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ELASTYCZNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH A SUKCES I KREACJA 
WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

 
Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono syntetyczne informacje dotyczące 
postrzegania elastyczności jako cechy współczesnego przedsiębiorstwa, starając się wyka-
zać, iż może ona stanowić determinantę kreowania wartości. Zwrócono w nim uwagę, iż 
elastyczność oznacza szeroko rozumianą zdolność przystosowania organizacji do zmien-
nych warunków otoczenia, wyjaśniając, iż popularność tego zagadnienia jest powodowana, 
obserwowanym od dłuższego czasu, zwiększaniem dynamiki zmian otoczenia, wymusza-
jącym zmiany dostosowawcze w organizacji. To dostosowanie pozwala sprawnie funkcjo-
nować w turbulentnym otoczeniu i stanowi ważny, coraz ważniejszy, komponent budowa-
nia konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa w osiąganiu jego celów. W świetle 
powyższych informacji celem niniejszego artykułu jest przedstawienie elastyczności 
przedsiębiorstwa jako jednego z tych czynników, który może determinować sukces przed-
siębiorstwa oraz wspomagać kreację wartości. 
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Wprowadzenie 
 

Burzliwe otoczenie rynkowe wyzwala obecnie nowe mechanizmy osiągania 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz definiuje nowe atrybuty niezbęd-
ne do realizacji strategii i osiągania celów. Środowisko niepewności i powięk-
szających się nowych obszarów ryzyka stającego się immanentną cechą każdej 
aktywności gospodarczej, a także brak możliwości ich wyeliminowania, zmusza 
organizacje do zaakceptowania nowej sytuacji, a nawet wykorzystania jej do 
osiągnięcia korzyści [Wojtkowiak, 2015, s. 321].  
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Choć nadrzędnym celem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw jest nadal 
kreowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa, to w konsekwencji przemian 
rynkowych zmienia się kształt budowanych systemów zarządzania wartością 
przedsiębiorstw i przesuwa się nacisk na nowe determinanty wartości.  

Narzędziem, które może z powodzeniem zostać wykorzystane w takiej sy-
tuacji, jest elastyczność organizacji stanowiąca z głównych wyzwań współcze-
snego zarządzania. 

Elastyczność powinna być od zawsze wpisana w zarządzanie przedsiębior-
stwem. Jest bowiem atrybutem organizacji oddającym pozycję danego podmiotu 
na kontinuum stabilność – chaos. Jednakże współcześnie, w warunkach postępu-
jącej globalizacji, deregulacji rynków, rosnącego natężenia walki konkurencyj-
nej (zgodnie z wzorcem hiperkonkurencji), zwiększa się znaczenie elastyczności 
jako takiej. Współcześnie występujące zjawiska w makro- i mikrootoczeniu, jak 
również działania podejmowane przez sam podmiot, generują wysoką zmien-
ność w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Odpowiednia elastyczność 
organizacji pozwala sprawnie funkcjonować w turbulentnym otoczeniu i stanowi 
ważny, coraz ważniejszy, komponent budowania konkurencyjności i efektywno-
ści przedsiębiorstwa w osiąganiu jego celów. 

O efektywności przedsiębiorstwa w dążeniu do osiągania postawionych ce-
lów decydują: jakość posiadanych przez nie zasobów oraz umiejętności kadry 
zarządzającej dotyczące ich wykorzystania. We współczesnej literaturze uznaje 
się, iż nie istnieje jeden czynnik warunkujący sukces danego podmiotu gospo-
darczego [Jagoda, 2015, s. 316]. W świetle tych rozważań mówi się o splocie 
wzajemnie uwarunkowanych elementów.  

Celem artykułu jest przedstawienie elastyczności przedsiębiorstwa jako 
jednego z tych elementów – czynników, który może determinować sukces 
przedsiębiorstwa, a także wspomagać kreację wartości.  
 
 
1.  Elastyczność jako cecha współczesnych przedsiębiorstw  

i determinanta wartości 
 

W niniejszym artykule przedstawiono jedynie syntetyczne ujęcie dotyczące 
postrzegania i definiowania elastyczności. Pojęcie to jest bowiem szeroko inter-
pretowane w licznych opracowaniach [m.in. Krupski, red., 2005, 2008; Czerska 
i Szpitter, red., 2010; Bridges, 2008]. Zamierzeniem Autorki było jedynie zwró-
cenie uwagi na rolę elastyczności w kontekście sukcesu przedsiębiorstwa  
i kształtowania jego wartości. 
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Elastyczność oznacza szeroko rozumianą zdolność przystosowania organi-
zacji do zmiennych warunków otoczenia. Duża popularność tego zagadnienia 
obecnie jest powodowana obserwowanym od dłuższego czasu zwiększaniem 
dynamiki zmian otoczenia, wymuszającym zmiany dostosowawcze w organiza-
cji, jak również poprzez popularność nowych koncepcji i metod zarządzania,  
z których w zasadzie wszystkie podkreślają konieczność osiągnięcia wysokiej 
elastyczności w zarządzaniu. 

Fenomen elastyczności i pozytywne konotacje tego terminu skłaniają do je-
go pełniejszej identyfikacji. Jest to warunkiem operacjonalizacji oraz rozszerze-
nia spektrum narzędzi do jej kształtowania jako imperatywu funkcjonowania 
przedsiębiorstwa w ekstremalnie turbulentnym otoczeniu [Osbert-Pociecha, b.r.]. 
Zapotrzebowanie na zdolność do ciągłego zmieniania się organizacji jest wyni-
kiem ewolucji paradygmatu zarządzania, która nawiązuje do przeobrażeń doko-
nujących się w otoczeniu i wnętrzu przedsiębiorstwa.  

W teorii i praktyce zarządzania, w minionych okresach, dominowały różne 
poglądy na temat miejsca i roli struktur organizacyjnych. Niegdyś uznawano, że  
o sukcesie organizacji decyduje stopień jej odporności na wpływy otoczenia. Jednak 
wraz z ewolucją poglądów uznano organizację za system otwarty, którego nie nale-
ży odrywać od wpływów otoczenia. Im szybciej i dokładniej reaguje ona na zmiany 
zachodzące w otoczeniu, tym wyższa jest jej sprawność, oznacza to bowiem uela-
stycznienie działań. Sukces współczesnej organizacji w dużej mierze jest zdetermi-
nowany przez „wtopienie” jej w otoczenie [Krupski, red., 2008, s. 65], a tym samym 
może oznaczać rozbudowaną sieć wielopłaszczyznowych relacji.  

Wymóg elastyczności wynika z częstotliwości i zakresu dokonywania 
zmian. Zmiany dotyczą poszczególnych elementów otoczenia rynkowego  
i ogólnego organizacji oraz zasobów, procesów, struktur wewnątrz organizacji. 
Wysoki poziom elastyczności struktur organizacyjnych jest warunkiem niezbęd-
nym do uzyskania założonej podatności organizacji na zmiany dostosowawcze. 
Jednocześnie wzmaga się presja na poprawę szeroko rozumianej efektywności 
działania. Częstokroć nie chodzi już tylko o efektywność w postaci rentowności 
sprzedaży czy rentowności kapitału, ale właśnie o maksymalizowanie wartości 
przedsiębiorstwa, a także zdobycie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej  
w odpowiednio długim horyzoncie czasowym. To skłania przedsiębiorstwa do 
poszukiwania wciąż nowych sposobów i narzędzi umożliwiających osiąganie 
tych celów. Takim kluczem do sukcesu może być elastyczność.  

Elastyczność jako pojęcie stosowane w nauce o zarządzaniu jest cechą dzia-
łań i struktur budowanych dla ich realizacji. W przypadku systemu organizacyj-
nego elastyczność przejawia się w jego zdolności do inicjowania i dokonywania 
zmian dostosowawczych do nowych sytuacji, w których będzie realizowana 
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strategia działania organizacji. Jest to mieszanka odmiennych właściwości, które 
stanowią bardzo pojemną przestrzeń dla różnych mechanizmów, działań i postaw. 
Oznacza zdolność do szybkiej zmiany, czyli umiejętność reakcji systemu i adaptacji1 
do impulsów zewnętrznych, zakłócających jego dotychczasową stabilność. Reakcja 
oznacza, że system potrafi dostosować swoją strukturę i sposób działania, przyjmu-
jąc różne postacie i formuły realizacyjne. Elastyczny system organizacyjny to twór 
reagujący na zmiany zewnętrznych uwarunkowań i na wewnętrzne zmiany konfigu-
racji własnych potencjałów [Grajewski, 2010, s. 128].  

Najpełniej koncepcję elastyczności rozwinęli A.C.J. De Leeuw i H.W. Vol-
berda [1996, s. 12]. Zakładali oni, że elastyczne organizacje, będąc systemami 
otwartymi, nie muszą być „kukiełkami” w rękach swojego otoczenia, mogą za-
chować określony zakres niezależności (odporności) od swojego otoczenia  
i w ramach wypełniania swojej funkcji kontroli dążyć do panowania nad swoim 
otoczeniem (dualna natura elastyczności). Struktury elastyczne od nieelastycz-
nych różnią się tym, że zmiana, czyli reakcja na oddziaływanie czynników ze-
wnętrznych lub wewnętrznych, może się dokonać w trakcie wykonywania dzia-
łań operacyjnych, bez konieczności ich wstrzymania [Czerska, Szpitter, red., 
2010], czyli nie zaburza ona efektywności. 

Przyjmując, że elastyczność charakteryzuje relację między impulsem (prze-
słanką) do zmiany a reakcją organizacji na tę zmianę, R. Krupski wyróżnił czte-
ry rodzaje elastyczności [Krupski, red., 2005, s. 24]: 
• reaktywną (jeśli impuls A, to natychmiast pojawia się odpowiedź B), 
• adaptacyjno-inercyjną (jeśli impuls A, to po pewnym czasie pojawia się od-

powiedź B), 
• antycypacyjną (jeśli impuls A, to natychmiast odpowiedź B, przy czym B 

czeka na A), 
• kreatywną (między A i B nie ma zwłoki, jednak B nie jest wprost reak-

cją/odpowiedzią na A). 
Zatem elastyczność można interpretować jako zdolność organizacji do do-

konania zmiany, która pozytywnie oddziałuje na przedsiębiorstwo (jego wyniki, 
wartość, pozycję na rynku itp. – w relatywnie krótkim czasie, minimalizując 
wysiłki/koszty z tym związane). 

Elastyczność może być rozpatrywana w sensie atrybutowym lub czynno-
ściowym. Zarówno elastyczność rozpatrywana w sensie atrybutowym, tj. jako 
pożądana właściwość, jak i w sensie czynnościowym, tj. świadomie podjętego 

                                                 
1  Określenie „adaptacja” zostało użyte tym przypadku celowo, jako synonim dostosowania, ze wzglę-

du na powszechność używania w literaturze anglojęzycznej do opisu omawianego zjawiska określe-
nia adaptiveness [Strategor, 1996, s. 277; Gibson, Ivancevich i Donnelly Jr., 1998, s. 38]. 
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działania, może się odnosić do firmy jako całości – wówczas w literaturze 
przedmiotu eksponuje się ją jako elastyczność ogólną, globalną lub strategiczną. 
Alternatywnie może być odniesiona do poszczególnych elementów składowych 
organizacji – wtedy ma wymiar cząstkowy [Osbert-Pociecha, Moroz, Lichtarski, 
2008, s. 60]. Z uwagi na złożoną naturę całości organizacji, która różni się od 
każdego z elementów ją tworzących i jednocześnie współprzyczyniających się 
do jej powodzenia, wyodrębnienia elastyczności cząstkowych można dokony-
wać na wiele różnych sposobów, wykorzystując różne kryteria [por. Osbert- 
-Pociecha, Moroz, Lichtarski, 2008]. Tym samym elastyczność może dotyczyć 
mniej lub bardziej zagregowanych elementów składowych. Możliwość wyod-
rębniania elastyczności cząstkowych (funkcjonalnych) jest użyteczna praktycz-
nie, daje bowiem szanse skoncentrowania się na optymalnym, z uwagi na sku-
teczność, obszarze działania. Może jednak implikować zarazem problem 
wzajemnych zależności pomiędzy elastycznością poszczególnych składowych,  
a także ich relacji z elastycznością firmy jako całości. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się potrzebę integrowania elastyczności 
kluczowych zasobów, takich jak technologia, informacja, ludzie, finanse, akcen-
tując to jako wymóg uzyskania względnie trwałej przewagi konkurencyjnej 
[Ahmed, Hardaker, Carpenter, 1996, s. 562]. Konfigurowanie (integrację) ela-
styczności cząstkowych traktuje się jako warunek konieczny budowania prze-
wagi konkurencyjnej organizacji umożliwiającej jej funkcjonowanie w turbu-
lentnym otoczeniu i pomnażanie wartości. Biorąc pod uwagę, że elastyczność 
firmy nie jest celem samym w sobie, a służy poprawie konkurencyjności, efek-
tywności danej firmy, wymaga to przekształcania elastyczności cząstkowych  
z czynników na „wejściu” w pożądane wyniki na „wyjściu”. Schematycznie 
ujmuje to model przedstawiony na rys. 1. 
 

Elastyczne wejście I 
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T 

E 

G 

R 

A 

C 

J 

A 

Korzyści wyjścia  

WZROST 

WARTOŚCI 

PRZEDSIĘ-

BIORSTWA 

Elastyczna technologia Produkt/Rynek 

Elastyczni ludzie Łańcuch dostaw 

Elastyczna struktura Efektywność 

Elastyczne systemy  

i procesy 

 

Rys. 1. Model integrowania elastyczności cząstkowych  
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ahmed, Hardaker, Carpenter [1996]. 
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Aby więc respektować powyższe zalecenie integrowania elastyczności 
cząstkowych, przy jednocześnie niewielkim rozpoznaniu relacji między nimi, 
należałoby, odwołując się do idei łańcucha tworzenia wartości dodanej, rozpa-
trywać zarządzanie elastycznością przedsiębiorstwa w dwóch przekrojach.  
Z jednej strony należałoby poprawiać poszczególne rodzaje elastyczności zwią-
zane z realizacją podstawowych i pomocniczych funkcji przedsiębiorstwa  
z punktu widzenia ich przyczyniania się do osiągania w danym horyzoncie cza-
sowym określonych celów. Z drugiej strony wykorzystując zróżnicowanie ela-
styczności poszczególnych zasobów oraz względną łatwość ich osiągnięcia  
(w tym m.in. związane z tym koszty), trzeba by optymalizować dobór elastycz-
ności cząstkowych, nie naruszając przy tym poziomu ich koniecznej kompaty-
bilności . 

Aby osiągnąć właściwy poziom elastyczności, przydatna jest znajomość 
mechanizmów elastyczności. R. Krupski [red., 2005, s. 26] wyróżnia mechani-
zmy elastyczności zarówno organizacji, jak i struktury organizacyjnej. 

Wśród narzędzi elastyczności organizacji wymienia redundancję zasobów, 
dywersyfikację działalności lub zasobów, monitoring rozumiany jako rejestracja 
przeszłości i teraźniejszości oraz predykat przyszłości, procesy decyzyjne i ich 
sprawność oraz organizację „przedsiębiorstwa w ruchu”, czyli takiego, które 
uznaje, że trzeba się zmieniać, ponieważ świat się zmienia [Masłyk, 2003, s. 15].  

Wśród mechanizmów elastyczności struktur zwraca uwagę na inne aspekty. 
Pierwszym tego typu mechanizmem jest przyjmowanie modułowej formy bu-
dowy organizacji (charakterystycznej dla struktury sieciowej). Moduł jest defi-
niowany jako pewna całość mogąca samodzielnie ustalać i osiągać cele, ale też 
jako pewna całość mogąca wraz z innymi modułami tworzyć nowe formy zor-
ganizowanego działania. Drugi mechanizm to zestaw cech osobowych naczelne-
go kierownictwa. Trzeci mechanizm elastyczności sprowadza się do kształtowa-
nia organicznych relacji wewnątrz przedsiębiorstwa. To oznacza słabo 
zdefiniowany podział pracy, luźną wielokierunkową komunikację oraz okresowy 
i zmienny charakter podziału ról. Ponadto wyróżnia elastyczność wynikającą  
z nieokreśloności organizacji wewnętrznej, z częstych zmian w organizacji i ze 
specyfiki działania. Jednak pierwsze trzy uznaje za najistotniejsze, podkreślając, 
że modułowy, kooperatywny i organiczny charakter organizacji to atrybuty okre-
ślające przedsiębiorstwo przyszłości. 
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Graficzną prezentację schematu funkcjonowania elastyczności przedstawia 
rys. 2. 
 

 
 

Rys. 2. Schemat funkcjonowania elastyczności 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Z przedstawionego rysunku wynika, że elastyczność ma istotne znaczenie 

dla współczesnego przedsiębiorstwa. Impulsy płynące z zewnątrz wywołują 
konieczność zmian, których dokonuje się w najistotniejszych obszarach funk-
cjonowania. Przedsiębiorstwa dążą do modułowej formy organizacji, dobierają 
odpowiednio przywódców – przedstawicieli naczelnego kierownictwa i starają 
się zapewnić luźny podział ról. Dzięki tym zabiegom zwiększają elastyczność. 
Zaś elastyczność w obszarze strategii jest instrumentem redukcji ryzyka i nie-
pewności, determinantą przewagi konkurencyjnej i pozwala na opracowanie 
elastycznych (w budowie i wdrażaniu) strategii. Tego typu strategie powinny 
umożliwić przedsiębiorstwu efektywne działanie sprzyjające pomnażaniu jego 
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wartości. Można więc uznać, że elastyczność przyczynia się do sukcesu przed-
siębiorstwa i stanowi jego kolejne uwarunkowanie, umożliwiając tym samym 
realizację celów w postaci dążenia do kształtowania wartości.  

Elastycznością trzeba jednak efektywnie zarządzać. Zarządzanie nią można 
zdefiniować jako te działania menedżerskie, których celem jest uzyskanie prze-
wagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu elastyczności. Ponadto, w zależności 
od czynników stymulujących zarządzanie elastycznością, można wyróżnić reak-
tywne zarządzanie elastycznością i proaktywne zarządzanie elastycznością 
[Rudny, b.r.]. Pierwsze oznacza elastyczne reagowanie na zmiany w otoczeniu, 
zaś drugie − aktywne wykorzystywanie posiadanej elastyczności dla budowania 
pozycji konkurencyjnej i realizacji zdefiniowanych strategii. 

Właśnie to drugie ujęcie dobrze wyjaśnia i uzasadnia rolę elastyczności  
w kreacji wartości współczesnych przedsiębiorstw.  
 
 
2. Miejsce elastyczności wśród determinant sukcesu  
 

Nadrzędnym celem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw jest kreowanie 
wartości rynkowej przedsiębiorstwa, a jej wzrost jest postrzegany w kategoriach 
sukcesu przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstwa jego wartość rynkowa 
odzwierciedla cenę, za jaką w danym momencie można go nabyć. Oznacza to, iż 
jest to całkowita wartość przedsiębiorstwa, jaką stanowi ono na konkurencyjnym 
rynku. Tworzenie wartości, niezależnie od jej rodzaju oraz stosowanego podejścia, 
w praktyce opiera się na wyodrębnieniu i sterowaniu kluczowymi czynnikami two-
rzącymi wartość, zwanych nośnikami wartości lub generatorami wartości. 

Współcześnie zmieniają się sposoby kreacji wartości, co wynika z potrzeby 
ciągłego dostosowywania się do warunków otoczenia oraz z faktu, że samo-
dzielna realizacja wszystkich funkcji wewnątrz przedsiębiorstwa jest praktycznie 
niemożliwa. Wpływają na to rosnące potrzeby i postawy klientów, które wyma-
gają specjalizacji, szczególnych kompetencji i właściwych relacji [Kwiecień  
i Żak, 2013, s. 177]. 

Istnieje potrzeba szybkiej reakcji na zmienne w czasie wymagania rynku.  
W coraz większym stopniu charakteryzuje się on indywidualizacją oczekiwań 
klientów z zachowaniem dużej skali działania. Transakcje przedsiębiorstw pole-
gają w większości na „sprzedaży wartości”, a nie tylko sprzedaży konkretnych 
wyrobów i usług. Poszukiwanie dodatkowych wartości, jakie należy zawrzeć  
w sprzedawanym wyrobie, może się odbywać dzięki zdolności do szybkiego 
reagowania i minimalizacji przebiegów decyzyjnych, a to wymaga elastyczno-
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ści. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu konkurują między sobą nie 
tylko jakością i ceną wyrobów, lecz także jakością procesów przebiegających  
w organizacjach. Te właśnie procesy powinny mieć cechy elastyczności. 

W tej sytuacji słuszne wydaje się uwzględnienie elastyczności w modelu 
biznesu efektywnie działających przedsiębiorstw. Ogólnie kategoria modelu 
biznesu odnosi się do opisu zależności pomiędzy elementami, których współist-
nienie oraz współpraca pozwoli na kreowanie oraz dostarczenie wartości dla 
klienta, a w konsekwencji również wartości dla przedsiębiorstwa [Demil i Le-
cocq, 2010, s. 227]. Obserwacja rzeczywistości gospodarczej potwierdza fakt, iż 
elastyczność można traktować jako czynnik sprzyjający kreacji wartości, oczy-
wiście nie zapominając, że organizacja to system złożony i dla osiągnięcia celu 
konieczne jest współdziałanie wielu czynników. Elastyczność zapewnia właśnie 
efektywną współpracę dostosowaną do zmieniających się warunków. 

Model biznesu jest definiowany jako reprezentacja bazowej logiki funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa oraz strategii tworzenia i zatrzymywania wartości 
[Shafer, Smith, Linder, 2002, s. 202]. Bazowa logika wskazuje, iż poprawnie 
zdefiniowany model biznesu powinien w sposób wyrazisty artykułować: funda-
mentalne założenia dotyczące zależności przyczynowo-skutkowych w biznesie 
oraz wewnętrzną spójność wyborów strategicznych. Taką bazową logikę dla 
współczesnych przedsiębiorstw może stanowić właśnie kształtowanie elastycz-
ności jako istotnej determinanty wartości. Elastyczność pozwala na szybkie 
skonfigurowanie takiego zestawu zasobów, jaki pozwala najlepiej odpowiedzieć 
na zmieniające się warunki rynkowe, tym samym najlepiej realizować strategię  
i związane z nim cele, obejmujące m.in. kreację wartości. 

Należy pamiętać, że na sukces, który może być utożsamiany ze wzrostem 
wartości przedsiębiorstwa, wpływa wiele różnych czynników występujących 
zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i poza nim, w jego otoczeniu. Poszcze-
gólne czynniki sukcesu przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane i nie można ich 
rozpatrywać w odosobnieniu. Dlatego też przyjmuje się, że o sukcesie przedsię-
biorstwa decyduje pewien zestaw czynników współdziałających ze sobą na za-
sadzie synergii, co przedstawiono na rys. 3. 
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Rys. 3. Efekt synergiczny oddziaływania determinant sukcesu 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Sukces rynkowy jest zależny od wielu czynników, zarówno subiektywnych 
– wewnętrznych, wynikających z działań samego przedsiębiorstwa, jak i nieza-
leżnych od niego czynników zewnętrznych, które muszą być brane pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji mających umożliwić osiągnięcie sukcesu przez 
przedsiębiorstwo. W grę wchodzą także czynniki określone tu jako mentalne, 
znajdujące wyraz w zdefiniowanych modelach biznesu czy opracowanych stra-
tegiach. Wszystkie te czynniki współtworzą przedsiębiorstwo i determinują jego 
sukces. Mają także wpływ na rodzaj i jakość relacji wewnętrznych i zewnętrz-
nych, nawiązywanych i utrzymywanych przez dane przedsiębiorstwo. Zależność 
pomiędzy poszczególnymi grupami czynników sukcesu i relacjami jest dwukie-
runkowa. Z jednej strony relacje, jakie nawiązuje i utrzymuje przedsiębiorstwo, 
wynikają z tego, co ono już sobą reprezentuje, tzn. czy jest elastyczne, jaki jest 
jego kapitał ludzki, jaką realizuje strategię czy też jaką utrzymuje pozycję na 
rynku. Z drugiej zaś strony nawiązywane relacje mogą wymuszać zmiany, 
szczególnie w czynnikach wewnętrznych i mentalnych, traktując je jako waru-
nek utrzymania danej relacji. To oznacza, że czynniki sukcesu – wewnętrzne 
(zawierające elastyczność), zewnętrzne i mentalne, wraz z zestawem relacji mo-
gą być postrzegane jako pełen zestaw determinant sukcesu (kluczowych czynni-
ków sukcesu) współczesnego przedsiębiorstwa. 
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Eksponując elastyczność jako determinantę sukcesu i tworzenia wartości, 
efektywne standardowe procedury zarządzania powinny umożliwiać realizację 
strategii i wzrost wartości przedsiębiorstwa, pozwalając organizacji zachować 
następujące cechy współczesnej organizacji elastycznej [Grajewski, 2012, s. 13]: 
1. Zdolność do nadążania za zmianami otoczenia i rozwijania się w tempie 

równym lub szybszym niż konkurenci. 
2. Zdolność do szybkiej, dostosowawczej zmiany struktury relacji wewnątrzor-

ganizacyjnych, w tym granic zewnętrznych systemu. 
3. Wysoki poziom uprawomocnienia pracowników, co przejawia się sprawnymi 

procesami decyzyjnymi realizowanymi w płaskich strukturach organizacyj-
nych. 

4. Posiadanie sprawnego systemu identyfikacji i reakcji na opinie klientów,  
a także innych interesariuszy. 

5. Kształtowanie kompetencji własnych pracowników w kierunku stałego ucze-
nia się nowych sposobów działania, a tym samym ich wysokiej podatności na 
zmiany.  

6. Umiejętność znajdowania równowagi pomiędzy stabilizacją, niezbędną do 
osiągnięcia wysokiej jakości działania, a destabilizacją wywołaną potrzebą 
częstych zmian. 

7. Implementacja systemu reakcji nie tylko na zmiany przewidywalne, ale także 
na te wcześniej nieprzewidziane. Zdolność do budowy systemu dostosowują-
cego swoje funkcjonowanie do środowiska biznesowego o wysokim pozio-
mie prawdopodobieństwa wpływu czynników o charakterze globalnym.  

8. Dokonywanie zmian w trakcie operacyjnego działania systemu bez potrzeby 
wstrzymywania toku jego pracy.  

Zestaw tych czynników obecnych w funkcjonującym, współczesnym 
przedsiębiorstwie, będzie sprzyjał poprawie jego efektywność i kreowaniu war-
tości. Organizacje, nabywając te zdolności i umiejętności, zmieniają się stop-
niowo i z czasem dochodzą do poziomu elastyczności, który może zostać uzna-
ny za zadowalający przez różnych interesariuszy. Elastyczne przedsiębiorstwo 
można bowiem identyfikować ze specyficznym sposobem myślenia oraz postę-
powania w taki sposób, aby przypadkowa zmiana nie pogrążyła firmy [Ludwiń-
ski, 2010], a to jest istotne dla wielu grup interesariuszy. 
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Podsumowanie  
 

Podsumowując rozważania nad identyfikacją elastyczności, można stwier-
dzić, że elastyczność, jako pojęcie stosowane w nauce o zarządzaniu, jest cechą 
działań i struktur budowanych dla ich realizacji oraz przejawia się w zdolności 
do inicjowania i dokonywania zmian dostosowawczych do nowych sytuacji,  
w których będzie realizowana strategia działania organizacji. Wysoki poziom 
elastyczności jest warunkiem niezbędnym do uzyskania założonej podatności 
organizacji na zmiany dostosowawcze. Zmiana nie dokonuje się z samej potrze-
by zmiany, lecz w celu osiągnięcia takiego poziomu skuteczności w działaniu, 
który zapewni wysoki poziom dostosowania się do zamierzonego i aprobowane-
go przez interesariuszy stanu przedsiębiorstwa, a także umożliwi realizację jego 
celów, w tym kreację jego wartości. 

Nowoczesne, elastyczne przedsiębiorstwo, funkcjonując na rynku, ma szan-
se [Wieniarz, b.r.]: 
• łatwiej się dostosowywać do zmian: a więc zapewnić szybki przepływ infor-

macji, łatwiejszą komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa, znoszenie barier 
informacyjnych,  

• szybko reagować na bodźce z wnętrza i z zewnątrz przedsiębiorstwa: wyko-
rzystywać szanse i własny potencjał oraz walczyć ze słabościami,  

• stymulować kreatywność wszystkich pracowników, integrować ich oraz de-
centralizować decyzje. 

Wszystkie te efekty powinny sprzyjać realizacji zdefiniowanych strategii, 
osiągnięciu wyznaczonych celów i tym samym determinować kreację wartości. 

Poza opisaną w niniejszym opracowaniu rolą elastyczności dla współcze-
snych przedsiębiorstw, w literaturze można znaleźć stwierdzenie, że elastycz-
ność w różnych jej aspektach może uzupełniać, a często wręcz zastępować kapi-
tał finansowy jako podstawowe źródło tworzenia wartości [Urbanek, 2011]. 
Odzwierciedleniem tego zjawiska jest wyższa wycena rynkowa firm opierają-
cych swoją działalność na zasobach niematerialnych w stosunku do tych eksplo-
atujących głównie aktywa materialne. Stwierdzenie to potwierdza istnienie 
związku pomiędzy elastycznością a wartością przedsiębiorstwa i daje podstawę 
do dalszych, głębszych rozważań nad związkiem elastyczności z kreacją wartości.  
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FLEXIBILITY OF FUNCTIONING OF ECONOMIC ENTITIES  
AND SUCCESS AND CREATION OF ENTERPRISE VALUES 

 
Summary: This article presents synthetic information about the perception of flexibility 
as a characteristic of a modern enterprise, trying to show that it can be a determinant of 
creating value. It pointed out that flexibility means broadly understood the ability to 
adapt the organization to changing environmental conditions, explaining that the popula-
rity of this issue is caused by the observed for a long time increasing the dynamics of 
changes in the environment, forcing adjustment changes in the organization. This adap-
tation allows you to function efficiently in a turbulent environment and is an increasingly 
important component of building the competitiveness and effectiveness of an enterprise 
in achieving its goals. In the light of the above information, the purpose of this article is 
to present the flexibility of the company as one of those factors that may determine the 
success of the company and may support the creation of value 
 
Keywords: flexibility, value, success, enterprise. 


