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Wstęp

Angażowanie się w różne formy nagradzania jest popularną prakty-
ką wśród polskich przedsiębiorstw. Organizacje powołują do życia 
konkursy i fundują nagrody, same są też odbiorcami nagród, nagra-
dzane są posiadane przez nie marki, oferowane produkty, pracowni-
cy – szczególnie menedżerowie – też są wyróżniani. Mowa tu 
o  nagrodach zewnątrzorganizacyjnych, czyli takich, które są przy-
znawane podmiotom znajdującym się poza strukturą organizacji 

Artykuł zajmuje się zjawiskiem nagród 
przyznawanych podmiotom znajdującym 
się poza strukturą organizacyjną organizacji 
przyznającej nagrodę. Formułowana jest 
defi nicja tego zjawiska oraz proponowana 
rama analityczna składająca się z  czterech 
wymiarów. Pozwala to na identyfi kację róż-
nych typów nagród opartą na cechach 
nagrody jako takiej, niezależnie od rzeczy-
wistości, w której nagroda funkcjonuje (np. 
nagrody literackie, nagrody w  obszarze 
jakości). Następnie, na podstawie studium 
przypadku z  branży motoryzacyjnej, sfor-

mułowana została propozycja teoretyczna 
głosząca, iż postrzegany obiektywizm jest 
jedną z  konstytutywnych cech nagrody. 
Odgrywanie obiektywizmu okazuje się tym, 
co odróżnia proces przyznawania nagrody 
od wymiany darów i transakcji rynkowych.
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przyznającej nagrodę. Skala nagród zewnątrzorganizacyjnych jest 
trudna do oszacowania. Z  analizy dostępnej literatury na temat 
nagród wynika, że nikt nie podejmuje się podawania chociażby sza-
cunkowej liczby oferowanych współcześnie nagród (Anand, Watson 
2004; Gemser, Leenders, Wijnberg 2008; Hendricks, Singhal 1996; 
Frey, Neckermann 2009). Jednym z najbardziej całościowych źródeł 
jest wydawany przez fi rmę konsultingową Gale katalog Awards 
Honors and Prizes. Wydanie katalogu z 2011 roku podaje listę ponad 
15 tysięcy nagród oferowanych przez 4  tysiące amerykańskich 
i kanadyjskich organizacji, podczas gdy w wydaniu pierwszym, które 
ukazało się w 1969 roku, lista zawierała 2228 nagród. Komentatorzy 
tego katalogu twierdzą jednak, że zaprezentowana lista wyróżnień 
jest jedynie niewielkim ułamkiem wszystkich nagród oferowanych 
w  USA i  Kanadzie. Na przykładzie nagród literackich pokazuje to 
chociażby James F. English (2013). 

W  gospodarce rośnie rola sieci pionowych oraz poziomych 
powiązań między organizacjami (Czakon 2011; Latusek-Jurczak 
2011). Jednocześnie obserwujemy lawinowy przyrost liczby nagród 
funkcjonujących na pograniczach organizacji, nagród przyznawa-
nych tym, którzy nie są członkami organizacji administrującej dane 
współzawodnictwo, czyli tym, nad którymi nie posiada się władzy 
formalnej. Jak pokazują badania z nurtu nowego instytucjonalizmu 
(Oliver, Montgomery 2008), wyróżnienia i nagrody pełnią istotną 
funkcję w tworzeniu i ewolucji struktur międzyorganizacyjnych. Na 
przykład wokół ceremonii nagradzania skupiają się przedstawiciele 
różnych organizacji i branż, nawiązywane są relacje, komunikowane 
są wartości, prezentowane pożądane modele działania, ustalana 
jest hierarchia (Anand, Jones 2008). Nagrody mają jednak znacznie 
więcej wymiarów, które rzadko są poddawane refl eksji przez osoby 
zaangażowane w  nagradzanie. Oba trendy, wzrost liczby nagród 
i  rozwój skomplikowanych struktur międzyorganizacyjnych, naj-
prawdopodobniej nie osiągnęły jeszcze swoich szczytów, dlatego 
krytyczna analiza działania nagród na pograniczach organizacji jest 
zadaniem ważnym i pilnym. 
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Prezentowane w artykule ustalenia, szczególnie rama analitycz-
na czterech wymiarów nagradzania, są jednym z efektów większego 
projektu badań nad polskimi nagrodami i wyróżnieniami bizneso-
wymi1. Ze względu na ograniczenia długości artykułu prezentuję 
tylko jedno studium przypadku. Opisany tu przypadek nagrody 
z  branży motoryzacyjnej nie służy odkrywaniu teorii, lecz jest 
instrumentalnym studium przypadku (Wąsowska, Obłój 2015). 
Materiał empiryczny służy tu dopracowaniu i  ilustracji wniosków 
wypracowanych wcześniej, w toku badań etnografi cznych2. 

Skupiłem się na nagradzaniu, które przekracza granice jednej 
organizacji. Jako główny efekt nagradzania wyłoniła się możliwość 
wpływania administratorów nagród na różne sfery działalności 
osób i organizacji, nad którymi nie posiadają oni władzy formalnej. 
Podjąłem się zatem zbadania, które elementy procesu nagradzania 
mogą skutkować obejmowaniem kontroli nad nagradzanymi. Taka 
jednostronna analiza dała jednak bardzo statyczny obraz zjawiska, 
który nie wyjaśniał obserwowanej dynamiki. Sformułowałem zatem 
kolejne pytania: dlaczego kontrola poprzez nagradzanie nie jest 
w  pełni przewidywalna, i  w  szczególności, które elementy nagra-
dzania są najbardziej nieprzewidywalne, gdyż stwarzają odbiorcom 
nagród możliwość realizacji ich sprawczości. Właśnie ta dynamika 
realizacji sprawczości stron uczestniczących w nagradzaniu znala-
zła się ostatecznie w centrum mojego zainteresowania badawczego. 

Administratorzy nagradzania to kluczowa dla moich badań gru-
pa aktorów. Są nimi aktorzy indywidualni i grupowi, którzy inicjują 
i koordynują działania prowadzące do nagrodzenia. Nagrody, które 

1 Projekt ten realizowany był w  latach 2012–2015, główna część badawcza zrealizowana 
została w latach 2014 i 2015 i oparta była na zastosowaniu metod etnografi cznych, szczegól-
nie obserwacji uczestniczącej (udział 20 różnych ceremoniach wręczenia nagród i wyróżnień 
biznesowych) oraz wywiadach etnografi cznych z pięćdziesięcioma różnymi interesariuszami 
nagród (organizatorzy, członkowie jury, laureaci, nominowani, pracownicy działów PR). 
2 Wypracowane cztery wymiary nagradzania prezentowane wcześniej były jedynie podczas 
konferencji i seminariów, w formie publikacji prezentuję je po raz pierwszy. Obecnie pracuję 
nad rozwinięciem tej ramy analitycznej w formie monografi i naukowej, gdzie będzie możli-
wość pełnego zaprezentowania empirycznego materiału dowodowego.
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objąłem badaniami, administrowane są najczęściej przez pracowni-
ków przedsiębiorstw z branży medialnej (najczęściej prasa i  inter-
net) oraz organizacji branżowych. Administrowanie w  praktyce 
oznacza tworzenie regulaminów (przede wszystkim metody wyła-
niania zwycięzców), ogłaszanie i promocję konkursów, zapraszanie 
do współpracy partnerów (w  tym członków kapituły, jury, osoby 
prowadzące ceremonie nagradzania i osoby wręczające nagrody na 
scenie), organizowanie ceremonii wręczenie nagród (wybór miej-
sca, tworzenie scenariusza ceremonii, decydowanie o liście uczest-
ników wydarzenia). 

Nagradzanie zewnątrzorganizacyjne jest efektem działania 
bazującego na wykorzystaniu nieuświadamianej kompetencji kul-
turowej podobnej do tej, która sprawia, że wiemy jak obdarowywać 
i odwzajemniać dary. Badanie nagród zewnątrzorganizacyjnych jest 
zatem eksploracją ukrytych pod powierzchnią aspektów działań 
organizacji. Cele, które stawiane są nagrodom zewnątrzorganizacyj-
nym oraz motywacje osób (organizacji) nagradzających, zazwyczaj 
nie są formułowane wprost, a  efekty działań tych nagród nie są 
w  pełni uświadamiane przez osoby biorące udział w  nagradzaniu. 
Badania te sytuują się zatem w nurcie krytycznych studiów zarzą-
dzania (Zawadzki 2014; Sułkowski, Zawadzki 2014). 

W  artykule zarysowuję obszar badawczy, jakim są nagrody 
zewnątrzorganizacyjne. Formułuję roboczą defi nicję tego zjawiska 
oraz proponuję ramę analityczną składającą się z czterech wymia-
rów. Dzięki wykorzystaniu opisanych w tekście czterech wymiarów 
nagradzania możliwe jest uchwycenie podobieństw i różnic pomię-
dzy nagrodami funkcjonującymi w różnych obszarach działalności 
biznesowej, które do tej pory rozpatrywane były niezależnie. 
Następnie przedstawiam studium przypadku J.D. Power, fi rmy zna-
nej z przyznawania nagród i ustalania rankingów w branży motory-
zacyjnej. Przypadek ten, oprócz zobrazowania jednego z rodzajów 
nagrody zewnątrzorganizacyjnej, jest także punktem wyjścia do 
głównych rozważań niniejszego artykułu, które skupiają się na 
funkcji obiektywizmu w  przyznawaniu nagród. W  rezultacie sfor-
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mułowane zostało twierdzenie, że odgrywanie obiektywizmu pełni 
konstytutywną rolę w nagradzaniu3. Gdyby w danej nagrodzie nie 
wystąpił element obiektywizmu w wyłanianiu zwycięzców, nagroda 
mogłaby przez różnych interesariuszy być postrzegana jako dar, 
z którym wiąże się zasada wzajemności, albo jako towar, podlegają-
cy transakcji kupna. 

Definicja nagradzania

Opisywany rodzaj nagradzania na potrzeby swoich badań nazywam 
nagradzaniem zewnątrzorganizacyjnym. Utworzenie tego terminu 
było koniecznym punktem wyjścia w  prezentowanym projekcie 
badawczym, którego celem jest zaproponowanie ramy teoretycznej 
pozwalającej lepiej zrozumieć i  opisać zjawisko, które jest coraz 
powszechniejsze a rzadko poddawane refl eksji. 

Przyjęta tu robocza defi nicja badanego zjawiska brzmi: nagra-
dzanie zewnątrzorganizacyjne jest działaniem o charakterze rytual-
nym, w którym jedna strona, nieposiadająca władzy formalnej nad 
drugą, dokonuje wyeksponowania tej drugiej, poprzez publiczne 
przekazanie jej wartości, która może być materialna, zawsze jednak 
posiada wartość symboliczną. Przekazanie tej wartości wiąże się 
z  uzasadnieniem odwołującym się do wyjątkowych osiągnięć lub 
właściwości strony nagrodzonej, ocenionych w obiektywny sposób. 
W skład nagradzania zewnątrzorganizacyjnego wchodzi wiele dzia-
łań, które bywają różnie nazywane, otwarta lista nagród zewną-
trzorganizacyjnych zawiera: nagrody, wyróżnienia, medale, laury, 
rankingi, akredytacje, stypendia. 

Oprócz nagród zewnątrzorganizacyjnych istnieje cała gama 
nagród przyznawanych w  ramach jednej organizacji, np. nagrody 
jubileuszowe, nagroda dla pracownika roku, nagrody za najlepszy 

3 Obiektywizm postrzegam nie jako realnie istniejącą cechę danej nagrody, lecz jako wynik 
działań uczestników nagradzania, analizowanych przez pryzmat performatyki (stąd użycie 
określenia „odgrywanie”).
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wniosek racjonalizatorski. W swoich badaniach nie zajmowałem się 
tą grupą wyróżnień, gdyż celem badań było odkrycie podstawowych 
mechanizmów rządzących fenomenem nagradzania, tymczasem 
nagrody wewnątrzorganizacyjne okazały się zbiorem wyróżnień, 
w  których trudniej wyizolować „efekt nagrody”, czyli pokazać, co 
jest wynikiem działania nagrody, a co na przykład realizacji władzy 
formalnej. W porównaniu z nagrodami wewnątrzorganizacyjnymi, 
nagrody zewnątrzorganizacyjne są badawczo bardziej intrygujące 
i  obiecują bogatsze poznawczo doświadczenia. Za wyłączeniem 
z  badań nagród wewnątrzorganizacyjnych przemawia również to, 
że działają one na poziomie jednostek i  są głównie narzędziem 
zarządzania zasobami ludzkimi, mechanizmy działania tych nagród 
w znacznym stopniu wyjaśniają istniejące teorie, na przykład moty-
wacji. Celem moich badań było natomiast przyczynienie się do roz-
woju teorii relacji międzyorganizacyjnych. 

Liczba nagród funkcjonujących w biznesie jest bardzo duża, jed-
nocześnie powoływanie do życia nowych nagród jest zadaniem rela-
tywnie prostym, spodziewać się zatem można generalnej dewaluacji 
nagradzania. Rzeczywiście spadek postrzeganej wartości nagród, 
szczególnie takich, które mają komunikować jakość i  wpływać na 
decyzje o zakupie, potwierdzany był w deklaracjach osób, które nie 
są bezpośrednio związane z żadnym systemem nagradzania. Poniż-
sza wypowiedź przedsiębiorcy, prowadzącego kilkuosobowy zakład 
naprawy silników, jest charakterystyczna dla tej grupy deklaracji, 
które padały podczas badań: 

Jak ktoś do mnie przychodzi, jak widzę, że tam jest jakaś nagro-
da zdobyta, to tylko mnie to śmieszy. Wiesz jak to jest. To jest 
tylko taki trik marketingowy [ostatnie słowa wypowiedziane 
modulowanym głosem, sugerującym ironię].

Pomimo powszechnego sceptycyzmu, systemy nagród funkcjo-
nują z  powodzeniem i  cieszą się rosnącym zainteresowaniem, 
zarówno po stronie nagradzających (powołujących nowe nagrody), 
jak i uczestników współzawodnictwa. Różnorodność postaw w sto-
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sunku do takich merytokratycznych nagród jest zróżnicowana: od 
pełnej świadomości fi kcji, w jakiej bierze się udział; po pełną wiarę 
w  uczciwość i  obiektywność werdyktów. Niezależnie od stosunku 
do uczciwości i obiektywności nagradzania, jedna cecha pozostaje 
wspólna: ludzie angażują się w nagradzanie i rzadkością są jednost-
ki, które nie akceptują żadnych nagród. 

Świadomość istnienia „trików” nie oznacza, że nagrody nie 
działają. Jest to porównywalne z  popularnym mechanizmem, 
według którego ludzie są przekonani, że reklamy na nich „nie 
działają”, że decyzje, które podejmują, są zupełnie niezwiązane 
z  reklamami, które widzieli i  słyszeli4. W  przypadku reklam nie 
zawsze celem jest proste skłonienie do zakupu danego produktu. 
Cele stawiane poszczególnym kampaniom są często bardzo szcze-
gółowe, skierowane do wąskiej grupy docelowej, lub odwrotnie, 
bardzo szerokie, jak na przykład budowanie powszechnej rozpo-
znawalności marki. Reklamy stały się elementem współczesnej 
kultury, wiec przypisać im również można funkcje typowe dla prac 
artystycznych. Działania nagród i  wyróżnień, takich jak nagrody 
dla produktów, marek, twórców; rankingi pracodawców, rankingi 
usługodawców, czy akredytacje, nie można sprowadzić jedynie do 
komunikowania jakości. Zacytowana powyżej wypowiedź przed-
siębiorcy odwoływała się jedynie do tej jednej, fasadowej części 
nagradzania. 

Ważną cechą nagród jest to, że są one rozbudowanymi sieciami 
działań angażującymi wiele podmiotów, w  tym: fundatorów, 
administratorów, jurorów, organy kontrolujące, podmioty nagro-
dzone, podmioty ubiegające się o nagrodę, podmioty nagrodzone 
w poprzednich edycjach, media. W niniejszej pracy analizuję obo-
pólną zależność między nagradzającymi i nagradzanymi oraz to, 
jak nagrody wpływają na kształtowanie się struktur międzyorga-
nizacyjnych (Latusek-Jurczak 2011). 

4 Zob. raport z badania „Stosunek Polaków do reklam” przeprowadzonego przez TNS Pen-
tor (2011) autorstwa Katarzyny Gawlik. 



152

Pawe ł  Krzyworzeka ,  Nagradzanie zewną tr zorganizacyjne…

Systemy merytokratycznych nagród zyskały status dominujące-
go dyskursu (D. Bell 1970). Innymi słowy, twierdzenie, że ktoś jest 
lepszy, ważniejszy czy w  jakiś inny sposób bardziej wartościowy, 
możliwe jest w  zasadzie wyłącznie z  wykorzystaniem retoryki 
merytokratycznej (Lewis 1993), ponieważ opozycją dla tej retoryki 
są odrzucone w  kręgu kultury euroamerykańskiej argumenty 
odwołujące się do pochodzenia i  powiązań rodzinnych, rasy, płci 
czy wyjątkowych związków ze światem nadprzyrodzonym5. Dys-
kurs merytokratyczny jest wszechobecny i staje się jedynym punk-
tem odniesienia przy usprawiedliwianiu nierówności i podejmowa-
nych decyzji dotyczących wyboru pewnych osób na stanowiska 
(D. Bell 1970; Young 1994). Właśnie z powodu totalizującego cha-
rakteru tego dyskursu wymaga on bacznej i  uważnej analizy 
z punktu widzenia teorii organizacji i zarządzania. 

Przedstawiona analiza idzie jednak dalej niż najpopularniejszy 
nurt krytyki merytokracji, który obnaża mit równych szans (McNa-
mee, Miller 2009). Pokazuję, że systemy współzawodnictwa są sys-
temami stronniczymi przez sam fakt bycia administrowanymi, a nie 
z  powodu wadliwych kryteriów oceny czy innych uwarunkowań 
wpływających na wyniki współzawodnictwa. Pokazuję też, że nagro-
dy zewnątrzorganizacyjne mają daleko dalsze konsekwencje niż 
wyróżnianie pewnych jednostek. W  centrum zainteresowania 
badawczego znalazło się zatem sprawstwo administratorów i szero-
kie konsekwencje ich działań. 

5 Argumenty te znajdują swoich zwolenników współcześnie, lecz są ograniczone do ruchów 
religijnych czy pewnych ruchów politycznych. Jednak nawet ruchy nacjonalistyczne w swo-
ich ofi cjalnych wystąpieniach nie mogą według prawa obowiązującego chociażby w  UE 
otwarcie głosić wyższości pewnej grupy społecznej, ich retoryka jest skazana na dostosowa-
nie się do dominującej. Jednak w najbardziej interesującym mnie obszarze działań gospo-
darczych dyskurs merytokratyczny jest bezsprzecznie dominujący. 
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Różnorodność nagród w zarządzaniu – 
propozycja ramy analitycznej 
Kategoryzowanie nagród ze względu na obszar działalności pod-
miotów nagradzanych i  nagradzających jest najpopularniejszym, 
jeśli nie jedynym stosowanym do tej pory sposobem wydzielania 
zbiorów podobnych nagród. Postrzeganie nagród z dziedziny kultu-
ry i  sztuki (Anand, Watson 2004; Gemser, Leenders, Wijnberg 
2008), szczególnie literackich (English 2009); nagród w  obszarze 
jakości (Hendricks, Singhal 1996); i nagród dla branży motoryzacyj-
nej (Dean 1999) jako osobnych grup zjawisk, nawet jeśli czasami 
zbiory te mają części wspólne, przychodzi nam łatwo. Taki branżo-
wy podział nagród jest jednak mało użyteczny w badaniach, których 
celem jest odkrycie dla potrzeb rozwoju teorii organizacji i  zarzą-
dzania ogólnych mechanizmów rządzących nagradzaniem. Dlatego 
wypracowałem alternatywny, czterowymiarowy sposób opisu syste-
mów nagradzania: 

Wymiar organizacyjnego usytuowania nagrody
Wymiar obiektywizmu nagrody
Wymiar odgrywania nagrody
Wymiar odpersonalizowania nagrody 
Wymiar 1: Organizacyjnego usytuowania nagrody. Wymiar 

ten opisuje relacje pomiędzy stronami zaangażowanymi w  nagra-
dzanie, a  szczególnie rodzaj relacji łączących organizacje admini-
strujące procesem nagradzania i  podmioty nagradzane (lub tylko 
uprawnione do otrzymania nagrody). Wymiar ten jest stopniowal-
ny, po jednej stronie kontinuum znajdują się nagrody przyznawane 
w ramach jednej formalnej organizacji biurokratycznej. Po drugiej – 
nagrody przyznawane w  ramach pól organizacyjnych (DiMaggio, 
Powell 2006), czyli w  ramach formacji tworzonych przez luźno 
powiązane ze sobą organizacje, których relacje nie są naznaczone 
posiadaniem i  wykorzystaniem władzy formalnej (Davis, Marquis 
2005). Charakter nagrody zmienia się zależnie od stopnia jej zewną-
trzorganizacyjności. Zasadniczo im wyższy stopień zewnątrzorga-
nizacyjności nagrody, tym jest ona bardziej rozbudowana i w tym 
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większym stopniu wykorzystywany jest potencjał wpływania na 
rzeczywistość (Alvesson, Kärreman 2004). Związane jest to z male-
jącą rolą władzy formalnej wraz z  przechodzeniem od organizacji 
formalnych, poprzez sieci organizacyjne, aż po pola organizacyjne 
(Caglio, Ditillo 2008). 

Wymiar 2: Odgrywania nagrody. Nagroda, żeby zadziałała, 
musi zostać odegrana (Carlson 2007; Bauman 1986), na przykład 
w  formie ceremonii rozdania nagród. Tak rozumiane nagradzanie 
jest rodzajem rytuału organizacyjnego (Trice, Beyer 1984), które 
przybiera różne formy, od bardzo widowiskowych, nacechowanych 
ładunkiem emocjonalnym, po zdawkowe. Nagroda może być bar-
dziej lub mniej rozbudowanym rytuałem, czyli może bardziej lub 
mniej skutecznie wykorzystywać możliwość zmieniania rzeczywi-
stości społecznej i organizacyjnej za pomocą elementów składają-
cych się na rytuał: formalizację, powtarzalność i cykliczność, odwo-
łanie do wyższych wartości poprzez symbole, odwołanie do 
pierwowzoru, performatywność, uniwersalność (C. Bell 1997). Dla 
przykładu, rutyna i formalizacja rytuałów nagradzania daje możli-
wość zapanowania nad działaniami uczestników (Hall 2001). For-
malizacja wypowiedzi wymusza na słuchaczach akceptację i  ule-
głość (Goody 1977). Nawet w  przypadku, kiedy nie zgadzają się 
z  głoszonymi treściami, odpowiednia doza formalizacji powinna 
powstrzymać ich przed wyrażaniem sprzeciwu, zgodnie z  zasadą, 
że: „ludzie sprzeciwiają się konkretnym wygłaszanym ideom, nato-
miast generalnie nie mają skłonności sprzeciwiania się rutynowym 
formułom i komunałom” (C. Bell 1997: 140). Odgrywanie nagrody 
nie kończy się na ceremonii wręczenia nagród, współcześnie dużo 
ważniejszymi formami odgrywania nagrody są działania medialne 
(komentowanie wyników, wywiady z nagrodzonymi i jurorami, itp.) 
oraz celowe upublicznianie informacji o zdobytych nagrodach przez 
samych laureatów (informacje w  CV, notkach biografi cznych, na 
opakowaniach produktów, okładkach książek).

Wymiar 3: Odpersonalizowania nagrody. Wśród nagród istnie-
ją takie, których odbiorcami są ludzie i te, które wyróżniają podmio-
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ty inne niż osoby fi zyczne. Do tej drugiej grupy, nagród dla nieludzi, 
należą nagrody dla organizacji, marek, produktów, wytworów pracy 
artystycznej, rzemieślniczej lub umysłowej. Jest to grupa nagród, 
które funkcjonują na zasadzie transakcji. Z kolei nagrody spersona-
lizowane, czyli nagrody dla ludzi, posiadają więcej cech daru niż 
towaru (Godelier, Höff ner 2010). Pomiędzy nagrodami dla ludzi 
i  nagrodami dla nieludzi znajdują się nagrody, które wyróżniają 
konkretnych ludzi poprzez przyznanie nagrody wytworom ich pra-
cy (np. nagroda NIKE za najlepszą książkę roku). 

Wymiar 4: Obiektywizmu nagrody. Po jednej stronie kontinu-
um znajdują się nagrody, których konstrukcja ma komunikować 
wysoki stopień obiektywizmu w  wyłanianiu zwycięzców. Są to 
wyróżnienia przyznawane w wyniku obiektywnego pomiaru wyni-
ków, cech, właściwości; za taką nagrodą stoi sformalizowana meto-
dologia: wyboru podmiotu do nagrodzenia dokonuje się na podsta-
wie porównania mierzalnych cech. Z  drugiej strony znajdują się 
nagrody przyznawane na podstawie decyzji kapituły, która kieruje 
się własnym, eksperckim rozeznaniem. Uzasadnianie przyznania 
nagrody jest konstytutywnym elementem współczesnych rytuałów 
nagradzania zewnątrzorganizacyjnego. Po pierwsze, legitymizuje 
ono podmiot nagradzający i daje mu władzę wyróżniania innych. Po 
drugie, uzasadnienie odwołujące się do obiektywizmu powoduje, że 
nagradzany jest w  sposób rytualny publicznie zwalniany ze zobo-
wiązania w stosunku do nagradzającego, czyli strony, która przeka-
zuje nagradzanemu pewną wartość. Odgrywanie obiektywizmu 
tworzy iluzję, że wyróżniany podmiot jest w rzeczywistości lepszy 
niż inne; nagradzający pełnią jedynie rolę strony zaświadczającej 
o  tym fakcie. Według proponowanej tutaj interpretacji, wyjątko-
wość nagrodzonego jest tworzona przez administratorów poprzez 
wykorzystanie narzędzi odgrywania nagrody, w tym rytuału i reto-
ryki merytorycznej. Jednocześnie te same narzędzia powodują, że 
sprawczość administratorów jest ukrywana. 
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Nagrody i wyróżnienia jako produkty – 
przypadek J. D. Power and Associates

Poniżej przedstawiam opis przypadku nagrody przyznanej przez 
organizację J.D. Power jednemu z  modeli samochodów przedsię-
biorstwa General Motors. Jest to przykład zewnątrzorganizacyjnej 
nagrody dla produktu, której poziom odgrywanej obiektywność jest 
relatywnie wysoki. Interesujący w  tym przypadku jest też sposób 
odegrania nagrody; General Motors zdecydowało się bowiem na 
wykorzystanie wyróżnienia w swoich reklamach. Na rynku amery-
kańskim założona w 1968 roku fi rma J.D. Power and Associates jest 
jednym z najbardziej liczących się twórców rankingów i nagród dla 
branży motoryzacyjnej. Jej główny obszar działalności to badania 
rynku. Poniżej prezentuję znany przykład wykorzystania przez 
markę Buick oferowanego J.D. Power wyróżnienia, które miało bez-
pośrednie, znaczące przełożenie na sprzedaż. Poniższy przypadek 
jest punktem wyjścia do rozważań, przedstawionych w dalszej czę-
ści artykułu. 

W  latach 1989–1990 w  Stanach Zjednoczonych pojawiała się 
seria reklam Buicka LeSabre, która komunikowała wyjątkowe para-
metry samochodu: sedan z  sześcioma miejscami, klimatyzacja 
w standardzie, 186 koni mechanicznych. Miał być luksusowy i nie-
zawodny. Reklamy twierdziły, że to nowa jakość „Buick. Th e quality 
you want in an American car” („Jakość jakiej pragniesz w amery-
kańskim samochodzie”). Dla poparcia twierdzenia o niezawodności 
odwołano się do tytułu najbardziej niezawodnego samochodu ame-
rykańskiego nadanego LeSebre’owi przez J. D. Power. Reklamy 
głosiły: LaSebre is the most trouble-free American car6. Tylko niektóre 
informowały, że podstawą do nadania tego tytułu były problemy 
zgłoszone przez właścicieli w ciągu pierwszych 90 dni od zakupu7. 
Jak doniósł później „Th e Wall Street Journal” sprzedaż tego mode-

6 Reklamy LeSabre’a  z  tymi hasłami można obejrzeć w  prasie amerykańskiej z  okresu 
1989–1990, m.in. w „Th e New Yorker” (np. nr z 25 grudnia 1989 roku). 
7 Była do tzw. informacja „z gwiazdką”, wydrukowana małym drukiem na dole strony. 
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lu, po przeprowadzeniu wspomnianej kampanii reklamowej, wzro-
sła o 62% (Peterson, Wilson, Brown 1992), w rezultacie historia ta 
bywa przywoływana jako przykład skuteczności odwoływania się 
do rankingów w  reklamach. Przykład J.D. Power i  GM jest także 
istotny z innego powodu: dobrze ilustruje stosunek obu stron zaan-
gażowanych w  nagradzanie, w  którym wyróżnia się produkty 
komercyjne. Przede wszystkim jest to układ biznesowy, działający 
na zasadzie transakcji. 

W pewnym momencie fi rma J. D. Power przestała ujawniać nega-
tywne informacje o samochodach, które pojawiły się w trakcie ich 
badań, gdyż jak powiedział w wywiadzie dla „Th e New York Timesa” 
prezes fi rmy John D. Power III: „producenci fi nansują nasze rankin-
gi […] grupa tych, którzy źle wypadają w badaniu powiedziała nam, 
że jeśli upublicznimy te wyniki, to przestaną się do nich dokładać” 
(Meier 1990: 8). Firmy kupujące ranking, posiadając dużą siłę prze-
targową, wymogły na twórcy tego rankingu ukrywanie niekorzyst-
nych wyników badania, którymi konsumenci, ze zrozumiałych 
względów, powinni być bardzo zainteresowani. 

Nagradzani, czyli klienci twórcy rankingu, mogą też wymóc 
przyznanie im nagrody. Tak mogło być w przypadku wspomnianego 
tytułu najbardziej bezawaryjnego amerykańskiego samochodu dla 
LeSabre’a  w  1989 roku. W  tamtym roku LeSabre zajął pierwsze 
miejsce w rankingu najbardziej bezawaryjnego samochodu amery-
kańskiego. Był jednocześnie pierwszy rok, kiedy oddzielnie zesta-
wiono samochody amerykańskie, wcześniej istniała jedynie katego-
ria najbardziej bezawaryjnego samochodu. Kiedy LeSabre zdobył 
miano najbardziej bezawaryjnego samochodu amerykańskiego, 
w  zestawieniu ogólnym na najbardziej bezawaryjny samochód na 
pierwszym miejscu znalazł się Nissan Maxima, natomiast LeSabre 
był drugi (Diamond 1989). Dzięki stworzeniu nowej kategorii LeSa-
bre mógł uzyskać pierwsze miejsce. 

Już w tamtym czasie badanie obejmowało aż 20 kategorii, wraz 
z  biegiem lat liczba kategorii rosła. Wzrost liczby kategorii tylko 
częściowo można tłumaczyć rosnącym skomplikowaniem branży 
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i chęcią dostarczenia lepszej informacji konsumentom – gdyby tak 
było, ujawniano by także najgorszych producentów. Wzrost liczby 
kategorii należy interpretować jako chęć zaspokojenia zapotrzebo-
wania na nagrody ze strony klientów J. D. Power, czyli producentów 
samochodów. Zauważyć należy, że rozrastanie się liczby kategorii 
w ramach badanych nagród dotyczy także nagród dla ludzi8. 

Nagrody, takie jak te dla LeSabre’a, są produktem podlegającym 
sprzedaży, zajmują się tym osoby zatrudnione w działach sprzeda-
ży. Sposób czerpania korzyści fi nansowych przez organizatorów 
jest różny, od opłaty za uczestnictwo (tzw. pay to play), po bardziej 
złożone, na przykład rozbudowane cenniki wykorzystania informa-
cji o zdobytej nagrodzie (np. znaku wizualnego Laur Konsumenta), 
gdzie opłata uzależniona jest od sposobu użycia (opakowanie, rekla-
ma telewizyjna, prasowa itd.). W przypadku wykorzystania logoty-
pu J.D. Power w reklamie, roczna opłata wynosiła od kilkudziesięciu 
do kilkuset tysięcy dolarów9. Warto zauważyć, że wykorzystanie 
znaku organizacji przyznającej nagrodę promuje tę nagrodę bez 
koniczności ponoszenia kosztów przez jej administratora. 

Nagrody – między darem a towarem

Organizacje, których głównym działaniem jest przyznawanie 
nagród, utrzymywane są przez podmioty, które tych nagród potrze-
bują. W  tym nurcie usytuowałbym również wszelkiego rodzaju 
akredytacje i  rankingi. Nagrody w  takim kontekście stają się pro-
duktem komercyjnym, co dobrze obrazuje przykład J.D. Powers, 
i przez obie strony traktowane są instrumentalnie. O ile w przypad-
ku nagrody dla produktu czy marki łatwiej przychodzi administra-
torom nagród mówienie o  sprzedaży, a  o  odbiorcach nagród jako 

8 Na przykład Nagrody Muzyczne Fryderyki, które są nagrodami dla ludzi oraz dla ich 
dzieł, w 1994 roku miały 18 kategorii (w tym 8 nagród dla ludzi), w roku 2000 już 28 (w tym 
7 nagród dla ludzi), a w 2012 roku już 36 (w tym 10 nagród dla ludzi). 
9 Podczas dorocznych targów New England Business Expo w 2006 roku J.D. Power III okre-
ślił, że wysokość rocznej opłaty licencyjnej mieści się w przedziale 25 000–300 000 dolarów. 
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klientach, w przypadku nagród dla ludzi takie podejście podkopy-
wałoby jej wiarygodność.

Z  analizowanej literatury na temat nagradzania wyłonił się 
wyraźny wzór, według którego odpersonalizowane nagrody przy-
bierają cechy produktu komercyjnego. Stają się towarem w znacznie 
większym stopniu niż nagrody, których odbiorcami są ludzie. Powo-
łanie do życia nagrody jest bardzo łatwe, bariera wejścia jest nie-
zwykle niska, gdyż wytwarza się wartość całkowicie niematerialną, 
opartą na działaniu symbolicznym. Dzięki dominacji dyskursu 
merytokratycznego, prawo do nadawania wyróżnień posiada każdy, 
kto odwoła się do opartej na pomiarze metodologii określania war-
tości czy jakości grupy podmiotów (McNamee, Miller 2009; D. Bell 
1970; Young 1994). Metodologia może być bardzo nawet ułomna 
z  punktu widzenia rygorów badań akademickich. Powstała raz 
nagroda jest bardzo podatna na modyfi kacje i rozciąganie. Podany 
przykład z branży motoryzacyjnej jest jedną z najbardziej znanych 
ilustracji takiego dowolnego manipulowania „produktem”. 

Administratorzy nagród posiadają moc wyróżniania innych dzię-
ki powszechnej zgodzie na nierówność społeczną, która jest wyni-
kiem nierówności zasług i zdolności. Nagradzający mają tylko wska-
zywać i  legitymizować istniejące zróżnicowanie, uciekając się do 
metod posiadających przynajmniej pozory obiektywizmu. Nagrody 
są odgrywane w  taki sposób, aby to poczucie wzmacniać. Nawet 
jeśli obiektywizm danej nagrody nie jest komunikowany, to i  tak 
przez dominację logiki merytokratycznej, jest on zakładany przez 
interesariuszy nagradzania (McNamee, Miller 2009). 

Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby obiektywizm nie był elemen-
tem odgrywania nagrody i nie był przez ludzi brany za pewnik? Lub 
gdyby sytuacja była wręcz odwrotna, nagradzający otwarcie komu-
nikowałby stronniczość i  nieobiektywność w  wyborze podmiotu, 
który zostaje wyróżniony? Czy wciąż, gdyby wszystkie inne elemen-
ty rytuału pozostały niezmienione, byłaby to nagroda? 

W naszym kręgu kulturowym poza nielicznymi wyjątkami nieak-
ceptowalne jest (w  tym przez prawo) odwoływanie się do innych, 
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wymienionych wcześniej źródeł ustalania hierarchii: płeć, rasa, 
czynniki sakralne, pochodzenie (D. Bell 1970). Czy zatem nagroda 
utraciłaby swoją moc, swój kapitał symboliczny? Z pewnością tak, 
ale pojawić by się mógł jeszcze inny, groźniejszy problem. Nagroda 
stałaby się zwykłym darem lub towarem. Odgrywanie obiektywno-
ści w nagradzaniu spełnia zatem bardzo ważną funkcję, wręcz kon-
stytutywną dla nagradzania. Nagroda posiada jednak pewne cechy 
obu rodzajów wymiany wartości, wymiary daru i transakcji kupna. 
Poniżej omawiam daropodobne elementy nagradzania. 

Według klasycznej teorii, dar wiąże się z  trzeba czynnościami: 
1)  dawaniem; 2) przyjmowaniem; 3) odwzajemnianiem (Mauss 
2001; Godelier, Höff ner 2010). Najbardziej i najwcześniej rozwinię-
te zostały badania nad tym trzecim aspektem: jaki mechanizm 
powoduje, że ludzie czują się zobowiązani i w efekcie dar odwzajem-
niają. Teoria wymiany społecznej znajduje zastosowanie w  wielu 
obszarach badań z dziedziny zarządzania, w tym kontekście inter-
pretuje się na przykład relacje między inwestorami zagranicznymi, 
najczęściej tymi, którzy byli pionierami na danym rynku wschodzą-
cym, a  przedstawicielami lokalnego rządu. Jako dobry przykład 
może tutaj służyć historia relacji Volkswagena z władzami w Szan-
ghaju i chińskimi władzami ogólnopaństwowymi (Frynas, Mellahi, 
Pigman 2006). 

Zatem dar, po pierwsze, nie dotyczy przedmiotu, tylko relacji spo-
łecznych. Najdonioślejszym efektem obdarowywania jest bowiem 
nawiązanie i podtrzymywanie relacji społecznych, a nie to, że jedna 
strona traci określone dobra, a druga zyskuje. Przedmioty są jedynie 
pretekstami, przywiązują ludzi do siebie, obligują do dalszego kon-
taktu. 

Po drugie, w  każdej kulturze istnieją jakieś zasady rządzące 
odwzajemnieniem daru. Nawet w  społecznościach nierynkowych 
istniały reguły wymiany. Trudno zatem o  bezinteresowny dar, 
nawet jeśli obdarowywujący chciałby, aby takim był. Nie oznacza to 
jednak, że taka forma nie istnieje. Przykładów „darmowych darów”, 
które mają nie wywoływać poczucia zobowiązania, dostarczają 
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wszystkie duże systemy religijne. Taki dar funkcjonował na przy-
kład w Indiach, nazywany był dan10, dawany był przy różnych oka-
zjach (np. pogrzeb) i przyjmował różną formę (pieniądze, sprzęty, 
żywność), jego cechą charakterystyczną było to, że był anonimowy, 
przez co nie zobowiązywał do odwzajemnienia. Zalety odpersonali-
zowanych datków – szczególnie brak zobligowania społecznego – 
odkryta została przez dobroczynność i  fi lantropię we wszystkich 
wielkich religiach. Typowym i  najpopularniejszym rodzajem daru 
jest jednak ten, którzy jest jawny i powoduje, że zyskujemy przyja-
ciół (Laidlaw 2000)11. 

Nieodwzajemniony dar stawia osobę, która dar przyjęła, w pod-
porządkowanej pozycji; pozbawia ją części autonomii poprzez 
wytworzenie długu i przymusu jego spłacenia. Dar jednak nie może 
być odwzajemniony od razu po jego otrzymaniu. Wtedy byłby jedy-
nie zamianą, dar i odwzajemnienie zlałyby się w jedno. To właśnie 
ten aspekt czasowy daru powoduje, że ma on moc nawiązywania 
i  podtrzymywania relacji. Dzięki odraczaniu daru zwrotnego 
powstaje sytuacja, w  której zawsze któraś ze stron jest w  sytuacji 
zobowiązania i będzie dążyła do „wyrównania rachunku”. Najczę-
ściej jednak zależność nie zeruje się, tylko przerzuca się poczucie 
zobowiązania na drugą stronę. Czas pomiędzy darem a odwzajem-
nieniem jest obszarem zaufania, w którym umacniana jest więź. 

Nagradzanie może być zatem interpretowane jako taka forma 
daru, która pozwala uniknąć skojarzeń ze zobowiązaniem, podob-
nie jak anonimowe datki charytatywne. Cele w obu przypadkach są 
podobne, jednak zostają osiągnięte innymi środkami. W drugim – 
poprzez ukrycie tożsamości darczyńcy, w  pierwszym natomiast – 
poprzez zasłonę w  formie podkreślania zasług obdarowywanego. 
Wartość daru, jakim jest nagroda, rośnie dzięki rytualno-teatral-

10 Został szczegółowo opisany w  szeregu publikacji przez Jonathana Parry’ego (Parry 
1980).
11 Laidlaw na przykładzie Indii pokazuje, że dan pociąga za sobą wręcz negatywne konse-
kwencje dla obdarowywanego, bywa rodzajem przekleństwa, nieszczęścia wraz z „darmo-
wym” darem przechodzą na osobę przyjmującą prezent (Laidlaw 2000).
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nym zabiegom, takim jak posiedzenia komisji, ogłaszanie wyników 
z zalakowanej koperty, uzasadnianie wyboru. Podobnie jak w przy-
padku klasycznej formy daru, nie o przekazywany przedmiot chodzi 
w nagradzaniu, lecz o relacje oraz znaczenie symboliczne. 

Podsumowanie

Nagradzanie zewnątrzorganizacyjne jest zjawiskiem powszechnym 
we współczesnych krajobrazie relacji międzyorganizacyjnych. 
Mechanizmy funkcjonowania nagród oraz skutki ich rosnącej 
powszechności rzadko poddawane są naukowej analizie. Jeśli się to 
zdarza, to badacze skupiają się na nagrodach z jednego obszaru dzia-
łalności biznesowej, na przykład na nagrodach w branży motoryza-
cyjnej czy nagrodach w sektorze kultury. Zaproponowana w artykule 
rama analityczna pozwala wyjść poza tę tematyczną klasyfi kację sys-
temów nagradzania. Dzięki zastosowaniu opisanych w artykule czte-
rech wymiarów nagradzania, porównywanie nagród z różnych branż, 
jednak podobnych strukturalnie, staje się łatwiejsze. Opisane w arty-
kule cztery wymiary to: 1) wymiar organizacyjnego usytuowania 
nagrody; 2) wymiar obiektywizmu nagrody; 3) wymiar odgrywania 
nagrody; 4) wymiar odpersonalizowania nagrody. 

Pierwszy wymiar wskazuje na rodzaj relacji łączących nagradza-
nych i nagradzających, szczególną uwagę zwraca na występowanie 
relacji władzy i możliwość poddawania interesariuszy danej nagro-
dy kontroli. Nagrody zewnątrzorganizacyjne charakteryzują się 
brakiem występowania władzy formalnej między nagradzającymi 
i  nagradzanymi. Drugi wymiar pokazuje, że nagrody różnią się 
poziomem odgrywanego przez administratorów i  postrzeganego 
przez obserwatorów obiektywizmu w wyłanianiu laureatów. Trzeci 
zaś – że nagrody są działaniami wykorzystującymi środki symbo-
liczne, podobne do tych, które obserwować można w rytuałach. Sto-
pień zrytualizowania i  widowiskowości nagród jest zatem kolejną 
z ważnych cech wyróżnień. Ostatni wymiar zwraca uwagę na to, że 
nagrody przyzwane są różnym podmiotom, są to nie tylko ludzie, 
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ale także produkty i marki. Przy czym, w niektórych przypadkach 
nawet nagrody przyznane przedmiotom są ściśle związane z kon-
kretnymi osobami (najlepsza książka roku), w  innych (najlepszy 
olej silnikowy roku) stopień odpersonalizowania jest bardzo duży. 

Z  wymieniowych powyżej czterech wymiarów najważniejszy 
i  opisany szerzej w  artykule jest wymiar odgrywanego obiektywi-
zmu. To właśnie ta cecha, jak pokazuję, odwołując się do teorii 
wymiany społecznej, powoduje, że nagrody są postrzegane jako zja-
wisko różne od wymiary darów i  od rynkowej wymiany towarów 
i usług. 
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S u m m a r y 

Inter-organizational awards – between gift and commodity 

Th e article discusses phenomenon of awards functioning outside boundaries of one organi-
zation. A defi nition of outside-organizational awards has been formulated and a framework 
of four dimensions of awards has been developed. Th e framework allows researchers iden-
tify diverse types of awards based on awards-characteristic features not on the realm in 
which a particular awards function (e.g. literary awards, quality awards, etc.). Finally, based 
on case study from automotive industry, a theoretical proposition has been off ered. Accord-
ing to the proposition, perceived objectivity of an award is one of the constitutive charac-
teristics of awards in general. Th e fact that award givers highlight the objectivity in awar-
dees selection process makes an awarding process distinct from gift giving and market 
transaction. 

K e y  w o r d s :  a w a r d s  a n d  r e c o g n i t i o n s ;  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l 
r e l a t i o n s ;  s o c i a l  r e c i p r o c i t y  t h e o r y ;  g i f t


