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Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na 
mechanizm, który może utrudniać długofa-
lową współpracę członków kadry kierującej 
fi rmami oraz osób je nadzorujących z danym 
przedsiębiorstwem. Mechanizmem tym jest 
krzyżowanie się zarządów i rad nadzorczych 
(interlocking directorates) co oznacza sytu-
ację, w której dana osoba zasiada jednocze-
śnie w  organach korporacyjnych różnych 
fi rm. Artykuł przedstawia wyniki pogłębio-
nych wywiadów przeprowadzanych z  prak-
tykami biznesu w  Polsce (w  większości 
członkami zarządów i rad nadzorczych fi rm 
z  listy „Rzeczpospolita  500”), skupiając się 

na ich autorefl eksji związanej ze zjawiskiem 
korzyści płynących z  krzyżowania się rad 
i  zarządów oraz związków tego mechani-
zmu z indywidualną lojalnością wobec fi rmy 
i  zaufaniem w  środowisku biznesowym 
w Polsce.  

S ł o w a  k l u c z o w e : 
k r z y ż o w a n i e  s i ę  z a r z ą d ó w 
i   r a d  n a d z o r c z y c h , 
l o j a l n o ś ć ,  z a u f a n i e ,  k a p i t a ł 
s y m b o l i c z n y ,  ś r o d o w i s k o 
b i z n e s o w e
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Na początku transformacji przeciętny okres piastowania stano-
wiska kierowniczego wynosił od trzech miesięcy do pół roku. Czy 
ci ludzie mogli myśleć w kategoriach budowania firmy, jej pozycji 
za 10–15 lat? Nie! Obowiązywała zasada: ratuj się, kto może. 
Kiedy sytuacja stała się stabilniejsza, wśród ludzi biznesu, którzy 
działali w dużych przedsiębiorstwach międzynarodowych, gdzie 
obowiązywały już wcześniej wysokie standardy, gdzie istniała 
odmienna kultura organizacyjna, pojawiły się strategie nasta-
wione bardziej długofalowo 

prof. J. Gladys-Jakobik2.

Wprowadzenie 

Fakt, iż polski rynek korporacji i polski kapitalistyczny ład instytu-
cjonalny wciąż się kształtują, ma liczne konsekwencje zarówno dla 
samego zjawiska ładu korporacyjnego (corporate governance), jak 
i dla indywidualnych strategii przedstawicieli wyższej kadry zarzą-
dzającej. Przywołany powyżej cytat wskazuje na istniejącą w począt-
kach transformacji gospodarczej presję pozostawania elastycznym, 
zmiennym i  konsekwentnie nieprzywiązanym do jednej fi rmy. 
Gwałtowne zmiany struktury właścicielskiej, bankructwa starych 
i nowych fi rm, a także proces prywatyzacji tworzyły warunki, w któ-
rych lojalność wobec fi rmy okazywała się często wątpliwym rozwią-
zaniem w  kategoriach sukcesu życiowego i  kariery zawodowej. 
Dziś  – w  momencie pisania artykułu – sytuacja wygląda inaczej, 
gdyż gospodarka i sfera funkcjonowania największych fi rm w Polsce 
stabilizują się i stają się bardziej przewidywalne. Czy oznacza to jed-
nak, że wyższa kadra zarządzająca oraz osoby mające wpływ przez 
rady nadzorcze na największe polskie fi rmy są bardziej skłonne do 
długofalowych strategii wiążących ich własną karierę z jedną fi rmą? 

Celem tego artykułu jest weryfi kacja hipotezy stwierdzającej, że 
mechanizmem utrudniającym wiązanie się na dłuższy czas i długo-
falową lojalność kadry kierującej fi rmami oraz osób je nadzorują-

2 http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/biznes-jakosc-czy-bylejakosc-rozmowa-
prof-jolanta-gladys-jakobik [dostęp 01.2015].
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cych z danym przedsiębiorstwem jest tzw. krzyżowanie się zarzą-
dów i rad nadzorczych3 (co oznacza sytuację, w której dana osoba 
zasiada jednocześnie w  organach korporacyjnych różnych fi rm4). 
Pojęcie „lojalności” w biznesie rozumiemy tu – za badaczami zajmu-
jącymi się tą problematyką – jako postawę gotowości do pełnego 
zaangażowania się, a  nawet do indywidualnych poświęceń wobec 
fi rmy, z którą związana jest dana osoba (zob. Corvino 2002). Oczy-
wiście w perspektywie działań biznesowych, a więc skupionych na 
zysku ekonomicznym rozumianym jako główna korzyść, lojalność 
(jej sens, możliwość występowania) budzi szereg wątpliwości bada-
czy (zob. Duska 2007). Problem ten nie będzie w artykule osobno 
rozważany, przyjęte jest zaś założenie istnienia lojalności oznacza-
jącej pozostawanie w  ofi cjalnej, służbowej relacji z  fi rmą nawet 
w  momencie utraty potencjalnych korzyści5 związanych z  rozluź-
nieniem/rozwiązaniem tej relacji. 

Artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych polegających na 
indywidualnych wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z oso-
bami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu duży-
mi fi rmami lub w zasiadaniu w radach nadzorczych. Przedstawiona 
tu analiza zakorzeniona jest w tradycji neoinstytucjonalizmu eko-
nomicznego, w szczególności w jego nurcie określanym jako ratio-
nal-action neoinstitutionalists pokazującym, jak racjonalne działanie 
w gospodarce jest kanalizowane przez „reguły gry”, takie jak prawo, 
normy czy struktury organizacji, oraz wskazującym na kluczową 
rolę kosztów transakcyjnych (zob. diMaggio 1998: 696–697). Neo-
instytucjonalizm ekonomiczny, bazując na tezie, że racjonalnie 
działający aktorzy muszą uwzględniać w  swoich kalkulacjach 
zysków i strat nakłady na rozmaite dodatkowe działania, pokazuje 
także, że wysokość tych nakładów zależy w  dużej mierze od ładu 

3 Jest to propozycja tłumaczenia angielskiego terminu interlocking directorates.
4 Przedsiębiorstwa te może łączyć fakt funkcjonowania w  jednej grupie kapitałowej, ale 
także mogą być zupełnie od siebie niezależne. 
5 Ekonomicznych (zysk), symbolicznych (prestiż) czy społecznych (rozbudowa sieci kon-
taktów). 
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instytucjonalnego w  danym społeczeństwie/państwie. Celem tego 
artykułu jest zatem również rozważenie hipotezy mówiącej, że zja-
wisko krzyżowania się rad i zarządów stanowiące część ładu korpo-
racyjnego, może kształtować decyzje członków zarządu i  rad nad-
zorczych poprzez kanalizowanie ich racjonalności oraz kreowanie 
nowych obszarów korzyści. 

Metodologia badania 

Zaprezentowany w tym artykule materiał pochodzi z badania reali-
zowanego w  ramach projektu „Interlocking directorates w  Polsce – 
socjologiczna analiza fenomenu”6, którego częściowe wyniki pre-
zentowane były na łamach „Prakseologii” w  2012 roku (zob. 
Szalacha-Jarmużek 2012). W  projekcie przeprowadzono w  pierw-
szej kolejności sieciową analizę ilościową danych z Krajowego Reje-
stru Sądowego (KRS) dotyczących powiązań personalnych człon-
ków zarządów i rad nadzorczych fi rm z listy „Rzeczpospolita 500” 
za rok 2012. Analizowano liczbę oraz rodzaj powiązań członków 
organów korporacyjnych największych fi rm wybranych pięciu sek-
torów (łącznie 122 fi rmy), tzn. badano z iloma innymi fi rmami byli 
jednocześnie powiązani przez zarządy i rady (badanie osobno ujmo-
wało powiązania w grupach kapitałowych i poza nimi). 

Analiza ta została następnie uzupełniona przez indywidualne 
wywiady pogłębione (in-depth interview – IDI), które zrealizowano 
w  latach 2012–2014. W badaniu założono, że wywiady mieć będą 
tylko częściowo ustrukturyzowany charakter. To znaczy każda roz-
mowa obejmowała ten sam zestaw pytań „wywołujących” poszcze-
gólne pole problemowe i diagnozujących konkretne aspekty wiedzy 
i  nastawienia rozmówców, ale kolejność pytań ulegała zmianie 
zgodnie z tokiem poszczególnych wywiadów. W niektórych wywia-
dach pojawiały się wątki zupełnie nowe, wynikające z  inicjatywy 
rozmówcy. W tak prowadzonych badaniach badacz ogniskuje uwagę 

6 Projekt sfi nansowany z grantu na badania własne MNiSW nr N N 116383432. 
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respondenta, ale nie stara się korygować jego błędów w  zakresie 
wiedzy o świecie (zob. Silverman 2008). Jeśli badany wyraża chęć 
dłuższych wypowiedzi, to badacz daje szansę na to (stąd rozmowy 
trwały od 50–60 do nawet 90 minut). Nie jest także celem badacza 
poprawianie ewentualnych nieścisłości wypowiedzi, traktuje się je 
bowiem jako przejaw pewnych cech charakteru osób i sytuacji np. 
braku zdecydowania badanego lub efekt złożoności kontekstu, 
w  jakim działa, czy różnorodności możliwych rozwiązań danego 
problemu w środowisku, w jakim respondent funkcjonuje. 

Do wywiadów pozyskiwano osoby o długim, często ponad 20-let-
nim doświadczeniu w kierowaniu spółkami lub zasiadaniu w radach 
nadzorczych. Respondenci albo obecnie, albo do niedawna zasiadali 
w  zarządach lub radach nadzorczych różnych spółek. Wszystkie 
osoby wybrane do wywiadów z racji wykonywanych zadań zawodo-
wych posiadają możliwość oceny zjawiska interlocking directorates. 
Większość z nich ma za sobą takie doświadczenie (tzn. samo zasia-
dało jednocześnie w  organach korporacyjnych różnych fi rm) na 
jakimś etapie swojej kariery zawodowej w biznesie. Nasi rozmówcy 
są obecnie lub do niedawna byli powiązani z fi rmami, które w ostat-
nich 5 latach znajdowały się na jakimś etapie na liście „500”. 
W dwóch przypadkach były to fi rmy spoza listy, ale rozmówcy mieli 
długie doświadczenie w  biznesie funkcjonującym na styku współ-
pracy z  największymi przedsiębiorstwami w  Polsce oraz doświad-
czenie związane z pełnieniem wielu funkcji jednocześnie, co dawało 
im także szeroką perspektywę na analizowane zagadnienie. 

Próba poddana badaniu miała charakter celowy i arbitralny. Uza-
sadnieniem takiego wyboru jest fakt eksploracyjnego charakteru 
badania. Dobór respondentów następował w znacznej mierze meto-
dą kuli śnieżnej, tzn. uzyskany na drodze ofi cjalnej (list, prośba tele-
foniczna) kontakt służył do pozyskiwania nowych kontaktów 
poprzez osobistą rekomendację poprzedniego rozmówcy7. Od stycz-

7 Podobnie jak opisywali swoje doświadczenia autorzy książki Business Elites and Corporate 
Governance in France and the UK M. Maclean, C. Harvey i J. Press (2006), proces pozyskiwa-
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nia 2012 do marca 2013 roku rozesłano drogą pocztową lub e-mailo-
wą łącznie 73 zaproszenia do wywiadu. Prośby o zgodę na wywiad 
kierowano do członków zarządów i rad nadzorczych fi rm odnotowa-
nych na liście „Rzeczpospolita 500” w 2012 i 2013 roku. Zaproszenia 
ponawiano e-mailowo, a  w  dalszej kolejności wykorzystano wspo-
mniane wcześniej osobiste rekomendacje. Na ich bazie trzy wywiady 
przeprowadzono dopiero w I połowie 2014 roku. Uzyskano łącznie 
zgody od 14 osób, ale ostatecznie w analizie wykorzystano 12 wywia-
dów (dwa wywiady nie doszły do skutku). Metryczka badanego okre-
ślała następujące dane: pełnione obecnie i  w  przeszłości funkcje 
w organach korporacyjnych (w ostatnich 5 latach), wiek, wykształce-
nie, fi rmę/branżę, z którą obecnie jest związany badany. Badana gru-
pa reprezentowała w  równych częściach członków zarządów i  rad 
nadzorczych (po sześć osób). Respondenci to osoby w wieku między 
45. a 65. rokiem życia, przede wszystkim mężczyźni (wśród bada-
nych była tylko jedna kobieta). We wszystkich przypadkach są to 
osoby z wyższym wykształceniem8. Warto w tym miejscu zauważyć, 
że pomimo takiego doboru próby, badana grupa osób odzwierciedla-
ła w znacznej mierze podstawową demografi czną specyfi kę środowi-
ska biznesowego osób zaangażowanych w  krzyżowanie się rad 
i zarządów uwidocznioną częściowo przez uprzednio przeprowadzo-
ne w badaniu analizy danych z KRS. Dane te pokazały bowiem, że 
wśród osób zasiadających w tym samym momencie w różnych orga-
nach korporacyjnych dominują właśnie mężczyźni z grupy wiekowej 
45–65 lat (zob. Szalacha-Jarmużek 2014: 130–180). Badani repre-
zentowali następujące branże i  sektory: spożywczy, przemysł che-
miczny, energetyczny, telekomunikacyjny, IT, przemysł precyzyjny, 
budowlany, usługowy. 

W  prezentacji wyników przyjęto zasadę zachowania anonimo-
wości rozmówcy. Większość z  nich aktywnie działa w  biznesie, 

nia rozmówców był bardzo czasochłonny i napotkał wiele odmów. Osobiste rekomendacje 
były więc w tym zakresie ogromnym ułatwieniem w uzyskaniu dostępu. 
8 W trzech przypadkach ze stopniem doktora i wyższym (dominują ekonomia i prawo jako 
ukończone kierunki studiów, kilka przypadków wykształcenia inżynierskiego). 
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czynnie prowadzi lub nadzoruje fi rmy9. W większości przypadków 
badani wyraźnie zaznaczali, że wolą zachować swoje wypowiedzi 
jako anonimowe. Kilkoro wyraźnie postawiło to jako warunek 
udzielenia wywiadu. Troje badanych deklarowało, że ich wypowie-
dzi nie muszą być anonimowe, ale dla zachowania jednolitości 
metodologicznej wypowiedzi nie są przypisane do imienia, nazwi-
ska ani nazwy fi rmy, a  ich „afi liacje” są sprowadzone do poziomu 
pewnej ogólności (funkcja+branża/sektor gospodarki, w jakim dzia-
łają fi rmy). Taki zabieg jest analogiczny do zabiegu zastosowanego 
przez autorów książki Rada nadzorcza (Demb i Neubauer 2000) oraz 
częściowo w  książce Business Elites and Corporate Governance… 
(Maclean et al. 2006). W opracowaniach tych również zanonimizo-
wano wypowiedzi członków rad dyrektorów i  rad nadzorczych. 
Realizując projekt badawczy, przeprowadzono wywiady z osobami 
pełniącymi następujące funkcje:

• członek zarządów fi rm grupy kapitałowej z branży spożywczej,
• członek rad nadzorczych fi rm przemysł spożywczy oraz che-

miczny,
• były członek zarządu w przemyśle energetycznym,
• członek zarządu fi rmy z branży telekomunikacyjnej i IT,
• były członek rady nadzorczej fi rmy z branży budowlanej,
• członek rady nadzorczej fi rmy reprezentującej przemysł pre-

cyzyjny i IT,
• członek zarządu fi rmy grupy kapitałowej z branży usługowej,
• członek rad nadzorczych fi rm z przemysłu precyzyjnego oraz 

sektora usługowego,
• były członek zarządu fi rmy z branży telekomunikacyjnej,
• członek rady nadzorczej fi rmy przemysłu chemicznego, 
• członek rad nadzorczych przemysłowej grupy kapitałowej, 
• członek zarządu fi rmy przemysłu precyzyjnego i IT.

9 Niektórzy z  respondentów znajdują się obecnie w  fazie „przeczekania”, gdyż odeszli 
z  funkcji zarządczych (w randze prezesa) i mają obecnie okres karencji w swojej karierze 
zawodowej (dwa przypadki)
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Zgodnie z  metodologią realizacji IDI, chociaż każdy wywiad 
toczył się według określonego scenariusza, to zaangażowanie roz-
mówców w podejmowanie nowych wątków i poruszane przez nich 
zagadnienia były istotne dla pewnych modyfi kacji scenariusza 
w przypadku kolejnych rozmówców. Scenariusz rozmowy obejmo-
wał zatem przede wszystkim takie zagadnienia jak:

• świadomość rozmówcy w  zakresie istnienia zjawiska takiego 
jak interlocking directorates10,

• ocena korzyści płynących z takiego rozwiązania dla fi rmy oraz 
dla samych osób zaangażowanych w takie powiązania,

• ocena skali zagrożeń dla fi rmy ze szczególnym uwzględnie-
niem konfl iktu interesów,

• subiektywna ocena skali zjawiska w branży, z którą związany 
jest rozmówca oraz w całej polskiej gospodarce,

• ocena hipotezy mówiącej, że zjawisko krzyżujących się zarzą-
dów może wzmacniać środowisko biznesowe w  Polsce oraz 
proces formowania się krajowych elit biznesowych.

Należy zaznaczyć, że w całościowym ujęciu projektu badawczego 
analiza wywiadów miała także na celu weryfi kację dwóch z pięciu 
najważniejszych hipotez postawionych w badaniu mówiących, że:

• krzyżujące się rady i zarządy wzmacniają kapitał symboliczny 
i społeczny przedstawicieli biznesu; 

• usieciowienie członków zarządów i rad nadzorczych ma wpływ 
na prestiż fi rmy oraz na jej ogólną kondycję. 

Do hipotez tych odnosimy się także w niniejszym artykule, gdyż 
obie poruszają zagadnienie korzyści – zarówno organizacyjnych, jak 
i indywidualnych. 

Wywiady analizowano pod kątem kategorii, pojęć i  terminów 
kluczowych dla prowadzonych w  projekcie badań. Ponieważ roz-
mówcy są praktykami biznesu interesujące było także uchwycenie 
swoistych „wektorów” wartości, a więc pozytywnych i negatywnych 
aspektów przypisywanych omawianym zagadnieniom. Wywiady 

10 Czyli krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze fi rm.
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analizowano zatem pod kątem użytych przez rozmówców sformu-
łowań, powtarzających się opinii, dominujących postaw (wyraża-
nych słowami) w stosunku do zjawiska krzyżowania się rad i zarzą-
dów oraz polskiego ładu korporacyjnego, w tym szczególnie:

1. Terminów używanych dla opisania czym są „krzyżujące się 
zarządy i rady nadzorcze” (charakterystyka z użyciem określeń 
wartościujących).

2. Terminów używanych do opisania korzyści oraz zagrożeń pły-
nących dla fi rm i  osób z  interlocking directorates (czy badany 
samodzielnie akcentuje perspektywę osób czy fi rmy; czy spon-
tanicznie badany odwołuje się do zjawiska konfl iktu intere-
sów).

3. Terminów wymienionych w kontekście współpracy biznesowej 
(czy pojawiają się spontanicznie słowa „zaufanie”, „lojalność”, 
czy położony jest nacisk na rodzaj wspólnoty biznesowej, 
aspekt grupowy, kulturowy, środowiskowy, czy raczej na korzy-
ści ekonomiczne).

Natura badań jakościowych nie sprzyja oczywiście tworzeniu 
obrazu statystycznie istotnego, ale daje szanse na uchwycenie pew-
nych regularności czy wzorów działania i  myślenia typowych dla 
określonej grupy społecznej. Celem wywiadów było zatem nie tylko 
ujawnienie indywidualnej perspektywy rozmówców i ich poglądów 
na zjawisko krzyżowania się organów korporacyjnych, ale także 
próba identyfi kacji postaw wobec interlocking directorates, które 
mogą mieć bardziej powszechny charakter w środowisku osób pro-
wadzących i nadzorujących dużymi fi rmami w Polsce. 

Krzyżowanie się zarządów i rad – korzyści 

Jak większość rozwiązań organizacyjnych także i mechanizm krzy-
żowania się rad i  zarządów ma swój początek w  poszukiwaniu 
korzyści przez jednostki. Przegląd światowej literatury dotyczącej 
interlocking directorates (zob. Szalacha-Jarmużek 2014: 49–98; 192–
194) pozwala uchwycić cztery perspektywy wskazujące na najczę-
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ściej pojawiające się powody akceptacji tego fenomenu w środowi-
sku biznesowym: 

• perspektywa przedsiębiorstwa – do krzyżujących się powiązań 
zachęca kwestia redukcji kosztów transakcyjnych. Firmy 
zyskują dzięki wspólnym członkom rad/zarządów lepsze 
narzędzia do koordynacji horyzontalnej i wertykalnej swoich 
działań (Schoorman et al. 1981), a także do kumulacji kapita-
łu. Potencjalnie otrzymują także cenne zasoby eksperckiej 
wiedzy i  kompetencji oraz mogą poprawiać swój wizerunek 
i  umacniać swoją reputację w  środowisku biznesowym (Fich 
i White 2005). 

• perspektywa menedżera/przedstawiciela środowiska bizne-
su  – uformowane połączenie między fi rmami jest często 
korzystniejsze dla samych menedżerów/dyrektorów niż dla 
fi rm, które reprezentują. Uczestnicy interlocking directorates, 
stając się łącznikami między różnymi podmiotami, uzyskują 
dostęp do wiedzy oraz zasobów, które szybko mogą kapitali-
zować i łatwiej mogą dokonywać konwersji jednych kapitałów 
na drugie (Zajac i Westphal 1995). 

• perspektywa grup interesów – interlocking directorates jest 
instytucją nieformalną, mechanizm ten może zatem uzupeł-
niać w nieuregulowany (do pewnego stopnia) sposób realiza-
cję celów określonej grupy interesu i  organizacji (zob. Szala-
cha-Jarmużek 2012). Zgodnie z  terminologią Gretchen 
Helmke i Stevena Levitsky’ego (2006) możemy mówić o nie-
formalnej instytucji typu komplementarnego (sieci łączące 
członków rad i zarządów z różnych fi rm nie powstają, aby uzy-
skać cele czy korzyści absolutnie niemożliwe do osiągnięcia 
drogą standardową, ale ich istnienie pozwala znosić bariery 
i przyspieszyć pojawienie się oczekiwanych korzyści) lub o for-
mie instytucji typu przystosowawczego lub konkurencyjnego 
(instytucja wprowadzana jest tam, gdzie dana grupa interesu/
osoba chce uzyskać korzyści niemożliwe do osiągnięcia na dro-
dze ofi cjalnych rozwiązań, a wykorzystanie interlocking direc-
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torates ułatwia im ominięcie formalnych ograniczeń np. prawa 
antymonopolowego czy antytrustowego). 

• perspektywa elit biznesu – interlocking directorates wspomaga 
budowanie i utrzymywanie struktur elitarnych w narodowych 
systemach gospodarczych i społecznych. Grupa osób zasiada-
jących w zarządach/radach różnych fi rm tworzy „pole władzy”, 
w ramach którego członkowie elity korporacyjnej reprodukują 
swoją pozycję społeczną i podejmują działania mające na celu 
zwiększenie spójności środowiska elit. Powstały także dzięki 
temu „wewnętrzny krąg” elit korporacyjnych (inner circle) jest 
środowiskiem podzielającym oczekiwania i  przekonania 
utrzymujące nieformalną instytucję, jaką są interlocking direc-
torates (Useem 1984; Maclean et al. 2006; Carroll 2010).

Analizę przeprowadzonych wywiadów przede wszystkim należy 
zacząć od obserwacji ogólnej, że badani okazali się nie bardzo 
„wyczuleni” na kwestię krzyżowania się rad i  zarządów. Oprócz 
dwóch respondentów pozostali nie potrafi li wskazać w zdecydowany 
sposób, czy interlocking directorates jest zjawiskiem często, czy może 
raczej rzadko występującym w  Polsce. Przy czym wszyscy badani 
deklarowali, że zjawisko jest im znane, a także że znają osoby, które 
zasiadają w różnych organach korporacyjnych. Pojawiały się w tym 
kontekście takie stwierdzenia jak: „nie monitoruję tego zjawiska”11, 
„nie śledzę tej sprawy”, „nie zajmuję się tym”. Z  tego też powodu 
część badanych nie potrafi ła odpowiedzieć na pytanie, czy zjawisko 
to nasiliło się, czy też zmalało w polskim środowisku biznesowym. 
Kilka osób twierdziło, że raczej nie może to być zjawisko powszechne 
w Polsce: „ja wierzę, że …w Polsce zaprasza się parę osób ze względu 
na swoją wiedzę czy doświadczenie, czy renomę na rynku, zaprasza 
się do udziału w radach nadzorczych innych spółek, natomiast nie 
wiem, czy zjawisko to można by nazwać szczególnie powszechnym” 
[członek rady nadzorczej przemysł precyzyjny i  IT]. Tylko dwóch 

11 W ten sposób zapisane są dosłowne wypowiedzi badanych. 
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badanych podjęło się próby ocenienia dynamiki procesu powstawa-
nia interlocking directorates w  Polsce. Jedna osoba (uprzedzając, że 
jest to jej „intuicja a nie wiedza”) powiedziała, że zjawisko to może 
się nasilać w dużych spółkach giełdowych, w których banki chcą mieć 
swoich przedstawicieli. Drugi rozmówca stwierdził, że interlocking 
directorates może być w jego opinii „nasilone w branży energetycznej, 
bo są tam spółki Skarbu Państwa”12. Pojawiły się także takie wypo-
wiedzi: „To zjawisko występuje w  dużych fi rmach, w  szczególności 
spółkach Skarbu Państwa i  grupach kapitałowych tam występują-
cych, tak to jest to powszechne tam” [członek rady nadzorczej prze-
mysł chemiczny]. „Moja intuicja jest taka, że w spółkach skarbu pań-
stwa jest to zjawisko znacznie częstsze niż w  fi rmach prywatnych 
[członek zarządu grupy kapitałowej sektor spożywczy]. 

Skojarzenia najczęściej pojawiające się wśród rozmówców doty-
czące interlocking directorates obejmują przede wszystkim zagadnie-
nie grup kapitałowych oraz synekur13. Sytuacja, w której ktoś zasia-
da w  organach korporacyjnych różnych spółek, wielu badanym 
przywodziła na myśl holdingi i grupy kapitałowe („chodzi o grupy 
kapitałowe w Polsce, tak?”). Są to w ich odczuciu naturalne niejako 
miejsca, sytuacje kształtowania interesującego nas zjawiska („w gru-
pach kapitałowych to normalne”, „w grupach kapitałowych to jest 
sensowne i właściwe”). 

Drugim najczęściej pojawiającym się skojarzeniem są wspomnia-
ne „synekury”14. Miejsce w  radzie nadzorczej jest zdaniem części 
badanych nie tylko postrzegane przez „ogół” społeczeństwa jako 
nagroda (za przeszłe zasługi), ale i  często rzeczywiście jest czymś 
w rodzaju nagrody. Takie rozwiązanie jest kojarzone z tym, że to nie 
kompetencje i  faktyczna wiedza osoby, ale jej koneksje lub zacią-
gnięte wobec niej przez innych zobowiązania na polu polityki pre-

12 Firma, którą reprezentował rozmówca, współpracuje blisko z tym sektorem.
13 W trzech przypadkach badani odpowiedzieli, że nie mają żadnych skojarzeń i dopiero po 
wyjaśnieniu, że pojęcie to odnosi się do sytuacji, gdy ta sama osoba zasiada w organach róż-
nych fi rm, deklarowali –„oczywiście wiem, znam”, „znam takie zjawisko”.
14 Termin „synekura” został spontanicznie użyty przez ośmiu respondentów.
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destynują ją do rad nadzorczych, co nie zawsze musi się okazać 
zyskiem dla fi rmy. Stąd interlocking directorates kojarzy się części 
badanych z kwestią biznesowej nieefektywności i politycznego cha-
rakteru takich wielomandatowych powiązań: „Wielu jest takich […] 
łowców stołków można powiedzieć. To negatywne dla jakości bizne-
su zjawisko” [członek zarządu grupy kapitałowej sektora usługowe-
go]. Jak zatem widać, badane zjawisko przywodziło także skojarze-
nia negatywne. Dwóch badanych nawet wyraźnie zaznaczyło, że od 
razu przychodzą im na myśl bezpośrednie zagrożenia związane 
z tzw. wielokrotnymi mandatami15 lub konieczność daleko posunię-
tej ostrożności wobec tego fenomenu: „czerwona lampka się zapa-
la”; „może służyć dobrze lub źle, zależy od przypadku”; „starałem 
się tego unikać”. 

W badaniach prowadzonych nad zjawiskiem interlocking directo-
rates w różnych krajach wskazuje się, że jest to rozwiązanie niosące 
co najmniej trzy korzyści – obniżanie kosztów transakcyjnych, uła-
twienia w budowie osobistego kapitału ekonomiczno-symboliczne-
go oraz wzrost spójności środowiska biznesowego. Na pierwsze 
dwie korzyści badani sami zwracali uwagę, gdy byli pytani o zyski 
płynące z tego zjawiska dla fi rmy. Poruszali przede wszystkim wątek 
wiedzy i informacji, jakie do fi rmy wnosi osoba usieciowiona. Człon-
kowie rad nadzorczych posiadający mandaty w innych fi rmach, np. 
w bankach, dają zdaniem wszystkich dwunastu badanych ogląd fi r-
my niemożliwy do uzyskania, gdy jest się wyłącznie insiderem z jed-
nej fi rmy, jednej branży: „Firma – dzięki osobom, które są związane 
z innymi fi rmami, zwłaszcza z innych sektorów gospodarki – zysku-
je kapitał wiedzy. Dostaje darmowe niejako źródło informacji o tym, 
co „piszczy w trawie” [członek rady nadzorczej fi rm przemysł precy-
zyjny oraz sektor usługowy]. 

Wiedza, kontakty wnoszone do przedsiębiorstwa przez usiecio-
wione osoby może – w opinii rozmówców – obniżać koszty transak-

15 Określenie użyte przez Marka Pawlaka (2010) jako polskie tłumaczenie interlocking 
directorates. 
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cyjne, wzmacniając potencjał informacyjny (np. w zakresie danych 
skąd pozyskać dodatkowe środki na realizację potrzeb fi rmy, poma-
gając unikać możliwych zagrożeń, ułatwiając negocjowanie). Wątek 
korzyści płynących z krzyżowania się zarządów i rad płynnie w dzie-
więciu przeprowadzonych wywiadach przechodził w temat kontroli 
nad kapitałem oraz nad codziennym funkcjonowaniem fi rmy. Naj-
częściej kojarzono taką korzyść z  działaniem grup kapitałowych: 
„Łatwiej jest prowadzić wspólną politykę w grupie kapitałowej. Gdy 
te same osoby są w  podmiotach w  ramach grupy, to ich wiedza 
pozwala porządkować sprawy […] chyba łatwiej jest zestandaryzować 
różne działania podmiotów w grupie dzięki temu” [członek zarządu 
fi rmy z sektora telekomunikacyjnego i IT]. Funkcjonowanie holdin-
gów, grup oznacza że część kapitału zostaje zainwestowana w przed-
sięwzięcie powiązane, ale jednak w  jakiejś mierze samodzielne 
w  sensie organizacyjnym. Gdy fi rma inicjująca powstanie spółki-
-córki jednocześnie oddeleguje do jej zarządzania osoby powiązane 
ze sobą, to zwiększa nadzór nad środkami zainwestowanymi 
w nowy twór: „Dzięki temu [interlocking directorates] wiemy, co się 
dzieje z naszym kapitałem, jak jest zarządzany, czy wizja rozwoju 
spółki-córki jest zgodna z wizją fi rmy-matki. […] daje to możliwość 
ujednolicenia formuły strategii …” [członek rady nadzorczej grupy 
kapitałowej z branży przemysłowej]16.

W  zakresie kolejnej korzyści płynącej z  interlocking directorates, 
jaką mają być ułatwienia w budowie osobistego kapitału ekonomicz-
no-symbolicznego, badani podkreślali, że dzięki zasiadaniu w  róż-
nych zarządach i radach nie tylko fi rmy uzyskują efekt „synergii wie-
dzy”, ale także same usieciowione osoby: „Daje to [interlocking 
directorates] spojrzenie z boku, z innej perspektywy i różne doświad-
czenie […] nowe informacje przekładają się na kompetencje” [czło-
nek zarządu: przemysł precyzyjny i IT]. Wszyscy rozmówcy zgadzali 
się z opinią, że usieciowienie jest świadectwem faktycznego doświad-

16 Ten sam badany do opisania zjawiska interlocking directorates w grupach kapitałowych 
użył określenia „synapsy na inne obszary”. 
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czenia i tego, że osoba się „sprawdza w różnych sytuacjach”. A więc 
posiadanie większej ilości mandatów przekłada się na wiedzę, a to 
ostatecznie może odgrywać rolę w budowaniu indywidualnej kariery 
danej osoby. Wraz z postrzeganiem kogoś jako osoby doświadczonej, 
z dużym kapitałem wiedzy dochodzą także korzyści fi nansowe, któ-
re badani traktowali jako coś naturalnego, ale niewartego głębszej 
dyskusji także ze względu na skalę tych korzyści („oczywiście [korzy-
ści] fi nansowe, ale w  Polsce to nie jest ta skala co na Zachodzie”). 
Akcentowano to, że pieniądze nie są główną motywacją osób anga-
żujących się w liczne mandaty, a raczej ambicje, chęć „bycia lepszym” 
oraz chęć budowy „własnego CV”, które gwarantuje kolejne zatrud-
nienie i  rozwój osobisty17: „Taka aktywność korzystnie wpływa na 
CV” [były członek zarządu przemysł energetyczny]. 

Analizując zagadnienie posiadania różnych form kapitałów, 
socjolog musi zwrócić się w stronę władzy stanowiącej przecież kon-
sekwencję synergii zasobów (zob. Szalacha-Jarmużek 2013: 65–68). 
Dlatego warto podkreślić, że tylko jeden z badanych jako indywidu-
alną korzyść płynącą z interlocking directorates przedstawił władzę: 
„Profi tem dla osoby jest władza, ale to nieładne słowo” [członek 
zarządu fi rmy z branży telekomunikacyjnej i IT]. Osoba ta twierdzi-
ła, że posiadanie większej ilości mandatów może być pomocne 
w  „wewnętrznych i  zewnętrznych grach”, jakie toczą się w  fi rmie 
i poza nią. Użyte przez tę osobę określenie, że władza to „nieładne 
słowo” można interpretować jako przejaw podświadomej może nie-
chęci do werbalizowania ukrytej funkcji, jaką pełnią wielokrotne 
mandaty w fi rmach. 

W przypadku trzeciej (wymienianej w badaniach nad interlocking 
directorates korzyści) czyli wzrostu spójności środowiska bizneso-
wego18 badani nie byli zgodni. Znaczna część (dziewięciu badanych) 

17 Chyba że ktoś traktuje pozycję w radzie wyłącznie jako synekurę, to w takim przypadku 
(jak stwierdziło czterech respondentów) należy przypuszczać, że to właśnie kwestie fi nan-
sowe odgrywały znaczącą rolę. 
18 Zgodnie z koncepcjami elitystycznymi tworząc sieć personalnych powiązań między fi r-
mami, członkowie rad i zarządów zbliżają się do siebie, w sensie dosłownym stają się sobie 
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deklarowała, że raczej nie dostrzega wyraźnych procesów konsoli-
dacji środowiska biznesowego („konsolidacja? O nie, to na pewno 
nie”). Rozumiejąc potencjał wiedzy i doświadczenia płynący z krzy-
żowania mandatów, nie uważają jednocześnie, aby miały miejsce 
jakieś integrujące zjawiska systemowe. Jako przyczyny wskazywa-
no głównie zbyt wczesny etap rozwoju polskiego kapitalizmu, swo-
istą niedojrzałość polskiego ładu korporacyjnego, chociaż dostrze-
gano także pozytywny potencjał badanego zjawiska. Mniejsza grupa 
badanych uważała jednak, że polskie środowisko biznesowe konso-
liduje się, a krzyżowanie się stanowisk może to ułatwiać: „Tak, pro-
ces ten trwa i interlocking directorates może go wzmocnić” [członek 
rady nadzorczej: przemysł spożywczy i chemiczny]; „Myślę, że w tej 
chwili w Polsce jest taki krąg 200 może 300 osób, w radach, zarzą-
dach, które się znają. Jest między nimi przepływ informacji” [były 
członek zarządu: sektor energetyczny]. Pojawiły się także głosy, że 
proces budowy bardziej spójnego środowiska dotyczy raczej fi rm, 
które z  racji bycia tzw. fi rmami rodzinnymi mają już na wejściu 
większą inklinację do tworzenia spójnej wizji, do lepszego rozumie-
nia istoty wspólnoty interesów. 

Biorąc pod uwagę ten – sygnalizowany przez badanych prakty-
ków biznesu – ogólny pozytywny bilans potencjalnych korzyści pły-
nących z zasiadania w wielu fi rmach jednocześnie, należy się raczej 
spodziewać, że w  środowisku biznesowym akceptowane będzie 
posiadanie wielu stanowisk w radach i zarządach. Rodzi się tu jed-
nak pytanie – czy dążenie do osiągnięcia tych indywidualnych 
korzyści (wiedza, prestiż, silniejszy kapitał symboliczny i  ekono-
miczny) nie będzie negatywnie rzutować na proces wiązania się 
z daną fi rmą na dłuższy czas? Czy indywidualne korzyści nie będą 
powstawać kosztem organizacyjnych strat? Aby na to pytanie odpo-
wiedzieć, konieczne jest poruszenie problemu lojalności i zaufania. 

bliżsi (spotykają się na zebraniach rad, ale także w czasie wydarzeń organizowanych w sto-
warzyszeniach biznesowych, podczas negocjacji itp.) i coraz bardziej budują wspólnotę inte-
resów swojego środowiska.
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Lojalność
Prowadzona przez badanych refl eksja nad korzyściami płynącymi 
z  interlocking directorates, a  więc nad zagadnieniem „zachęt” skła-
niających ludzi i fi rmy do zaangażowania się w pracę na rzecz kilku 
podmiotów gospodarczych jednocześnie, dosyć płynnie przechodzi-
ła w  wątpliwości dotyczące ryzyka i  zagrożeń. Niniejszy artykuł 
otwiera – przypomnijmy – cytat z wywiadu, w którym poruszony 
jest wątek typowych (jak uważa cytowana badaczka) dla polskiego 
biznesu i  menadżerów w  Polsce w  latach 90. krótkoterminowych 
strategii wiązania się z  poszczególnymi fi rmami. Na głębszym 
poziomie cytat porusza problem lojalności, chęci wieloletniej współ-
pracy i poświęcenia znaczącej części swojej kariery tylko jednemu 
przedsiębiorstwu. 

Tymczasem wszyscy badani pytani o możliwe zagrożenia zwią-
zane z interlocking directorates wymieniali właśnie problem lojalno-
ści. Często pytali (retorycznie), „wobec której fi rmy będzie lojalna 
taka osoba?” Sami stwierdzali, że trudno odpowiedzieć na to pyta-
nie, że mają wiele wątpliwości co do zachowania takich usieciowio-
nych osób. Na lojalność patrzono przede wszystkim przez pryzmat 
stosunku do informacji otrzymywanych na spotkaniach rady czy 
zarządu danej fi rmy: „Poza grupą kapitałową to widzę więcej zagro-
żeń niż pozytywnych stron tego zjawiska, głównie ze względu na 
wypływ informacji poza grupę” [członek rady nadzorczej przemysł 
chemiczny]. Nielojalność, czy wręcz nieuczciwość członków zarzą-
dów i rad postrzegana była nie tylko jako problem „tu i teraz”, ale 
także w dalszej perspektywie czasowej: „Wyciek informacji to głów-
ne ryzyko […] nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, jak te 
informacje [zdobyte w  fi rmie] będą wykorzystane w  przyszłości” 
[członek rad nadzorczych: przemysł precyzyjny i sektor usługowy]. 

Podczas wywiadów badani nie wchodzili w większości przypad-
ków na obszar szczegółowych kwestii moralności, jakiegoś „kodek-
su honorowego”, a  raczej automatycznie niejako przyjmowali, że 
omnipotencja, zbyt wiele władzy w oczywisty sposób rodzi pokusę 
nadużyć („to jest ciągłe ryzyko przecieku”) lub też, że swoisty ego-
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izm usieciowionych członków zarządów i rad, ich prywatny interes 
i dążenie do władzy rodzić będzie ryzyko („wiele zależy od człowie-
ka”). Na tym tle widoczne było to, że uznawano konstrukcje prawne 
w  Polsce (np. kodeks spółek handlowych) i  ład korporacyjny (np. 
zakazy konkurencji w umowach o pracę) za dobre osłony biznesu. 
To charakter jednostek zdaniem badanych jest winnym powstawa-
nia zagrożeń dla interesu fi rmy.

Interes organizacyjny był więc przyjmowany jako główny punkt 
odniesienia. Na lojalność nie patrzono z perspektywy jednostki, ale 
przez pryzmat tego, co jest potrzebne przedsiębiorstwu. Przyjmo-
wano zatem w wywiadach inny punkt widzenia niż w cytacie otwie-
rającym artykuł, który pokazywał skupienie się menedżerów na 
swoich potrzebach i  interesach. Rozmówcy niejako odwrotnie 
w swoich wypowiedziach wyrażali zmartwienie losem fi rm, ich roz-
wojem, ich długofalową strategią. Wskazywali, że z  nielojalności 
w łatwy sposób może powstać konfl ikt interesów, zwłaszcza w sytu-
acji: „w  której ktoś mając do czynienia z  fi rmami konkurującymi 
o podobne zasoby, rynek, klienta, faworyzuje jedną z fi rm” [członek 
rady nadzorczej: przemysł spożywczy i  chemiczny]. Niektórzy 
potwierdzali, że znają przypadki takich konfl iktów: „Znam przypa-
dek, gdzie informacje uzyskiwane na posiedzeniach rady nadzorczej 
były wykorzystywane (hmmm) nie do końca zgodnie z  intencjami 
pracodawcy” [członek rady nadzorczej przemysł precyzyjny i IT]. 

Lojalność jest zatem w oczach badanych postawą trudną do osią-
gnięcia, ale możliwą („jestem w radach dwóch fi rm i w pełni poświę-
cam im czas”). Oznacza zachowanie tajemnicy fi rmowej, dyskrecję, 
umiejętność budowy chińskich murów, jeśli ktoś jest związany 
z  większą liczbą fi rm. Wiąże się także z  przestrzeganiem prawa, 
profesjonalizmem w codziennym działaniu. W wywiadach nie ujaw-
nił się raczej, jak zostało wcześniej napisane, wątek indywidualnej 
perspektywy (gdy interes osobisty przeważa nad interesem organi-
zacyjnym). Oczywiście trzeba przy analizie tych wypowiedzi 
uwzględnić możliwość pojawienia się podczas wywiadów czegoś na 
kształt „efektu ankietera”. Szczerość badanych mogła być hamowa-
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na przez chęć zaprezentowania się jako profesjonalistów, prakty-
ków świadomych „pułapek”, działających zgodnie z wszelkimi zasa-
dami i dobrymi praktykami. 

Pewnym ciekawym wyjątkiem na tym tle był jeden z  rozmów-
ców, który wyraził zupełnie odmienną opinię, właśnie skupiającą 
się na interesie indywidualnym: „Lojalność, oddanie fi rmie w Polsce 
jest mało realna. Byłbym idiotą, gdyby wiązał się z kimś na 100 pro-
cent […] to nieracjonalne być tylko z  jedną fi rmą” [były członek 
zarządu z branży energetycznej]19. Badany ten pokazał, że perspek-
tywa indywidualnego interesu, rozwoju własnej kariery może rodzić 
silny dystans do haseł lojalności i wiązania się wieloletniego z daną 
fi rmą w warunkach polskiego kapitalizmu. A więc systemu nazna-
czonego przez pozostałości okresu transformacji i postkomunizmu, 
w  którym koterie, synekury i  inne rozwiązania instytucjonalne 
o  charakterze nie do końca rynkowym (zob. Jasiecki 2013: 381–
387), a także ciągła zmiana wymuszają być może skupienie się na 
własnych potrzebach. Wypowiedź tę traktować można zatem jako 
sygnał obecności w środowisku biznesowym i kadrze zarządzającej 
tendencji do traktowania fi rm jako tymczasowych przystanków na 
drodze rozwijającej się kariery, a nie miejsc, z którymi warto być na 
wiele lat. Jeśli zaś zjawisko wielu stanowisk w zarządach i  radach 
może przyczyniać się do powstawania dodatkowych indywidual-
nych korzyści, to także może dawać asumpt do wzmocnienia takie-
go dystansu. 

Jednym z  celów wywiadów było także uchwycenie tego, czy 
badani (będący insiderami) sygnalizują w  swoich wypowiedziach 
przekonanie o  niskim poziomie zaufania w  obrębie elit biznesu. 
Wydaje się jednak, że badani praktycy bardziej skupiali się na aspek-
tach prawnych (kodeks, umowy zawierane z fi rmą) oraz indywidu-
alnych ograniczeniach (czas, presja sukcesu, itp.) jako decydujących 
o  niewchodzeniu w  interlocking directorates i  o  niepodejmowaniu 

19 Trzeba jednak zaznaczyć, że osoba ta podobnie jak pozostali respondenci także dostrze-
gała zagrożenie konfl iktem interesów czy ryzykiem wycieku informacji.
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przez fi rmy współpracy z osobami usieciowionymi poza własną gru-
pą kapitałową. Kwestię zaufania badani traktowali raczej jako coś 
oczywistego w tym sensie, że długotrwała współpraca z daną osobą 
przy różnych przedsięwzięciach tworzy więzi, które ułatwiają 
kooperację w przyszłości w ramach krzyżowania się zarządów i rad 
nadzorczych („chętniej będę robić z  kimś kogo znam, niż z  kimś 
kogo nie znam”). Sprawdzenie kogoś „w boju” wieloletnie doświad-
czenie ma budować zaufanie i gotowość do kontynuacji współpracy. 
Trzeba jednak zauważyć, że takie ujęcie kwestii zaufania wyraża 
raczej tendencję do zamykania sieci współpracy niż do jej poszerza-
nia na drodze zaufania a  priori. Niestety nie udało się w  badaniu 
uchwycić wypowiedzi, które wskazywałyby na gotowość do zaufa-
nia innym praktykom, tylko dlatego, że wiadomo o nich, że są wła-
śnie praktykami, czyli członkami zarządów i rad innych fi rm. 

Zaufanie buduje się oczywiście nie tylko przez wieloletnią współ-
pracę w biznesie, ale także poprzez więzi zawierane poza środowi-
skiem biznesowym. W  badaniach prowadzonych przez Maclean 
i  współautorów (2006) dotyczących interlocking directorates we 
Francji i Wielkiej Brytanii mocno zaakcentowane było zagadnienie 
procesów elitotwórczych związanych z  uczelniami wyższymi oraz 
zaufania, które budowane jest na bazie wspólnych doświadczeń 
powstałych podczas okresu studiowania. Natomiast w  prowadzo-
nych i  przywołanych tu badaniach polskiej rzeczywistości tylko 
jeden rozmówca dostrzegał podobne zjawiska w polskim środowi-
sku biznesowym: „[…] na Zachodzie ludzie budują relacje na pozio-
mie szkół, uniwersytetów, budują relacje poprzez MBA […] u nas się 
to dopiero tworzy, ale już trochę jest. Ludzie kończą podobne szko-
ły, jest SGH, szkoły biznesowe. Ludzie, którzy kończyli SGH przed 
zmianami, teraz osiągają wyższe półki biznesowe, znają się, relacje 
są między nimi utrzymane także na poziomie osobistym […] to 
postępuje coraz bardziej” [były członek zarządu z fi rmy branży tele-
komunikacyjnej]. 
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Zakończenie

Przeprowadzone badanie miało charakter jakościowy, a  więc nie 
można na jego podstawie formułować zdecydowanych, a tym bar-
dziej istotnie statystycznie wniosków. Jednak kilkanaście wywia-
dów z  przedstawicielami polskiego środowiska wyższej kadry kie-
rowniczej fi rm pozwala odnieść się w  ostrożny sposób do 
postawionej na początku artykułu hipotezy. 

Podsumowując zaprezentowany materiał, należy zacząć od tego, 
że w zakresie oceny przez insiderów zagadnienia korzyści płynących 
z krzyżowania się organów korporacyjnych zostały wskazane nastę-
pujące zyski:

a. organizacyjne – wiedza/informacja, kontakty, kontrola kapi-
tału;

b.  indywidualne – wiedza/informacja, wzmocnienie kapitału 
społecznego (kontakty) i symbolicznego (budzące podziw, uła-
twiające dalsze zatrudnienie CV), władza oraz możliwość 
udziału w konsolidującym się środowisku biznesowym, korzy-
ści fi nansowe20. 

Natomiast w zakresie oceny zjawiska lojalności w perspektywie 
interlocking directorates badani:

• uważali, że lojalność jest trudna do osiągnięcia przy wielokrot-
nych mandatach wychodzących poza grupy kapitałowe;

• sugerowali, że chociaż doświadczenie współpracy z  osobami 
w różnych organach korporacyjnych buduje zaufanie i chęć 
kontynuowania współpracy w nowych przedsięwzięciach, to 
dla usieciowionych osób pokusa nadużyć może być zbyt wiel-
ka w obliczu potencjalnych indywidualnych korzyści, w wyni-
ku czego mogą zawieść pokładane w nich zaufanie. 

Analiza wywiadów pokazała zatem, że w  środowisku wyższej 
kadry kierowniczej istnieje daleko posunięta ostrożność względem 
potencjału wielokrotnych mandatów, która pojawia się przy jedno-

20 Przy czym te dwie ostatnie korzyści były wymieniane przez pojedynczych badanych, 
podczas gdy wcześniejsze podzielała większość (powyżej ośmiu) respondentów. 
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czesnym oczekiwaniu lojalności rozumianej jako wyraz profesjona-
lizmu. 

Polski kapitalizm zmienił się od czasu, gdy gwałtowne zmiany lat 
90. wymuszały strategię „ratuj się kto może”. Wiele instytucji 
okrzepło, a  kapitał i  relacje biznesowe się ustabilizowały w  wielu 
branżach. Do zjawiska krzyżujących się zarządów i rad nadzorczych 
większość badanych podchodzi jednak z  nastawieniem negatyw-
nym lub co najmniej bardzo ostrożnym. Pojawiały się wyraźne okre-
ślenia negatywnie wartościujące („czerwona lampka”, „unikałbym”), 
ale przede wszystkim większość respondentów, nawet jeśli nie 
deklarowała wprost krytycznej oceny zjawiska na początku wywia-
du, to akcentowała mocno w jego trakcie kwestię zagrożeń płyną-
cych z interlocking directorates (przeciek informacji) lub kwestię biz-
nesowej nieefektywności i politycznego charakteru takich powiązań 
(„synekura”). Wskazując na zagrożenia, skupiano się głównie na 
indywidualnych korzyściach płynących z faktu powiązania z wielo-
ma fi rmami. Widoczne podczas realizacji wywiadów było to, że 
badani chcą postrzegać biznes bardzo profesjonalnie i chcieliby, aby 
środowisko biznesowe charakteryzowało się wysokimi standardami 
moralnymi. Są jednak świadomi pojawiających się nieprawidłowo-
ści, jak konfl ikty interesów, naruszanie zaufania i nielojalność, stąd 
ich sceptycyzm. 

Wywiady negatywnie zweryfi kowały hipotezę o tym, że usiecio-
wienie członków zarządów i  rad nadzorczych ma bezpośredni 
wpływ na prestiż fi rmy oraz na jej ogólną dobrą kondycję, ale pozy-
tywnie – hipotezę o wzmocnieniu kapitału symbolicznego poszcze-
gólnych osób. Większość widziała bowiem potencjał leżący w inter-
locking directorates (wzmocnienie potencjału informacyjnego fi rmy), 
ale w  obliczu możliwych zagrożeń związanych z  tym zjawiskiem 
bardzo ostrożnie podchodziła do koncepcji pozytywnego wpływu 
personalnych powiązań na pozycję biznesową samej fi rmy. Przede 
wszystkim badani praktycy dostrzegali przewagę korzyści indywi-
dualnych nad korzyściami fi rmy jako organizacyjnej całości. Pod-
czas gdy te pierwsze pojawiają się ich zdaniem dosyć samoczynnie, 
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to pojawienie się tych drugich jest zależne ich zdaniem od zbyt wie-
lu czynników, by można było jednoznacznie to określić. Osobiste 
usieciowienie osób, ich sieci kontaktów zdaniem badanych sprawia-
ją, że tacy menedżerowie lub członkowie rad są traktowani jako cen-
ny zasób, chociaż nie zawsze od razu skuteczny dla rozwoju fi rmy: 
„W długim okresie sieć danej osoby, ten network może być za krót-
ki, bo okaże się, że osoba nie ma przełożenia na jakieś instytucje, 
które są w danym momencie ważne dla fi rmy” [były członek rady 
nadzorczej sektor budowalny].

W świetle wypowiedzi badanych można powiedzieć, że krzyżu-
jące się zarządy i  rady nadzorcze stają się w  polskich warunkach 
instytucją kreującą nowe obszary indywidualnych korzyści (mówią 
o nich i dostrzegają je uczestnicy tego procesu), co może skłaniać 
do inicjowania takich powiązań, a w efekcie kanalizować racjonal-
ność aktorów w  stronę wyboru osobistych zysków (ekonomicz-
nych, symbolicznych, społecznych) kosztem potencjalnych pożyt-
ków organizacyjnych. W  tym sensie interlocking directorates 
(a dokładniej wiedza o korzyściach i statusie środowiskowym osób 
usieciowionych) są instytucją mogącą zniechęcać do długofalowego 
związania się tylko z jedną fi rmą. 

Analizy zjawiska interlocking directorates w  krajach takich jak 
USA, Francja czy Wielka Brytania, pokazywały, że krzyżowanie się 
rad dyrektorów jest tam zaczynem realizacji czegoś, co można 
nazwać społeczną grą zespołową, czyli mechanizmu, w  którym 
aktorzy społeczni, grając o swój (różnie pojmowany) zysk, generują 
jednocześnie pozytywny efekt dla danego środowiska społecznego 
(spójność, sprawność). W  warunkach polskiego kapitalizmu nie 
występują silne, kulturowe instytucje (związane chociażby z  eto-
sem elit jak w  Anglii czy etosem państwa jak we Francji), które 
hamowałyby powstawanie zagrożeń wynikających z  naturalnego 
dążenia do indywidualnych korzyści kosztem interesu organizacyj-
nego. Stąd liczne obawy i  zastrzeżenie praktyków biznesu w  sto-
sunku do krzyżowania się rad i zarządów. 
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S u m m a r y 

Individual benefits or organizational losses? Loyalty and 
interlocking directorates according to business practitioners  

Aim of this article is to draw attention to a mechanism possibly obstructing for a process of 
building long-term loyalty and cooperation between board members/directors and compa-
ny. Th e mechanism are so-called interlocking directorates. Th e article presents analysis of 
in-depth interviews that were run with business practitioners (mainly members of execu-
tive and advisory boards in fi rms listed on Rzeczpospolita 500 List).  Interviews concen-
trated on their assessment of benefi ts, advantages that can be drawn from interlocking 
directorates and how these gainings can infl uence loyalty towards companies.    
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c a p i t a l ,  b u s i n e s s  c o m m u n i t y 


