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I MARKETINGOWE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI

ORGANISATION MANAGEMENT – MARKET AND MARKETING 
EFFECTS OF COOPERATION AMONG ORGANISATIONS

Streszczenie: Rzeczywistość gospodarcza ciągnie za sobą różnego rodzaju przemiany strukturalne 
w zasadzie w każdym z sektorów gospodarki. Zmiany te spowodowane są chęcią walki z narastającą 
konkurencją. Jednym z  narzędzi walki z  nią jest zawieranie różnych form współpracy organizacji. 
W artykule przedstawiona została ocena przez organizacje efektów rynkowych i marketingowych, ja-
kie wystąpiły po zawarciu współpracy z innymi organizacjami. 

Słowa kluczowe: współdziałanie organizacji, koncentracja, zarządzanie organizacją, efekty rynkowe, 
efekty marketingowe

Summary: Economic reality causes many different structural changes in each sector of economy. 
These changes are caused by the willingness to fight increasing competition.One of the tools to fight 
the increasing competition is developing different forms of cooperation among organisations. This 
article presents an evaluation of market and marketing effects by organisations, which occured after 
developing cooperation with other organisations.
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Wstęp

W ramach walki z narastającą konkurencją organizacje coraz częściej decydują się na 
zawieranie różnych form współdziałania organizacji. W nauce o organizacji współdziałanie 
oznacza różnego rodzaju powiązania zachodzące pomiędzy jednostkami i grupami społecz-
nymi, które dążą do realizacji wspólnego celu1. 

Biorąc po uwagę cel współdziałania, rozróżnia się następujące jego typy2:
−	 współpraca, czyli kooperacja pozytywna,
−	 współzawodnictwo, czyli rywalizacja,
−	 walka, czyli kooperacja negatywna.
Ze zbiorowym działaniem zorganizowanym powiązana jest tylko kooperacja pozytywna. 

Współpraca rozumiana jest jako współdziałanie polegające na koordynacji realizowanych 
przedsięwzięć i  funkcji ustalonych w ramach podziału pracy. Istotę współdziałania gospo-
darczego stanowią powiązania między różnymi podmiotami gospodarczymi, wynikające 
z zawartych porozumień umożliwiających realizację wspólnie ustalonych celów3.

Zdolność organizacji do współdziałania jest jej atrybutem, który powoduje, że w  sposób 
sprawniejszy i bardziej ekonomiczny organizacja osiąga cele, których realizacja w pojedynkę by-
łaby niemożliwa lub trzeba by było przeznaczyć znacznie więcej sił i środków na ich osiągnięcie.  

W literaturze przedmiotu bardzo często używane jest stwierdzenie integracji organizacji. 
Można wyróżnić dwie główne formy integracji organizacji, a mianowicie formy kooperacyj-
ne i koncentracyjne4. Integracja kooperacyjna polega na tym, że przedmiotem połączenia 
są tylko wycinkowe segmenty procesu gospodarczego organizacji lub niektóre jednorazowe 
zadania. Ważną jej cechą jest to, że związek ten opiera się na dobrowolności współdziałania 
i zrównoważonym partnerstwie a podmioty uczestniczące w tej wspólnocie nie tracą oso-
bowości prawnej. Natomiast integracja koncentracyjna prowadzi do utraty przez podmio-
ty w niej uczestniczące jakiejś części lub całości dotychczasowej samodzielności, ponieważ 
działalność połączonych przedsiębiorstw podporządkowana jest jednolitemu kierownictwu5. 
W  literaturze pojawia się również pojęcie kooperencji, które jest połączeniem dwóch słów: 
kooperacji i  konkurencji. Kooperencję definiuje się jako równoczesne występowanie relacji 
współpracy i rywalizacji między dwoma lub większą liczbą jednostek. Relacje te obejmują za-
równo działania sformalizowane, jak i niesformalizowane. Działania te mają na celu maksyma-
lizację wartości wytworzonej, a następnie konkurowanie o jak największy w niej udział6.

Można wyróżnić wiele rodzajów kooperencji, w  zależności od przyjętego kryterium. 
Kryterium liczby uczestników zaangażowanych w relacje kooperencyjne w połączeniu z licz-
bą poziomów łańcucha wartości pozwala wyróżnić następujące rodzaje kooperencji7: 

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  B. Kożuch, Nauka o organizacji…, op. cit., s. 206.
4  J. Kortan, Kooperacja i  koncentracja – dwie podstawowe formy łączenia się przedsiębiorstw, „Ekonomika 
i Organizacja Pracy” 1986, nr 1, s. 5.
5  Z. Kreft, Organizacja spółki naczelnej w  strategicznym holdingu zarządzającym. Rozwiązania strukturalno-
funkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 20.
6  W. Czakon, Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 12, s. 11-14. 
7 J. Cygler, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, SGH, Warszawa 2009.
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•	 Kooperencja dwustronna: 
−	 prosta – relacje wokół jednego poziomu łańcucha wartości, 
−	 złożona – zaangażowanie wokół kilku funkcji łańcucha wartości. 

•	 Kooperencja wielostronna:
−	prosta – relacje wokół jednego poziomu łańcucha wartości, 
−	złożona – zaangażowanie wokół kilku funkcji łańcucha wartości. 

Autorka za główne zadanie postawiła sobie przede wszystkim zidentyfikowanie efektów 
rynkowych i marketingowych oraz dokonania analizy i oceny tych efektów przez organiza-
cje, które współdziałają z innymi organizacjami.

1. Charakterystyka przeprowadzonych badań 

Głównym celem przeprowadzonych badań była analiza efektów występujących w orga-
nizacji po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami.

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 badaniach ziden-

tyfikowano różne rodzaje form współdziałania organizacji. Przeprowadzone badania lite-
raturowo-empiryczne pozwoliły na zidentyfikowanie następujących rodzajów form współ-
działania organizacji: 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,
−	 inne. 
W przeprowadzonych badaniach brały udział 162 organizacje. Zostały one sklasyfikowa-

ne pod względem formy organizacyjno-prawnej oraz rozmiaru przedsiębiorstwa. 
Charakterystykę próby badawczej w postaci formy organizacyjno-prawnej przedstawio-

no w tabeli 1.

Tabela 1. Forma organizacyjno-prawna organizacji biorących udział w badaniu
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%
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Spółki akcyjne 12,35%
Inne organizacje 4,32%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W tabeli 2 przedstawiono rozmiar organizacji biorących udział w badaniu według kry-
terium zatrudnienia.

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.

Wśród badanych aż 44,44% stanowiły przedsiębiorstwa prywatne osoby fizycznej, 
28,40% spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast według kryterium zatrudnienia 
najwięcej było organizacji zatrudniających do 9 osób (50,60%) oraz w przedziale 10-49 osób 
(21,60%). W badaniach zidentyfikowano różne rodzaje form, w jakich realizowana jest współ-
praca między organizacjami. Wśród form współdziałania organizacji wyróżniono następujące ich 
rodzaje: 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 3 zaprezentowano rodzaje form realizacji współpracy między organizacjami.

Tabela 3. Formy realizacji współpracy między organizacjami 

Formy współpracy Ilość przedsiębiorstw 
realizujących współpracę (%)

w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw 52,47
współpraca oparta na umowach (np. najmu, dzierżawy, 
leasingu)

74,07

włączenie się w strukturę grupy kapitałowej 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% współpracę w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Prawie 21% orga-
nizacji działa w postaci grupy kapitałowej, a niecałe 13% włączyło się w strukturę regionalnej 
sieci przedsiębiorstw, czyli klastra.
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2. Ocena efektów rynkowych i marketingowych 

Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena przez organizacje efektów, jakie 
wystąpiły po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami.

Respondenci oceniali efekty działania organizacji towarzyszące nawiązaniu współpracy 
z innymi organizacjami: 

−	 pozytywnie (zjawisko wpłynęło pozytywnie na organizację po nawiązaniu współpracy),
−	 bez znaczenia (zjawisko nie miało znaczenia dla organizacji po nawiązaniu współpracy),
−	 negatywnie (zjawisko wpłynęło negatywnie na organizację po nawiązaniu współpracy). 
W  badaniach zidentyfikowano różne rodzaje efektów występujących w organizacjach. 

Wśród efektów rynkowych i marketingowych zbadano następujące ich rodzaje:
−	 zmiana udziału w rynku,
−	 wyeliminowanie (ograniczenie) konkurencji,
−	 wzrost wartości rynkowej,
−	 komplementarność produktów (rynków),
−	 wejście w nowe obszary działalności,
−	 zmniejszenie ryzyka działalności. 
W  tabeli 4 przedstawiono ocenę przez badane organizacje efektów rynkowych i mar-

ketingowych, jakie wystąpiły po nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami. W tabeli 
pozycja „suma ocen” oznacza liczbę organizacji, które wskazały na ten efekt.

Tabela 4. Ocena efektów rynkowych i marketingowych
Efekty rynkowe  
i marketingowe

Ocena pozytywna Bez znaczenia Ocena negatywna
Suma 
ocen

Udział % Suma 
ocen

Udział % Suma 
ocen

Udział %

Zmiana udziału 
w rynku

107 66,05 54 33,33 1 0,62

Ograniczenie 
konkurencji

80 49,38 80 49,38 2 1,24

Wzrost wartości 
rynkowej

105 64,81 52 32,10 5 3,09

Komplementarność 
produktów, rynków

70 43,21 89 54,94 3 1,85

Wejście w nowe 
obszary działalności

99 61,11 56 34,57 7 4,32

Zmniejszenie ryzyka 
działalności

76 46,91 84 51,85 2 1,24

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uzyskane wyniki przedstawiono poniżej w formie wykresów, jak również w formie opisowej. 
Rys. 1 przedstawia uzyskane wyniki dotyczące zmiany udziału w rynku badanych organizacji.
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Rysunek 1. Ocena efektów rynkowych i marketingowych 

– zmiana udziału w rynku 1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne.

Zmiana udziału w rynku została pozytywnie najwyżej oceniona spośród wszystkich wy-
szczególnionych efektów rynkowych i  marketingowych. Badane organizacje efekt ten po-
zytywnie oceniły aż w 66,05% przypadkach, w 33,33% nie ma on znaczenia i  tylko 0,62% 
badanych oceniło zmianę udziału w rynku negatywnie. Stwierdzić można, że jednym z głów-
nych celów podejmowania współpracy przez organizacje jest zwiększenie ich siły rynkowej 
poprzez zwiększenie udziału w rynku.

 Na rys. 2 przedstawiono uzyskane wyniki dotyczące ograniczenia konkurencji po na-
wiązaniu współpracy.

Rysunek 2. Ocena efektów rynkowych i marketingowych – ograniczenie konkurencji 

1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne.

Prawie połowa badanych (49,38%) przyznała, że nawiązanie współpracy z innymi orga-
nizacjami doprowadziło do ograniczenia konkurencji na rynku. Dokładnie taka sama liczba 
wskazała, że nawiązanie współpracy z innymi organizacjami nie spowodowało efektu ogra-
niczenia konkurencji.
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Rysunek 3 przedstawia uzyskane wyniki dotyczące wzrostu wartości rynkowej.

Rysunek 3. Ocena efektów rynkowych i marketingowych – wzrost wartości rynkowej 

1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne.

Wśród efektów rynkowych i marketingowych uzyskanych przez organizacje nawiązujące 
współpracę z innymi organizacjami oczywisty wydaje się wzrost wartości rynkowej organi-
zacji i wykazały to również przeprowadzone badania ankietowe. Aż 64,81% badanych wska-
zała na pozytywne wystąpienie tego efektu wśród badanej grupy kryteriów. Wzrost wartości 
rynkowej badanych organizacji może być efektem rozwoju wszystkich współdziałających ze 
sobą organizacji jak również wzrostu potencjału wytwórczego i  handlowego. Prowadzi to 
także do umacniania pozycji rynkowej, co z  kolei wpływa na wzrost wartości organizacji 
i korzyści płynących w związku z tym dla ich właścicieli. 

Na rysunku 4 przedstawiono ocenę efektów rynkowych i marketingowych w zakresie 
komplementarności produktów bądź rynków.

Rysunek 4. Ocena efektów rynkowych i marketingowych – komplementarność produktów (rynków) 

1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne.

Wśród badanych organizacji 43,21% podejmuje decyzję o współdziałaniu z innymi orga-
nizacjami na zasadzie wprowadzenia komplementarności produktów bądź rynków. Można 
uznać to za przejaw oczywisty z punktu widzenia organizacji, że nawiązują wybraną formę 
współpracy z uwagi na udział organizacji prowadzących z reguły uzupełniającą się działal-
ność. Efekt ten powoduje możliwość zaoferowania szerszego asortymentu produktów bądź 
świadczenie szerszego zakresu usług.
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Prawie 21% badanych organizacji włączyło się w strukturę grupy kapitałowej, stąd moż-
na wytłumaczyć dosyć wysoki poziom efektu komplementarności. Spółki dominujące dbają 
o całościową strategię grupy włączając do grupy spółki na zasadzie komplementarności da-
jącej możliwość wytwarzania, dystrybucji, a  także sprzedaży w ramach spółek tworzących 
jedną grupę kapitałową. Dlatego też założyć można, że grupy kapitałowe tworzone są na 
zasadzie komplementarności, co także potwierdziły przeprowadzone badania.

Rys. 5 przedstawia uzyskane wyniki w zakresie wejścia w nowe obszary działalności.

Rysunek 5. Ocena efektów rynkowych i marketingowych – wejście w nowe obszary działalności

1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne

Wejście w nowe obszary działalności powiązane jest z komplementarnością produktów 
lub rynków. Co się tyczy wejścia w nowe obszary działalności, to aż 61,11% z badanych orga-
nizacji weszło w nowe obszary działalności po nawiązaniu współpracy z innymi organizacja-
mi. Biorąc pod uwagę cele tworzenia organizacji, stwierdzić można, że wejście w nowe obsza-
ry działalności jest zjawiskiem niezwykle pożądanym. Często jest to główny powód wyboru 
strategii wzrostu zewnętrznego, ponieważ nawiązanie współpracy z  innymi organizacjami 
wiąże się z mniejszym kosztem niż wejście w nowe obszary działalności za pomocą inwesty-
cji wewnętrznych. Natomiast 34,57% ankietowanych stwierdziła, że nawiązanie współpracy 
z innymi organizacjami nie miało znaczenia na wejście w nowe obszary działalności.

Na rys. 6 przedstawiono ocenę efektów rynkowych i marketingowych w zakresie zmniej-
szenia ryzyka działalności.
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Rysunek 6. Ocena efektów rynkowych i marketingowych – zmniejszenie ryzyka działalności 

1 – ocena pozytywna; 2 – bez znaczenia; 3 – ocena negatywna
Źródło: opracowanie własne.

Efekt zmniejszenia ryzyka działalności został pozytywnie oceniony przez 46,91% bada-
nych organizacji, co jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym. Zmniejszenie ryzyka działalno-
ści jest częściowo wynikiem zwiększenia udziału w rynku badanych organizacji jak również 
wzrostu wartości rynkowej, jaki nastąpił po nawiązaniu współpracy między organizacjami.

Podsumowanie
 
Obserwując nową rzeczywistość gospodarczą, zauważyć można coraz większą tendencję 

do powstawania różnych form współpracy organizacji. Badając efekty występujące w organi-
zacjach po nawiązaniu ze sobą współpracy, można stwierdzić, że w większym stopniu są one 
pozytywne. Tylko sporadycznie pojawiały się odpowiedzi świadczące o negatywnym wpły-
wie współdziałania organizacji.

Wśród efektów rynkowych i marketingowych, które wystąpiły w organizacjach po na-
wiązaniu współpracy, największe znaczenie miały: 

−	 zmiana udziału w rynku – 66,05%,
−	 wzrost wartości rynkowej – 64,81%,
−	 wejście w nowe obszary działalności – 61,11%. 
W nieco mniejszym stopniu wystąpiły:
−	 ograniczenie konkurencji – 49,38%,
−	 zmniejszenie ryzyka działalności – 46,91%,
−	 komplementarność produktów, rynków – 43,21%.
Organizacje, nawiązując pomiędzy sobą współpracę, liczą przede wszystkim na osiągnię-

cie korzyści. Stwierdzić można, że nawiązanie różnych form współpracy między organizacja-
mi powoduje ogromny pozytywny wpływ na uzyskanie efektów rynkowych i marketingo-
wych. Przede wszystkim daje możliwość wzmocnienia własnej pozycji rynkowej w sektorze 
jak również powoduje zwiększenie udziału w rynku oraz wejście w nowe obszary działalno-
ści. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc konkurować z zagranicznymi, muszą podlegać ciągłemu 
rozwojowi, a nawiązywanie różnych form współdziałania organizacji jest dobrym przykła-
dem możliwości rozwoju przedsiębiorstw w nich uczestniczących.
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