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Reputacja firmy jako warto w rodowisku regionalnym

– na przyk adzie MSP województwa ódzkiego
 
 
Kody JEL: L14, L22, R12 
S owa kluczowe: reputacja, firma, MSP, miasto ód , rodowisko lokalne 
Streszczenie. W badaniu zbadano natur , rozumienie i sk adniki reputacji firmy we wspó cze-
snym znaczeniu. Celem opracowania jest ukazanie istoty, wa no ci i znaczenia reputacji firmy  
w otoczeniu, w którym prowadzi dzia alno  gospodarcz , oraz wskazanie – na podstawie bada  
pilota owych – jak rozumiej  reputacj  firmy jej mened erowie (w a ciciele) MSP z terenu wo-
jewództwa ódzkiego oraz tego, jak postrzegana i oceniana jest reputacja firmy w rodowisku 
lokalnym. Wszystkie rozwa ania w opracowaniu koncentruj  si  wokó  tezy, e warto  firmy,  
a tak e zaufanie do niej, zale  w najwy szym stopniu od posiadanej przez ni  reputacji w ro-
dowisku, w którym dzia a. 
 
 
Wprowadzenie

 Warto  firmy, a tak e zaufanie do niej, zale  od posiadanej przez ni  reputacji. 
Reputacja jest oczywi cie czynnikiem wieloletniego dzia ania firmy, ale jest te  wytwo-
rem rodowiska. Stanowi jego trwale prze wiadczenie, e firma jest organizacj  nieza-
wodn , wiarygodn , odpowiedzialn  i godn  zaufania. Mo na j  rozumie  jako strate-
giczn  pozycj  firmy w oczach jej interesariuszy (stakeholders), a szczególnie klientów, 
albo jako sum  wiedzy o dzia aniu firmy i upowszechnionego prze wiadczenia rodo-
wiska o wysokiej jej jako ci, wynikaj cej ze wzajemnych, d ugookresowych interakcji. 
 Firma buduje swoj  reputacj , wiarygodno , renom  przez wiele lat, dostarczaj c 
spo ecze stwu informacji o sobie i buduj c swój obraz rzeczywisty, czyli swoj  auten-
tyczn  osobowo . Nie jest to wi c tylko wizerunek, mozaika wielu szczegó ów, pod-
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chwyconych cz sto przypadkowo, fragmentarycznie, lecz trwa y profil „psychologicz-
ny”, wp ywaj cy pozytywnie na emocjonalne (korzystne) nastawienie do firmy. 
 Reputacja ma zawsze warto  na rynku, na którym zosta a zdobyta, i na po-
krewnych rynkach towarów, ocenianych na podstawie d ugoletniego do wiadczenia 
(np. reputacja wydawnictwa). Dominuj ce znaczenie w jej wykreowaniu odgrywa natu-
ralnie prze wiadczenie o wysokiej jako ci produktów firmy, sprawno ci organizacji  
i przyst pnej cenie. Rzadko udaje si  przenie  reputacj  poza obszar rynku, na którym 
zosta a zdobyta, trzeba j  tworzy  od nowa. 
 
 
1. Istota, znaczenie i ród a wspó cze nie rozumianej reputacji firmy

 Reputacja staje si  dzisiaj wielkim kapita em, materializuj cym si  w postaci 
warto ci, któr  inwestorzy s  sk onni zap aci  za akcje firmy, klienci zachowa  wobec 
niej lojalno , a w adze i spo eczno  lokalna swoj  przychylno  i aprobat  dla jej 
poczyna . Dobra reputacja tworzy w otoczeniu firmy i jej dzia ania przychyln  opini , 
w ród tych partnerów, na których jej najbardziej zale y; umacnia i stabilizuje jej pozy-
cj , co nie tylko stwarza szans  na bardziej efektywne funkcjonowanie na rynku pracy, 
finansowym, ubezpieczeniowym czy doradztwa, ale tak e na budow  tzw. wy aniaj cej 
si  strategii jako odpowiedzi na ewolucj  sytuacji firmy, która staje si  organizacj  
ucz c  si , dzia aj c  elastycznie i stosuj c  podej cie inkrementalne, mo liwe do za-
stosowania w przyjaznym otoczeniu. 
 Dobra reputacja spe nia dzisiaj m.in. nast puj ce funkcje: 

pozwala na odwa ne prowadzenie polityki cenowej: klienci bowiem s  sk onni 
zap aci  wi cej za wyroby znanej i szanowanej firmy ni  za wyroby firmy, 
której nie darz  zaufaniem, 
pozwala na zmniejszenie kosztów dzia ania: dostawcy, banki, dystrybutorzy s  
sk onni obni y  swoje ceny dla renomowanych odbiorców zarówno dlatego, 
e wspó praca z takimi firmami jest bardziej stabilna, jak i dlatego, e taka 

wspó praca poprawia ich reputacj , 
u atwia prowadzenie polityki personalnej: uznane firmy atwo przyci gaj  naj-
lepszych kandydatów do pracy, zw aszcza m odych, a tak e stabilizuj  za og ; 
praca w renomowanej firmie daje dodatkow  motywacj  do podnoszenia kwa-
lifikacji, poczucie satysfakcji i uznanie rodowiska, a wi c lepiej zaspokaja po-
trzeby wy sze uznania i presti u, 
zapewnia wi ksz  stabilno  dzia ania i mniejsze ryzyko, np. w czasie recesji 
gospodarczej; firmy o najlepszej reputacji w mniejszym stopniu odczuwaj  
wahania popytu z racji wysokiej lojalno ci odbiorców i utrzymuj cego si  na 
tym samym poziomie zaufania do niej. 

 O dobr  reputacj  toczy si  walka mi dzy ró nymi firmami, które staraj  si  stwo-
rzy  korzystn  dla siebie percepcj  klientów, inwestorów, pracowników i rodowisk 
spo ecznych, w których dzia aj . Robi  te  wiele, aby postrzegano je jako organizacje 
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niezawodne, wiarygodne, spo ecznie odpowiedzialne i godne zaufania. To w efekcie 
buduje ich si  i przewag  konkurencyjn  na rynku. 
 Dobr  reputacj  uzyskuje przedsi biorstwo, gdy jego dzia ania s  przez spo e-
cze stwo akceptowane, gdy spe nia ono oczekiwania swoich interesariuszy (stakehol-
ders), a wi c gdy realizuje rozs dnie zarówno cele ekonomiczne, jak i spo eczne. Dobra 
reputacja wyra a si  w publicznym uznaniu dla firmy. „Publiczne uznanie – stwierdza 
B. Wawrzyniak – jest tym modelem, w którym interes spo eczny i oddzia ywanie spo-
eczne pokrywaj  si  z interesem korporacji” (Wawrzyniak, 2009, s. 76).  

 Dobr  reputacj  nale y kszta towa  przestrzegaj c kodeksu elementarnych norm 
uczciwo ci i godz c interesy w asne z interesami otoczenia. Model takiego kszta towa-
nia zaprezentowano na rysunku 1. 
 

 
Rysunek 1. Tworzenie reputacji firmy i jej ród a 

ród o: opracowanie w asne. 
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 W praktyce jest to trudne zadanie, gdy  wielu ludzi biznesu uwa a, e mi dzy 
dzia aniami etycznymi a ekonomicznymi istnieje niedaj ca si  pogodzi  sprzeczno : 
im dok adniej jest okre lone dzia anie etyczne i doceniane s  warto ci spo eczne, tym 
bardziej cierpi na tym zysk, a to os abia pozycj  firmy wobec konkurencji i mo e za-
chwia  podstawy jej istnienia na rynku. Takie rozumowanie jest jednak reliktem prze-
sz o ci i nie odpowiada ju  potrzebom tworzenia zdrowych stosunków w biznesie, tote  
konieczna jest zmiana zachowa  w biznesie w kierunku orientacji pluralistycznej. „Za-
kodowane przez poprzednie warunki rutyny zachowa  spo ecznych – podkre la  
W. Gasparski – nie powinny by  d u ej ekstrapolowane na zachowania w gospodarce 
wspó pracuj cej z krajami rozwini tymi” (Gasparski, 2007, s. 131).  
 Reputacja firmy post puj cej rzetelnie, s u cej swemu otoczeniu, mo e stanowi  
powa ny argument wobec konkurencji i wobec post puj cej „moralno ci rynku”. Takie 
dzia anie na d u sz  met  zostanie wynagrodzone, gdy  w przysz o ci biznes b dzie si  
wi za  nierozerwalnie z etyk  i odpowiedzialno ci  spo eczn . Przedsi biorstwa obda-
rzone zaufaniem b d  atrakcyjniejsze jako oferenci i b d  mog y kompensowa  koszty 
ponoszone w zwi zku ze swoj  pluralistyczn  orientacj . W nadchodz cych latach ta 
w a nie orientacja powinna determinowa  zachowania w polskim wiecie biznesu. 
Wobec jednak próby usi owania wprowadzenia zasady abolicji, orientacja ta mog a 
zosta  powa nie os abiona. Mo liwo  abolicji niszczy bowiem prze wiadczenie  
o sensie i celowo ci poczyna  etycznych i rzeczywistego implementowania etyki. Pod-
wa a ona wszelkie fundamentalne standardy i zasady etyczne, premiuj c tych, którzy 
post puj  nieetycznie i wzmacniaj  w ten sposób sw  si  konkurencyjn , a czyni „nie-
przedsi biorczymi” tych, którzy post puj  wed ug zasady: good ethics is good business. 
 Przedk adaj c pieni dze (zreszt  niewielkie) nad warto ci moralne, decydenci 
chcieli zgodzi  si  wi c wiadomie na erozj  postaw etycznych: zamiast podnosi   
i utrwala  standardy etyczne, zamierzali usankcjonowa  niejako nieetyczne zachowania 
w biznesie. Okazali oni zbytni  hojno  dla nieetycznych biznesmenów, licz c na to, e 
po abolicji stan  si  lud mi prawymi, z charakterem, i odt d b d  u ywa  swej wiedzy  
i umiej tno ci przede wszystkim dla po ytku spo ecze stwa i nie b d  si  ju  bogaci  
jego kosztem, tylko aktywnie w cz  si  do systemu podatkowego pa stwa. 
 le si  dzieje w wiecie biznesu, je li decydenci maj  trudno ci z rozró nieniem 
tego, co jest etyczne, a co nie, i gdy si  udz , e dzi ki abolicji wzbogaci si  bud et 
pa stwa i zwi kszy wra liwo  etyczna ludzi biznesu oraz e wyeliminuje ona nie-
uczciwe praktyki. Decydenci le zrozumieli „zasad  mi osierdzia” stosowan  w bizne-
sie, wed ug której szcz liwi cz onkowie spo ecze stwa (tzn. w tym przypadku uczciwi 
podatnicy) powinni pomóc w „nieszcz ciu” tym, którzy oszcz dzaj c na podatkach 
dorobili si  maj tku, a dorabiali si  tak intensywnie, e zapomnieli o swych obowi z-
kach wobec pa stwa i spo ecze stwa. 
 Mened erowie powinni by  wiadomi tego karygodnego b du decydentów  
i pomimo ch ci wprowadzenia „zarazków chorobotwórczych” do systemu etycznego 
polskiego biznesu, mocno os abiaj cych jego kondycj  moraln , powinni jednak zwi k-
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szy  swoje zainteresowanie zasadami moralnymi i ich implementacj , czyli wprowa-
dza  w ycie zasady i kodeksy etyczne. Nie powinni liczy  na adn  abolicj  i ho do-
wa  relatywizmowi etycznemu, który staje si  relatywizmem naiwnym. Tolerancja  
i wybaczanie innym jest czym  potrzebnym i dobrym, ale abolicja posuwa si  w tym za 
daleko, gdy  niszczy ad moralny z trudem wprowadzony do naszego ycia i zmusza 
nas do przyjmowania i akceptowania nowych koncepcji moralno ci i interpretacji etyki. 
Zamiast forsowania (na szcz cie nieudanego) abolicji, decydenci powinni tworzy  
dobre warunki dla funkcjonowania biznesu i likwidowania tzw. szarej strefy. Biznes 
musi zarabia  wystarczaj co du o, aby p aci  podatki, ale musi te  wypracowa  kapita  
dla swojego przysz ego rozwoju. Tworzenie takich w a nie warunków, a nie umoralnia-
nie biznesmenów poprzez abolicj , powinno by  intencj  i zasad  rz dzenia. 
 Biznesmeni musz  post powa  zgodnie z moralno ci , mimo e po tym incyden-
cie nie ma ju  powszechnej zgody na stwierdzenie, e zachowania etyczne prowadz  do 
zwi kszania zysków przedsi biorstwa (aspekt marketingowy) i e etyka si  op aca. 
Nawet kiedy istnieje du a tolerancja dla zachowa  nieetycznych, czyny motywowane 
wy cznie ch ci  w asnego zysku nie mog  by  uznane za etyczne i akceptowane  
w profesjonalnym zarz dzaniu. Mened erowie mimo wszystko powinni post powa   
w sposób tak moralny, jak to tylko mo liwe i wkomponowa  konsekwentnie problema-
tyk  etyki w swoje systemy zarz dzania. Musz  pami ta , e to nie rz d, lecz spo e-
cze stwo decyduje o wizerunku biznesu, a spo ecze stwo nie akceptuje ani rz du, ani 
firm, które post puj  nieetycznie, tzn. niezgodnie z przyj tymi przez nie ocenami  
i normami moralnymi. Dlatego te  moraln  dezorientacj  wywo an  przez decydentów 
powinni potraktowa  nie jako przyzwolenie na dzia ania nieetyczne w przysz o ci, 
podlegaj ce abolicji, lecz jako zwyczajny b d w sztuce rz dzenia i instrumentalne 
traktowanie etyki przez elity w adzy. 
 W polskich przedsi biorstwach potrzebne s  powa ne przewarto ciowania, podj -
cie swoistej rewolucji w zarz dzaniu, aby by y one nie tylko blisko klienta, lecz tak e 
blisko pracownika i spo ecze stwa. Przedsi biorstwa musz  wi c by  bardziej wra liwe 
na wewn trzne sprawy pracowników i sprawy publiczne. Musz  umiej tnie zestraja  
interesy klientów, pracowników i spo ecze stwa z w asnymi celami. Mened erowie 
musz  zapewni  nie tylko wysok  jako  produktów i atrakcyjn  cen , utrzyma  klien-
tów i ich lojalno  – aby zapewni  swoim firmom zysk i rozwój – ale tak e czyni  te 
przedsi biorstwa atrakcyjnym miejscem pracy i organizacjami przyjaznymi otoczeniu. 
Musz  przede wszystkim inwestowa  w kapita  ludzki, zwi ksza  potencja  intelektual-
ny swoich firm, albowiem to b dzie warunkowa  zasadniczo ich zdolno ci przedsi -
biorcze i tworzenie organizacji na miar  spo ecznych wymaga  jutra. 
 Przekonanie, e dba o  o wysok  sprawno  ekonomiczn  firmy i stosowanie 
w a ciwego marketingu zapewni  przedsi biorstwu sukces, straci o ju  swoj  aktual-
no . Im bardziej przedsi biorstwo staje si  organizacj  opart  na wiedzy, tym wi ksz  
rol  w kreowaniu jego sukcesów i wizerunku w otoczeniu odgrywaj  czynniki spo ecz-
ne, a przede wszystkim wspó dzia anie z lud mi i interes publiczny. Wida  to przede 
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wszystkim w zarz dzaniu europejskim, w europejskim sposobie postrzegania biznesu. 
W zarz dzaniu tym silne akcentowane s  takie cechy, jak odpowiedzialno  spo eczna, 
nastawienie na ludzi i wewn trzne negocjacje. 
 Odpowiedzialno  spo eczna oznacza, e przedsi biorstwa widz  siebie jako inte-
graln  cz  spo ecze stwa i wobec tego dzia aj  w sposób spo ecznie odpowiedzialny, 
spe niaj c swoj  powinno  obywatelsk , swego rodzaju zobowi zanie wobec spo e-
cze stwa („Interes publiczny musi by  respektowany”). W zwi zku z tym nie uwa aj  
one, e zysk jest jedynym celem i biznesu; równie wa ne jest zapewnienie firmie trwa-
nia w d ugim okresie i korzystnego image’u w otoczeniu (ochrona rodowiska, public 
relations) ( emiga a, 2009, s. 39). 
 Z kolei wewn trz przedsi biorstwa owo przewarto ciowanie wspó czesnego 
przedsi biorstwa powinno dotyczy  g ównie nastawienia na ludzi i wewn trznych ne-
gocjacji. Nastawienie na ludzi oznacza przekonanie, e pracownicy powinni czerpa  
korzy ci z post pu. Przedsi biorstwa realizuj  to podnosz c p ace i jako  ycia swoich 
pracowników, toleruj c ró nice osobowo ciowe i doskonal c sposoby zarz dzania za-
sobami ludzkimi, m.in. dzi ki zwi kszaniu zakresu uprawnie  i odpowiedzialno ci.  
 Wewn trzne negocjacje z kolei oznaczaj , e w przedsi biorstwach decyzje po-
dejmuje si  na drodze uzgadniania pogl dów poszczególnych stron i dochodzenia do 
porozumienia lub kompromisu. Wychodzi si  z za o enia, e pracownicy zarówno na 
górze, jak i na dole hierarchii organizacyjnej powinni bra  udzia  w podejmowaniu 
decyzji. 
 Zmieniaj ce si  przedsi biorstwo musi dzisiaj stawa  si  organizacj  wiadom  
swoich zada  spo ecznych, a zarazem dzia aj c  etycznie. Musi na miar  swoich mo -
liwo ci odpowiada  pozytywnie na wa ne spo ecznie wymagania naszych czasów, 
jakimi s : sta e podnoszenie jako ci pracy i ycia w pracy, zatrudnianie d ugookresowe 
(zapewnianie d ugotrwa ego zwi zku pracownika z firm ), decentralizacja w adzy (po-
szerzenie procesów partycypacji w zarz dzaniu), wzbogacanie motywacji (wzrost auto-
telicznych warto ci pracy) i kszta towanie nowego rodowiska ycia. 
 W tych dziedzinach wiat zachodni przeszed  g bokie przeobra enia i osi gn  
znacz cy post p w integracji ekonomicznych i spo ecznych celów swoich firm, dzi ki 
czemu nast pi o znaczne rozszerzenie pojmowania roli wspó czesnego przedsi bior-
stwa. Wzros o te  zainteresowanie opinii publicznej, polityków i naukowców spraw  
odpowiedzialno ci spo ecznej w ogóle. Coraz powszechniej dyskutowane jest nowe 
pytanie, czy pojmowanie roli przedsi biorstwa wy cznie w kategoriach ekonomicz-
nych, mimo i  umo liwia dora ne oszcz dno ci, nie szkodzi przedsi biorstwu na d u -
sz  met . 
 W zasadzie w wiecie biznesu funkcjonuj  trzy koncepcje pojmowania roli wspó -
czesnego przedsi biorstwa: 

1. Monistyczna, która podkre la, e jest ono w asno ci  prywatn  i powinno by  
zorientowane na zaspokojenie interesów akcjonariuszy. Ta koncepcja domi-
nuje w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 
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2. Dualistyczna, która faworyzuje interesy akcjonariuszy, ale przy daleko id -
cym uwzgl dnianiu interesów pracowniczych. Ta koncepcja jest szeroko roz-
powszechniona w Niemczech i w mniejszym stopniu we Francji. 

3. Pluralistyczna, która zak ada, e firma nale y do wszystkich partnerów (sta-
keholders – interesariuszy), którymi s  pracownicy, akcjonariusze, g ówny 
bank, wielcy dostawcy, kooperanci, dystrybutorzy, przy czym za najwa niej-
sze uwa a si  interesy pracowników i akcjonariuszy. Ta koncepcja jest typo-
wa dla Japonii, gdzie bezpiecze stwo zatrudnienia pozostaje g ówn  ideolo-
gi  wiata biznesu i gdzie d y si  do wspólnego interesu pracowników i ak-
cjonariuszy.  

 Rozk ad priorytetu celów w tych ró nych koncepcjach zaprezentowano  
w tabeli nr 1. 
 
Tabela 1. Priorytety interesów firm w ró nych krajach (wed ug opinii badanych przed-
si biorstw) 

 
Czy najwa niejszy priorytet 

maj ? 
Stany 

Zjednoczone 
(%) 

Wielka 
Brytania 

(%) 

Francja 
(%) 

Niemcy 
(%) 

Japonia 
(%) 

Interesy akcjonariuszy 75,6 70,5 22 17,3 2,9 
Interesy wszystkich partnerów 24,4 29,5 78 82 97,1 

Utrzymanie dywidendy 89,2 89,3 39,6 40,9 2,9 
Utrzymanie miejsc pracy 10,8 10,7 60,4 59,1 97,1 

ród o: Yoshimori (2006), s. 8. 

 
 W naszym kraju celem definiuj cym biznes jest wci  maksymalizacja warto ci 
(zysków) dla w a ciciela przez sprzeda  towarów i us ug. Zyski uwa a si  za oczywisty 
i bezdyskusyjny cel dzia a  gospodarczych i ta przes anka le y te  u podstaw restruktu-
ryzacji. Wielu ekonomistów uwa a, e „spo ecznym obowi zkiem przedsi biorstwa jest 
zwi kszanie swojego zysku, a nie troska o sprawy spo eczne”. Powo uj  si  oni na wy-
powied  M. Friedmana, który twierdzi, e „w wolnej gospodarce istnieje jeden i tylko 
jeden obowi zek wobec spo ecze stwa zwi zany z dzia aniami gospodarczymi – wyko-
rzystywa  zasoby i anga owa  si  w dzia ania maj ce na celu zwi kszenie zysków, 
je eli pozostaje to w granicach regu  gry, co znaczy: o ile polega na otwartej i wolnej 
konkurencji, bez naci gania i oszustw” (Friedman, 2006). 
 Takie stanowisko zbyt upraszcza etyk  tworzenia bogactwa, a przyj te kryterium 
nie wystarcza do oceny etycznej przedsi biorstwa. Nie podziela go tak e spo ecze stwo 
ameryka skie. Ankieta przeprowadzona przez Business Week wykaza a, e zdaniem 
95% Amerykanów przedsi biorstwa s  zobowi zane do odpowiedzialno ci za pracow-
ników i za lokaln  spo eczno , a nie tylko do „robienia zysków”. Powinny one dobro-
wolnie przyjmowa  pi  zasad (Vash, 2008):  

1. Tworzenie miejsc pracy sprzyjaj cych yciu rodzinnemu, m.in. przez stoso-
wanie elastycznego czasu pracy. 
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2. Tworzenie funduszy na ochron  zdrowia i emerytury. 
3. Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.  
4. Inwestowanie w szkolenia.  
5. Zapewnienie pracownikom wi kszego wp ywu na warunki i sposoby wyko-

nywania swoich obowi zków.  
 Inne badania wykazuj , e przedsi biorstwa ameryka skie maj  poczucie swojej 
misji i staraj  si , by pracownicy w nie wierzyli. Pracownicy oczekuj  bowiem, e fir-
ma b dzie szanowana przez klientów i inwestorów. B dzie zdolna do uczenia si  i od-
nowy, b dzie si  stawa  coraz pot niejsza, wci  przy tym zachowuj c etyk  s u by 
innym. B dzie powi ksza  udzia  w rynku, osi ga  wysok  d ugoterminow  rentow-
no  i najwy sze notowania na rynku (Kay, 2009, s. 87).  
 W naszym kraju potrzebne jest zwi kszenie spo ecznej wra liwo ci przedsi -
biorstw oraz odchodzenie od koncepcji monistycznej na rzecz pluralistycznej. Koncep-
cja monistyczna, powszechnie u nas panuj ca, cho  umo liwia nawet znaczne obni anie 
kosztów w asnych i poszukiwanie ró nych oszcz dno ci, jest na d u sz  met  nieefek-
tywna. Przedsi biorstwa dzia aj ce wed ug jej za o e  generuj  wysokie koszty spo-
eczne i oszcz dno ci pozorne, wytwarzaj  u pracowników poczucie zagro enia i du e-

go ryzyka, poniewa  ich interesy s  podporz dkowane interesom akcjonariuszy i d e-
niom do zwi kszenia zysku, w a nie najcz ciej ich kosztem (zwalnianie z pracy, re-
dukcje wiadcze  socjalnych, ograniczanie rodków na popraw  warunków pracy itp.). 
Pracownicy zwykle jako pierwsi p ac  cen  za b dne lub pochopne decyzje kierownic-
twa, nawet je li sami nie ponosili adnej odpowiedzialno ci za z e wyniki. Ujemn  jej 
stron  s  tak e napi te stosunki mi dzy akcjonariuszami (np. reprezentuj cymi rad  
nadzorcz ) d cymi do wysokich dywidend, a mened erami d cymi do inwestowa-
nia w przysz o . 
 Koncepcja pluralistyczna czy interesy ró nych interesariuszy (stakeholders),  
a wi c pracowników i pozosta ych partnerów. Mened er przestaje by  sojusznikiem 
akcjonariuszy i broni nie tylko ich interesów, ale musi te  my le  o solidarno ci mi dzy 
pozosta ymi partnerami, integruj c ich interesy w ten sposób, aby byli oni zaintereso-
wani rozwojem firmy. Musi my le  o losach firmy w d u szej perspektywie, zwi ksza  
jej warto  organizacyjn  i zdolno  pokonywania trudnych sytuacji, tak e dzi ki za-
spokajaniu da  wszystkich interesariuszy, uwzgl dniaj c interes firmy. 
 Wymienione i analizowane najwa niejsze – zdaniem autora – czynniki (procesy, 
dzia ania) wp ywaj ce na reputacj  firmy (wspó czesne pojmowanie roli przedsi bior-
stwa, spo eczna odpowiedzialno  przedsi biorstw, etyka prowadzenia biznesu, nasta-
wienie na ludzi itp.) stanowi  splot dzia a  firmy, czyli sta ych i powtarzalnych czynno-
ci, skierowanych na pracowników i spo ecze stwo, w którym dzia a firma, a nie incy-

dentalnych, komercyjnych czynno ci.  
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2. Reputacja firmy w ocenie badanych MSP województwa ódzkiego

 Przeprowadzone badania mia y charakter sonda owy. Do bada  wytypowano 17 
MSP z terenu województwa ódzkiego z ma ych miast usytuowanych blisko miasta 

odzi (Aleksandrów ódzki, Konstantynów ódzki, ask, Rzgów) na podstawie nast -
puj cych kryteriów: 

minimum 10 lat funkcjonowania na rynku, 
ilo  zatrudnionych osób w przedziale 7–10 osób; 
jeden w a ciciel, który jednocze nie pe ni funkcj  kierownika naczelnego fir-
my, 
brak zaleg o  (min. od 3 lat) w regulowaniu podatków, op at ZUS i wyp at 
pracowniczych, 
dzia alno : przemys  lekki, bran a odzie owa (konfekcja damska, m ska  
i m odzie owa). 

 Narz dziem badawczym by  wywiad z dyspozycjami, przeprowadzony bezpo-
rednio przez autora bada  z w a cicielami MSP, pe ni cymi jednocze nie funkcj  kie-

rowników naczelnych. A tak oto rozumiana jest reputacja firmy w ród badanych MSP 
województwa ódzkiego.  
 Najistotniejszym wnioskiem z bada  by y jednoznaczne stwierdzenia wszystkich 
badanych (N = 17)1, e rentowno  to dla nich podstawa bie cego i przysz ego funk-
cjonowania firmy i e od niej wszystko si  zaczyna – je eli jest – i wszystko si  ko czy 
– je eli jej nie ma. Rentowno  w ich rozumieniu pozwala na budowanie zaufania do 
firmy i jej pozycji na rynku lokalnym. Rozmówcy wskazywali jednocze nie na trzy 
g ówne czynniki, które bezpo rednio przyczyniaj  si  do zachowania rentowno ci. S  
nimi kolejno: 

1. Ci g e inwestowanie w nowy produkt (b d  ulepszony, lepszy produkt).  
ród em pomys ów na nowe lub usprawnione produkty s : konsumenci 

(klienci), konkurencja i pracownicy firmy – ich wiedza oraz ledzenie nowo-
ci krajowych i zagranicznych w dziedzinie mody, trendów mody odzie y 

lekkiej dla m odzie y. Bardzo wysoko cenione s  czasopisma fachowe pro-
centuj ce mod  oraz technik  (krój szycia) odzie y. Bardzo wysoko oceniane 
s  tzw. testy rynkowe (rozumiane jako dzia anie sprawdzaj ce dostosowanie 
produktu do potrzeb klienta) oraz tzw. testy marketingowe nowego produktu 
(eksponowanie nowego produktu w Internecie, na portalach internetowych, 
na stronach internetowych firmy), nazywane inaczej reklam  wprowadzaj c , 
pokazuj c , e nowy produkt jest naprawd  potrzebny oraz ukazywanie zalet, 
jakie posiada, w stosunku do produktów konkurencyjnych.  

2. Aktywizacja sprzeda y, promocja. Stosowana i wykorzystywana jest g ownie 
reklama informacyjna i przypominaj ca, reklama firmy (prezentuj ca przed-

                                                 
1  Badani odró niali rentowno  jednego konkretnego produktu (wysoka rentowno ) od 

tzw. rentowno ci produkcji ogólnej w firmie (niska rentowno ). 
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si biorstwo). Jej zadaniem jest kreowanie sprzyjaj cego klimatu i dobrego 
nastawienia klienta do firmy, tworzenie reputacji firmy i jej dobrego wizerun-
ku firmy na rynku lokalnym. „Nasza firma zawsze dba o naszych klientów” – 
to has o reklamowe wi kszo ci badanych MSP. Cz sto stosowana jest rów-
nie  akwizycja (sprzeda  osobista), merchandising oraz public relations. 
Wszystkie badane firmy stosuj  i wykorzystuj  sponsoring, ale w ró nych 
formach i zakresie. Dotyczy to najcz ciej zawodów sportowych czy poka-
zów mody w miejscowych szko ach gimnazjalnych i rednich oraz losowania 
bonów uprawniaj cych do zakupu produktów ze zni k  np. 50%. Badane fir-
my wykorzystuj  tak e imprezy wojewódzkie organizowane przez Urz d 
Marsza kowski Województwa ódzkiego (np. jesienne i letnie jarmarki wo-
jewódzkie), podczas których prezentuj  i sprzedaj  swoje wyroby. 

3. Pracownicy firmy, czyli inwestowanie w ludzi. Dla badanych MSP zespó  
pracowniczy to kapita  firmy zdolny podj  najtrudniejsze wyzwania. W a ci-
ciele wymagaj  dobrej pracy, ale te  jednocze nie dbaj  o dobre zarobki pra-
cowników ( rednie wynagrodzenie miesi czne to przedzia  pomi dzy 2500  
a 3100 z otych plus premie zadaniowe, tzw. jarmarki, gie dy, pokazy). Stoso-
wany jest ruchomy czas pracy, co prowadzi do maksymalizacji wydajno ci 
pracy ka dego indywidualnego pracownika. Prawie wszystkie (14 z 17 firm) 
wspó pracuj  z Fundacj  Rozwoju Przedsi biorczo ci, z NOT, Stowarzysze-
niem Ksi gowym w odzi; a 10 z 17 firm realizowa o b d  realizuje projekty 
z zakresu nowoczesnej produkcji i ergonomii, wspó finansowane przez Urz d 
Marsza kowski w odzi b d  Uni  Europejsk . 

 Autor zdaje sobie spraw , i  do bada  pilota owych wybra  (na podstawie przed-
stawionych wcze niej kryteriów) dobre i bardzo dobre MSP z województwa ódzkiego, 
ale przecie  te dobre w a nie powinny si  pokazywa , bo s  motorem post pu technicz-
nego, organizacyjnego, produkcyjno-logistycznego. Z uwagi na dobre wyniki finansowe 
s  one tak e w stanie realizowa  pewne zadania spo eczne dla rodowiska, w którym 
funkcjonuj .  
 
 
Podsumowanie

 Reputacja, co nale y mocno podkre li , jest nie tylko procesem wieloletniego 
dzia ania firmy, ale jednocze nie wytworem rodowiska. Te dwa podstawowe aspekty 
reputacji analizowane s  w opracowaniu. Oczywistym jest fakt, e reputacja ma okre-
lon  warto  na rynku. Trudno j  jednak dok adnie, w sposób ekonomiczny, wyliczy , 

ale bezpiecznie wysoka jako  produktów firmy, ich przyst pna cena, ogólna wysoka 
sprawno  funkcjonowania i dzia ania firmy, dostrzeganie i docenianie przez ni  spo-
ecznych aspektów dzia ania skierowanego na rodowisko lokalne to atuty, które buduj  

reputacj  firmy. A to z kolei powoduje, e pozytywne postrzeganie funkcjonowania 
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firmy i jej warto ci w otoczeniu regionalnym przek ada si  na jej ekonomiczno- 
-finansowe wyniki. Cykl ten jest oczywisty i nie wymaga dalszych analiz.  
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REPUTATION AS A VALUE IN THE REGIONAL ENVIRONMENT  
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Summary. The study examined the nature, understanding and components of company’s reputa-
tion in the modern sense. The aim of the study is to show the essence, importance and signifi-
cance of the company’s reputation in the environment in which it conducts business and to indi-
cate – based on pilot studies – how the company’s managers (owners) understand the reputation 
of the company from the area of the Lodz province on reputation and how they perceive and 
appreciate the reputation of their company in the local environment. All the considerations in the 
study focus on the thesis that the company's value, as well as trust in it, depend to the highest 
degree on the reputation it possesses in the environment in which it operates.  
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