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Abstract: This article aims to empirical verification bet by the author of the thesis   

the importance of relational capital for success of public project. Research subordinat-

ed to the goal were carried out by a proprietary questionnaire. The study included 45 

educational establishments in Silesia. The results of this study indicate that relationship 

between  schools, and thus relational capital is an important factor in success of pub-

lic projects. Nevertheless, the observed barriers to building relationships with external 

stakeholders - despite statutory need to open educational establishments on the envi-

ronment. It is worth noting that the results obtained not only confirm, but also comple-

ment posed in literature demands in this area of   expertise. Implementation of the study 

allowed for identifying importance of relational capital for success of public project. 
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Wstęp

Organizacje publiczne funkcjonują w specyficznym otoczeniu. Cele ich działalności 
różnią się od założeń strategicznych organizacji komercyjnych, jednakże różnorodne 
uwarunkowania wymuszają na nich konieczność zmiany dotychczasowego sposobu 
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funkcjonowania [Frączkiewicz-Wronka, Szołtysek 2013, ss. 287]. Po pierwsze, przystą-
pienie Polski do Unii Europejskiej wprowadziło konieczność dokonania zmian w ich 
funkcjonowaniu, gdyż stanęły przed nimi nowe zadania i nieznane wcześniej wyzwania.  
Po drugie, wymaga się od nich skuteczności i efektywności, stąd też konieczność im-
plementowania metod organizacji i zarządzania wzorowanych na podejściu bizneso-
wym. Po trzecie, wymogi otoczenia oraz zmiana sposobu funkcjonowania organizacji 
publicznych obligują je do partnerskiej współpracy z otoczeniem. Mimo trudności 
zastosowania praktyk współpracy w organizacjach publicznych badania wskazują, 
że powinny one nawiązywać współpracę z otoczeniem i wypracowywać dzięki temu 
nowe rozwiązania [Hernik, Solon-Lipiński, Stasiowski 2012, ss. 10]. Po czwarte, szansą 
na rozwój i sukces organizacji publicznych mogą być dodatkowe środki finansowe. 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło możliwość pozyskania tychże 
środków. Wymaga to od organizacji publicznych inicjowania oraz wzięcia udziału 
w projektach finansowanych ze środków unijnych. Dzięki temu organizacje publicz-
ne mogą stać się bardziej konkurencyjne [Prawelska-Skrzypek 2006, ss. 126]. 

Projekty, bez względu na źródła finansowania, są przedsięwzięciami złożonymi 
i mają określone wymagania dotyczące raportowania do instytucji finansujących. 
Wymaga to od organizacji publicznych określonego reżimu oraz wdrożenia stan-
dardów zarządczych. Jest to  trudne zadanie. Bardzo często organizacje publiczne 
nie są w stanie samodzielnie podjąć takiego wyzwania. Dodatkowo, podczas oceny 
projektów publicznych przez jednostki nadzorujące punktowane są różnego rodzaju 
partnerstwa oraz kooperacje z innymi organizacjami. 

Artykuł koncentruje się na znaczeniu kapitału relacyjnego dla sukcesu projek-
tu publicznego. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty kapitału rela-
cyjnego i jego powiązanie z sukcesem projektu w organizacji publicznej. Poniższe 
opracowanie powstało na podstawie przeglądu literatury oraz badań empirycznych 
przeprowadzonych w placówkach edukacyjnych. W artykule przyjęto założenie, że 
podstawą kapitału relacyjnego są relacje, które mogą być jednym z generatorów 
wartości przedsiębiorstwa i mogą warunkować sukces rynkowy projektu [Young 
2007, ss. 171-173]. Pod pojęciem projektu rozumie się przedsięwzięcie podejmowa-
ne w celu stworzenia unikatowego produktu lub usługi. Ma ono ściśle oznaczony 
początek i koniec oraz cechuje się niepowtarzalnością. Jego celem jest dostarczenie 
z góry określonego rezultatu [Kożuch 2015, ss. 73]. Tym samym w artykule przyjmuje 
się tezę, że relacje mogą decydować o sukcesie projektów. Teza ta znajduje oparcie 
w rozważaniach rozwijanych w literaturze.

Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej części przedstawiono kon-
cepcję kapitału relacyjnego. W części drugiej zaprezentowano istotę sukcesu projek-
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tu publicznego. Trzecia, ostatnia część, prezentuje metodykę badań oraz zależności 
pomiędzy kapitałem relacyjnym a sukcesem projektu publicznego.

Pojęcie i istota kapitału relacyjnego

Kapitał jest kategorią ekonomiczną, która oznacza nagromadzone zasoby służące 
do realizacji i rozwijania działalności gospodarczej [Matysiak 2008, s. 86]. Jednak-
że relacje same w sobie nie mają żadnej wartości, dopiero stają się cenne. Współ-
zależności i wzajemne oddziaływanie podmiotów powiązanych relacjami oraz 
relacje zewnętrzne, jakie zachodzą pomiędzy organizacją a podmiotami w jej 
otoczeniu, stają się podstawą kapitału relacyjnego.

Kapitał relacyjny odnosi się do zasobów relacyjnych powstających z poten-
cjału nagromadzonego w organizacji. Zgodnie z tym zasoby relacyjne nabierają 
cech kapitału relacyjnego wówczas, gdy przy ich udziale dochodzi do sfinalizo-
wania transakcji rynkowych dających korzyści zaangażowanym podmiotom. Ka-
pitał relacyjny może być wówczas źródłem tworzenia wartości w wymiarze mate-
rialnym i niematerialnym. Jest tworzony na bazie współpracy, wspólnych norm 
i wartości oraz wykorzystywanych zasobów i potencjału zaangażowanych stron 
w perspektywie długofalowej. Na kapitał relacyjny składa się sieć kontaktów 
międzyludzkich oraz procedury, które pozwalają pracownikom na zdobywanie  
i rozwijanie wiedzy o rynku, dostawcach oraz klientach. W szczególności istotna jest 
budowa sieci kontaktów poprzez wypracowanie relacji formalnych i nieformalnych 
z otoczeniem organizacji [Ritter, Walter 2008, ss. 129-146]

Odpowiednio ukształtowane relacje mają wpływ na istnienie i poziom rozwoju or-
ganizacji [Edvinsson, Malone 2001, ss. 106-107], sprzyjają osiąganiu korzyści przez każ-
dą ze stron oraz generowaniu renty relacyjnej [Stańczyk-Hugiet 2011, s. 167], przewagi 
konkurencyjnej, konkurencyjności, umożliwiają dostęp do drogocennych, unikato-
wych zasobów [Ford, Gadde, Hakansson, Lundgren, Snehota, Turnbull, Wilson 1998]. 

Sukces projektu publicznego 

Mianem projektu można określić przedsięwzięcie realizowane w ramach określo-
nej organizacji, które jest nowe, nietypowe, odmienne od działań rutynowych, 
czyli takich, z jakimi dana organizacja nie miała nigdy wcześniej do czynienia. To 
jednorazowe zadanie, które posiada określony termin rozpoczęcia i zakończe-
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nia, jasno określone cele, zakres działania i określony budżet. Projekt to tymczaso-
we przedsięwzięcie podjęte w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub 
usług. Dzięki niemu ma zostać osiągnięty konkretny cel, uzyskany jasno określony 
rezultat [Hu, Chan, Le 2015, ss. 330-337].

W literaturze trudno odnaleźć jednoznaczną definicję projektu publicznego. 
W ustawodawstwie brak precyzyjnego definiowania projektu publicznego. Jedynie 
w ustawie o partnerstwie publiczno-prawnym pojawia się pojęcie „przedsięwzięcia”. 
W myśl tej ustawy oznacza ono budowę lub remont obiektu budowlanego, świad-
czenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowe-
go w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub inne świadczenie 
– połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest 
wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim 
związany. Ustawa ta wskazuje, że w przedsięwzięciu stronami są zawsze podmiot 
publiczny oraz partner prywatny [Dz.U. 2009 Nr 19 poz. 100].

Przystępując do realizacji projektu, każda organizacja winna podejmować takie 
działania, które pozwolą jej zrealizować nadrzędny cel projektu w określonym czasie,  
w ramach założonych kosztów i przy zachowaniu wymaganej jakości [Tsehayae, 
Robinson Fayek 2014, ss. 878]. Trudno odnaleźć w literaturze z zakresu zarządzania 
wyraźnie nakreśloną definicję sukcesu projektu. Samo pojęcie „sukces” bywa różnie 
definiowane i co się z tym wiąże, są mu przypisywane odmienne wartości. Wskazuje 
się, że sukcesem powinno się określać wynik określonego typu realizacji zadania uni-
kalnego, ocenianego pozytywnie ze względu na swoją doniosłość [Sobczyk 2009, 
ss. 86]. Jest to ujęcie prakseologiczne, zbieżne z poglądem T. Pszczołowskiego, który 
stwierdza, że sukces jest pewnego rodzaju powodzeniem. Przy czym powodzenie 
definiowane jest jako skutek działania, zaś sukces jako jego wynik, uwzględniający 
element wartościowania [Pszczołowski 1978, s. 174]. Warto podkreślić, że w defini-
cjach pojęcia „sukces” nie zostało dookreślone, jakie kryteria decydują o odniesieniu 
sukcesu. Próżno także odnaleźć wyznaczniki stanowiące o tym kto i w jakim hory-
zoncie czasowym może uznać dane działanie za sukces. Takie wyznaczniki odnaleźć 
można w metodykach zarządzania projektami (tabela 1). 
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Tabela 1. Koncepcje sukcesu w wybranych metodykach zarządzania projektami

Lp. Metodyka Wyznaczniki sukcesu

1. PMBoK

zadowolenie odbiorcy i interesariuszy

jakość produktu i projektu

terminowość

zgodność z budżetem

2. PCM osiągnięcie zakładanych celów projektu

3. SCRUM zapewnienie wartości biznesowych z punktu widzenia oczeki-
wań klienta

4. MLPP maksymalizacja efektywności ekonomicznej

stopień spełnienia oczekiwań zleceniodawcy projektu

5. PRINCE 2 stopień spełnienia oczekiwań interesariuszy projektu

6. IPMA Polska

skuteczna komunikacja

odpowiednie przydzielenie działań 

odpowiedzialność przez kierownika projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bukłaha 2012, ss. 31-33].

Niezależnie od pochodzenia metodyki każda z nich koncentruje się przede wszyst-
kim na stopniu spełnienia oczekiwań interesariuszy (w tym głównie zleceniodawcy 
projektu), następnie zaś na zakresie, kosztach i terminie realizacji projektu. Od stop-
nia ich spełnienia zależy całościowa ocena sukcesu analizowanego przedsięwzięcia. 

Jak już wspomniano, trudno podać jednoznaczną definicję sukcesu projektu. Wy-
nika to z faktu, że pojęcie to jest subiektywne i może być traktowane wieloznacznie. 
Jego dookreślenie zależy od specyfiki, złożoności oraz wielkości projektu [Bukłaha 
2012, s. 24]. W literaturze można odnaleźć rozważania dotyczące głównych źródeł 
sukcesu projektu. Składają się one na tzw. krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu 
projektami. Wskazują one uwarunkowania, od których zależy całościowa ocena oraz 
powodzenie realizacji danego projektu (tabela 2).



160

Regina Lenart-Gansiniec

Tabela 2. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na sukces projektu

Czynniki 
wewnętrzne

właściwe zdefiniowanie celów, zasobów, parametrów 

dobrze dobrany zespół projektowy

dobrze sporządzony plan i harmonogram projektu, właściwy podział 
zadań i obowiązków

regularne monitorowanie i kontrola ryzyka w projekcie

rzetelne i terminowe  raportowanie postępu prac,  prawidłowa komuni-
kacja w projekcie

rozwiązywanie najważniejszych problemów na najwyższym szczeblu 
zarządzania

wzajemne zrozumienie i zaufanie 

odpowiedzialność, wiarygodność i uczciwość naczelnego kierownictwa

zorientowanie na ludzi

umiejętność podejmowania trafnych decyzji przez naczelne kierownic-
two

szybkie reagowanie naczelnego kierownictwa na pojawiające się pro-
blemy

powoływanie kompetentnych osób na stanowisko menedżera projektu

doświadczenie w realizacji projektów 

stosowanie w organizacji narzędzi informatycznych wspomagających 
zarządzanie projektami

Czynniki 
zewnętrzne

wsparcie i zaangażowanie ze strony sponsora projektu

relacje z interesariuszami projektu

informowanie interesariuszy o postępach w realizacji projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Bal, Bryde 2015, ss. 1-10].

Konkludując, w świetle dotychczasowego dorobku literaturowego sukces pro-
jektu jest pojęciem subiektywnym i zależy od wielu czynników. Jednym z nich są 
relacje pomiędzy interesariuszami projektu, oparte na współpracy, kompetencjach, 
zaangażowaniu, komunikacji, zadowoleniu. Jak podkreśla Lewis [2003], udział wielu 
stron oraz zespołowe umiejętności są nadrzędnymi czynnikami, które determinują 
sukces projektu. Stwierdza się, że poprzez długoterminowe partnerstwa uspraw-
nia się organizacja pracy zespołów projektowych, wydajność projektu, zmniejszają 
się koszty projektu, tworzą się wzajemne korzyści dla wszystkich zaangażowanych 
stron [Turner 2006, ss. 16-19]. Nabiera to znaczenia w sytuacji, gdy projekty są inicjo-
wane oraz realizowane z innymi podmiotami otoczenia.
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Literatura wskazuje, że wybór właściwych interesariuszy oraz współpraca z nimi 
jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu projektu [Handfield, McCor-
mack 2008, ss. 19-21]. Pozwala to na optymalną alokację ryzyka, co oznacza, że ryzyko 
zostaje przeniesione na podmiot, który jest najlepiej przygotowany do zarządzania 
nim i dysponuje odpowiednimi do tego narzędziami. Prowadzi to do obniżenia łącz-
nych kosztów inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszego stopnia za-
bezpieczenia przed zajściem niekorzystnych okoliczności [Flanagan, Norman 1993].

Dotychczasowe badania empiryczne nad znaczeniem kapitału relacyjnego dla 
sukcesu projektu publicznego nie były prowadzone w warunkach instytucji szkolnic-
twa. Rosnąca współzależność szkół od otoczenia wzmaga znaczenie wielu, słabo jesz-
cze rozpoznanych zjawisk [Lenart 2014, ss. 187-188]. Uzyskane wyniki badań empirycz-
nych pozwolą przeanalizować dotychczasowe doświadczenia szkół w tym zakresie.

Metodyka badań

Zrealizowane badania miały charakter rozpoznawczy i zostały zorientowane na okre-
ślenie znaczenia kapitału relacyjnego dla sukcesu projektu publicznego. Aby móc 
zrealizować cel projektu, do zbierania danych wykorzystano kwestionariusz ankiety 
przygotowany w oparciu o kwestionariusze wykorzystywane wcześniej w badaniach 
nad sukcesem projektów [Handfield, Primo, Oliveira 2015, ss. 15-41]. Nie posługiwano 
się gotowymi kwestionariuszami ankiet zamieszczonymi w literaturze przedmiotu. 
Stwierdzono, że nie są one dostosowane do specyfiki pracy szkoły i nie uwzględniają 
warunków polskiego systemu edukacyjnego. Kwestionariusz ankiety jest więc kwe-
stionariuszem autorskim i został skonstruowany po analizie literatury przedmiotu. 

Kwestionariusz ankiety składał się z 27 pytań. Pierwsze grupa pytań miała za za-
danie zdiagnozować częstotliwość uczestnictwa w projektach, osoby inicjujące ten 
udział, źródła pozyskiwania informacji oraz finansowania, przyczyny wzięcia udziału 
oraz zakres tematyczny tychże projektów. Respondenci zostali poproszeni o określe-
nie ważności wskazanego czynnika w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najważniejszy 
czynnik, a 5 – najmniej ważny czynnik. Druga grupa pytań starała się zidentyfikować 
zrozumienie przez respondentów pojęć „projekt”, „kapitał relacyjny” oraz „sukces 
projektu”. Jest to na początku badań o tyle ważne, że odpowiednia konceptualizacja 
pozwoli na właściwą eksplorację problematyki projektów publicznych. Natomiast 
ostatnia grupa pytań miała za zadanie wskazać interesariuszy projektów, ich siłę oraz 
kształtowanie relacji z nimi. Zaprezentowane w artykule rozważania odnoszą się do 
wyników przeprowadzonego postępowania badawczego, w ramach którego kwe-
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stionariusz ankiety skierowany został do 45 placówek szkolnych z terenu powiatu 
tarnogórskiego. W wyniku przeprowadzonej procedury postępowania badawczego 
uzyskano wypełnione kwestionariusze od 25 podmiotów, z czego po weryfikacji, ze 
względu na niespójność podanych informacji, odrzucono 6 kwestionariuszy. Łączna 
liczba kwestionariuszy przyjętych do analizy wynosiła 19.

Badania empiryczne przeprowadzono w okresie czerwiec-sierpień 2015 r. w pla-
cówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego. Wybór województwa 
śląskiego na obiekt badań miał charakter celowy i wynikał z częstotliwości udziału 
placówek szkolnych w projektach publicznych. Zgodnie z Mapą Dotacji Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju województwo śląskie w perspektywie finansowania na lata 
2007-2013  zrealizowało najwięcej projektów z zakresu edukacji i nauki. Badaniami 
na potrzeby niniejszego artykułu objęto wszystkie, dobrane metodą ekspercką, po-
nadgimnazjalne szkoły na terenie powiatu tarnogórskiego. Do badania zaproszono 
dyrektorów wszystkich placówek szkolnych z tego terenu (45). W konsekwencji sfor-
mułowano uogólnienia w zakresie problematyki znaczenia kapitału relacyjnego dla 
sukcesu projektu publicznego.

Kapitał relacyjny a sukcesu projektu publicznego

Biorąc pod uwagę uwarunkowania, w jakich funkcjonują szkoły, a także wymogi pań-
stwa stawiane szkołom, można uznać, że ich udział w projektach może przyczynić 
się do ich rozwoju oraz konkurencyjności [Lenart 2015, ss. 911]. Co więcej, raz wy-
pracowane podczas realizacji projektu rozwiązania mogą się okazać przydatne tak-
że w innych sytuacjach. Jednakże samodzielny udział w projekcie nie przyniesie tyle 
korzyści. Swobodny przepływ wiedzy i kompetencji między partnerami w ramach 
projektu jest jednym z powodów inicjowania przedsięwzięć. Podmioty z różnych 
placówek szkolnych powinny zatem dzielić się między sobą efektami swoich dzia-
łań, korzystać z rozwiązań już wcześniej wypracowanych. Należy jednak dodać, że 
w literaturze przedmiotu taka współpraca i nawiązywanie relacji z innymi podczas 
realizacji projektu – przyczynia się do jego sukcesu. 

Podstawą weryfikacji placówki szkolnej do badania był fakt jej uczestnictwa 
w projekcie publicznym. Postępowanie badawcze wykazało, że badane szko-
ły różnorodnie definiują pojęcie projektu. Dla części oznacza ono powstanie za-
planowanych produktów projektu (8 wskazań) oraz osiągniecie zdefiniowanych 
celów projektu (7 wskazań). Natomiast relacje przekładają się na kontinuum od 
zwykłej interakcji dwóch instytucji (np. wymiana informacji w ramach uczestni-
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ków), poprzez rozmaite formy wymiany rynkowej, zakupy i sprzedaż dóbr i usług 
(np. wyposażenia czy usług edukacyjnych), działania regulowane prawnie (wyni-
kające z treści ustaw i rozporządzeń), na wspólnym i kreatywnym działaniu koń-
cząc. Jednakże te ostatnie należą do rzadkości. Respondenci podkreślają, że rela-
cje z otoczeniem nie stanowią dla nich priorytetu. 

Respondenci wskazywali najczęściej, że biorą udział w projekcie co najmniej raz 
do roku i nie odczuwają konieczności częstszego udziału. Respondenci uczestniczą 
najczęściej w projektach związanych z wymianą międzynarodową oraz doposaże-
niem pracowni dydaktycznych. Projekty te były finansowane ze środków unijnych 
(15 wskazań). Co ważne, wskazali również, że inicjatorami udziału w projekcie są za-
zwyczaj dyrektorzy szkół (10 wskazań) oraz nauczyciele (5 wskazań).

Informacje o projektach pozyskiwane są bezpośrednio od organizatorów. 
Badane szkoły same nie poszukują informacji o możliwości udziału w projek-
tach: nie przeglądają w tym celu strony internetowej Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, prasy oświatowej, ulotek i plakatów. Respondenci nie wskazują, że sami 
są pomysłodawcami projektów. 

Udział w projektach edukacyjnych nie jest ustandaryzowany oraz sformalizowa-
ny. Jest niejako wymuszony i narzucony przez organy prowadzące placówki szkol-
ne: urzędy miast, starostwa czy gminy. Respondenci potwierdzają, że o udziale  
w projekcie edukacyjnym przesądzają różne czynniki. Najczęściej wskazują na: dą-
żenie do bycia konkurencyjnym (4 placówki), kształcenie kompetencji u uczniów (6 
placówek), rozwijanie kompetencji u pracowników (4 placówki), dążenie do uczenia 
się placówki (1 placówka). Najniżej ocenili dwa czynniki: podstawę programową jako 
powód wzięcia udziału w projekcie oraz chęć nawiązania współpracy z innymi.

Projekty zazwyczaj realizowane były z rodzicami (6 wskazań) oraz organem pro-
wadzącym (9 wskazań), przy czym ten ostatni był inicjatorem, szkoły natomiast były 
zobligowane do wzięcia w nim udziału. Były to projekty, które obejmowały udział 
wszystkich placówek z danego terenu. Podkreśla się tutaj, że podczas realizacji 
tych ostatnich dyrektorzy szkół nie widzieli zasadności kontaktowania się z innymi 
placówkami, które realizowały ten sam projekt. Przekłada się to na ocenę wpływu 
interesariuszy na realizację projektu. Wpływ ten został oceniony jako bardzo mały. 
Projekty były realizowane w pojedynkę, bez udziału interesariuszy (rysunek 1).
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Rysunek 1. Relacje z interesariuszami zewnętrznymi 

Źródło: opracowanie własne.

W nawiasach podano liczbę respondentów wskazujących dany element.

Wszelkie relacje związane z bieżącą realizacją projektu z dostawcami, konkuren-
tami, bankami, klientami, władzą lokalną oceniane były jako sporadyczne Natomiast 
relacje z innymi placówkami czy uczelniami oceniane były jako luźne, zaś relacje z ra-
dami rodziców i samorządem uczniowskim jako partnerskie. Znaczący jest fakt, że 
ponad 2/3 respondentów opowiedziało się za tym, że nieformalne powiązania szko-
ły z interesariuszami nie mają znaczenia dla sukcesu projektu. W większości przypad-
ków (10 wskazań) respondenci określili te relacje jako partnerskie. Część z badanych 
szkół (5) wskazała, że są to relacje o charakterze silnej indywidualnej i zespołowej 
rywalizacji z tendencją do relacji służbowych. 

Badane szkoły wskazały, że odczuwają bariery związane z nawiązywaniem relacji 
z interesariuszami. Są to zazwyczaj bariery finansowe (7 wskazań), natury prawnej (5 
wskazań), problemy ze znalezieniem partnera (3 wskazania). Współpraca z otocze-
niem nie stanowi priorytetu dla dyrektorów badanych szkół. Szkoły zdają się mono-
polizować edukację i ograniczać ją do realizacji programu w szkolnych klasach, nie 
są także zainteresowane podejmowaniem współpracy podczas realizacji projektu.

Analizując wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, można z całą pewno-
ścią stwierdzać, że w badanych placówkach szkolnych relacje z interesariuszami we-
wnętrznymi są czynnikiem decydującym o sukcesie projektu (rysunek 2).
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Rysunek 2. Relacje z interesariuszami wewnętrznymi

Źródło: opracowanie własne.

W nawiasach podano liczbę respondentów wskazujących dany element.

Postępowanie badawcze wykazało, że interesariusze wewnętrzni mają bardzo 
duży wpływ na sukces projektu. Można przypuszczać, że ma to związek ze specyfiką 
pracy placówki, dla której istotne znaczenie mają wiedza, umiejętności oraz kompe-
tencje pracowników oświaty [Lenart 2014, ss. 160]. W większości przypadków duże 
znaczenie ma także ich zaangażowanie oraz zmotywowanie do dzielenia się wiedzą. 
Na podstawie wskazań respondentów zidentyfikowano istotne kompetencje pra-
cowników oświaty (co syntetycznie zestawiono na rysunku 3.).

Rysunek 3. Kompetencje pracowników oświaty

Źródło: opracowanie własne.

W nawiasach podano liczbę respondentów wskazujących dany element.

Jak już wspomniano, zdaniem respondentów relacje z interesariuszami we-
wnętrznymi są najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie projektu pu-
blicznego. Uwarunkowania te pozwalają na wysunięcie kilku wniosków. 
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Po pierwsze, otrzymane wyniki wskazują, że badane placówki nie widzą zasadno-
ści i celowości nawiązywania współpracy i budowania relacji z interesariuszami ze-
wnętrznymi. Nie mają także wypracowanych procedur nawiązywania takich relacji.

Po drugie, niewątpliwie bardzo ważną rolę z punktu widzenia powodzenia re-
alizacji projektu odgrywają pracownicy – ich zaangażowanie, postawy, zachowania, 
zmotywowanie do dzielenia się wiedzą. Istotne znaczenie mają tutaj ich wiedza, 
umiejętności i kompetencje. Ważne jest również zorientowanie na cele oraz umiejęt-
ność dzielenia się wiedzą, ponieważ każdy projekt, jako unikalne i oryginalne przed-
sięwzięcie organizacyjne, w rezultacie wymaga wiedzy. 

Po trzecie, można pokusić się o wniosek, że znaczenie pracowników dla suk-
cesu projektu wynika ze specyfiki placówek szkolnych. Jak już wspomniano, wie-
lokrotne raporty wskazują, że szkoły są hermetyczne i niechętne do nawiązywa-
nia współpracy z innymi. Nie korzystają bezpośrednio z zasobów znajdujących 
się w otoczeniu, lecz pośrednio, za pomocą pracowników oświaty. Pracownicy 
szkół zobligowani są do ustawicznego kształcenia.

Po czwarte, zespoły projektowe zawsze funkcjonują w szerszym kontekście i wy-
magają odpowiedniego umocowania oraz wsparcia ze strony zarządzających projek-
tem. Od menedżerów, dyrektorów szkół, wymagana jest zatem odpowiedzialność, 
umiejętność wytyczania i osiągania założonych celów oraz zachęcania i motywowa-
nia podwładnych do wspólnej pracy na rzecz realizacji projektu. 

Po piąte, dyrektor szkoły musi zadbać o komunikację członków zespołów 
projektowych. Sprawna komunikacja członków zespołów projektowych, jakość 
długotrwałych związków, siła relacji pomiędzy organizacjami współpracujący-
mi przyczyniają się także do sukcesu projektu. Zrozumienie i zaufanie są postrze-
gane jako fundamenty, na których opiera się wyznaczony kierunek działań, wi-
zja projektu i wspólna odpowiedzialność.

Zakończenie

Przedstawione w artykule rozważania, podparte przeglądem literatury oraz wyni-
kami badań empirycznych zdają się potwierdzać znaczenie kapitału relacyjnego dla 
sukcesu projektów publicznych. Nabiera to znaczenia w przypadku organizacji pu-
blicznych. Organizacje te powinny wykazywać zdolność do kształtowania kapitału 
relacyjnego, budowania relacji z interesariuszami oraz tworzenia środowiska sprzyja-
jącego wzajemnym interakcjom. W organizacjach publicznych, o których mowa w ni-
niejszym artykule, budowanie relacji w znacznej mierze stanowi wymóg ustawodaw-
czy, ale także impuls do rozwoju i budowania konkurencyjności.



167

Kapitał relacyjny – istota i znaczenie dla sukcesu projektu publicznego

Otrzymane wyniki badań empirycznych korespondują ze współcześnie wyraża-
nymi poglądami na zagadnienie sukcesu projektu publicznego. Realizacja projektu 
publicznego przyczynia się do tworzenia dóbr i usług publicznych [Kożuch 2015, ss. 
79]. Sukces projektu nie jest dziełem przypadku, zależny jest od wielu czynników. 
Podstawowym warunkiem sprawnego zarządzania projektem oraz jego sukcesu 
jest zrozumienie przez kadrę kierowniczą oświaty, czym jest kapitał relacyjny, jak 
powstaje i jaką pełni rolę w rozwoju organizacji. Ważne jest opracowanie strategii 
realizacji projektu publicznego przy uwzględnieniu znaczenia interesariuszy, nie 
tylko tych wewnętrznych. Jest to o tyle istotne, że podczas opracowania i realiza-
cji projektu szczególną rolę powinni spełniać interesariusze, partnerzy, który dys-
ponują wiedzą wspomagającą sukces projektu. Pozwala to na redukcję poziomu 
ryzyka niepowodzenia projektów, obniżenie poczucia niepewności członków 
zespołu projektowego. W przypadku każdego projektu winna być zdefiniowana 
zarówno grupa, jaki i stopień jej oddziaływania na sukces projektu, co może sta-
nowić ciekawe i nowe wyzwanie badawcze.
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