania organizacji. Celem badań było również wskazanie rodzajów 

podmiotów, z którymi organizacje współpracują w budowaniu przewagi 
konkurencyjnej na rynku oraz rodzajów instytucji wsparcia z usług, których 

korzystają. 

  Organizacja badań obejmowała pięć etapów czynnościowych: 

 etap 1 – programowanie badania – określenie celu, zakresu, źródeł informacji, 

rodzaju materiału statystycznego, przygotowanie technik i narzędzi 
badawczych, 

 etap 2 –     obserwacja – przeprowadzenie badań ankietowych, 

 etap 3 –     kontrola, porządkowanie, grupowanie i przetwarzanie zebranych 

informacji, 

 etap 4 –     analiza opracowanego materiału, 

 etap 5 –     wnioskowanie na podstawie analizy zebranych informacji.  

  W przeprowadzonych badaniach brały udział 162 organizacje. Organizacje, 
które zostały poddane badaniom, sklasyfikowano pod względem formy 

organizacyjno-prawnej oraz rozmiaru przedsiębiorstwa. Charakterystykę próby 

badawczej w postaci formy organizacyjno-prawnej zamieszczono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Forma organizacyjno-prawna badanych organizacji 

 

Forma organizacyjno-prawna Udział procentowy organizacji 

Spółka cywilna 8,02% 

Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej 44,44% 

Spółka jawna 2,47% 

Spółka partnerska 0,00% 

Spółka komandytowa 0,00% 

Spółka komandytowo-akcyjna 0,00% 

Spółki z o.o. 28,40% 

Spółki akcyjne 12,35% 

Inne organizacje 4,32% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
 

 Tabela 2 przedstawia rozmiar organizacji biorących udział w badaniu według 
kryterium zatrudnienia. 
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Tabela 2. Rozmiar organizacji według kryterium zatrudnienia 

 

Rozmiar 

przedsiębiorstwa  

do 9  10 – 49   50 – 249   Powyżej 250  

50,60% 21,60% 13,00% 14,80% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 W badaniu brało udział najwięcej, bo aż 44,44%, przedsiębiorstw prywatnych 
osoby fizycznej oraz 28,40% spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast 

według kryterium zatrudnienia najwięcej organizacji zatrudniających do 9 osób 

(50,60%) oraz w przedziale 10-49 osób (21,60%). 
 W tabeli 3 przedstawiono rodzaje rynków, na których działają organizacje 

biorące udział w badaniu. 

 
Tabela 3. Rodzaje rynków, na których działają organizacje 

Rodzaj rynku Ilość organizacji (%) 

Rynek lokalny 27,50 

Rynek regionalny 22,50 

Rynek krajowy 37,00 

Rynek międzynarodowy 13,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 Organizacje biorące udział w badaniu działają najczęściej na rynku krajowym 
– jest ich aż 37%, na rynku lokalnym 27,50% oraz regionalnym 22,50%, natomiast 

13,00% badanych organizacji działa na rynku międzynarodowym. 

 
3. Analiza form współdziałania organizacji 

 
 W badaniach zidentyfikowano różne rodzaje form, w jakich realizowana jest 
współpraca między organizacjami. Wśród form współdziałania organizacji 

wyróżniono następujące ich rodzaje: 

 Współpraca w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw, 
 współpraca oparta na umowach (np. najmu, dzierżawy, leasingu), 

 włączenie się w strukturę grupy kapitałowej, 

 włączenie się w strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw (klastra), 
 aliansu, 

 joint-venture, 

 innej. 

 W tabeli 4 zaprezentowano rodzaje form realizacji współpracy między 
organizacjami. 
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Tabela 4. Formy realizacji współpracy między organizacjami 

Formy współpracy Ilość przedsiębiorstw 

realizujących współpracę (%) 

w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw 52,47 

oparta na umowach (np. najmu, dzierżawy, leasingu) 74,07 

włączenie się w strukturę grupy kapitałowe 20,99 

włączenie się w strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw (klastra) 12,96 

alians 2,47 

joint-venture 0,00 

inna 2,47 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 Najwięcej, bo aż 74% badanych organizacji realizuje współpracę opartą na 

umowach, np. leasingu, 52,47% współpracuje w ramach zintegrowanego łańcucha 
dostaw. Prawie 21% organizacji działa w postaci grupy kapitałowej, a niecałe 13% 

włączyło się w strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw, czyli klastra. 

 Organizacje biorące udział w badaniu charakteryzują się różną siłą 

przetargową w inicjatywie współpracy organizacji. Wyodrębniono następujące jej 
rodzaje: 

 33,33% to partnerzy o średniej sile przetargowej w inicjatywie współpracy 

organizacji, 
 30,25% to jeden z kluczowych partnerów  w inicjatywie współpracy 

organizacji, 

 15,43% to partnerzy o słabej sile przetargowej w inicjatywie współpracy 
organizacji, 

 11,73% to liderzy w inicjatywie współpracy organizacji, 

 9,26% to partnerzy o bardzo słabej sile przetargowej w inicjatywie 

współpracy organizacji. 
 Wykres 1 przedstawia w ujęciu procentowym pozycję w inicjatywie 

współpracy organizacji. 
 Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie czynników, które 
wpływają na wybór formy współpracy organizacji. Czynniki te zostały ocenione 

przez respondentów ze względu na ich wpływ na organizację. Badania pozwoliły na 

zidentyfikowanie następujących czynników, które miały wpływ na wybór współpracy 

organizacji: 

 podniesienie konkurencyjności organizacji, 

 zwiększenie udziału w rynku, 

 rozszerzenie działalności o nowe produkty/usługi, 

 obniżanie kosztów produkcji, 

 wdrażanie nowych technologii, 

 promocja regionu, 

 poprawa jakości produktu/usługi, 

 łatwy i tańszy dostęp do informacji, 

 koordynacja działań w tworzeniu wartości dla nabywców np. wspólna 
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logistyka, marketing itp., 

 dostęp do instytucji, pracowników i dóbr publicznych. 

 

 
Pozycja w inicjatywie współpracy organizacji: 1 – lider inicjatywy, 2 – jeden z kluczowych 

partnerów, 3 – partner o średniej sile przetargowej, 4 – partner o słabej sile przetargowej, 5 – 

partner o bardzo słabej sile przetargowej. 

 

Rysunek 1. Pozycja w inicjatywie współpracy organizacji (%) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 W tabeli 5 przedstawiona została ocena respondentów ze względu wpływu 

każdego rodzaju czynnika na wybór formy współpracy organizacji. 
 

Tabela 5. Czynniki wpływające na wybór formy współpracy organizacji w ujęciu 

procentowym 

 

Czynnik  Zdecydowanie 

tak (%) 

Raczej tak 

(%) 

Zdecydowanie 

nie (%) 

Raczej nie 

(%) 

Nie wiem 

(%) 

Podniesienie 
konkurencyjności 
organizacji  

52,47 33,33 1,24 6,17 6,79 

Zwiększenie udziału 
w rynku 

44,44 30,25 3,70 9,26 12,35 

Rozszerzenie 
działalności o nowe 

produkty/usługi 

50,00 24,07 4,93 13,58 7,41 
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Obniżanie kosztów 
produkcji 

19,75 31,48 12,35 19,75 16,67 

Wdrażanie nowych 
technologii 

22,22 26,54 6,79 25,93 18,52 

Promocja regionu 13,58 18,52 17,90 29,01 20,99 

Poprawa jakości 
produktu/usługi 

47,53 33,95 3,09 8,64 6,79 

Łatwy i tańszy dostęp 

do informacji 

35,19 32,10 4,32 13,58 14,81 

Koordynacja działań 
w tworzeniu wartości 
dla nabywców np. 
wspólna logistyka, 
marketing itp. 

27,78 29,01 6,17 16,67 20,37 

Dostęp do instytucji, 
pracowników i dóbr 
publicznych  

12,35 21,60 16,05 29,01 20,99 

Inne 2,47 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 Prawie 86% respondentów, w tym 52,47% zdecydowanie deklaruje, że 

zawarło decyzję o współpracy w związku z podniesieniem konkurencyjności 
organizacji i jest to najważniejszy czynnik, który powodował chęć współpracy. 

Drugim bardzo wysoko ocenionym czynnikiem, bo prawie 81,50%, jest deklaracja 

poprawy jakości produktu czy też usługi. Również wysoko został oceniony czynnik 
zwiększenia udziału w rynku, bo prawie 75% wskazało ten czynnik jako ten, który 

powoduje chęć zawierania współpracy. Rozszerzenie działalności o nowe produkty 

bądź usługi także jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę w przypadku 
zawierania współpracy przez organizację. Czynnik ten zadeklarowało 74% badanych 

respondentów.  

 Powyższe czynniki można uznać za kluczowe przy wyborze formy 

współdziałania organizacji, jednak pozostałe także charakteryzują się dużym 
wpływem na jej wybór, a mianowicie: 

 łatwy i tańszy dostęp do informacji – 67,29%, 

 koordynacja działań w tworzeniu wartości dla nabywców, np. wspólna 
logistyka, marketing itp. – 56,79%, 

 obniżanie kosztów produkcji – 51,23%, 

 wdrażanie nowych technologii – 48,76%, 
 dostęp do instytucji, pracowników i dóbr publicznych – 33,95%, 

 promocja regionu – 32,10%. 

 Zauważyć należy, że w prawie 47% przy wyborze formy współpracy 

organizacji nie była brana pod uwagę promocja regionu, a w 45% dostęp do 
instytucji, pracowników i dóbr publicznych. Również obniżenie kosztów produkcji w 

32,10% nie było brane pod uwagę przy wyborze formy współdziałania organizacji. 

 Kolejnym krokiem badania było wskazanie podmiotów, z którymi 
organizacje współpracują w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku w sposób 

formalny oraz nieformalny. W tabeli 6 w ujęciu procentowym pokazano liczbę 
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organizacji współpracujących formalnie bądź nieformalnie w budowaniu przewagi 

konkurencyjnej z wybranymi podmiotami na rynku. 
 
 

Tabela 6. Podmioty, z którymi organizacje współpracują w budowaniu przewagi 

konkurencyjnej na rynku w sposób formalny oraz nieformalny 

Podmiot Współpraca  

formalna/umowna 

(% organizacji) 

Współpraca 

nieformalna/bezumowna 

(% organizacji) 

Dostawcy 79,01 12,35 

Klienci 68,52 24,07 

Konkurenci 23,46 41,36 

Instytucje naukowo-badawcze 17,28 25,31 

Agencje badania rynku 19,75 25,31 

Jednostki dystrybucyjno-
marketingowe 

32,72 20,99 

Instytucje samorządowe 22,84 25,31 

Organizacje branżowe 37,04 19,75 

Inne 0,62 0,62 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 

 Najwięcej, bo aż 79% organizacji współpracuje w budowaniu przewagi 

konkurencyjnej w sposób formalny, czyli umowny z dostawcami, natomiast z 

klientami w 68,52%. Zauważyć należy, że organizacje coraz częściej współpracują z 
organizacjami branżowymi w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej (około 37% 

formalnie oraz prawie 20% w sposób nieformalny).  

 W kolejnym punkcie badania respondenci wskazywali, z którymi podmiotami 

współpracują systematycznie, a z którymi sporadycznie w budowaniu przewagi 
konkurencyjnej. W tabeli 7 przedstawiono uzyskane wyniki. 

  
 

Tabela 7. Podmioty, z którymi organizacje współpracują w budowaniu przewagi 

konkurencyjnej na rynku systematycznie, a z którymi sporadycznie w ujęciu procentowym 

Podmiot Współpraca 

systematyczna 

(% organizacji) 

Współpraca 

sporadyczna 

(% organizacji) 

Brak współpracy 

(% organizacji) 

Dostawcy 83,95 5,56 10,49 

Klienci 89,51 3,70 6,79 

Konkurenci 17,90 48,77 33,33 

Instytucje naukowo-  
badawcze 

11,11 32,72 56,17 

Agencje badania rynku 9,88 32,10 58,02 

Jednostki dystrybucyjno 
-marketingowe 

27,78 28,39 43,83 

Instytucje samorządowe 17,90 29,01 53,09 
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Organizacje branżowe 30,87 24,69 44,44 

Inne 0,62   

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 

 W prawie 90% organizacje systematycznie współpracują w budowaniu 

przewagi konkurencyjnej na rynku z klientami,  natomiast z dostawcami w prawie 

84%.  
 Organizacje współdziałają również z różnymi instytucjami wsparcia. Udział 

procentowy współpracujących organizacji przedstawiono w tabeli 8. 
 

Tabela 8. Instytucje wsparcia, z którymi współpracują organizacje 

 
Instytucje wsparcia 

Liczba 

współpracujących 

organizacji  

Udział procentowy 

współpracujących 

organizacji 

Urzędy pracy 90 55,55% 

Agencje Rozwoju Regionalnego 28 17,28% 

Banki prowadzące specjalne linie kredytowe 67 41,36% 

Ośrodki szkoleniowo-doradcze 76 46,91% 

Izby Przemysłowo-Handlowe 23 14,20% 

Stowarzyszenia zawodowe 26 16,05% 

Instytucje realizujące programy operacyjne 14 8,64% 

Jednostki samorządu terytorialnego 48 29,63% 

Fundusze pożyczkowe 19 11,73% 

Inkubatory przedsiębiorczości 6 3,70% 

Specjalne strefy ekonomiczne 15 9,26% 

Krajowe instytucje wsparcia 9 5,55% 

Izby rzemieślnicze 12 7,41% 

Centra Transferu Technologii 8 4,94% 

Fundusze poręczeniowe 3 1,85% 

Inkubatory technologiczne 4 2,47% 

Parki przemysłowe 19 11,73% 

Parki technologiczne 14 8,64% 

Inkubatory akademickie 3 1,85% 

Sieć Aniołów Biznesu 1 0,62% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 Najczęściej organizacje (ponad 55% badanych) współdziałają z urzędami 

pracy, prawie 47% z ośrodkami szkoleniowo-doradczymi, 41% z bankami 

prowadzącymi specjalne linie kredytowe. Natomiast co trzecia badana organizacja 
współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, trochę ponad 17% z 

Agencjami Rozwoju Lokalnego oraz 16% ze stowarzyszeniami zawodowymi. 
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Podsumowanie 
  

 Obserwując nową rzeczywistość gospodarczą zauważyć można coraz 

większą tendencję do powstawania różnych form współpracy organizacji. 
Współdziałanie organizacji pozwala na czerpanie korzyści przez uczestników 

niezależnie od jego form, zakresu czy natężenia, jak również od tego, czy dotyczy 

współpracy nieformalnej, czy bardziej ścisłych powiązań. 
 Przeprowadzone badania umożliwiły wyłonienie różnych rodzajów form, w 

jakich realizowana jest współpraca między organizacjami. Najwięcej, bo aż 74% 

badanych organizacji, realizuje współpracę opartą na umowach, np. leasingu, 52,47% 
współpracę w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Prawie 21% organizacji 

działa w postaci grupy kapitałowej, a niecałe 13% włączyło się w strukturę 

regionalnej sieci przedsiębiorstw, czyli klastra. 

 Przeprowadzone badania pozwoliły również na wyodrębnienie czynników, 
które wpływają na wybór formy współpracy organizacji. Najczęstszym czynnikiem 

decydującym o zawarciu współpracy było podniesienie konkurencyjności organizacji,  

poprawy jakości produktu czy też usługi oraz zwiększenie udziału w rynku. 
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FORMS OF COOPERATION BETWEEN ORGANISATIONS 

IN PRACTICAL APPROACH 
 
Summary: During observation of the new economic reality we can notice higher tendention to develop 
different forms of cooperation between organisations. The cooperation allows gaining profits for 
participants independently to its forms, scope or intensity as well as the fact if it concerns non formal 
cooperation or rather exact connections. The article presents research concerning taking up different 
forms of cooperation between organisations. 
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