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Współdziałanie międzyorganizacyjne 
 – moda czy konieczność? 

 
 

Współczesny rynek, w obliczu wysokiej zmienności otoczenia, kreuję niestandardowe 
rozwiązania w celu budowania wysokiej pozycji konkurencyjnej. Takim kierunkiem 
widocznych zmian jest budowanie sieci relacji międzyorganizacyjnej oraz powstawanie 
różnego typu współpracy w celu osiągania wyższych rezultatów funkcjonowania. Wraz 
z rozwojem gospodarek i zmiany filozofii prowadzenia biznesu przekształceniu uległy 
sposoby działalności na rynku. Pojawiła się koncepcja współpracy jako alternatywa dla 
rywalizacji. Ewolucji uległy również same formy współpracy – od kooperacji dwustronnej 
po układy wielostronne w postaci sieci i szeroko rozumiane konsorcja i alianse. To 
właśnie zdolność działania w licznych sieciach współpracy umożliwia zwinność 
przedsiębiorstwa i świadczy o elastyczności, która w zarządzaniu traktowana jest jako 
warunek utrzymania zdolności do tworzenia potencjału konkurencyjności organizacji. 
Warunkiem sprawności organizacyjnej współczesnego przedsiębiorstwa jest nastawienie 
firmy na silną integrację z konkurencją, co wydaje się paradoksem, ale stanowi źródło 
kreowania przewag poprzez budowanie efektów synergicznych. Współpraca między 
firmami „stanowi współcześnie logiczną reakcję na dynamikę otoczenia, która narzuca 
przedsiębiorstwom udział w dwóch konkurencyjnych wyścigach: o rynek światowy 
i o przyszłość”1. Budowanie sieci relacji i współpraca w ich obrębie stanowią 
konsekwencję działania w gospodarce opartej na wiedzy, gdzie w stopniu większym niż 
kiedykolwiek przedtem wiele umiejętności i zasobów niezbędnych do sukcesu znajduje 
się poza jej granicami i poza bezpośrednią kontrolą firm2. Można zadawać zatem pytania: 
czy zaawansowana współprac między organizacjami jest kwestią mody współczesnego 
rynku czy staje się koniecznością w obliczu oczekiwań różnych interesariuszy? 

Celem niniejszego opracowania jest wywołanie refleksji na temat współczesnego 
rynku oraz jego oczekiwań, jak również przybliżenie zjawiska współdziałania i koopetycji 
jako odpowiedzi na zapotrzebowanie nowoczesnej organizacji w obliczu 
ponadprzeciętnych oczekiwania klienta i zmian w otoczeniu organizacji.  

Takie zjawiska zaawansowanej współpracy nie są czymś nowym na rynku firm 
wysokich technologii, ale w obszarze usług sportowych stanowią wyzwanie i są 
zjawiskiem mało rozpoznanym. Pewne próby identyfikacji współdziałania dokonywane 
były na rynku trenerów personalnych3 ale w innych obszarach sportu ten aspekt stanowi 
źródło przyszłych analiz. Rynek szeroko rozumianego sportu, w tym usług o charakterze 
rekreacyjnym, rozwija się bardzo dynamicznie w całej Europie a Polska staje w obliczu 
zmian otoczenia tych organizacji. Sport jest dziś zjawiskiem szczególnej troski 
niezależnie od tego czy mamy do czynienia z produktami klubu sportowego, produktem 
ośrodków sportowych, czy usługami świadczonymi przez rynek trenerów fitness. 
                                                 
1 A. Pietruszka – Ortyl, Współpraca międzyorganizacyjna z perspektywy nauk o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 112, Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce, 2017, 
str. 11,  

2 Y.L. Doz, G. Hamel, Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę. Strategiczne partnerstwo 
– wspólny kurs na sukces, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006, s. 7. 

3 Więcej na ten temat w opracowaniu: A. Stosik, A. Leśniewska, Ku koopetycji w sporcie. Wyzwania dla 
rynku o wysokiej konkurencji, Journal of Education, Health and Sport, 2016; vol.6; nr 9; s.975-982; gdzie 
autorki analizują rynek trenerów personalnych w kontekście budowania międzyorganizacyjnych relacji, w 
celu wykorzystania zasobów i tworzenie przewag dzięki koopetycji. 
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Współdziałanie wydaje się być na współczesnym rynku sportu kluczowym elementem 
działań, w kontekście kreowania ponadprzeciętnej wartości dla organizacji, ale również 
dla klienta. Staje się kluczem do mnożenia efektów o zwiększonej wartości dla wszystkich 
stron wymiany handlowej. 

Budowanie relacji między organizacjami to zjawisko służące poszukiwaniu przewag a 
obecna w zarządzaniu strategia kooperacji stała się jedną z najczęściej 
wykorzystywanych przez organizacje opcji rozwojowych przedsiębiorstwa. Stanowi to 
konsekwencję licznych zmian czynników determinujących zewnętrzne uwarunkowania 
prowadzenia działalności gospodarczej we współczesnym biznesie, a mających swe 
podłoże w makrootoczeniu i otoczeniu sektorowym firmy4. W konsekwencji tak 
rozumianego współczesnego rynku każda firma wspierając swój rozwój, może budować 
swoje przewagi i szukać konkurencyjności wykorzystując zasoby wewnętrzne albo 
pozyskując zasoby z zewnątrz. Współpraca i zawiązywanie kooperacyjnych zasad 
funkcjonowania umożliwiają całkowitą zmianę reguł działania branży, w której działają 
zaangażowane w porozumienie firmy. 

Dlaczego firmy angażują się w sieci tworząc rozmaite jej formy?  
Wydaje się, że dzięki współpracy i wykorzystaniu wspólnych zasobów organizacje 

mogą realizować niestandardowe cele, a dzięki nim uzyskiwać komplementarność 
i ponadprzeciętne kompetencje biznesowe. Podstawą tworzenia relacji jest partnerstwo 
i zaufanie, na zasadach równorzędności. Zdarza się również, że kooperacja może 
przerodzić się w zjawisko koopetycji, gdzie współdziałanie może zawierać w sobie 
pierwiastki konkurencji i kooperacji.  

Termin koopetycja pochodzi od połączenia „cooperation” i „competition”5 a określa on 
jednoczesne relacje rywalizacji i kooperacji łączące konkurentów. Złożoność zjawiska 
wynika z występowania między stronami dwóch sprzecznych logik: zaufania i konfliktu 
oraz występowania relacji o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. Zatem 
działania koopetycyjne stanowić mogą wyzwanie dla współczesnych organizacji 
sportowych, ale mogą również stać się niezbędne do ich rozwoju. Najczęściej koopetycja 
staje się konieczna w sytuacji poszukiwań niszy rynkowej czy wypełnienia 
niestandardowych potrzeb rynkowych. Łączenie sił i zasobów, poprzez wykorzystanie 
wiedzy, kompetencji, kwalifikacji czy technologii dają poszerzenie perspektywy patrzenia 
na rynek z większym spektrum możliwych rozwiązań dla potrzeb zarówno organizacji jak 
i potrzeb rynku. Dlatego umiejętność funkcjonowania w układach koopetycyjnych 
i budowanie przewagi jest zasadniczym wyzwaniem współczesnych przedsiębiorstw, 
również tych sportowych, zwłaszcza usługowych. Celem usług jest zaspokajanie „potrzeb 
klientów o bardzo zróżnicowanym charakterze. Powszechne staje się dziś 
indywidualizowanie ofert usługowych i orientowanie ich na określone grupy docelowych 
klientów po to, aby jak najlepiej i możliwie jak najpełniej mogły zaspokoić potrzeby 
odbiorców i tym samym zaskarbić sobie ich lojalność. Istotą usług jest wykreowanie 
i zaoferowanie klientowi pożądanej przez niego wartości, która zaspokoi jego potrzeby, 
wywoła jego zadowolenie oraz zachęci do powtórnego zakupu”6. Rozwój usług idzie 
w parze z coraz większą potrzebą indywidualizacji usługi dla klienta, który posiada coraz 
większe potrzeby, jak również kreatywnego podejścia do ich zaspokajania. Usługi to 
                                                 
4 Za A. Pietruszka-Ortyl - nadrzędne znaczenie przypisuje się czterem dominującym zjawiskom w postaci 

(Harbison, Pekar Jr., 1998, p. 11): globalizacji rynków, kreowania niepowtarzalnych zdolności, 
różnicujących przedsiębiorstwa w równym stopniu zaawansowane technologicznie, unikatowości 
kluczowych zasobów, wzrostu konkurencji. 

5 J. Frąś J., R. Świekatowski R., Kooperacja, konkurencja, koopetycja – implikacje dla zarządzania [w:] Pawlak M. 
(red.), Nowe tendencje w zarządzaniu – uwarunkowania finansowe i organizacyjne, tom III, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2013, s. 32.,  

6 A. Stosik, A. Leśniewska, Ku koopetycji w sporcie. Wyzwania dla rynku o wysokiej konkurencji, Journal of Education, 
Health and Sport, 2016; vol.6; nr 9; s.975-982; 
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specyficzne produkty o szczególnym rodzaju niematerialności. Trudno je zmierzyć poza 
satysfakcją klienta, która jednocześnie określa ich jakość. Wyróżnikiem i kluczową 
kompetencją staje się w usługach „know-how”, choć nie mniej ważne są aspekty 
niewymierne, jak umiejętność budowania relacji z klientem czy budowanie sympatii 
i przywiązania. Dla zobrazowania zjawiska rosnącej współpracy ukazano proces 
dojrzałości organizacji na drodze od kooperacji do koopetycji, zaobserwowany w 
badaniach rynku trenerów personalnych, w wysoce konkurencyjnym rynku usług fitness.  

 
Rys. 1. Kooperacja a koopetycja w usługach trenerów personalnych 

Źródło: Stosik A., Leśniewska A., Ku koopetycji w sporcie. Wyzwania dla rynku o wysokiej konkurencji, Journal of 
Education, Health and Sport, 2016; vol.6; nr 9; s.975-982; 

 
Można uznać, że współczesne warunki gospodarcze motywują organizacje do 

inicjowania i utrzymywania relacji międzyorganizacyjnych. Działania takie, jak 
współdziałanie międzyorganizacyjne i tworzenie przewag w oparciu o ponadprzeciętne 
możliwości w wyniku kooperacji biznesowej mogą stawać się normą w obliczu dynamiki 
otoczenia współczesnych organizacji i wydają się raczej koniecznością współczesności 
niż modą czy chwilowym trendem.  Elastyczność organizacji, jak podkreśla wielu 
współczesnych badaczy, stanowi główne kryterium efektywności organizacyjnej poprzez 
innowacyjne podejście do zmian. 

Współdziałanie to wielopodmiotowe dążenie do osiągania wzajemnie niesprzecznych 
celów7 . Aby nadać zatem współdziałaniu jednolity kierunek realizowanych zamierzeń 
oraz uniknąć rozbieżności w tym zakresie konieczne jest uruchomienie mechanizmów 
koordynujących. Niezależność partnerów stron współdziałania może rodzić również 
rozmaite rozbieżności działań oraz konflikt podporządkowania się innych uczestników 
w sieci8. 

Uznaje się, że współczesne organizacje muszą budować nadmiary zdolności do 
elastycznego reagowania na pojawiające się zagrożenia i szanse w otoczeniu aby móc 
konkurować i budować przewagi. Współpraca międzyorganizacyjna, wykorzystanie 
zasobów, dzielenie się wiedzą, kreatywność wykorzystana dla nowatorskich rozwiązań 
prowadzić ma w konsekwencji do wyższej konkurencyjności w określonej przestrzeni 
rynkowej.  
                                                 
7 Lichtarski J., Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw. W: Współdziałanie 

gospodarcze przedsiębiorstw. Red. J. Lichtarski. PWE, Warszawa 1992, s. 12. Cyt. za: T. Pszczołowski: Mała 
encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978, s. 106. 

8 Klimas. P., Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej.  W: Studia Ekonomiczne Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci nr 141, 2013, str.186. 

Dojrzałość procesu obsługi klienta 

Mega 
konkurencja Kooperacja Trend Koopetycja 

Wykorzystanie zasobów partnerów 
w sieciach relacji 

w celu uzupełnienia brakujących 
umiejętności i wiedzy 

Wykorzystanie ponadprzeciętnych 
zasobów swoich i partnerów  

w sieciach relacji w celu zaspokojenia 
ponadprzeciętnych potrzeb klienta 



26 Aneta Stosik 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017 

Dzięki współdziałaniu właśnie i komplementarności zasobów organizacji organizacje 
mogą stawać się bardziej elastyczne a to umożliwia szybkie dostosowywanie się do 
zmieniających się potrzeb klientów oraz wymogów konkurencji.  
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