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WSTĘP

Współczesne organizacje działają w niezwykle dynamicznym otoczeniu, kre-
owanym przez zmiany globalne, polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe 
oraz zmiany w technice i technologii. Przemiany te przyczyniają się do konieczności 
podejmowania przez organizacje różnorodnych działań przystosowawczych, zmian 
w tradycyjnych sposobach zarządzania, a także  poszukiwania nowych sposobów 
zdobywania przewagi rynkowej.

W niniejszym numerze czasopisma „Studia i Prace WNEiZ US” zaprezento-
wano rozważania przedstawicieli polskich ośrodków naukowych na temat szeroko 
pojętej problematyki zarządzania, dotyczącej w szczególności zarządzania organiza-
cją, kapitałem ludzkim w organizacji oraz działalnością marketingową. W pierwszej 
części omówiono problemy teoretyczne i metodyczne, w części drugiej, najobszer-
niejszej, uwagę poświecono przede wszystkim zaprezentowaniu wyników badań 
empirycznych. W części trzeciej zaś umieszczono recenzję monografi i poświęconej 
teoretycznym i praktycznym aspektom kompetencji.

Oddając w ręce Czytelników ten numer czasopisma, wyrażamy nadzieję, 
że jego wieloaspektowość wzbudzi zainteresowanie nie tylko specjalistów przed-
miotu ze świata nauki oraz praktyków biznesu, ale także osób studiujących ekono-
mię i zarządzanie oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.

Katarzyna Włodarczyk
Patrycja Zwiech





Część 1

PROBLEMY TEORETYCZNE I METODYCZNE





Ewa Frąckiewicz*

Uniwersytet Szczeciński

WPŁYW STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI NA ZARZĄDZANIE 
PRZEDSIĘBIORSTWEM – ASPEKTY MARKETINGOWE 

STRESZCZENIE

Demografi czna charakterystyka ludności świata i Europy wskazuje na nasilające się 
zjawisko starzenia się społeczeństwa. Przyczynami są z jednej strony wydłużanie się długo-
ści życia, a z drugiej – malejąca liczba narodzin. W efekcie następuje niekorzystna, a jedno-
cześnie stosunkowo szybka zmiana w kształcie piramidy wiekowej. Dla gospodarki proces 
ten oznacza bardzo istotne zmiany związane z koniecznością przedefi niowania rynku pracy, 
systemu emerytalnego czy opieki socjalnej. Zamiany te implikują także konieczność do-
stosowania marketingowej sfery zarządzania. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu 
procesu starzenia na zarządzanie w ujęciu marketingowym. Artykuł ma charakter badawczy 
i powstał w wyniku analizy literatury przedmiotu, wybranych danych statystycznych i obser-
wacji własnych. Wnioski wskazują na zasadność włączenia do zarządzania fi rmą perspekty-
wy marketingu seniorów ze względu na wielkość segmentu osób starszych i ich specyfi kę. 

Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, zarzadzanie, srebrny marketing
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Wprowadzenie

Wraz z nasilaniem się zjawiska starzenia się społeczeństw w skali świata i Eu-
ropy, w piśmiennictwie nastąpiło nie tylko odrodzenie zainteresowania ludźmi sta-
rymi, ale także jego rozszerzenie na nowe obszary naukowych analiz. Osoby starsze 
stanowią podmiot badań nauk o zdrowiu, medycznych i biologicznych, ale także 
humanistycznych i społecznych. Wśród tych ostatnich, poza demografi ą i socjolo-
gią, należy wskazać ekonomię, przy czym stosunkowo najwięcej uwagi poświęca się 
problemom makroekonomicznym.

Skutki zmian demografi cznych w postaci zwiększającej się liczby osób star-
szych i ich udziału w populacji ogółem znajdują swoje odzwierciedlenie także 
w skali mikro, w odniesieniu do stosunków między przedsiębiorstwami-oferentami 
towarów i usług a klientami-seniorami. Taki stan skłania już dzisiaj wiele fi rm do po-
szerzania swojej oferty o produkty senioralne, a także jest bodźcem do powstawania 
nowych przedsiębiorstw koncertujących swoją działalność na obsłudze tego właśnie 
segmentu. Skuteczność działań marketingowych w ogóle, a zatem także tych skiero-
wanych do seniorów, zależy od wielu czynników, do których poza samym rodzajem 
oferty, należą: odpowiednia polityka cenowa i sprzedażowa oraz umiejętność sku-
tecznej komunikacji, aby jej adresaci zostali poinformowani o danej ofercie i zachę-
ceni do jej zakupu. Podstawą kształtowania takiej strategii jest znajomość potrzeb, 
zachowań, postaw i opinii osób starszych, które w sposób istotny różnią się zarówno 
od młodszych klientów, jak i od swojej grupy rówieśniczej sprzed lat. Artykuł zwra-
ca uwagę na relację między starzeniem się społeczeństwa a skutkami tego procesu 
dla zarządzania marketingowego.

1. Procesy starzenia się – zjawisko i jego skutki 

Mimo iż proces starzenia się człowieka jest zjawiskiem naturalnym, to w li-
teraturze początek starości nie jest jednoznacznie defi niowany. Wynika to zarówno 
z odmiennych kontekstów rozważań prowadzonych przez poszczególnych autorów, 
jak i z tego, że granica między dojrzałością a starością uległa przesunięciu na prze-
strzeni wieków1. Na przykład American Association of Retired Persons (AARP), 

1  Oprócz wieku kalendarzowego, wiek może być także rozważany w ujęciu biologicznym i psy-
chologicznym. Wyznaczanie granicy wieku ze względu na moment nabycia praw emerytalnych rów-
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pierwsza organizacja zrzeszająca pokolenie trzeciego wieku, za początek starości 
przyjęła wiek 50 lat. Jednak biorąc pod uwagę postęp w medycynie, wydłużanie 
się trwania życia, aktywność zawodową osób z tej grupy wiekowej i inne czynniki, 
należy się zgodzić, iż dzisiaj jest to zdecydowanie zaniżony próg wejścia w trzecią 
fazę życia. Powszechnie znana jest defi nicja osoby starszej Światowej Organizacji 
Zdrowia, według której starość zaczyna się w wieku 60 lat (young old). Można zna-
leźć też inne propozycje – 55 (Bombol, Słaby, 2011) i 65 lat (Avramow, Maskova, 
2003). Przegląd najnowszych raportów charakteryzujących sytuację demografi czną 
świata pokazuje, że coraz dokładniej analizowane są starsze grupy wiekowe, w tym 
także 100+. Stąd też na potrzeby niniejszych rozważań proponuje się przyjęcie wie-
ku 65 lat. 

Mimo zasygnalizowanego problemu zdefi niowania, kim jest senior, w ostatnim 
czasie zjawisko starzenia się społeczeństw stało się jednym z częściej podejmowa-
nych dyskursów naukowych, na co ma wpływ jego przyspieszenie oraz pogłębienie 
zarówno w skali światowej, jak i w Europie. Prognozy dla 2030, 2050 i 2100 roku 
wskazują na znaczny wzrost udziału osób 65+ w stosunku do pozostałych grup wie-
kowych (tab. 1). ONZ szacuje, że w połowie XXI wieku jedna na sześć osób osią-
gnie wiek co najmniej 65 lat, natomiast na koniec wieku – już co czwarta.

Tabela 1. Udział poszczególnych grup wiekowych na 100 osób

Świat Europa
         Rok

 Wiek 1950 2000 2030 2050 2100 1950 2000 2030 2050 2100

0–24 52,6 47,9 38,8 35,0 29,8 43,8 31,4 26,3 25,3 25,6
25–64 42,3 45,3 49,5 49,0 47,5 48,2 53,9 50,7 47,2 45,0
65+ 5,1 6,8 11,7 16,0 22,7 8,0 14,7 23,1 27,6 29,4

Źródło: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 

W 2000 roku udział osób 65+ wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej 
nie przekraczał 20% (w Polsce wyniósł 12,3%). Natomiast w 2030 roku w każdym 
z krajów UE wskaźnik ten wyniesie powyżej 15%, a już w 2050 roku prognozuje się, 

nież nie jest doskonałe, ponieważ w poszczególnych krajach stosowane są odmienne rozwiązania. Jak 
zwraca uwagę UNFPA, wpływ na nieostrą granicę między pokoleniami ma również wskaźnik średniej 
przewidywanej długości życia. O ile około 1900 roku w krajach rozwiniętych kształtował się on mię-
dzy 45. a 50. rokiem życia, to obecnie wynosi ponad 80 lat (Ageing in the Twenty First Century).
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że w 24 krajach osiągnie poziom co najmniej 25% (w Polsce – 27,9%) (Avramow, 
Maskova, 2003, s. 116–118)2.

Zdaniem E. Mączyńskiej zjawisko starzenia się społeczeństw w bogatych, wy-
soko rozwiniętych krajach, przy jednoczesnym szybkim wzroście ludności w rejo-
nach najbiedniejszych, jest odpowiedzialne za znaczną część dysfunkcji w życiu 
społeczno-gospodarczym (Mączyńska, 2012, s. 87). Ekonomiści w szczególności 
badają jego skutki dla fi nansów publicznych, w tym wydatków na opiekę społeczną, 
socjalną i zdrowotną (np. Raport The Impact of Ageing on Public Expenditure), dla 
rynku pracy, poziomu i jakości życia oraz popytu konsumpcyjnego (np. Jóźwiak, 
Kotowska 2010, s. 40–55), aczkolwiek ich ocena nie jest w pełni jednoznaczna. 
Z jednej strony pojawiają się argumenty, iż nadchodzące zmiany wywołają wyłącz-
nie negatywne efekty prowadzące do zahamowania wzrostu i rozwoju gospodarcze-
go (demografi a apokaliptyczna). Natomiast z drugiej strony ujawnia się myślenie 
w kategoriach „srebrnej gospodarki”, która polega na odpowiednim ukierunkowaniu 
podaży do zmieniających się potrzeb różnych grup osób starszych tak, aby stały 
się źródłem aktywizacji gospodarczej (Golinowska, 2012, s. 134–147). Zdaniem 
S. Golinowskiej znaczenie tej koncepcji polega na wyjściu naprzeciw potrzebom 
i aspiracjom seniorów, respektując, co należy podkreślić, zarówno potrzebę dalszego 
uczestnictwa w życiu społecznym, jak i słabości osób starszych. 

2. Cechy współczesnych seniorów

Stereotyp osoby starszej jest rezultatem ogólnych społecznych doświadczeń, 
które wynikają z dotychczasowego rozwoju historii ludzkości. Na przykład w nie-
których krajach senior był uważany za źródło mądrości, do którego zwracano się 
o radę, podczas gdy w innych społecznościach starcy byli skazywani na wygnanie, 
a nawet na śmierć (Minois, 1995; Bois, 1996). W kulturze europejskiej obraz starego 
człowieka jest pochodną lansowanej po II wojnie światowej teorii „niezaangażowa-
nia” (Kryszkiewicz, 2006, s. 281–282), traktującej seniorów jako grupę jednorod-
ną, cechującą się brakiem aktywności, w tym konsumpcyjnej, której członkowie są 
niedołężni i oczekujący pomocy ze strony innych osób. Jednak większe zaintereso-
wanie tą grupą wiekową w ostatnich latach, wraz z coraz liczniejszymi badaniami 
dotyczącymi ich charakterystyki i zachowań, przeczą takiemu obrazowi.

2  Opracowanie nie obejmuje Chorwacji.
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O ile zachowana jest ogólna tendencja zmiany hierarchii potrzeb i struktury 
wydatków według poszczególnych etapów cyklu życia rodziny, to niewątpliwie na 
jej przebieg mają wpływ globalne procesy, jak np. upodabnianie się wzorców kon-
sumpcji czy internetyzacja. Już w 2002 roku P. Błędowski wskazał na najważniejsze 
wyróżniki współczesnych seniorów w stosunku do cech ludzi starych sprzed laty 
(2002, s. 10). Część z nich jest nadal aktualna, ale pojawiły się także nowe cechy: 

 – przejście na emeryturę w momencie stosunkowo dobrej sprawności fi zycz-
nej i intelektualnej, 

 – zmiana postawy osób starszych wobec samych siebie – niepostrzeganie się 
jako senior,

 – preferowanie określeń „wiek dojrzały”, „trzeci wiek”,
 – przejmowanie nowych wzorców konsumpcji i nowego stylu życia, wcze-

śniej ocenianych jako zastrzeżone dla osób młodych,
 – szerszy dostęp do informacji dzięki ekspansji ICT,
 – feminizacja starości,
 – samotna starość.

Należy stąd wysunąć wniosek, że segmentacja rynku seniorów powinna się 
opierać na wielu różnorodnych kryteriach, w tym charakteryzujących dochody i ich 
źródła, fazę cyklu życia rodziny, rodzaje wydatków, ale także – kondycję zdrowot-
ną, styl życia, wyznawane wartości czy nowe doświadczenia. Przykładami takiego 
podejścia są opracowania:

1. Zespołu pod kierownictwem A. Kusińskiej, który wziął pod uwagę warun-
ki życia osób starszych, poziom zaspokojenia potrzeb i zachowania rynko-
we, w tym: uczestnictwo w zakupach, postawy wobec promocji sprzedaży 
i reklamy, preferencje wobec produktów i miejsc zakupu (Kusińska, 2002, 
s. 321–322).

2. Brytyjskiej agencji OMD, której badacze analizowali zróżnicowanie prefe-
rencji w wyborze mediów, marek i odmienny stosunek do reklam w relacji 
do stylu życia (Gurbiel, Gola, 2005, s. 56).

3. J.-P. Treguera, którego agencja Senioragency przeprowadziła badania se-
niorów we Francji w oparciu o ich stosunek zawodowy, pozycję społeczną, 
zdrowie i czas wolny (Treguer, 2007, s. 41–63).
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4. Międzynarodowej sieci Senior Strategic Network, której propozycja opie-
ra się na wartościach uznawanych przez seniorów (Bombol, Słaby, 2011, 
s. 111–114). 

Wymienione cechy współczesnych seniorów nie są równo rozłożone w całej 
populacji osób starszych. Jednak podstawowym, niezbędnym wręcz ich elemen-
tem nadal pozostaje nie tyle wiek w ujęciu kalendarzowym, co ujawniające się 
wraz z upływem czasu ograniczenia, które mogą prowadzić w ogóle do rezygnacji 
z oferty lub stanowić istotną barierę w jej użytkowaniu. Stąd też brak wiedzy na 
temat potrzeb i możliwości seniorów może prowadzić do niedocenienia tej grupy 
jako klientów, jak i do zagrożenia dyskryminacją osób starszych jako konsumen-
tów. P. Szukalski wskazuje także na inne źródła dyskryminacji, w tym: nieuwzględ-
nienie specyfi cznych dla fazy życia seniorów warunków rodzinno-bytowych (i stąd 
np. ograniczoną ofertę produktów konfekcjonowanych w opakowaniach dla potrzeb 
jednoosobowego gospodarstwa) oraz kulturowych preferencji osób starszych co do 
wyglądu i sposobu obsługi (Szukalski, s. 105–106).

3. Implikacje dla marketingu

Przyjmując perspektywę marketingową, zjawisko starzenia się populacji można 
zatem rozpatrywać jako zagrożenie, np. w postaci kurczenia się rynków dedykowa-
nych dzieciom i młodym konsumentom i ich rodzinom czy ograniczenia możliwości 
komercjalizacji innowacji rynkowych. Jak jednak pokazują badania, klienci-senio-
rzy nie tylko niesłusznie są traktowani w sposób homogeniczny i stereotypowy, ale 
także mogą stanowić atrakcyjny rynek. Wskazuje się także, iż w tej grupie nabyw-
ców znajdują się osoby skłonne nabywać nowości rynkowe, aktywnie spędzające 
swój czas, korzystające z innowacji ICT, zainteresowane jakością i gotowe zapłacić 
więcej za otrzymaną wysoką wartość. 

Zachodzące zmiany w strukturze wieku populacji implikują zatem konieczność 
dostosowania do osób starszych zarówno strategii marketingowych, jak i podejścia 
operacyjnego. Podłożem tego stwierdzenia są dwie przesłanki:

 – klient-senior różni się od klienta w młodszym wieku, ale podlega takim sa-
mym zjawiskom rynkowym,

 – współczesny klient-senior istotnie różni się od klienta-seniora sprzed lat.
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Uwzględnienie segmentu osób starszych w działaniach marketingowych może 
zatem przybierać formę rozszerzenia i pogłębienia oferty o linie produktów senio-
ralnych, jak i może zdecydować o wyborze wariantu uniwersalnego, w którym pro-
dukt jest oferowany dla wszystkich grup wiekowych. Z tą ostatnią decyzją wiąże się 
opracowanie pozostałych programów marketingowego instrumentarium. Polityka 
cenowa może uwzględniać np. specjalne okazje udzielania obniżek, rabatów czy 
lojalnościowych programów prosenioralnych. O ile jednak osoby starsze, podobnie 
jak większość młodszych konsumentów, pozytywnie ocenia możliwość dokonania 
zakupu po niższej cenie, to jawne podkreślanie specyfi cznej okazji wynikającej z po-
siadanych przez klienta lat, paradoksalnie może okazać się barierą zakupu. Odno-
sząc się do polityki dystrybucji, a w szczególności do budowy jej kanałów, można 
wskazać dwie podstawowe drogi dostarczania produktów, tj. poprzez tradycyjne 
lub elektroniczne punkty sprzedaży. Działania marketingowe tradycyjnych placó-
wek handlowych w szczególności odnoszą się do lokalizacji, asortymentu, obsługi 
i budowania atmosfery sprzedaży. Wyniki badań klientów-seniorów wskazują, że 
istotne znaczenie mają: bliskość, wybór towarów oraz poziom cen (Bylok, 2013, 
s. 138; Grzybowska-Brzezińska, Szmyt, 2011, s. 591–603). Aktywność seniorów 
w zakupach online jest niewielka (14%), ale niewątpliwie należy się spodziewać, że 
rola e-handlu w obsłudze tego segmentu będzie sukcesywnie rosła. Równie ważny 
jest program promocyjny. Jak zasygnalizowano, osoby starsze nie postrzegają siebie 
jako właśnie takich. Dlatego budowanie oferty z wyraźnym podkreśleniem, że jest 
ona specjalnie dostosowana do potrzeb seniorów, ponosi porażkę. Kampanie promo-
cyjne powinny koncentrować się na korzyściach nawiązujących do odzyskania lub 
wzmocnienia pozycji społecznej osoby starszej, ale również podkreślenia wiedzy 
i doświadczenia pozwalającego na dokonanie właściwego wyboru oferty. 

Posumowanie

Starzenie się społeczeństwa wpływa na sposób zarządzania przedsiębiorstwem, 
znajdując swoje odbicie zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. 
Przyjęcie marketingowego punktu widzenia na grupę seniorów skłania do odejścia 
od jej traktowania w sposób stereotypowy i homogeniczny. Klienci 65+ różnią się 
między sobą wysokością dochodów, miejscem zamieszkania, aktywnością zawodo-
wą, stylem życia itp., ale z pewnością różnią się od swojej grupy rówieśniczej sprzed 
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lat. O atrakcyjności srebrnego marketingu stanowi obecna i prognozowana liczeb-
ność osób 65+ oraz jej dostępność poprzez wiele kanałów dystrybucji i komunikacji. 
Naturalne, biologiczne zmiany zachodzące w organizmie niewątpliwie muszą być 
wzięte pod uwagę przy projektowaniu strategii obsługi tego rynku, ale równie ważne 
są inne cechy poszczególnych segmentów osób starszych. Wiedza na temat tej grupy 
staje się coraz bardziej niezbędna dla formułowania przyszłych strategii i kształto-
wania poszczególnych narzędzi marketingowych.
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IMPACT OF AGEING POPULATION IN BUSINESS MANAGEMENT – MARKETING ASPECTS 

Abstract

The demographic characteristics of the population of the world and Europe indicates 
the growing phenomenon of an aging population. The causes are, on the one hand, lengthen-
ing life expectancy, and the other – a decreasing number of births. The result is unfavorable, 
while a relatively rapid change in the shape of the age pyramid. For the economy, this process 
is very important changes associated with the need to redefi ne the labor market, pension 
system and social welfare. The conversion of these imply the need to adapt marketing man-
agement sphere. The aim of the article is to present the relationship between aging and the 
management in terms of marketing. The article is the nature of research and is the result of the 
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analysis of literature, selected statistical data and own observations. The conclusions point to 
the validity of the inclusion of company management perspective, marketing seniors because 
of the size of the segment of the elderly and their specifi city.
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Wprowadzenie

Rosnące wymagania rynkowe, wynikające z postępującej globalizacji oraz 
zmiennego otoczenia, prowadzą do coraz większej złożoności działalności gospo-
darczej. Pokonywanie trudności i barier w dążeniu do efektywnego biznesu wymu-
sza na przedsiębiorstwach wdrażanie nowych koncepcji utrzymania podmiotu na 
rynku. Jedną z nich, kluczową w strategicznym wymiarze zarządzania podmiotem 
gospodarczym, jest stosowanie outsourcingu (Budzyńska, 2014, s. 31). 

W literaturze outsourcing defi niuje się jako wydzielenie na zewnątrz określo-
nych zadań czy procesów działalności podmiotu poprzez wykorzystanie zewnętrz-
nych zasobów (Preus, 2012, s. 20). Jest on formą strategii operacyjnej przedsiębior-
stwa, która pozwala skupić się na mocnych stronach, zredukować koszty kapitału 
i jednocześnie sprawnie odpowiadać na potrzeby rynku (Gunasekaran, Irani, Choy, 
Filippi, Papadopoulos, 2015, s. 154). 

Choć na świecie obserwuje się dynamiczny wzrost umów outsourcingowych 
(Raport Roczny 2015, s. 4), to wiele z nich kończy się niepowodzeniem. Podstawo-
wym problemem skutecznego kontraktu jest ustalenie spójnych zasad współpracy. 
Wysoka jakość tego typu relacji stanowi duże wyzwanie i determinuje poszukiwa-
nie nowych rozwiązań. W oparciu o powyższe obserwacje, za cel artykułu przyjęto 
analizę procesu problemów wdrażania outsourcingu w kontekście zarządzania pro-
jektem oraz przedstawienie narzędzia decyzyjnego wspierającego skuteczną imple-
mentację usług zewnętrznych. 

1. Outsourcing jako projekt

Outsourcing należy postrzegać jako rodzaj projektu strategicznego, którego re-
alizacja przebiega w określonych krokach. Projekt przyjmuje wiele znaczeń i „obej-
muje działalność polegającą na tworzeniu nowych obiektów, jak i modernizacji już 
istniejących” (Kisielnicki, 2011, s. 14; Wiatr, 2013, s. 4), o charakterze zmian tech-
nologicznych, organizacyjnych czy marketingowych. Zestawienie etapów imple-
mentacji outsourcingu i zarządzania projektem zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Proces implementacji outsourcingu w zestawieniu 
z etapami zarządzania projektem 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Vitasek, Ledyard, Manrodt (2011), 
s. 118; Project Management Methodology…

W wyniku nałożenia typowych faz cyklu życia projektu na fazy procesu wdra-
żania outsourcingu, obserwuje się szczególną aktywność przedsiębiorstwa na etapie 
przedwdrożeniowym outsourcingu. 

W aspekcie zarządzania projektem proces przekazania wybranych zadań biz-
nesowych innemu podmiotowi powinien być realizowany zgodnie z określonymi 
wytycznymi PMBOK Guide (Duncan, 1996). Zasady te znajdują swoje odzwiercie-
dlenie w przypadku postępowania przedmiotu macierzystego w stosunku do poten-
cjalnego dostawcy usług (rys. 2.) 
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Rysunek 2. Myślenie projektowe we wdrażaniu outsourcingu zgodnie z zasadami PMBOK 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ahn (2016); Project Management Methodology…

2. Planowanie w projekcie outsourcingowym 

Faza inicjacji przedsięwzięcia jest kluczowa w osiągnięciu zamierzonych ce-
lów i wypracowaniu obopólnych korzyści dla partnerów biznesowych. Potwierdza 
to D. Ciesielska i M.J. Radło (2014, s. 29), według których niewłaściwe przygotowa-
nie projektu outsourcingowego jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń. Planowa-
nie wymaga więc największego zaangażowania zespołu i musi być przeprowadzone 
w sposób szczegółowy i zorganizowany. Stanowi także kluczowy czynnik ustale-
nia formy i zasad współpracy, warunkowany skutecznym sposobem komunikacji 
w projekcie.

Na sposób realizacji projektu mają wpływ także czynniki związane bezpośred-
nio z organizacją, które jednocześnie determinują zasady współpracy outsourcin-
gowej. Są to między innymi styl zarządzania, struktura organizacyjna czy kultura 
korporacyjna (Świętoniowska, 2015, s. 129). Te i inne elementy towarzyszące decy-
zji o outsourcingu rodzą w konsekwencji określone problemy, których rozwiązanie 
wspierane jest działaniami zgodnymi z ogólnie przyjętymi standardami zarządzania 
projektami (tab. 1). 
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Tabela 1. Wyzwania zarządzania projektem outsourcingowym 

Dylematy Możliwe rozwiązania

Obszar i zakres wydzielenia

– konsultacje z ekspertami
– identyfi kacja potrzeb
– niski poziom złożoności potrzeb
– mapowanie procesów
– identyfi kacja procesów pomocniczych

Wybór fi rmy outsourcingowej
– analiza kosztów
– negocjacje warunków współpracy
– określenie kryteriów wyboru dostawcy

Różnice w kulturze korporacyjnej

– wzajemne poszanowanie kultur
– rozwój relacji
– przejmowanie dobrych zwyczajów
– uwrażliwienie na problemy pracowników

Komunikacja

– określenie języka komunikacji
– wskazanie sposobów komunikacji
– organizowanie spotkań
– wykorzystanie technologii komunikacyjnej
– zwięzłe przekazywanie informacji

Koszt dla organizacji – uwzględnienie kosztów ukrytych
– zmiany kursu walut

Własny i zewnętrzny zespół projektowy – ustalenie zasad reakcji personelu 
– szkolenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Vitasek, Ledyard, Manrodt (2011), s. 45, 47; 
Chou, Techatassanasoontorn, Hung (2015), s. 31–32.

3. Przyczyny nieskutecznej współpracy outsourcingowej

Wiele umów outsourcingowych kończy się zerwaniem współpracy z uwagi 
na niewłaściwe określenie własnych potrzeb oraz różnice interesów. K. Vitasek, 
M. Ledyard oraz K. Manrodt jako dwie główne przyczyny niepowodzeń projektów 
outsourcingowych podają „niejasno sprecyzowane oczekiwania i niespójne interesy 
stron podczas realizacji kontraktu” (Vitasek, Ledyard, Manrodt, 2011, s. 42–43). 
Potwierdzają to badania fi rmy Deloitte z 2014 roku, według których fi rmy korzy-
stające z outsourcingu nie są zadowolone z usług swojego partnera (między innymi 
ze względu na niskie zaangażowanie partnera w rozwój i innowacje, niski poziom 
usług, słabo wykwalifi kowany personel czy bariery komunikacyjne) (Deloitte, 2014, 
s. 12). K. Barrett oraz S. Misiaszek (2007) także zwracają uwagę na różne prio-
rytety działalności zleceniodawcy oraz outsourcera, co wpływa na postrzeganie 
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wzajemnych celów i oczekiwań. P.L. Ruby oraz K. Daekwan obserwują w swoich 
badaniach, że podczas planowania projektu outsourcingowego krytyczny moment 
stanowi wybór funkcji zleconych do wykonania przez podmiot zewnętrzny (Ruby, 
Daekwan, 2010, s. 855; Brzozowska, Starostka-Patyk, 2010, s. 4). 

Problemy wynikające z niewłaściwego przygotowania projektu dotyczą także 
przede wszystkim (Ciesielska, Radło, 2014, s. 28):

 – niewłaściwego wyboru obszaru do wydzielenia,
 – zarządzania jednocześnie kilkoma kontraktami outsourcingowymi,
 – braku wsparcia i zaangażowania kierowników przedsiębiorstwa,
 – ograniczonej wiedzy z zakresu wdrażania projektu outsourcingowego,
 – pośpiechu.

Przyczyny te znajdują swoje źródło w początkowej fazie implementacji outso-
urcingu. Ich pojawienie się świadczy o słabym przygotowaniu przedsiębiorstwa do 
nawiązania tego rodzaju współpracy (Lemańska-Majdzik, 2003, s. 297–298). 

4. Ocena potencjału współpracy outsourcingowej

Studium najczęstszych błędów i przyczyn oraz rozległa analiza literaturowa 
w zakresie zarządzania projektem, zmianą oraz relacją outsourcingową, stanowiły 
podstawę utworzenia listy kontrolnej, która obejmuje ocenę trzech kategorii, tj. zło-
żoność projektu i interakcji, gotowość klienta i gotowości dostawcy (przedstawio-
nych kolejno w tab. 2–4). 

Kategoria pierwsza ma na celu sprecyzowanie konkretnych wymagań wobec 
dostawcy usług w oparciu o analizę złożoności projektu oraz wzajemne zależno-
ści. W tej części ocenie podlega innowacyjność i charakter wydzielanego procesu, 
konieczność dysponowania zapleczem technologicznym i technicznym oraz spe-
cjalistyczną wiedzą. Kategoria gotowości nabywcy nawiązuje do formalnej oceny 
możliwości współpracy zarówno z perspektywy prawnej jak i organizacyjnej. Z ko-
lei kategoria gotowości dostawcy ma na celu zidentyfi kowanie i wybór dostawcy 
najlepiej spełniającego określone kryteria realizacji projektu.
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Tabela 2. Kryteria oceny potencjalnego projektu outsourcingowego. Część I

Waga 
kategorii

Waga 
kryteriów Kategorie Wskaźnik 

decyzyjny

35

Złożoność projektu i wzajemne zależności  

10
Obszar wydzielenia nie wiąże się z rozwojem krytycz-
nej lub strategicznej funkcji, którą należy realizować 
samodzielnie.

 

10
Nie istnieje potrzeba posiadania dostawcy o wysoce spe-
cjalistycznej wiedzy lub zastrzeżonych lub kodu domenie 
aplikacji

 

5 Projekt nie jest wysoce innowacyjny lub badawczy.  

5 Projekt nie będzie wymagał rozległych interakcji i iteracji 
dla właściwego funkcjonowania systemu dostawcy.  

5 Przygotowanie środowiska pracy dostawcy nie będzie 
trudne ani drogie.  

5 Projekt nie ma ścisłych ram czasowych.  

10 Komunikacja poprzez system nie wymaga podejmowania 
dodatkowych prac.  

5
Istnieje możliwość przygotowania transferu specjalistycz-
nych umiejętności i wiedzy w celu wsparcia własnego 
zespołu projektowego.

 

5
Członkowie zespołu będą mogli nabyć wystarczającą 
wiedzę na temat funkcji i zasobów, które mogą skutecznie 
zmienić, poprawić i rozwijać.

 

5 Biznesowe i techniczne cele projektu, ryzyko i ogranicze-
nia są dobrze znane i udokumentowane.  

5 Istnieje możliwość jasnego określenia wymagań w stosun-
ku do dostawcy,  

5
Wymagania projektu, technologii i ryzyko są dobrze znane 
i pozwalają ocenić czy szacunki i zobowiązania dostawcy 
są realne i osiągalne.

 

5 Wymagania dotyczące zakresu obsługi będą identyczne 
przez cały okres współpracy  

10 Obecne oprogramowanie oraz platformy sprzętowe będą 
prawdopodobnie identyczne w czasie współpracy.  

10
Istnieje możliwość zdefi niowania obiektywnych kryteriów 
i wskaźników stanowiących podstawę akceptacji wyników 
dostawcy.

 

100 Suma 0,0

Źródło: opracowanie własne w oparciu o zasady PMBOK, PRINCE 2 (Court, 2006), analizę pola sił 
(Wendt, 2010, s. 93), arkusz gotowości do zmiany i kwestionariusz diagnostyczny rozwoju 

organizacyjnego (Majchrzak, 2002, s. 104), arkusz diagnostyczny dotyczący obecnego funkcjonowa-
nia podmiotu (Kurtyka, Roth, 2008, s. 217), zasady zaangażowanego outsourcingu (Vitasek, Ledyard, 

Manrodt, 2011, s. 75), kryteria wyboru dostawców (Matejun, 2009, s. 291–292).



28 ZARZĄDZANIE

Tabela 3. Kryteria oceny potencjalnego projektu outsourcingowego. Część II

Waga 
kategorii

Waga 
kryteriów Kategorie Wskaźnik 

decyzyjny

45

Gotowość nabywcy  

10 Nie ma wystarczającego personelu do wykonania projektu 
w określonym czasie.  

10 Projekt stanowi okazję dla członków zespołu do uczenia 
się nowych umiejętności od pracowników dostawcy.  

10 Środowisko operacyjne będzie takie samo przez cały okres 
trwania współpracy.  

5 Dążenie do kojarzenia produktów i usług z znanym i po-
zytywnie postrzeganym dostawcą.  

10 Możliwość wydzielenia całego działu jako spółki-córki.  

10 W celu wspierania outsourcingu można liczyć na pomoc 
własnego specjalnego personelu.  

10 Zdefi niowane są procesy outsourcowania.  
5 Spełnione są warunki rozwoju.  

10 Typ projektu (rozwój, testowanie itp.) jest zgodny 
z własnymi wytycznymi.  

10 Zakres projektu jest zgodny z własnymi wytycznymi.  

10
Brak prawnych lub umownych ograniczeń dotyczących 
stosowania outsourcingu we wskazanym obszarze 
w stosunku do dostawcy zagranicznego.

 

100 Suma 0,0

Źródło: jak do tabeli 2.

Zastosowanie arkusza decyzyjnego wymaga realizacji określonych kroków. 
Krok 1.  Określenie jednakowych sum wag dla poszczególnych kategorii. W tym 

przypadku jest to liczba 100 odpowiadająca wartości 100%.
Krok 2.  Ocena wag dla poszczególnych elementów kryteriów w ramach każdej 

z trzech kategorii, która ma charakter indywidualny i wynika z potrzeb 
przedsiębiorstwa zlecającego (wagi zawarte w tabeli stanowią propozycję 
powstałą w konsultacji z dużym przedsiębiorcą). 

Krok 3.  Ocena każdego stwierdzenia w skali od 0 do 5, w jakim stopniu odnosi się 
ono do projektu. Oznaczenie 0 oznacza stwierdzenie całkowicie fałszywe, 
a 5 – stwierdzenie prawdziwe. 
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Tabela 4. Kryteria oceny potencjalnego projektu outsourcingowego. Część III

Waga 
kategorii

Waga 
kryteriów Kategorie Wskaźnik 

decyzyjny

20
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotowość dostawcy (wykorzystywana przy bardziej dokładnej ocenie 
konkretnych dostawców)  

15 Na rynku działa dostawca o doświadczeniu we wskaza-
nym obszarze wydzielenia.  

10 Na rynku działają dostawcy, którzy posiadają doświad-
czenia ze współpracy z nabywcą.  

10 Dostawca może rozpocząć projekt wcześniej niż można, 
jeśli zrobi to we własnym zakresie.  

15 Dostawca może zakończyć projekt szybciej niż własny 
zespół.  

20 Dostawca może wykonać projekt taniej niż własny 
zespół.  

15 Dostawca może wytworzyć produkt o wyższej jakości 
niż własny zespół.  

15
Projekt wymaga umiejętności technicznych lub znajomo-
ści technologii, których nie posiada własny personel, ale 
którymi dysponuje zespół dostawcy.

 

100 Suma 0,0

Źródło: jak do tabeli 2.

Przykład: 
Stwierdzenie „Wymagania dotyczące zakresu obsługi będą identyczne przez 

cały okres współpracy”. 
Jeśli klient nie przewiduje żadnych zmian w zakresie wymagań, to nadaje 

mu wartość 5. Jeśli przewiduje jakąś zmianę, nadaje mu wartość 3. Jeśli przewi-
duje, że wymogi z uwagi na charakter działalności będą się zmieniać i w związku 
z tym początkowe wymagania są bardzo niekompletne, nadaje stwierdzeniu wartość 
0 lub 1. Oznacza to, że dany obszar nie jest odpowiedni dla outsourcingu.
Krok 4.  Obliczenie łącznej punktacji dla każdego projektu na podstawie wprowa-

dzonych ocen na poziomie od 0 do 100 punktów. Im więcej punktów uzy-
ska dany projekt, tym lepiej dopasowany jest on do potrzeb i możliwości 
klienta i – tym samym – możliwy do wdrożenia. 

Przedstawione narzędzie dotyczy fazy przygotowania do outsourcingu. Uła-
twia podjęcie decyzji o wydzieleniu określonych funkcji oraz zapewnia szczegóło-



30 ZARZĄDZANIE

we określenie potrzeb i oczekiwań oraz celów planowanej współpracy, dzięki czemu 
istnieje większe prawdopodobieństwo powodzenia projektu. 

Kluczowym zadaniem prawidłowego wykorzystania arkusza jest określanie 
wag kategorii i kryteriów. Wagi powinny odzwierciedlać względne znaczenie po-
szczególnych elementów, zależne do indywidualnego charakteru i potrzeb przedsię-
biorstwa macierzystego. W celu możliwości porównania wyników różnych projek-
tów należy użyć tych samych wag dla wszystkich realizowanych wydzieleń. Stanowi 
to jednocześnie ograniczenie użyteczności narzędzia. Indywidualny charakter wag 
i ocen pozbawia narzędzia obiektywnego podejścia do zagadnienia. Duży wpływ 
na uzyskane wyniki może mieć subiektywne podejście i postrzeganie procesu wy-
dzielenia ze strony kierownictwa przedsiębiorstwa, co może nieco zakłócić proces 
precyzowania realnych oczekiwań i możliwości wdrożenia. 

Podsumowanie

Przyczyny niepowodzeń współpracy outsourcingowej mają swoje źródło głów-
nie w roszczeniowym podejściu obu stron do kontraktu. Wpływa na to zarówno spo-
sób postrzegania outsourcingu jako remedium na problemy operacyjne czy fi nanso-
we przedsiębiorstwa, jak i rozbieżność interesów. Takie podejście już na początku 
procesu nie wróży dobrze dalszej współpracy. Nieprzewidzenie konkretnych zadań, 
potrzeb i celów może być przyczyną kosztownych i czasochłonnych problemów 
w późniejszych fazach. Pomocnym może być wykorzystanie narzędzia decyzyjnego 
w formie listy kontrolnej, które uwzględnia wszelkiego rodzaju przyczyny błędów 
i niepowodzeń kontraktu. Formalne zaangażowanie, zgodne z przyjętymi zasadami 
zarządzania projektem, może pomóc w wypracowaniu korzystnych efektów dla obu 
stron w dłuższym okresie czasu i jednocześnie ograniczyć liczbę porażek wynikają-
cych z różnic w celach i oczekiwaniach partnerów biznesowych.
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 THE IMPLEMENTATION OF OUTSOURCING IN THE CONTEXT 
OF PROJECT MANAGEMENT 

Abstract

One of projects, which increase their market value and competitiveness of fi rm, is out-
sourcing. Many outsourcing contacts end in failure, whose source is mainly vaguely specifi ed 
needs and expectations of customers. Generally, many reasons for terminating the coopera-
tion refer to the initial stage. This means that the preparation stage is the key determinant 
of success in the case of using outsourcing, therefore this stage requires most attention and 
efforts on both sides of the contract. In the paper, there is considered the implementation of 
the cooperation from the point of view of project management, paying particular attention 
to its initiation. In this context, there has been presented the tool supporting the decision on 
outsourcing, whose construction is based on most frequent mistakes previously made while 
concluding the contract as well as project management standards. The aim of the paper is to 
compare the guidelines for project management and the application of outsourcing. 
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Wprowadzenie

Za wirtualny uważa się zespół składający się z dwóch lub więcej osób, które 
współpracują dla osiągnięcia wspólnego celu, ale co najmniej jedna z nich pracu-
je w innej alokacji geografi cznej, innej organizacji lub innej strefi e czasowej, zaś 
komunikacja i koordynacja współpracy odbywa się z wykorzystaniem komunika-
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cji elektronicznej (Hertel, Geister, Konradt, 2005, s. 71). Wirtualne zespoły mają 
często nietrwały charakter, ich członkowie mogą pracować jednocześnie na rzecz 
różnych grup i organizacji (Degan, Mandell, 2006, s. 9). Praca w warunkach ograni-
czonej możliwości bezpośredniego kontaktowania się stanowi wyzwanie na wszyst-
kich etapach tworzenia i zarzadzania zespołem wirtualnym. W fazie konstruowania 
zespołu szczególnym zadaniem jest dobór członków zespołu, których kompeten-
cje będą umożliwiać sprawne, efektywne funkcjonowanie online. Najprostszy mo-
del wymagań kompetencyjnych do wirtualnej współpracy obejmuje kompetencje 
merytoryczne (wiedza, kompetencje i umiejętności specjalistyczne), kompetencje 
cyfrowe (umiejętność korzystania z technologii i systemów wspierających pracę 
grupową online) i kompetencje interpersonalne (budowanie relacji i zaufania w ze-
spole) (Krawczyk-Bryłka, 2015, s. 15). W literaturze anglojęzycznej można znaleźć 
liczne źródła dotyczące opisu szczegółowych umiejętności, predyspozycji i wiedzy 
mieszącej się w poszczególnych kategoriach, ale bibliografi a polskojęzyczna w tym 
zakresie jest dość uboga. Brakuje też narzędzi do oceny predyspozycji do pracy 
w zespołach wirtualnych, co jest kłopotem osób prowadzących rekrutację do orga-
nizacji i zespołów rozproszonych. W niniejszym artykule zawarto przegląd modeli 
kompetencji koniecznych do współpracy w zespole wirtualnym. Głównym celem 
opracowania jest przygotowanie na ich podstawie modelu kompetencji członka ze-
społu wirtualnego, który może być wykorzystany do oceny lub rozwoju kandydatów 
do wirtualnej współpracy. 

1. Przegląd literatury dotyczącej kompetencji do wirtualnej współpracy

Jednym z powodów tworzenia zespołów wirtualnych jest wzmacnianie kon-
kurencyjności projektów lub organizacji poprzez korzystanie z kompetencji rozpro-
szonych geografi cznie ekspertów (Marković, Radowić-Marković, Minović, 2015, 
s. 1036). Ich wiedza, zdolności i umiejętności powinny tworzyć kapitał zespołu wir-
tualnego, który w procesie dzielenia się wiedzą buduje jego wartość i podnosi efek-
tywność. Konieczny jest więc dobór odpowiednich osób, tak by kompozycja umie-
jętności funkcjonalnych, międzykulturowych i technicznych członków zespołu słu-
żyła osiąganiu wyznaczonych celów. Konieczne jest również, by każdy z członków 
zespołu wirtualnego miał świadomość specyfi ki zdalnej współpracy i samodzielnie 
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regulował swoje zachowanie tak, by wzmacniało proefektywnościowe działania ze-
społowe (Hill, Bartol, 2016, s. 165).

Herdan i Stuss (2005), pisząc o czynnikach sukcesu organizacji wirtualnej, pro-
ponując model zzl dla zespołów rozproszonych, sugerują dobór pracowników cha-
rakteryzujących się samodzielnością, dyscypliną, zarządzaniem własnym czasem, 
otwartością, gotowością na zmiany, zaangażowaniem oraz umiejętnością współ-
zarządzania organizacją. Kisperska-Moroń (2008) uzupełnia ten pakiet o zdolność 
do kompromisów, wysoki poziom zdolności adaptacyjnych, niekonwencjonalne 
myślenie, uczenie się na własnych doświadczeniach oraz otwartość na otoczenie. 
Dynamika funkcjonowania zespołów wirtualnych powoduje, że pracownicy muszą 
doskonale radzić sobie z włączaniem do zespołu nowych członków, z jednoczesną 
pracą w wielu zespołach, rozwiązywaniem konfl iktów i indywidualnym ocenianiem 
własnych postępów. Idealny kandydat do zespołu wirtualnego powinien mieć wy-
soki poziom trzech typów inteligencji: analitycznej (zdolność planowania, rozwią-
zywania problemów, dzielenie się wiedzą i inteligencja emocjonalna), praktycznej 
(oparta na intuicji i doświadczeniach umiejętność adaptowania się do otoczenia 
i dostosowywania otoczenia do podejmowanych zadań) oraz kreatywnej (zdolność 
kreowania innowacyjnych rozwiązań, rozwiązywania zupełnie nowych problemów 
i działania w nowych warunkach) (Harvey, Novicevic, Garrison, 2004, s. 284). 

Również Ferrazzi (2014) odnosi się do inteligencji emocjonalnej i podaje, że 
powinna towarzyszyć umiejętności radzenia sobie z sytuacją chaosu, która w wirtu-
alnej współpracy jest bardzo prawdopodobna. Opolska, Karbowski i Cichocki (2009) 
defi niują wirtualną inteligencję emocjonalną (WIE) jako: „zdolność do poznawczej 
i emocjonalnej adaptacji do warunków międzyludzkiej współpracy w środowisku 
sieci”. Autorzy podają osobowościowe korelaty WIE, którymi są tolerancja niepew-
ności, wewnątrzsterowność, wewnętrzna motywacja oraz nastawienie na kooperację 
i ufanie innym. WIE ma też związek ze stylami poznawczymi człowieka według 
Stenberga: stylem globalnym (radzenie sobie z brakiem danych, twórcze uzupełnia-
nie ich), inklinacją liberalną (kreatywne modyfi kowanie otoczenia i poszukiwanie 
nowości) oraz zakresem zewnętrznym (otwartość na wymianę informacji i budo-
wanie zaufania). Nieco inny pogląd prezentują Liu, Maqjuka i Lee (2009), którzy 
wykazali wyższe zaangażowanie członków, którzy charakteryzowali się lokalnym 
stylem poznawczym, czyli nastawionym na przetwarzanie wielu szczegółów, kon-
centrację na dostępnych danych. Komunikacja z wykorzystaniem technologii infor-
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macyjnej, szczególnie komunikacja tekstowa, sprzyja przesyłaniu i analizowaniu 
informacji, zwiększa znaczenie informacji wobec ograniczonego kontekstu społecz-
nego relacji. Z drugiej strony Liu i in. potwierdzili efektywność poznawczego za-
kresu zewnętrznego dla budowania zaufania i podali go jako pożądany u członków 
zespołu wirtualnego.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w komunikacji zespołów wirtualnych 
skutkuje określonymi wymaganiami. Aby technologia służyła efektywności zespołu, 
jego członkowie muszą udzielać sobie natychmiastowych informacji zwrotnych, sta-
rannie dobierając jednocześnie technologie do zadań (Tannenbaum, Mathieu, Salas, 
Cohen, 2012, s. 11). 

Dagan i Mandell (2006) podkreślają, że wirtualna, samodzielna praca każ-
dej z osób musi być jednocześnie silnie współzależna od pozostałych specjalistów 
w zespole, co rodzi sytuację konfl iktu wewnętrznego roli: „ja” a „my” jako zespół. 
Konfl ikt dotyczyć też może równowagi życia zawodowego i osobistego, który w wa-
runkach różnorodności stref czasowych jest typowym problemem (Tannenbaum 
i in., 2012, s. 11). Umiejętność radzenia sobie z tymi konfl iktami oraz wielozada-
niowość to kompetencje uzupełniające wizerunek pracownika zespołu wirtualnego.

Urquhart (2009) wymienia jako kluczowe dla efektywnego wirtualnego współ-
działania osobiste kompetencje: autonomię w działaniu, elastyczność, otwartość na 
różnorodność, zdolność zaufania, łatwość posługiwania się komputerem i umiejęt-
ność zarządzania własnym czasem. Autor przytacza też, na podstawie analizy wcze-
śniejszych źródeł, uzupełniające wymagania wobec członków zespołu wirtualnego: 
umiejętność aktywnego słuchania, wykazywanie inicjatywy, zdolność komunikacji 
pisemnej i udzielania informacji zwrotnej, otwartość na inne punkty widzenia, po-
zytywne nastawienie, automotywowanie się i praca bez nadzoru, szacunek wobec 
innych, zarządzanie pracą w czasie, zdolność do kompromisów. 

Według Markovića i in. (2015, s. 1037), eksperci zaangażowani w wirtualną 
współpracę powinni wyróżniać się w zakresie pięciu obszarów kompetencji: 

 – wiedzy merytorycznej, 
 – funkcjonalnej elastyczności czyli gotowości do reagowania na pojawiające 

się wyzwania dzięki zdolności szybkiej absorbcji nowej wiedzy, 
 – zdolności kreowania i zarządzania innowacjami,
 – wysokiej mobilizacji do wykorzystania kapitału ludzkiego i 
 – orientacji międzynarodowej.
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Hilarowicz i Pollak (2010) piszą o znaczeniu otwartości na różnorodność 
i kompetencji związanych z dzieleniem się wiedzą pomiędzy członkami zespołu. 
Autorki, wśród czynników określających specyfi kę pracy w wirtualnych zespołach, 
wskazują „formowanie się szczególnego typu osobowości uczestników zespołu – 
określanego jako osobowość nowoczesna lub innowacyjna”. Obejmuje ona talent, 
konsekwencję, koncentrację na teraźniejszości, docenianie różnorodnych poglądów, 
zaangażowanie poprzez udział w planowaniu i organizowaniu działań, otwartość na 
innowacje i zmianę, przedsiębiorczość i zaufanie we współpracy.

Zaangażowanie członków zespołu wirtualnego ma szczególne znaczenie w kon-
tekście wdrażania zasad rekomendowanych w zarządzaniu zespołem wirtualnym: 
empowermentu czy współzarządzania (Hoegl, Muethel, 2016, s. 8). Wymagają one 
silnej identyfi kacji z celami zespołu, aktywności w budowaniu relacji i postrzegania 
wykonywanej pracy w szerszym kontekście przez wszystkich współpracujących on-
line. Muszą więc oni być aktywni oraz posiadać kompetencje specjalistyczne i me-
nedżerskie, pozwalające na takie strategiczne podejście do projektu.

Model kompetencji Hertela i in. (2005) zaprezentowany na rysunku 1, zakłada, 
że oprócz kompetencji potrzebnych do współpracy w zespole tradycyjnym (wie-
dzy eksperckiej, zdolności poznawczych, sumienności, ekstrawersji, stabilności 
emocjonalnej), zespół wirtualny wymaga szczególnych predyspozycji. Należą do 
nich zarówno umiejętności: wysoki poziom zaawansowania w użytkowaniu tech-
nologii, jak i cechy osobowości: samodzielność, interpersonalna i międzykulturowa 
wrażliwość, gotowość do zaufania, rzetelność, samozarządzanie. Propozycja mo-
delu kompetencji Blackburna, Fursta i Rosen (2003) uzupełnia tę listę o ambicję 
samodzielnego rozwijania się, świadomość, że w warunkach wirtualnego kontaktu 
zaufanie opiera się na zachowaniach związanych z responsywnością, współzależno-
ścią i zaangażowaniem oraz proaktywność, czyli dobór odpowiednich działań, po-
szukiwanie i selekcję informacji, pokonywanie barier związanych z geografi cznym 
i czasowym dystansem, zarzadzanie czasem.
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Rysunek 1. Model kompetencji do wirtualnej współpracy (według Hertela)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hertel, Geister, Konradt (2005), s. 69–95.

Proaktywność informacyjną, dotyczącą motywacji i umiejętności odpowiedniego 
kodowania informacji, przetwarzania ich, uaktualniania i dostarczania innym członkom 
zespołu wskazuje się jako szczególnie istotną z punktu widzenia dzielenia się wiedzą 
w zespołach wirtualnych (Pathak, 2015, s. 26; Killingsworth, Xue, Liu, 2016, s. 285).

Jeszcze obszerniejszą listę kryteriów oceny predyspozycji do wirtualnej współ-
pracy proponują DuFrrene i Lehman (2012), dodając elastyczność i łatwość ada-
ptacji, umiejętność godzenia interesów organizacji z celami zespołu, umiejętność 
aktywnego słuchania, entuzjazm, cierpliwość i empatię.

W Elementarzu Telepracy (Grucza, Klekowski, Mittelstaedt, Pyda, Zakrzew-
ska, 2012, s. 22) jako kluczowe kompetencje członków zespołów wirtualnych, obok 
wyżej podanych, wymienia się wiedzę i umiejętności z zakresu pracy i zarządzania 
projektem. Ze względu na fakt, że zespoły wirtualne zwykle uczestniczą w realizacji 
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konkretnych projektów, rekomendacje te rozwija Poradnik zarządzania projektami 
(Virtual Teams, 2010), który identyfi kuje siedem głównych czynników decydują-
cych o efektywności wirtualnej współpracy, w tym skład zespołu, którego członko-
wie powinni znać techniki zarzadzania projektami.

2. Model kompetencji członka zespołu wirtualnego

Przedstawiony powyżej przegląd opracowań dotyczących wymagań, jakie 
muszą spełnić osoby powoływane do zespołów wirtualnych, umożliwia ich kla-
syfi kację na pięć grup. Zaprezentowano je na rysunku 2. Po pierwsze są to kom-
petencje merytoryczne, związane z wiedzą i umiejętnościami z dyscypliny, której 
dotyczy realizowany online projekt. Uzupełniają je kompetencje z zakresu pracy 
i zarządzania projektem, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność oceny 
poziomu własnych kompetencji merytorycznych oraz kompetencje menedżerskie, 
wymagane w procesach empowermentu. Ważną grupę stanowią kompetencje zwią-
zane z organizacją pracy własnej, wśród nich samodyscyplina, zarzadzanie czasem, 
konsekwencja, umiejętność pracy w wielu zespołach i nad wieloma zagadnienia-
mi, umiejętność działania w zmieniających się warunkach oraz wysoka motywacja 
wewnętrzna. Grupa trzecia obejmuje kompetencje związane z budowaniem relacji 
i pracą zespołową, nazywane wirtualnymi kompetencjami społecznymi (Wojtasz-
czyk, 2013; Lenard, 2009). Są to umiejętność budowania zaufania, zarządzania 
konfl iktem, komunikacji, udzielania i odbierania informacji zwrotnej oraz kompe-
tencje międzykulturowe. Czwarta kategoria odnosi się do zdolności poznawczych 
pracownika zespołu wirtualnego, wśród których są gotowość na zmiany, zdolności 
adaptacyjne, kreatywność, postrzeganie zadań zarówno na poziomie szczegółów, jak 
i strategicznym, oraz inicjatywa i zdolność poszukiwania informacji. Ostatnia grupa 
to kompetencje cyfrowe, czyli sprawne korzystanie z technologii informacyjnych, 
znajomość technologii wspierających pracę zespołową, umiejętność doboru techno-
logii do zadania i potrzeb komunikacyjnych zespołu, otwartość na uczenie się no-
wych rozwiązań technicznych oraz zdolność przezwyciężania barier wynikających 
z korzystania z komunikacji online.

Oczywiście proponowana klasyfi kacja, opierająca się na zróżnicowaniu funk-
cji realizowanych przez członków zespołu wirtualnego, nie jest jedyną możliwą. 
Wśród wymienionych kompetencji można znaleźć zarówno cechy osobowościowe, 
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elementy stylu działania czy też postaw. Możliwe jest też pogrupowanie powyższe-
go zestawu kompetencji na wiedzę, zdolności i umiejętności. Niezależnie jednak od 
przyjętych kryteriów, powyższe zestawienie wydaje się być rzetelną podstawą do 
opracowania profi lu kwalifi kacyjnego kompetencji (Kawka, Listawn, 2010, s. 113) 
do wykorzystania w rekrutacji osób do wirtualnej współpracy.

Rysunek 2. Model kompetencji członka zespołu wirtualnego

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Zespoły wirtualne coraz częściej zastępowane są przez tradycyjne, szczególnie 
gdy realizowany projekt wymaga udziału specjalistów, których kompetencje me-
rytoryczne są wyjątkowe, ale rozproszone. Aby możliwe było wykorzystanie po-
tencjału tak dobranych ekspertów, konieczne jest, by reprezentowali oni również 
cały pakiet wirtualnych kompetencji społecznych, charakteryzowali się określonym 
sposobem pracy i przetwarzania informacji oraz sprawnie wykorzystywali nowo-
czesne technologie. Weryfi kacja tych kompetencji powinna odbywać się na etapie 
rekrutacji do zespołu, by profesjonalnie skomponować jego skład i zdiagnozować 
luki kompetencyjne, które należy uwzględnić projektując programy szkoleniowe dla 
nowo budowanych zespołów.

Jednym z istotnych zadań wydaje się opracowanie polskojęzycznej wer-
sji Inwentarza Kompetencji do Wirtualnej Współpracy, który w swej konstrukcji 
uwzględnia kluczową wiedzę, zdolności i umiejętności skutkujące efektywnością 
zespołu wirtualnego: wytrwałość, otwartość i zdolność uczenia się, kreatywność, 
niezależność, gotowość do interpersonalnego zaufania i inteligencję międzykulturo-
wą (Hertel, Konradt, Voss, 2006, s. 477–504). Walidacja narzędzia w polskojęzycz-
nej wersji i ewentualne jego rozbudowanie pozwoliłyby na przygotowanie profesjo-
nalnego instrumentu selekcji członków zespołów wirtualnych.

Wykorzystanie opracowanego modelu kompetencji nie ogranicza się jednak 
jedynie do rekrutacji. Może on służyć ocenie i przygotowaniu programów rozwoju 
kompetencji dla funkcjonujących obecnie zespołów wirtualnych.
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VIRTUAL TEAM MEMBERS’ COMPETENCIES

Abstract

Article concerns the subject of virtual collaboration that requires the team leaders and 
team members the specifi c competencies. There are competencies understood as knowledge, 
abilities and skills pointed that are needed for effective virtual teamwork and creating team 
climate based on trust. Article consists of literature review and recommendations referring to 



44 ZARZĄDZANIE

future research. The fi nal result of the article is the virtual team member competencies model. 
It can be used in virtual team stuffi ng as the ideal candidate profi le. 

Keywords: teamwork, virtual teams, virtual social competencies, digital competencies
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Organizacje coraz częściej sięgają po rozwiązania, które pozwalają im na wchodzenie 
w interakcje ze społecznościami wirtualnymi. Jednym z nich jest crowdsourcing, czyli sposób 
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wymagającym eksploracji. Literatura w tym zakresie jest fragmentaryczna i rozproszona. Ce-
lem artykułu będzie próba identyfi kacji wewnętrznych uwarunkowań crowdsourcingu. Arty-
kuł powstał na podstawie przeglądu literatury. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 
czynniki obejmują trzy poziomy: procesu, pracownika oraz organizacji.
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Wprowadzenie

Crowdsourcing, jako obiekt badań w naukach o zarządzaniu, stanowi swoiste 
novum. Wprawdzie pojawia się coraz więcej publikacji na jego temat, jednakże 
większość z nich nadal ma charakter teoretyczny. Dla zwolenników stał się swo-
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istym panaceum na wszystkie bolączki i problemy organizacji i sposobem na pozy-
skiwanie wartościowej wiedzy.

Sam proces crowdsourcingu warunkuje wiele czynników, które decydują o suk-
cesie bądź porażce przedsięwzięcia crowdsourcingowego oraz uzyskaniu z niego 
korzyści (Shengfeng, der Velde, Chatzakis, McStea, Smith, 2016). A zatem są to te 
siły, które mogą sprzyjać intensyfi kowaniu procesu crowdsourcingu, ale także i te, 
które ograniczają ten proces i jego rezultaty. Ze względu na rozproszenie doniesień 
literaturowych w tym zakresie, niniejszy artykuł ma charakter porządkujący. Może 
także stanowić przyczynek do dalszych badań, w szczególności empirycznych nad 
uwarunkowaniami crowdsourcingu.

Celem artykułu będzie próba identyfi kacji wewnętrznych uwarunkowań crowd-
sourcingu. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej zaprezentowano pojęcie 
i istotę crowdsourcingu. Część druga poświęcona jest wewnętrznym uwarunkowa-
niom crowdsourcingu. Artykuł powstał na podstawie przeglądu literatury.

1. Pojęcie i istota crowdsourcingu

Istnieje w literaturze wiele wyjaśnień i defi nicji pojęcia „crowdsourcing”. Po-
mimo licznych defi nicji, większość autorów powołuje się na defi nicję J. Howe’a, 
który jako pierwszy użył tego pojęcia. Autor zdefi niował crowdsourcing jako „akt 
w działalność fi rmy lub instytucji, polegający na wydzieleniu pewnych funkcji, wy-
konywanych tradycyjnie przez pracowników, i ich outsourcing do bliżej niezdefi -
niowanej, zazwyczaj dużej grupy osób, w formie otwartego zaproszenia, co może 
przybierać postać produkcji partnerskiej, gdy praca wykonywana jest wspólnie 
przez grupę ludzi, lub być podejmowany indywidualnie” (Howe, 2006). Najprościej 
mówiąc, o crowdsourcingu możemy mówić w sytuacji, gdy organizacja chce przekazać 
innym zadanie do wykonania w ręce społeczności wirtualnej, a ta wykonuje je w sposób 
dobrowolny (Gassmann, 2012), natomiast wyniki tej pracy są korzystne dla obydwu 
stron (tab. 1). 
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Tabela 1. Wybrane defi nicje crowdsourcingu

Data Autor/autorzy Defi nicja
1 2 3

2011 Alonso, Lease outsourcing zadań do dużej grupy osób, zamiast przypisywania tych 
zadań pracownikom lub wykonawcom w domu

2011 Bederson, Quinn Ludzie wykonują zadania internetowe kierowane przez organizacje
2013 Brabham sposób rozwiązywania problemów, jak i model produkcji, w którym, 

w celu osiągnięcia charakterystycznych dla organizacji celów, wykorzy-
stywana jest zbiorowa inteligencja społeczności internetowych

2010 Buecheler i in. szczególny przypadek zbiorowej inteligencji
2010 Burger-Helmchen, 

Penin
sposób, w którym organizacja uzyskuje dostęp do wiedzy zewnętrznej

2008 Chanal, 
Caron-Fasan

otwarcie procesu innowacji w organizacji w celu integracji za pośred-
nictwem sieci kompetencji 

2009 DiPalantino, 
Vojnovic

metody przy wykorzystaniu otwartego zaproszenia zachęcania społecz-
ności do rozwiązywania zadań

2011 Doan i in. Metoda ogólnego przeznaczenia rozwiązywania problemów
2011 Grier sposób wykorzystywania Internetu do zatrudniania dużej rozproszonej 

liczby pracowników 
2010 Heer, Bostok stosunkowo nowe zjawisko, w którym pracownicy internetowi wykonu-

ją jedno lub więcej mikrozadań, często za mikropłatność rzędu od 0,01 
do 0,10 USD za zadania

2011 Heymann, 
Garcia-Molina

uzyskanie jednego lub więcej użytkowników Internetu do zdalnego 
wykonywania pracy 

2008 Howe akt w działalności fi rmy lub instytucji, polegający na wydzieleniu 
pewnych funkcji wykonywanych tradycyjnie przez pracowników, i ich 
outsourcing do bliżej niezdefi niowanej, zazwyczaj dużej grupy osób, 
w formie otwartego zaproszenia; może przybrać postać produkcji part-
nerskiej (gdy praca wykonywana jest wspólnie przez grupę ludzi) lub 
być podejmowany indywidualnie 

2008 Kleeman i in. forma integracji użytkowników lub konsumentów w procesy wewnętrz-
ne tworzenia wartości. Istotą crowdsourcingu jest zamierzona mobili-
zacja z przeznaczeniem komercyjnej eksploracji twórczych pomysłów 
i innej formy pracy wykonywanej przez konsumenta

2010 La Vecchia, 
Cisternino

narzędzia do rozwiązywania problemów w organizacji 

2010 Ling nowy model biznesowy innowacji przez Internet
2010 Mazzola, Distefano celowa mobilizacja przez Web 2.0, kreacja innowacyjnych pomysłów, 

bodźców do rozwiązywania problemów, gdzie dobrowolnie zgłaszający 
się użytkownicy są uwzględniani przez organizację w procesie rozwią-
zywania wewnętrznych problemów

2010 Oliveira i in. zlecanie tłumowi zadań tworzenia aktywów intelektualnych, często 
wspólnie w celu łatwiejszego dostępu do koniecznego wachlarza umie-
jętności i doświadczenia

2009 Poetz, Schreier outsourcing fazy generowania pomysłów na potencjalnie duże i niezna-
ne grupy ludzi w formie otwartego zaproszenia
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1 2 3

2006 Reichwald, Piller tworzenie interaktywne wartości: współpraca między organizacją 
a użytkownikami w rozwoju nowego produktu

2009 Vukovic nowy rozpowszechniony w Internecie model produkcyjny, w którym 
ludzie współpracują, aby ukończyć zadanie

2009 Whitla proces outsourcingu działalności organizacji do społeczności wirtualnej; 
proces organizowania pracy, w którym organizacja oferuje zapłatę za 
realizację zadań przez członków tłumu

2008 Yang i in. wykorzystanie społeczności wirtualnej do przekazywania zadań

Źródło: opracowanie własne.

Na crowdsourcing składają się trzy elementy: tłum, inicjator oraz proces. Po 
pierwsze tłum. Podstawowym budulcem crowdsourcingu jest mądrość tłumu (Su-
rowiecki, 2004) oraz korzystanie z pomysłów, zasobów, kompetencji ludzi, którzy 
są zainteresowani rozwiązywaniem problemów czy tworzeniem nowych produktów 
(Burger-Helmchen, Penin, 2010). Po drugie, inicjator. Inicjatorem przedsięwzięć 
crowdsourcingowych może być osoba, grupa ludzi, organizacja komercyjna, poza-
rządowa czy jednostka samorządu terytorialnego. Ważna jest tutaj inicjatywa, ale 
i zaplecze fi nansowe, bowiem wymagane jest przeprowadzenie akcji crowdsourcin-
gowej. W zamian za wiedzę społeczności wirtualnej, gotowe rozwiązania jakiegoś 
problemu, pomysły na nowe produkty i usługi – przewidziane są dla najlepszych 
uczestników gratyfi kacje fi nansowe lub rzeczowe. Po trzecie, proces. Znaczenia na-
biera tutaj Internet oraz otwarta współpraca ze społecznością wirtualną nad rozwią-
zaniem jakiegoś problemu (Prpić, Shukla, Kietzmann, McCarthy, 2015).

2. Endogeniczne uwarunkowania crowdsourcingu 

Dotychczasowe badania nad crowdsourcingiem w większości koncentrowały 
się wokół barier wdrażania crowdsourcingu, wykorzystania inteligencji zbiorowości 
(Brabham, 2009; Chen, 2016), potencjału crowdsourcingu (Oomen, Aroyo, 2011), 
otwartych innowacji (Seltzer, Mahmoudi, 2012), wyzwań i szans w kontekście za-
angażowania obywateli (Stiver i in., 2014), negatywnego wpływu crowdsourcingu 
na implementację pomysłów (Bayus, 2012), potencjału organizacji do generowa-
nia pomysłów (Basto, Flavin, Patino, 2010), motywacji do korzystania z wiedzy 
społeczności wirtualnej (Dunn, Hedges, 2012; Budhathoki, Haythornthwaite, 2012), 
partycypacji obywateli (Lӧnn, Uppstrӧm, 2013), trendów konsumenckich (Sinha, 
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2008). Dostrzega się zatem rozproszenie i fragmentaryczność wiedzy dotyczącej 
wewnętrznych uwarunkowań crowdsourcingu, a zatem informacji o potencjale or-
ganizacji i jej członków.

Na podstawie literatury, a przede wszystkim na modelu dojrzałości crowdsour-
cingu (model of crowdsourcing maturity) autorstwa C. Durango i V. Gil Vera, doko-
nano podziału zidentyfi kowanych warunków crowdsourcingu. Obejmuje on warun-
ki z uwzględnieniem poziomu organizacji, pracownika oraz procesu (tab. 2). 

Zaproponowane pogrupowanie czynników crowdsourcingu nawiązuje do re-
komendacji zawartych w literaturze przedmiotu, a więc konieczność prowadzenia 
badań nad crowdsourcingiem symultanicznie, tj. z uwzględnieniem trzech pozio-
mów: organizacyjnego, indywidualnego (pracownicy organizacji) oraz technicznego 
(Louis, 2013; Ye, Kankanhalli, 2015). Co więcej ,nie należy traktować ich rozdziel-
nie. Zdaniem autorki, ich holistyczne ujęcie może przyczynić się do minimalizowa-
nia potencjalnych zagrożeń pociągających za sobą pozyskanie bezwartościowej wie-
dzy ze społeczności wirtualnej czy poprawy motywacji pracowników do korzystania 
z rozwiązań crowdsourcingowych.

Spośród wyodrębnionych warunków do realizacji crowdsourcingu do najczę-
ściej wymienianych należy zaufanie. Oprócz sposobu na pozyskiwanie pomysłów, 
zbierania opinii czy pozyskiwania wiedzy wskazuje się również na kwestię moty-
wacji organizacji i jej pracowników do sięgania po to rozwiązanie. Większość pu-
blikacji koncentruje się na aspekcie wpływu indywidualnej motywacji pracowników 
(Archak, 2010; Hutter i in., 2011) na realizację działań crowdsourcingowych. Co 
więcej, nowe rozwiązania nie zostaną przyjęte, jeśli pracownicy nie dostrzegą wyni-
kających z nich korzyści (Simula, Vuori, 2012; Louis, 2013). Wewnętrzna motywa-
cja pracowników może stymulować wykorzystywanie wiedzy pochodzącej z tłumu 
(Hoosain, 2012). Bezpośredni wpływ na crowdsourcing mają również menedżero-
wie. Proaktywne przywództwo uznawane jest za warunek niezbędny rozpoczęcia 
wszelkich działań inicjujących crowdsourcing (Erickson, 2012; Louis, 2013).
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Tabela 2. Wewnętrzne uwarunkowania crowdsourcingu

Poziom Czynnik Referencje
1 2 3

Proces

łatwość w obsłudze platformy 
crowdsourcingowej

Afuah, Tucci, 2012
Alonso, 2013
Burger-Helmchen, Pénin, 2010
Feller i in., 2012
Kittur i in., 2013
Lloret, Plaza, Aker, 2012
Pisano, Verganti, 2008
Seltzer, Mahmoudi, 2013
Tajedin, Nevo, 2013
Zogaj i in., 2014

posiadanie platform crowdsourcingowych

Sharma, 2010
Shengfeng, der Velde, Chatzakis, McStea, 
Smith, 2016
Zhao, Zhu, 2012

integracja platform crowdsourcingowych 
z istniejącymi w organizacji procesami 
biznesowymi

Curran, Feeney, Schaler, Lewis, 2009
Djelassi, Decoopman, 2013
Kittur i in., 2013
Maiolini, Naggi, 2011
Sakamoto i in., 2011
Sharma, 2010
Vukovic, Laredo, Rajagopal, 2010

platforma crowdsourcingowa zapewnia-
jąca ochronę własności intelektualnej

Burger-Helmchen, Pénin, 2010
Erickson, Trauth, 2013
Muntés-Mulero i in., 2013
Pedersen, Kocsis, Tripathi, Tarrell, Weera-
koon, Tahmasbi, Xiong, Deng, Oh, Vreede, 
2013
Evans, Gao, Mahdikhah, Messaadia, Baudry, 
2016
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1 2 3

Pracownik

otwartość na zmiany Erickson, Trauth, Patrick, 2012
akceptacja pomysłów generowanych 
przez tłum Erickson, Trauth, Patrick, 2012

zaangażowanie pracowników Sharma, 2010
czas do korzystania z platform i wyko-
rzystywania ich do zarządzania Erickson, Trauth, Patrick, 2012

sprawna komunikacja Westhoff, 2009

liczba pracowników
Afuah, Tucci, 2012
Lu i in., 2013
Maiolini, Naggi, 2011

wiedza i umiejętności 
Afuah, Tucci, 2012
Lu i in., 2013

Organizacja

kultura organizacyjna Shengfeng, der Velde, Chatzakis, McStea, 
Smith, 2016

zaufanie

Sharma, 2010
Zhao, Zhu, 2012
Pedersen, Kocsis, Tripathi, Tarrell, Weera-
koon, Tahmasbi, Xiong, Deng, Oh, Vreede, 
2013
Shengfeng, der Velde, Chatzakis, McStea, 
Smith, 2016

potencjał technologiczny Shengfeng, der Velde, Chatzakis, McStea, 
Smith, 2016

korzyści ekonomiczne Pisano, Teece, 2007

budżet 

Maiolini, Naggi, 2011
O’Neill, Roy, Grasso, Martin, 2013 
Schenk, Guittard, 2011
Zhang, Zhang, 2011

struktura organizacyjna Erickson, Trauth, Patrick, 2012
procesy organizacyjne Erickson, Trauth, Patrick, 2012
proaktywne przywództwo Erickson, Trauth, Patrick, 2012
alokacja zasobów Westhoff, 2009

Erickson, Trauth, Patrick, 2012
realistyczne oczekiwania Westhoff, 2009
uwarunkowania prawne Westhoff, 2009
klimat organizacyjny Buettner, 2015
mechanizmy koordynacji Buettner, 2015

wizja
Sharma, 2010
Buettner, 2015

strategia
Sharma, 2010
Zhao, Zhu, 2012

relacje z otoczeniem Zhao, Zhu, 2012

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań literaturowych dotyczących we-
wnętrznych uwarunkowań crowdsourcingu w organizacjach wyciągnięto kilka 
wniosków:

1. Realizacja założeń crowdsourcingu i uzyskiwanie z niego korzyści dla orga-
nizacji wymaga podtrzymywania i tworzenia sprzyjających warunków or-
ganizacyjnych. Należą do nich m.in. zaufanie, kultura organizacyjna, otwar-
tość na zmiany, struktura organizacyjna, sprawna komunikacja, proaktywne 
przywództwo, zaangażowanie pracowników.

2. Na potrzeby dalszych badań zidentyfi kowane w literaturze warunki we-
wnętrzne pogrupowano zgodnie z rekomendacjami zawartymi w literatu-
rze przedmiotu, z uwzględnieniem poziomu organizacji, pracownika oraz 
technologii. Takie pogrupowanie może przyczynić się do minimalizowania 
potencjalnych zagrożeń wynikających z ograniczeń, jakie niesie ze sobą po-
wierzenie zadań do realizacji nieznanej, wirtualnej grupie odbiorców.

3. Uzyskane ustalenia wpisują się w ustalenia zawarte w literaturze – uwarun-
kowania wewnętrzne mogą ogrywać ważną rolę w realizacji udanych pro-
jektów crowdsourcingowych (Zhao, Zhu, 2014). Crowdsourcing powinien 
być działaniem świadomym i traktowanym jako prowadzące do określo-
nych, obserwowalnych i wymiernych efektów, wyrażonych korzyściami dla 
organizacji i jej pracowników. Tym samym, crowdsourcing powinien stać 
się elementem całego systemu zarządzania organizacją i tak też powinien 
być rozpatrywany.
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ENDOGENIC DETERMINANTS OF CROWDSOURCING 

Abstract

More and more often organisations reach for solutions which enable them entering into 
interactions with virtual communities. One of them is crowdsourcing, which is a means of 
solving problems using collective intelligence of the Internet communities. This, however, 
requires from the organisation knowledge of the factors that condition obtaining of benefi ts 
from crowdsourcing and foster intensifi cation of the process alone and its results. Identifying 
of the internal factors of crowdsourcing seems to be an interesting subject, which requires 
exploration. The literature related to this subject is fragmentary and dispersed. The aim of 
the article is attempting to identify the internal conditions of crowdsourcing. The article was 
written based on a literature review. The results of the conducted research indicate that the 
factors include three levels: process, employee, and organisation.

Keywords: crowdsourcing, endogenic determinants
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w otoczeniu. Dynamika tych zmian jest wysoka, co wiąże się z występowaniem 
zmian nieciągłych. Nie dotyczy to zresztą tylko zmian zachodzących w obszarze 
technologicznym, związanych ze skokowym rozwojem mediów społecznościowych 
i nowymi aplikacjami dla użytkowników indywidualnych, w tym tych dedykowanych 
na urządzenia mobilne. Akurat zmiany w otoczeniu technologicznym nie dotykają 
w równym stopniu wszystkich podmiotów gospodarczych, ale odczuwają je przede 
wszystkim podmioty z branż tzw. nowych technologii. Zmiany nieciągłe zachodzą 
jednak również w takich obszarach, jak otoczenie prawne i polityczne (np. Brexit, 
niepewne losy CETA, izolacjonizm Rosji, zapowiadane nowe konstrukcje podatko-
we w Polsce), co jest powszechnie odczuwalne i wiąże się z szerzej zakrojonymi 
procesami zachodzącymi w obszarze społeczno-kulturowym, a zwłaszcza obserwo-
wanym zwrotem w stronę wartości konserwatywnych i nacjonalistycznych zarówno 
w Europie, jak i USA.

W niepewnym otoczeniu szczególnej wagi nabierają te wszystkie strategie, metody 
i techniki zarządzania, które pozwalają organizacjom nie tylko przetrwać, ale również 
przewidywać zmiany zachodzące w otoczeniu i odpowiednio się do nich dostosować. 
Nie ulega wątpliwości, że teoria ekonomii dostrzega znaczenie tych problemów już od 
dłuższego czasu, o czym świadczy chociażby to, że już w latach 30. XX wieku stawiano 
tezę, że przewaga konkurencyjna jest oparta na innowacjach i kreatywnej destrukcji 
istniejących zasobów (Schumpeter, 1934). Tym niemniej, to właśnie koncepcja dyna-
micznych zdolności organizacji (DZO albo ang. dynamic capabilities) uczyniła głów-
nym przedmiotem swojego zainteresowania zmiany zachodzące w organizacji i w jej 
otoczeniu. Koncepcja ta podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: jakie narzędzia należy 
wypracować w organizacji, aby ta zestandaryzowała, usystematyzowała zmiany, w tym 
te nieciągłe, które są z natury obarczone dużą dozą niepewności czy nawet chaosu, a za-
tem niezbyt poddają się wszelkiej standaryzacji. DZO uzyskały bardzo duży rozgłos 
w środowisku akademickim, co widoczne jest w międzynarodowych bazach bibliogra-
fi cznych (np. ponad 26 tys. cytowań dla samego artykułu Teece, Pisano, Shuen, 19971), 
a także, do pewnego stopnia, w rosnącym zainteresowaniu tą koncepcją wśród polskich 
naukowców (Bratnicki, Olszak, Kisielnicki, 2014; Stawasz, 2015; Strużyna, 2012).

Od końca lat 90. ubiegłego stulecia, czyli od czasu, gdy koncepcja ta pojawiła się 
w obiegu akademickim, minęły już prawie dwie dekady, co pozwala spojrzeć na DZO 
z pewnym dystansem, w duchu konstruktywnie-krytycznym. W związku z powyż-

1 Dokładnie 26 271 cytowań na podstawie danych z bazy Googlescholar z 19 listopada 2016 r.
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szym, celem tego artykułu jest określenie specyfi cznych cech i tendencji rozwojowych 
DZO, a także określenie mankamentów, które ograniczają jej wartość eksploatacyjną 
i utrudniają dalszy rozwój. Cel ten zostanie osiągnięty w kilku krokach. Po pierw-
sze, zdefi niowane zostaną dynamiczne zdolności organizacji oraz różnice pomiędzy 
tzw. zasobową koncepcją organizacji a koncepcją DZO. Po drugie, wskazany zosta-
nie kierunek stopniowego przyrostu wiedzy empirycznej w obszarze DZO. Po trzecie, 
omówione zostaną podstawowe zarzuty formułowane wobec DZO. W ostatniej części 
artykułu podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy zarzuty stawiane wobec 
DZO podważają naukową wartość wyłaniającej się koncepcji. 

1. DZO – cechy specyfi czne

Korzeni koncepcji DZO można doszukiwać się różnych obszarach teorii zarzą-
dzania, a zwłaszcza w tzw. behawioralnej szkole zarządzania (Cyert, March, 1963), 
która podkreślała złożoność wprowadzania wszelkich zmian w organizacji oraz pod-
ległość przeszłym doświadczeniom oraz ewolucyjnej szkole zarządzania (Nelson, 
Winter, 1982), która wprowadziła pojęcie rutyn organizacji i konieczność ich rozwi-
jania. Tyn niemniej, największy wpływ na powstanie i rozwój koncepcji DZO miała 
tzw. zasobowa teoria przewagi konkurencyjnej albo resource-based view – RBV 
(Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). Ta ostatnia zakłada, że źródłem trwałej przewagi 
konkurencyjnej jest zbieranie i posiadanie zasobów o specyfi cznych cechach, takich 
jak cenność, rzadkość i niepełna zastępowalność. DZO oparte są na tym samym 
założeniu, jednak w mniejszym stopniu koncentrują się na samym zbieraniu strate-
gicznych zasobów i ich wykorzystywaniu, a w większym – na tym, w jaki sposób 
zasoby takie można modyfi kować. Można zatem przyjąć, że koncepcja DZO jest 
swoistą odpowiedzią na dość statyczny charakter zasobowej teorii.

Chociaż sam termin dynamiczne zdolności (dynamic capabilities) został wy-
myślony przez Teece’a i Pisano (1994), można przyjąć, że na to, jak dziś w litera-
turze przedmiotu postrzega się i bada dynamiczne zdolności, największy wpływ 
wywarły prace dwóch zespołów badaczy z przełomu wieków, tj. Teece’a i in. (1997) 
oraz Eisenhardt i Martina (2000). Obie te prace uzyskały największą liczbę cyto-
wań spośród wszystkich poruszających tematykę dynamicznych zdolności. Nie są ze 
sobą w pełni kompatybilne, ale można uznać je za komplementarne, zresztą widać, 
że większość projektów badawczych z zakresu DZO nawiązuje do obu tych prac. 
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Mając świadomość występowania pewnej wariancji w dotychczasowych kon-
ceptualizacjach dynamicznych zdolności, warto pokusić się o wskazanie elementów 
łączących te nurty. Inaczej mówiąc: co wyróżnia program badawczy DZO od in-
nych programów? Po pierwsze, prace z zakresu DZO wskazują na rosnącą dyna-
mikę zmian w otoczeniu, co podważa możliwość ciągłego wykorzystywania wciąż 
tej samej wiązki zasobów jako narzędzia rywalizacji z konkurentami. W tym sensie 
można powiedzieć, że koncepcja DZO nie jest zbyt optymistyczna wobec możliwo-
ści uzyskania tzw. trwałej przewagi konkurencyjnej (sustainable competitive advan-
tage) i zakłada raczej, że jedynym źródłem długoterminowej przewagi jest wpisanie 
w kulturę organizacji dążności do systematycznej zmiany strategicznej i podejmo-
wanie kroków umożliwiających tę zmianę. Po drugie, koncepcja DZO koncentrują 
się bardziej na samym tworzeniu unikalnych zasobów niż na wykorzystywaniu tych 
zasobów w sposób prowadzący do uzyskania ponadprzeciętnych wyników. W rozu-
mowaniu ścieżek przyczynowo-skutkowych (Konarski, 2014) można zatem przyjąć, 
że DZO dotyczą przede wszystkim antecedencji modyfi kacji zasobowych i na wy-
niki organizacji mają raczej wpływ pośredni (poprzez zasoby) niż bezpośredni. Po 
trzecie, DZO doszukują się mechanizmu modyfi kacji wiązki zasobów w tzw. ruty-
nach organizacji, czyli „regularnych i przewidywalnych wzorcach zachowań” człon-
ków organizacji (Nelson, Winter, 1982, s. 14). Co prawda, stopień złożoności tak ro-
zumianych rutyn różni się w zależności od dynamiki zmian w otoczeniu (Eisenhardt, 
Martin, 2000), to jednak nawet w przypadku bardzo zmiennych rynków konieczne 
jest wypracowanie pewnych wspólnych procesów, które umożliwiałyby szybkie do-
stosowanie organizacji do zmian w otoczeniu. W takich warunkach rutyny mogą 
charakteryzować się większym poziomem elastyczności, np. co do szczegółów roz-
działu obowiązków w ramach struktury organizacji czy zbiorem etapów wdroże-
nia. Po czwarte, DZO zakładają wypracowanie w organizacji takich narzędzi, które 
umożliwiałyby efektywne monitorowanie zmian w otoczeniu i wykorzystywanie tak 
budowanej wiedzy do rozwijania nowych zasobów i kompetencji w ramach organi-
zacji. Można zatem przyjąć, że organizacja posiadająca odpowiednie dynamiczne 
zdolności ma pewien system wczesnego ostrzegania i staje się „elastyczna” (fl exible) 
a nawet zwinna (agile) (Grudzewski, Hejduk, 2011; Nogalski, Niewiadomski, 2012; 
Trzcieliński, 2011) w stosunku do tego, co dzieje się w otoczeniu. Po piąte, nie ma 
jednej „dynamicznej zdolności”, ale jest wiele dynamicznych zdolności, co dotyczy 
zarówno możliwości posiadania takich zdolności przez więcej niż jedno przedsię-
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biorstwo w danym sektorze, jak i tego, że dynamiczne zdolności rozwijać się mogą 
w rozmaitych obszarach funkcjonalnych organizacji (np. R&D, alianse, marketing, 
zarządzanie łańcuchem dostaw).

Biorąc pod uwagę powyższe wspólne cechy koncepcji DZO, można przyjąć, że 
dynamiczne zdolności odnoszą się do takich wzorców zachowań członków organizacji, 
które koncentrują się na modyfi kacji istniejących zasobów i kompetencji organizacji 
w taki sposób, że organizacja staje się lepiej dostosowana do warunków otoczenia.

2. Przyrost wiedzy empirycznej na temat DZO

Prace koncepcyjne w zakresie dynamicznych zdolności mają bardzo duże zna-
czenie, gdyż bez nich nie uda się wypracować twardego rdzenia wyłaniającej się 
teorii, co może spowodować, że rozmaici badacze będą analizować dynamiczne 
zdolności posługując się niekompatybilnymi kategoriami pojęciowymi. W takiej 
sytuacji przyrost wiedzy w określonym programie badawczym staje się właściwie 
niemożliwy. Tym niemniej, w toku ostatniej dekady DZO dały asumpt do powsta-
nia wielu prac o charakterze empirycznym, które pokazują kierunki rozwoju tego 
paradygmatu, w tym ilustrują, jak badacze zarządzania traktują DZO pod względem 
pomiarowym. Można w tym względzie wskazać na podstawowe tendencje.

Dotychczasowe badania dostarczyły przesłanek empirycznych wskazujących 
na to, że DZO ułatwiają uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Teza ta była te-
stowana przede wszystkim w pewnych szczegółowych obszarach funkcjonalnych, 
takich chociażby jak DZO w marketingu (Weerawardena, Mort, Salunke, Knight, 
Liesch, 2015) czy DZO w zakresie aliansów interorganizacyjnych (Mitrega, Pfajfar, 
2015). Odnaleźć można również prace, które podjęły próbę pomiaru i empirycz-
nego testowania wpływu ogólnych DZO na przewagę kompetencyjną uzyskiwaną 
w obszarach takich chociażby, jak NPD (Pavlou, El Sawy, 2011) czy technologia 
produkcji (Wilden, Gudergan, 2015).

W przeciwieństwie do pierwotnego punktu widzenia, że DZO są przydatne ra-
czej w dużych przedsiębiorstwach, dotychczasowe badania empiryczne sugerują, 
że DZO przydają się także w małych fi rmach oraz zróżnicowanych branżach, a nie 
tylko w sektorze IT (Døving, Gooderham, 2008; Salvato, 2003). Dotychczasowe 
badania sugerują również, że DZO mogą być skutecznie stosowne przez przedsię-
biorstwa działające w otoczeniu o zróżnicowanym poziomie zmienności (environ-
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mental dynamism), jednak efekty osiągane przez te same DZO na bardzo zmiennych 
rynkach mogą być większe niż efekty osiągane przez DZO na rynkach względnie 
stabilnych (Drnevich, Kriauciunas, 2011; Wilden, Gudergan, 2015).

3. Główne zarzuty wobec koncepcji DZO

Choć koncepcja DZO zakreśla bez wątpienia jedną z najbardziej wpływowych 
i dynamicznie rozwijających się szkół współczesnego zarządzani strategicznego, 
bardzo szybko pojawiły się wobec niej głosy krytyczne. Być może najbardziej wy-
razistą wadą podkreślaną w środowisku naukowym jest dość abstrakcyjny charakter 
tej koncepcji. Po prostu, DZO bywają opisywane w tak ogólnikowy sposób, że cza-
sem trudno jest dostrzec jakieś konkretne działania, które przedsiębiorstwo mogłoby 
podjąć, aby lepiej dostosować swoją bazę kompetencyjną do zmian w otoczeniu. 
DZO krytykowane są często za tautologiczny charakter niektórych założeń, zwłasz-
cza za twierdzenie, że stanowią źródło przewagi konkurencyjnej. Takie podejście 
rzeczywiście dostrzegane jest w niektórych kluczowych pracach koncepcyjnych, 
a także w badaniach empirycznych, gdzie analizie poddaje się bezpośrednie kore-
lacje pomiędzy jakimiś DZO, w różnych obszarach funkcjonalnych, a wynikami 
rynkowymi bądź fi nansowymi osiąganymi przez przedsiębiorstwo. Zarzut tautologii 
w takim przypadku wydaje się uzasadniony, gdy projekt badawczy stosuje bardzo 
proste sposoby operacjonalizacji złożonego konstruktu DZO, w przypadku których 
menedżerowie organizacji proszeni są o określenie tego, co ich organizacja „umie” 
(can do approach). Wydaje się to dużym uproszczeniem, ponieważ w takim ujęciu 
koncepcja DZO traci niejako swoją odrębność wobec RBV, pomijając mniej lub 
bardziej złożone mechanizmy prowadzące do biegłości organizacji w określonym 
obszarze. Niedostateczny rozwój modeli pomiarowych to zresztą kolejny zarzut for-
mułowany wobec koncepcji DZO. W wielu badaniach stosuje się różne pośrednie 
sposoby pomiaru DZO (proxy), co sprawia wrażenie braku precyzji, a brak zestan-
daryzowanych narzędzi pomiarowych utrudnia zewnętrzną walidację uzyskanych 
wyników. W ocenie DZO jako paradygmatu strategii zasadniczą wątpliwość budzi 
również to, że w ich zrębach teoretycznych pojawia się duże zróżnicowanie, a na-
wet dostrzec można pewne sprzeczności. Znamienne, że dwie najbardziej wpływo-
we prace z tego obszaru (Eisenhardt, Martin, 2000; Teece i in., 1997) tylko w czę-
ści przedstawiają taki sam obraz dynamicznych zdolności organizacji i sięgają do 
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wspólnych korzeni teoretycznych, a w części, zwłaszcza w szczegółach, tworzą wi-
zje odmienne. Taki stan rzeczy ukształtował pewną dwutorowość w badaniach nad 
dynamicznymi zdolnościami organizacji, które realizowane były w ciągu ostatniej 
dekady (Di Stefano, Peteraf, Verona, 2014; Peteraf, Di Stefano, Verona, 2013). Dwu-
torowość ta dotyczy takich spraw, jak chociażby to, czy DZO mogą być przydatne 
na wszystkich rynkach oraz w jakim stopniu stabilne i złożone muszą być wzorce 
zachowań stanowiące ich trzon.

4. Perspektywy dla DZO

Dwie dekady, które upłynęły od czasu, gdy termin DZO został wprowadzony do 
literatury przedmiotu, pozwalają z dystansem spojrzeć na miejsce, które DZO zajęły 
w teorii zarządzania, zwłaszcza w zarządzaniu strategicznym. Przez lata koncepcja 
DZO traktowana była zaledwie jako uzupełnienie wobec zasobowej teorii przewagi 
konkurencyjnej (RBV), jednak skokowy przyrost zainteresowania DZO obserwowany 
w czołowych czasopismach naukowych pozwala uznać, że DZO wyłaniają się jako sa-
modzielny paradygmat strategii. Paradygmat ten wpływa na szereg subdyscplin zarzą-
dzania, takich jak zarządzanie marketingiem, zarządzanie produkcją czy zarządzanie 
łańcuchem dostaw. Widoczny jest pewien niedostatek badań empirycznych w zakresie 
DZO, zwłaszcza tych opartych na licznych próbach badawczych, jednak dotychcza-
sowe prace tego typu dostarczyły przesłanek za tym, że konstrukt DZO jest trafny 
w sensie nomologicznym (Czakon, 2014), tzn. wyjaśnia zmienność pewnych cech 
przedsiębiorstw traktowanych jako wyznaczniki skutecznego zarządzania.

Występowanie zarzutów wobec DZO nie jest szczególnie zaskakujące, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że DZO to stosunkowo młody paradygmat zarządzania, a po-
glądy rywalizujące ze sobą o pierwszeństwo są motorem napędowym tworzenia się 
twardego rdzenia każdej teorii naukowej (Kuhn, 1968; Lakatos, 1976). Wydaje się, 
że zarzuty formułowane wobec koncepcji DZO będą po prostu ukierunkowywać 
dalsze badania na jej temat. Przykładowo, zarzut „ogólnikowości” i „niedostatku 
modeli pomiarowych” będzie dawał asumpt do częstszego stosowania jakościowych 
metod badawczych oraz większej dbałości o testowanie rzetelności i trafności na-
rzędzi pomiarowych. To samo zresztą dotyczy zarzutu „tautologii”. Konstruktywną 
konsekwencją tak sformułowanego zarzutu będzie większa dbałość o to, aby zmien-
ne wprowadzane do konkretnych modeli badawczych (np. w konkretnym obsza-
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rze zarządzania) były nie tylko wewnętrznie trafne, ale również istotnie różne od 
siebie nawzajem. Niespójności dostrzegalne w kluczowych pracach wytyczających 
mainstream DZO będą przypuszczalnie ulegać stopniowemu zatarciu, zarówno na 
gruncie badań empirycznych (np. dynamizm otoczenia jako stymulator dla sukcesu 
DZO, a nie warunek sukcesu DZO), a także w zakresie prac koncepcyjnych, które 
w ostatnich latach podejmowały próby wyjaśnienia zaistniałych niezgodności i pro-
ponowały modele spajające odmienne poglądy (Di Stefano i in., 2014; Peteraf i in., 
2013). Swoista dwutorowość w rozwoju koncepcji DZO nie jest zresztą niczym 
niezwykłym, ponieważ w naukach o zarządzaniu w obrębie jednego paradygmatu 
często konkurują ze sobą różne podejścia (por. Mitrega, 2006, 2008; Witczak, 2008).

Reasumując, perspektywy wobec koncepcji DZO rysują się umiarkowanie 
optymistycznie. Koncepcja ta zaiste doświadcza swoich „wzlotów” i „upadków”, co 
nie powinno prowadzić do „wylania dziecka wraz z kąpielą”. Podstawy empiryczne 
dla wyłaniającego się paradygmatu stopniowo przyrastają, podobnie jak i klaruje 
się twardy rdzeń tej koncepcji. Silnym argumentem dowartościowujący koncepcję 
DZO jest to, że koncepcja ta stanowi logiczną odpowiedź na mega-tendencje obser-
wowane w otoczeniu biznesowym. Zmiany stają się coraz bardziej skokowe, a ich 
antycypacja stanowi ważne działanie w zarządzaniu współczesnymi organizacjami.
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DYNAMIC CAPABILITIES – UPS AND DOWNS OF STRATEGY PARADIGM

Abstract

Dynamic capabilities are one of most infl uential paradigm in contemporary strategic 
management. This paper addresses the problem of factors distinguishing dynamic capabili-
ties from other strategy paradigms, as well as weaknesses and advantages of this theoretical 
approach. The discussion is undertaken in the context of existing empirical research on this 
paradigm and controversies presented in the literature in relation to it. Although controver-
sies are substantial, perspectives for further development of dynamic capabilities approach 
are optimistic. 
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STRESZCZENIE

Zasoby ludzkie stanowią podstawę kreowania wartości każdego przedsiębiorstwa. Pra-
cownicy mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej, dotyczy to także branży turystycznej. 
Tradycyjne podejście do zasobów ludzkich w branży turystycznej wydaje się niewystarczające, 
ze względu na sezonowy charakter produkcji. Sezonowość na rynku turystycznym powoduje 
konieczność przyjęcia odpowiedniej strategii zarządzania zasobem ludzkim. Celem artykułu jest 
określenie znaczenia sezonowości w wyborze możliwej strategii zarządzania zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwach turystycznych na przykładzie nadmorskiego rynku usług turystycznych. 
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Wprowadzenie

Podstawową cechą charakteryzującą branżę turystyczną jest sezonowość (Bi-
gović, 2011, s. 15–19). Może ona wynikać z przesłanek o charakterze przyrodniczo-
-klimatycznym, społecznym i ekonomicznym (Niezgoda, 2006, s. 65–66). Czynniki 
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przyrodniczo-klimatyczne związane są z występowaniem warunków pogodowych. 
Inna grupa czynników przyczyniających się do występowania sezonowości w tury-
styce to czynniki społeczne i ekonomiczne. Najczęściej dotyczą mody, preferencji, 
dochodów ludności, uwarunkowań i regulacji związanych z rynkiem pracy i edu-
kacją (Vamhover, 2005, s. 70). Przyzwyczajenia turystów to także ważny powód 
występowania sezonowości (np. rejony Pacyfi ku).

Sezonowość jako cecha sektora turystycznego w dużym stopniu wpływa na 
sytuację ekonomiczną lokalnego rynku. Najważniejszym skutkiem sezonowości jest 
niepełne wykorzystanie zasobów poza sezonem turystycznym. Zjawisko to dotyczy 
niewykorzystania zasobów rzeczowych i fi nansowych oraz – przede wszystkim – 
zasobów ludzkich. Inne negatywne skutki występowania sezonowości to zagroże-
nie ekologiczne, obniżenie jakości świadczonych usług, przy jednoczesnym wzro-
ście cen.

Pozasezonowe niewykorzystanie zasobów rzeczowych i fi nansowych przyno-
si straty w postaci nieosiągniętego dochodu. Niewykorzystane zasoby ludzkie tra-
cą kwalifi kacje i motywacje do pracy. Ponadto, niepełne wykorzystanie zasobów 
ludzkich poza sezonem w turystyce wpływa na zachowanie gminnych rynków pra-
cy. W ciągu roku pojawiają się okresy wzmożonego popytu na pracowników oraz 
okresy wzrostu bezrobocia. Zjawiska te stanowią wyzwanie zarówno dla lokalnych, 
regionalnych instytucji publicznych, jak i dla służb zatrudnieniowych w przedsię-
biorstwach turystycznych.

W odniesieniu do przedsiębiorstw sezonowość powoduje konieczność zmia-
ny całościowego podejścia do zasobów ludzkich. Pracownicy odgrywają istotną 
rolę w branży turystycznej. Wynika to z faktu, że występują na każdym etapie wy-
twarzania i sprzedaży produktu turystycznego, stając się równocześnie jego czę-
ścią. Usługowy charakter działalności turystycznej, wysokie koszty pracy, znaczny 
wpływ kadry na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, zdol-
ność pracowników do generowania innowacji, możliwość wpływu na relację pra-
cownik–klient ma decydujące znaczenie dla kreowania wizerunku przedsiębiorstwa 
(Kornak, Rapacz, 2001, s. 195). Dlatego w warunkach zatrudnienia sezonowego 
tak istotny jest prawidłowy dobór, szkolenie i utrzymanie pracowników. Dotyczy to 
zarówno kadry wykonawczej, jak i kadry zarządzającej, bowiem nieudany kontakt 
prowadzący do złej relacji pracownik–klient może doprowadzić do utraty tworzonej 
latami więzi (Sarnowski, Kirejczyk, 2007, s. 159).
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Instytucje publiczne także podejmują koncepcyjne i operacyjne działania w za-
kresie zmniejszania sezonowości w turystyce na lokalnym, regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym szczeblu. Działania te dotyczą w szczególności (Fernández-
-Morales, 2003, s. 942–956; European Commission, 2007) możliwości pomiaru se-
zonowości, podejmowania działań skierowanych na wydłużenie głównego sezonu 
turystycznego, wprowadzania polityki uelastycznienia urlopów. Organami powoła-
nymi do opracowania i realizacji tych działań są m.in. instytucje lokalne, regionalne 
i krajowe (Gaworecki, 1998, s. 194–199) oraz – w skali międzynarodowej – Świato-
wa Organizacja Turystyki (WTO), Komitet ds. Turystyki Unii Europejskiej, Organi-
zacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Działania przedsiębiorstw oraz 
instytucji publicznych na rzecz zmniejszenia sezonowości w branży turystycznej są 
procesem długofalowym i wymagają połączenia obu tych sektorów.

Celem głównym artykułu jest określenie znaczenia sezonowości w wyborze 
możliwej strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycz-
nych na przykładzie nadmorskiego rynku usług turystycznych. Procedurę badawczą 
zaplanowano według następującego schematu:

 – Etap 1. Analiza sezonowości rynku pracy nadmorskich gmin turystycznych 
w Polsce.

 – Etap 2. Próba określenia znaczenia sezonowości w wyborze możliwej stra-
tegii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych na 
przykładzie nadmorskiego rynku usług turystycznych.

1. Sezonowość rynku pracy nadmorskich gmin turystycznych w Polsce

Na polskim wybrzeżu sezonowość jest cechą wszechobecną, która określa for-
mę organizacji pracy w przedsiębiorstwach turystycznych. Dotyczy ona nie tylko 
rynku produktów turystycznych, ale także gminnego rynku pracy. Podczas obni-
żenia aktywności turystycznej na lokalnych rynkach pracy pojawiają się nadwyżki 
mocy produkcyjnych. Zasoby ludzkie są nie w pełni wykorzystane, natomiast w fa-
zie wzrostu produktywności pracownicy są szybko absorbowani i poziom bezro-
bocia maleje. Taka sytuacja ma znaczenie dla planowanych działań personalnych 
w przedsiębiorstwach. Trwałość oddziaływania zjawiska sezonowości w turystyce 
na gminne rynki pracy jest dostrzegana przez działy zarządzania zasobami ludzki-
mi, które stale poszukują nowych rozwiązań dla pozyskania, szkolenia i utrzymania 
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zasobów pracy. Poznanie mechanizmu oddziaływania produkcji turystycznej na lo-
kalny rynek pracy jest sprawą kluczową.

Sytuacja na rynku pracy może być opisywana przy użyciu różnorodnych miar. 
Najpopularniejszą z nich jest liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Dane o mie-
sięcznej liczbie bezrobotnych w gminach są stosunkowo łatwo dostępne. W związku 
z tym, do charakterystyki sezonowości rynku pracy nadmorskich gmin w Polsce 
wykorzystano informacje o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych.

Źródłem informacji o liczbie bezrobotnych były zasoby Powiatowych Urzędów 
Pracy dotyczące statystyk nadmorskich rynków pracy. Ostatecznie do badania zgro-
madzono kompletne dane dla 14 gmin nadmorskich województwa zachodniopomor-
skiego1 oraz 13 gmin nadmorskich województwa pomorskiego2. Z badania celowo 
wyłączono gminy Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynia, Sopot, Gdańsk z uwagi na 
ich wielkomiejski charakter.

Zakres czasowy badania sezonowości rynku pracy gmin nadmorskich dotyczył 
okresu od stycznia 2005 do grudnia 2015 roku. Rok 2005 był pierwszym rokiem, 
dla którego możliwe było zgromadzenie kompletnych i wiarygodnych danych, nato-
miast rok 2015 był ostatnim pełnym rokiem sprawozdawczym.

Analiza rynku pracy może wykorzystywać różne metody statystyczne (Jóź-
wiak, 1998, s. 33), które pozwalają m.in. na charakteryzowanie zjawisk na rynku 
pracy w oparciu o analizy szeregów czasowych obrazujących ich zmiany w czasie. 
Sezonowość to metoda pomiaru zmian dynamiki zjawisk, regularnie powtarzająca 
się zależność pomiędzy obserwacjami oddalonymi od siebie o stałą liczbę okresów. 
W badaniu sezonowe składniki bezrobocia na nadmorskim rynku pracy wyodręb-
niono przy użyciu procedury ARIMA Census X-12. Census to klasyczna technika 
dekompozycji szeregów czasowych, która polega na wyodrębnieniu z wejściowe-
go szeregu czasowego składnika: trend-cykl (Tt), składnik losowy (It), efekt różnej 
liczby dni roboczych (Dt), efekt świąt (Et) i składnik sezonowy (St), posługując się 
poniższą formułą (Grutkowska, Paśnicka, 2007, s. 8):

1  Gminy: Będzino, Darłowo (miasto i gmina wiejska), Kołobrzeg (miasto i gmina wiejska), 
Mielno, Rewal, Ustronie Morskie, Trzebiatów, Świnoujście, Dziwnów, Kamień Pomorski, Między-
zdroje, Wolin.

2  Gminy: Hel, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Postomino, Puck (miasto i gmina wiejska), 
Smołdzino, Ustka (miasto i gmina wiejska), Władysławowo, Wicko, Łeba.
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 Xt Tt  St  It Et Dt     ,

gdzie:
    – w zależności od rozpatrywanego modelu multiplikatywnego lub addy-

tywnego oznacza odpowiednio znak mnożenia lub dodawania. W bada-
niu wykorzystano model multiplikatywny.

Rynek pracy gmin nadmorskich w Polsce w latach 2005–2015 charakteryzuje 
się dużą wrażliwością na czynniki sezonowe. Jest to wynikiem znaczenia branży 
turystycznej w aktywności gospodarczej regionu. Wyniki uzyskane dla gmin nad-
morskich wskazują na znaczny rozmiar tego zjawiska (rys. 1).

Rysunek 1. Średniomiesięczna sezonowość liczby bezrobotnych w gminach nadmorskich 
w latach 2005–2015

–

–

–

–

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy.

Sezonowość liczby bezrobotnych w analizowanych gminach była zróżnicowa-
na i podlegała wyraźnym zmianom w czasie. Mimo programów instytucji turystycz-
nych w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej sezonowość nadmorskich 
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gmin w Polsce wyrażona składnikiem sezonowym liczby bezrobotnych nasiliła się3 
i była ponad trzykrotnie wyższa od średniorocznej sezonowości bezrobocia w kra-
ju (Rembeza, Klonowska-Matynia, Radlińska, 2015, s. 367–369). Wyniki analizy 
wskazują na wzrost problemu w czasie oraz jego trwałość.

Drugim krokiem analizy sezonowości był rozkład sezonowych odchyleń liczby 
bezrobotnych w trakcie trwania roku. Sezonowość w tracie trwania roku zachowu-
je się podobnie, daje się zauważyć jeden cykl roczny – zwiększa się w okresie od 
listopada do kwietnia, osiągając najwyższy poziom w lutym. Natomiast liczba sezo-
nowych bezrobotnych zmniejsza się w okresie od maja do października, osiągając 
najniższy poziom w miesiącach lipiec–sierpień (rys. 2).

Rysunek 2. Rozkład średniomiesięcznej sezonowości liczby bezrobotnych w wybranych 
gminach nadmorskich w trakcie trwania roku

–

–

–

–

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy.

Rozkład sezonowości w tracie roku w gminach nadmorskich układa się podob-
nie. Jednak zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gminami było znaczne. 

3  Średnioroczna stopa sezonowości liczby bezrobotnych w analizowanych gminach w 2005 r. 
wyniosła 8,56%, podczas gdy w 2015 r. zwiększyła się do 12,78% (opracowanie własne na podstawie 
danych PUP).
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Analiza sezonowości bezrobocia określiła specyfi kę funkcjonowania przed-
siębiorstw i instytucji publicznych. W oparciu o wyniki analizy dała podstawę do 
określenia wyzwań, jakie stoją przed działami zajmującymi się zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwach turystycznych. Stan rynku pracy wpływa na podejmowane 
przez pracodawcę strategie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Sezonowość w turystyce – wyzwanie dla strategii zarządzania zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwach turystycznych

W ciągu minionego półwiecza poglądy na zasoby pracy ulegały ciągłym zmia-
nom. Razem ze zmianą podejścia do defi niowania zasobów pracy zmieniało się także 
podejście do zarządzania ludźmi. Do końca lat 60. XX wieku zarządzanie zasobami 
ludzkimi ograniczało się wyłącznie do pełnienia przez komórki personalne funkcji 
administracyjnych. W latach 70. i 80., obok funkcji administracyjnych, komórki od-
powiedzialne za personel zaczęły sprawować funkcję nadzorczą. Dopiero w latach 
90. zarządzanie zasobami ludzkimi nabrało charakteru strategicznego.

Z podejścia operacyjnego i rutynowego do zasobów ludzkich, ograniczające-
go się wyłącznie do rozstrzygania bieżących spraw dotyczących zatrudnienia, zro-
dziło się kompleksowe i długofalowe podejście do funkcji kadrowej. Przyczynami 
tych zmian było otoczenie przedsiębiorstwa, wzrastająca konkurencja, postęp tech-
nologiczny, wysokie koszty pracy, wzrost wykształcenia i aspiracji pracowników. 
Współcześnie branża turystyczna stoi przed kolejnym wyzwaniem. Sezonowość 
w turystyce wymaga przyjęcia nowych rozwiązań strategicznych w zakresie zarzą-
dzania zasobami ludzkimi.

Punktem wyjścia analizy jest tradycyjne ujęcie działań z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi. Działania te skoncentrowane zostały na: doborze pracowników, 
ocenie efektywności pracy, wynagradzaniu, szkoleniu i rozwoju. Tak sformułowane 
elementy stanowią tzw. cykl życia zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach (rys. 3). 
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Rysunek 3. Cykl życia zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pocztowski (2008), s. 24.

Dobór pracowników w tradycyjnej teorii cyklu życia zasobów ludzkich odnosi 
się do dopasowania dostępnych zasobów ludzkich do stanowisk pracy. Po doborze 
pracowników rozpoczyna się zarządzanie zasobami ludzkimi przez efekty odnoszące 
się do procedury, w której wytyczane są wspólne cele pracownika i organizacji. Re-
alizacja poleceń powinna doprowadzać do sytuacji, w której wymagania postawione 
przed pracownikiem są osiągnięte. Z etapem tym związana jest kontrola wykonania 
pracy. Po sprawdzeniu stopnia realizacji celu, następuje etap wynagrodzenia za pra-
cę. System wynagrodzeń jest najprostszym, jednak najrzadziej wykorzystywanym 
i najczęściej niewłaściwie używanym narzędziem polepszania wyników organizacji, 
które ma do dyspozycji kadra zarządzająca. Rozwój oznacza rozwijanie dobrych 
pracowników; w organizacjach wykorzystywany jak element motywacji. Cele za-
rządzania zasobami ludzkimi wynikają z wewnętrznej struktury, choć powinny także 
odwoływać się do elementów otoczenia przedsiębiorstwa.

Branża turystyczna (Highman, Hincht, 2002, s. 175–185), ponieważ dzia-
ła w warunkach sezonowości, powinna potraktować sezonowość jako wyzwanie 
i ograniczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Działy personalne przedsiębiorstw 
turystycznych powinny adaptować model zarządzania zasobami ludzkimi do warun-
ków sezonowości. Jedną z możliwości jest potraktowanie sezonowości jako ograni-
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czenia biznesu turystycznego, drugim skrajnym modelem zarządzania przedsiębior-
stwem turystycznych, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, jest ujmowanie sezo-
nowości jako wyzwania (rys. 4). Często przedsiębiorstwa turystyczne przechodzą 
z podejścia, które rozpatruje sezonowość jako ograniczenie do strategii, do takiego, 
w którym sezonowość jest wyzwaniem. Przejście z jednej koncepcji prowadzenia 
działalności turystycznej do drugiej powinno uwzględniać czynniki lokalne, tj. lo-
kalizację, kompetencje pracowników, działania władz lokalnych. Czynniki te mogą 
utrudniać wprowadzenie wybranej strategii.

Rysunek 4. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach sezonowości

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jolliffe, Farnsworth (2003).

Wybór podejścia pierwszego do zarządzania zasobami ludzkimi, tj. traktujące-
go sezonowość jako ograniczenie, niekiedy może być wyborem lub akceptacją sezo-
nowej natury produkcji w turystyce. Niektóre przedsiębiorstwa preferują działalność 
tylko w wybranych okresach roku. Zyski ze sprzedaży z krótkiego nawet okresu są 
wystarczające, ponieważ właściciele tak działających przedsiębiorstw żyją w lokal-
nej społeczności ze specyfi ką sezonową. Przykładem tego typu postaw są zachowa-
nia małych, rodzinnych przedsiębiorstw turystycznych. Przedsiębiorstwa działające 
w oparciu o tę strategię podejmują wyłącznie krótkookresowe decyzje dotyczące 
zasobów ludzkich. Ich działania w tym zakresie sprowadzają się do zatrudniania 
ludzi młodych, uczących się, którzy są mniej zainteresowani pracą na cały etat i nie 
są ograniczeni obowiązkami domowymi. Zatrudnienie to ma charakter krótkookre-
sowy, dwu- lub trzymiesięczny. Zarządzanie zasobami ludzkimi wówczas obejmuje 
jedynie szybkie szkolenie, bez przekazania pracownikom celów przedsiębiorstwa. 
Pracownik w tej strategii nie jest motywowany, rozliczany jest wyłącznie za wyniki.

Natomiast przedsiębiorstwa turystyczne, które traktują sezonowość jako wy-
zwanie, próbują przezwyciężyć sezonową naturę turystyki oferując na przykład do-
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datkowe rabaty w okresach poza sezonem, dokładając dodatkowe usługi do oferty, 
korzystając z rządowych dopłat dla turystów pozasezonowych. Przykładem przed-
siębiorstw podejmujących tę strategie mogą być globalne sieci hotelowe. Zarządza-
nie zasobami ludzkimi w tym podejściu jest kluczowe i wspiera podjętą strategię 
działania skierowaną na wykorzystanie sezonowości. Wówczas zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi jest nastawione na traktowanie działu personalnego na równi z pozosta-
łymi działami, np. działem marketingu, oraz zmianę w podejściu do poszczególnych 
czynności podejmowanych w kontekście cyklu życia zasobów ludzkich, tj. przyj-
mowaniu, szkoleniu i utrzymaniu pracowników. W ramach tej strategii zarządzanie 
zasobami ludzkimi obejmuje decyzje i działania menedżerskie mające wpływ na 
relacje łączące przedsiębiorstwo z zatrudnionymi pracownikami. Strategię tę oparto 
na długofalowych działaniach traktujących pracowników jako aktywa przedsiębior-
stwa, uznając za istotne angażowanie pracowników w sprawy fi rmy oraz skuteczne 
działanie motywacyjne i rozwój. Takie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwach turystycznych prowadzi w dłuższym okresie do zmiany zaso-
bów ludzkich w kapitał ludzki. Dobre gospodarowanie zasobami ludzkimi i efek-
tywne wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału może przekształcić istniejące 
zasoby ludzkie w kapitał ludzki także w przedsiębiorstwach turystycznych.

Podsumowanie

Celem głównym artykułu było określenie znaczenia sezonowości w wyborze 
możliwej strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycz-
nych na przykładzie nadmorskiego rynku usług turystycznych. Sezonowość jest zja-
wiskiem wszechobecnym na rynku turystycznym, w tym także na rynku pracy. Ska-
la tego zjawiska jest zróżnicowana. Jednak we wszystkich analizowanych gminach 
nadmorskich sezonowość na rynku pracy jest wyższa niż na innych rynkach lokal-
nych. Wpływa ona na funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorstw, w tym przedsię-
biorstw turystycznych, które mogą sezonowość potraktować jako ograniczenie lub 
jako wyzwanie. Przyjęcie jednej z koncepcji związane jest z podjęciem odpowied-
niej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwa lokalne, rodzinne 
odbierają sezonowość jako ograniczenie ich działalności, przez co ich strategie za-
rządzania zasobami ludzkimi są skoncentrowane na zatrudnieniu krótkookresowym, 
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rozliczanym za wyniki. Natomiast globalne przedsiębiorstwa turystyczne stosują 
alternatywne strategie zarządzania zasobami ludzkimi, w których sezonowość trak-
towana jest jako wyzwanie, w których zasoby ludzkie postrzegane są jako kapitał.
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SEASONALITY IN TOURISM – HUMAN RESOURCE CHALLENGES

Abstract

Human resources are the basis for creating value each company. Employees can be 
a source of competitive advantage, this includes the tourist industry. The traditional approach 
to human resources in the tourism industry appears to be insuffi cient. because in tourism is 
seasonal nature of production. Seasonality of the tourism market makes it necessary to adopt 
a suitable strategy for human resource management. The aim of this article is to determine the 
effect of the importance of seasonality in choosing a possible strategy for human resources 
management in tourism businesses.
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Problematyka strategii jest szeroko opisywana w literaturze teorii zarządza-
nia, ale nie ma jednoznacznie rozumianej defi nicji. Dyskusję dotyczącą tego poję-
cia znaleźć można w wielu pozycjach (Koźmiński, Piotrowski, 1995; Penc, 1994; 
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Wawrzyniak, 1998; Zwiech, 2003). Defi nicja, która według autorów w najlepszym 
stopniu odpowiada celowi artykułu, przedstawiona została przez Druckera: strategia 
„polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i jej zmianie, jeżeli jest to konieczne” 
(Koźmiński, Piotrowski, 1995, s. 123).

W procesie formułowania strategii zarządzania należy zacząć od sporządzenia 
analiz strategicznych (Gierszewska, Romanowska, 1997), które pokazują aktualną 
sytuację organizacji oraz trendy w dalszym jej otoczeniu. Znając obecne miejsce 
przedsiębiorstwa na rynku oraz jego konkurentów, można szukać elementów wyróż-
niających je i na ich bazie tworzyć strategię.

Jedną z komplementarnych metod pozwalających na formułowanie strategii 
poprzez poszukiwania miejsca zmian (usprawnień) jest analiza procesów (Gabryel-
czyk, Rakowska, 2015; Drejewicz, 2012; Gawin, Marcinkowski, 2013). Pozwala 
ona na ocenę procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wpływu 
otoczenia, zrozumienie kluczowych działań organizacji, uporządkowanie rozumie-
nia pojęć i ich właściwości oraz określenie odpowiedzialności za realizację danego 
procesu. Stworzenie mapy wybranych procesów umożliwia ich analizę i wskazanie 
potencjalnych miejsc wpływających na poprawę efektywności procesów. Dodatko-
wo (wykorzystując dedykowane narzędzie) można przeprowadzić symulację propo-
nowanych zmian.

Celem artykułu jest przedstawienie ogólnej metodyki mapowania procesów 
i poszukiwania potencjalnych miejsc zmian. Jej użyteczność sprawdzono w wielu 
organizacjach, a wybrane studium przypadku zostało opisane w rozdziale trzecim. 
Celem opisywanego przypadku jest wskazanie, jak zastosować metodykę, jak uła-
twia ona znalezienie potencjalnych miejsc usprawnień oraz w jaki sposób badana 
organizacja ujęła zmiany w swojej strategii.

1. Przedmiot badań – stan wiedzy

Komplementarną analizą na potrzeby strategii może być analiza procesowa, 
która pozwala na poznanie organizacji. Wskazuje na to m.in. Grajewski (2007, 
s. 125), podając sposoby formułowania strategii wokół procesów:

 – intensyfi kacja – określenie i usprawnienie najlepszych procesów w celu 
utrwalenia przewagi, tak aby wyprzedzić działania konkurencji,
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 – przedłużenie – stałe poszukiwanie nowych zastosowań procesów, które or-
ganizacja najlepiej opanowała,

 – uzupełnianie – synchronizacja procesów własnych z procesami klientów,
 – przekształcenie – oferowanie na rynku swoich procesów, które inne przed-

siębiorstwa chcą kupić, 
 – dywersyfi kacja – tworzenie nowych procesów pobudzających kreatyw-

ność w działaniu (np. w poszukiwaniu produktów, rynków lub innych form 
aktywności).

Analiza procesowa ma pozwolić opisać procesy. W literaturze znaleźć można 
wiele prób zdefi niowania pojęcia procesu. W klasycznej defi nicji Hammer (1999, 
s. 15–19) określa proces jako „powiązaną grupę zadań, których wspólny rezultat 
stanowi wartość dla klienta”. Grajewski (2007, s. 106–107) dodaje, że musi być 
to taka wartość, za którą klient zechce zapłacić. Davenport (1993, s. 5) defi niuje: 
„proces jest posiadającym strukturę zestawem mierzalnych działań, zaprojektowa-
nym w celu dostarczania konkretnego rezultatu dla określonego klienta lub na jakiś 
określony rynek”. Jeszcze inną defi nicję przedstawia Stabryła (1984, s. 86) – „proces 
to ciąg działań będących określonymi funkcjami, które ułożone są w pewnej kolej-
ności, wyrażającej związek przyczynowo-skutkowy zjawisk oddziałujących na jakiś 
obiekt”. Autorzy przyjmują, że proces to ciąg chronologicznie uporządkowanych 
czynności, inicjowanych przez jedno lub kilka zdarzeń wejściowych, których reali-
zacja generuje wartość dodaną dla klienta.

Defi niując procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, konieczne jest zwrócenie 
uwagi na następujące, kluczowe elementy (Stajniak, 2015; Gajewski, 2007, s. 55; 
Trzcieliński, Adamczyk, Pawłowski, 2013, s. 9): 

 – początek i koniec procesu, 
 – struktura procesu, 
 – wejścia i wyjścia z procesu, 
 – dostawcy i odbiorcy (klienci zewnętrzni i wewnętrzni), 
 – właściciele procesu, 
 – narzędzia pomiaru i oceny, 
 – dostępne zasoby, 
 – kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), 
 – dokumentacja procesu i jego przebieg. 
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Modelując procesy w organizacji należy wybrać pewien standard. W literatu-
rze przedmiotu najczęściej przywołuje się (Gajewski, 2007, s. 35–45; Trzcieliński, 
Adamczyk, Pawłowski, 2013, s. 35–45):

 – SIPOC (Supliers, Inputs, Process, Outputs, Customers – dostawcy, dane wej-
ściowe, proces, dane wyjściowe, odbiorcy) – modelowanie procesu zoriento-
wanego na klienta według koncepcji łańcucha wartości,

 – ARIS (Architektur Integrierter Informationsysteme – architektura zintegro-
wanych systemów informacyjnych) – ukierunkowanie na zbudowanie w or-
ganizacji zintegrowanego systemu projektowania i przetwarzania informacji 
o przebiegu procesów,

 – BPMN (Business Process Model and Notation) – opisywanie procesów bizne-
sowych i produkcyjnych, najczęściej wykorzystywany w Polsce i na świecie.

Zastosowana notacja pozwala jednoznacznie odwzorować procesy zachodzące 
w organizacji w sposób zrozumiały zarówno przez osoby bezpośrednio realizują-
ce procesy, jak i zarządzające procesami oraz informatyków, którzy implementują 
zmiany procesowe. Zilustrowane za pomocą map procesy stanowią punkt wyjścia 
do dalszych analiz. W ten sposób powstają modele procesowe, których symulacja 
pozwala odnaleźć obszary kwalifi kujące się do zmiany lub wskazujące jakość pro-
ponowanych zmian (Kasprzak, 2005).

2. Metodyka zwiększania efektywności procesów biznesowych

W pracach badawczych i współpracy z gospodarką autorzy przyjęli metodę 
analizy procesowej opartą o podejście od szczegółu do ogółu (bottom-up). Jako stan-
dard wybrano BPMN 2.0, ze względu na jego powszechne wykorzystanie. Stan-
dard ten jest opisany normą ISO/IEC/19510:2013 Information technology – Object 
Management Group Business Process Model and Notation (Briol, 2010; Shapiro, 
White, Bock, 2011; Silver, 2011; White, Miers, 2008). Do zalet BPMN 2.0 możemy 
zaliczyć (Piotrowski, 2013):

 – przyjazny dla użytkownika sposób opisu procesu, 
 – możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych 

niezależnie od specyfi ki branży, 
 – powszechna w biznesie znajomość symboliki standardu, 
 – możliwość diagnozy operacji zbędnych. 
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Prowadzone badania pozwoliły na stworzenie metodyki zwiększania efektyw-
ności procesów biznesowych (rys. 1). Pozwala ona na analizę procesową całej or-
ganizacji lub jej wybranych obszarów. Każdy z przedstawionych kroków ma swoje 
uszczegółowienie w postaci oddzielnej mapy.

Rysunek 1. Metodyka zwiększania efektywności procesów biznesowych

Źródło: opracowanie własne.

Faza przygotowawcza to zebranie podstawowych informacji oraz przygoto-
wanie założeń, na bazie których realizowano badanie. Budujemy scenariusz zgod-
nie, z którym będziemy badać obecnie działający proces. Scenariusz AS IS zawiera 
między innymi informację o ilości osób obsługujących badany proces, godziny do-
stępności zasobów (czas pracy), określenie transakcji procesowych, ich ilości oraz 
czasu, w którym mają być one generowane.

Faza mapowania procesów jest podzielona na dwie części: mapowanie AS IS 
oraz mapowanie TO BE. Celem mapowania AS IS jest z jednej strony odzwiercie-
dlenie przebiegu procesów zgodnie z praktyką ich stosowania oraz, z drugiej strony, 
przygotowanie wniosków, ukazujących stwierdzone rozbieżności w stosunku do re-
ferencji zawartych w ustaleniach z właścicielem procesu. Celem mapowania TO BE 
jest zobrazowanie planowanych zmian, a następnie sprawdzenie za pomocą analizy 
procesowej ich poprawności oraz logiki.

Faza symulacji dzieli się na dwie części: utworzenie i symulacja modelu AS 
IS oraz utworzenie i symulacja modelu TO BE. Celem symulacji modelu AS IS 
jest weryfi kacja, czy przygotowana w fazie modelowania mapa AS IS odzwiercie-
dla stan faktyczny realizowanego obecnie procesu. Zakończenie prac nad mode-
lem AS IS poprzez weryfi kację map z klientem umożliwia rozpoczęcie drugiego 
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etapu prac, jakim jest symulacja stanu docelowego w oparciu o przyjęte scenariu-
sze zmian procesowych.

Faza zakończenia pozwala na scalenie wszystkich opracowań, analiz i symu-
lacji w jeden raport. Dopiero po zatwierdzeniu tego etapu wyniki są przekazywane 
klientowi.

Poszukiwanie potencjalnych zmian, które pozwolą na zwiększenie efektywno-
ści procesu, odbywa się w fazie mapowania i symulacji. Po stworzeniu mapy stanu 
obecnego procesu (AS IS) należy ją sparametryzować i wykalibrować na podstawie 
danych historycznych. Defi niuje się KPI i mierzy ich wartości w obecnym procesie. 
Już na tym etapie pojawiają się podprocesy, które można ulepszyć. Tworząc mapę 
stanu pożądanego danego procesu (TO BE) warto zastanowić się, ile zmian moż-
na wprowadzić. Symulując proces TO BE należy wprowadzać zmiany pojedynczo 
i badać ich efektywność (odwołując się do wcześniej zdefi niowanych KPI i ich war-
tości bazowych). Gdy uzyskany efekt symulacji wprowadzenia pojedynczej zmiany 
jest pozytywny, można badać łączną efektywność proponowanych zmian. Może się 
okazać, że dla dwóch lub więcej zmian pozytywny efekt znika (nie pojawia się sy-
nergia). Do otrzymania najlepszego w danych warunkach rozwiązania dochodzi się 
iteracyjnie, gdy klient uznaje, że ma odpowiednią efektywność procesu przy założo-
nym wykorzystaniu zasobów. 

3. Wyniki badań – studium przypadku

Badania przeprowadzono w roku 2016 w przedsiębiorstwie branży kosmetycz-
nej. Analizie procesowej poddano proces identyfi kacji jednorodnych paletowych 
jednostek ładunkowych. Paletowa jednostka ładunkowa (pjł, pallisted unit load) 
to „jednostka składająca się z palety ładunkowej (płaskiej, słupkowej, skrzyniowej 
lub specjalizowanej), na lub w której umieszczono ładunek, zabezpieczona przed 
rozformowaniem podczas przemieszczania i składowania, przystosowana do prze-
mieszczania przy pomocy urządzeń transportu technologicznego” (Fertsch, 2016, 
s. 127). Analiza pozwoliła wskazać, jakie zmiany należy uwzględnić w tym procesie 
i przenieść je na poziom strategii przedsiębiorstwa, co ma pozwolić na poprawę 
efektywności badanego procesu.
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W fazie przygotowawczej zebrano podstawowe dane oraz określono założenia 
dla badanego procesu. Przyjęto określone zasoby procesu:

 – 6 pracowników,
 – 22 paletowe jednostki ładunkowe do wydania zewnętrznego,
 – 48 paletowych jednostek ładunkowych do przesunięcia do strefy kompletacji.

W fazie mapowania w części pierwszej stworzono mapę stanu istniejącego AS 
IS (rys. 2). Główne czynności realizowane w procesie (struktura procesu) to:

 – analiza wykazu pobrań,
 – dojazd do przestrzeni,
 – identyfi kacja wzrokowa paletowej jednostki ładunkowej,
 – pobranie i przewiezienie paletowej jednostki ładunkowej,
 – potwierdzenie pobrania paletowej jednostki ładunkowej. 

Wejściem procesu jest paletowa jednostka ładunkowa wraz z dokumentem 
wykaz pobrań. Na wyjściu procesu jest paletowa jednostka ładunkowa przesunięta 
do strefy kompletacji lub przygotowana do wydania z dokumentem ewidencja prze-
sunięć. Właścicielem procesu jest magazyn.

Rysunek 2. Mapa procesu identyfi kacji jednorodnych paletowych jednostek ładunkowych 
w obecnej postaci (AS IS)

Źródło: opracowanie własne.

Zidentyfi kowany przebieg procesu jest następujący: magazynier analizuje do-
kument w formie papierowej „Wykaz Pobrań”; następnie, kierując się wiedzą eks-
percką, odnajduje przestrzeń, w której powinny znajdować się paletowa jednostka 
ładunkowa wymagająca pobrania (do wydania na zewnątrz lub do strefy komple-
tacji), odszukuje towar i pobiera go w celu wykonania operacji przesunięcia maga-
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zynowego; zmiana lokalizacji paletowej jednostki ładunkowej odnotowywana jest 
przez magazyniera na dokumencie papierowym „Ewidencja Przesunięć”.

Określono następujące kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w procesie 
identyfi kacji jednorodnych paletowych jednostek ładunkowych:

 – średni czas realizacji procesu,
 – użycie zasobów ludzkich w procesie.

Kolejnym krokiem było sparametryzowanie operacji realizowanych w badanym 
procesie. Przyjęto, że czas trwania czynności podlega rozkładowi normalnemu 
i przypisano następujące wartości:

 – analiza wykazu pobrań – od 15 do 25 s,
 – dojazd do przestrzeni – od 15 do 120 s,
 – identyfi kacja wzrokowa paletowej jednostki ładunkowej – od 20 do 40 s,
 – pobranie i przewiezienie paletowej jednostki ładunkowej – 2,5 min,
 – potwierdzenie pobrania paletowej jednostki ładunkowej – od 10 do 20 s. 

Analiza przebiegu procesu wraz z właścicielem procesu pozwoliła wskazać po-
tencjalnie miejsca usprawnień. Dotyczą one operacji:

 – analizy wykazu pobrań,
 – identyfi kacji wzrokowej paletowej jednostki ładunkowej,
 – potwierdzenia pobrania paletowej jednostki ładunkowej.

Następnie zbudowano mapę stanu pożądanego TO BE (rys. 3). Wskazano, że 
dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie automatycznej identyfi kacji paletowych 
jednostek ładunkowych.

Rysunek 3. Mapa procesu identyfi kacji jednorodnych paletowych jednostek ładunkowych 
w docelowej postaci (TO BE)

Źródło: opracowanie własne.
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Zaproponowano następujący przebieg procesu: magazynier odczytuje przy 
pomocy kolektora danych polecenie wykonania operacji magazynowej wraz z do-
kładną lokalizacją przestrzeni składowania paletowych jednostek ładunkowych; po 
dojechaniu wózkiem widłowym skanuje się kolektorem przestrzeń odkładczą oraz 
paletową jednostkę ładunkową, którą następnie przewozi do lokalizacji docelowej 
(zgodnie ze wskazaniem kolektora danych); zmiana lokalizacji paletowej jednostki 
ładunkowej potwierdzana jest w systemie WMS automatycznie przez zeskanowanie 
etykiety identyfi kującej przestrzeń docelową.

W procesie docelowym zaproponowano wdrożenie systemu klasy WMS. Ma 
spowodować to automatyzację identyfi kacji paletowych jednostek ładunkowych 
oraz poprawić efektywność procesu. 

Dla procesu docelowego ustalono następujące czynności oraz czasy trwania 
(podlegające rozkładowi normalnemu):

 – odczytanie polecenia operacji magazynowej – czas trwania od 2 do 5 s,
 – dojazd do przestrzeni – czas trwania od 15 do 120 s,
 – skanowanie etykiety przestrzeni – czas trwania 2 s,
 – skanowanie standardowej etykiety paletowej – czas trwania 2 s,
 – pobranie i przewiezienie paletowej jednostki ładunkowej – czas trwania 

2,5 min,
 – skanowanie etykiety przestrzeni – czas trwania 2 s.

Analiza procesowa pozwoliła wskazać potencjalne obszary do zmian, które zo-
stały uwzględnione w strategii przedsiębiorstwa. Są to:

 – przeprojektowanie procesu identyfi kacji paletowej jednostki ładunkowej,
 – wdrożenie systemu klasy WMS powiązanego z systemem ADC.

W fazie symulacji został zweryfi kowany model AS IS. Następnie przepro-
wadzono symulację dla stanu docelowego TO BE. Przeprowadzono 17 640 prób. 
Otrzymano wyniki przedstawione na rysunku 4.

W wyniku symulacji i analizy otrzymanych wyników zauważono, że w stanie 
docelowym skraca się średni czas realizacji procesu z 7,63 min (AS IS) do 6,13 min 
(TO BE). Ponadto procent wykorzystania zasobów ludzkich (pracowników magazy-
nu) maleje – z 4,71% na 3,78% – co pozwala na lepsze rozplanowanie zadań.
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Rysunek 4. Wybrane wyniki symulacji dla procesu identyfi kacji jednorodnych paletowych 
jednostek ładunkowych 

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

W opisywanym studium przypadku analizowany był proces identyfi kacji jed-
norodnych paletowych jednostek ładunkowych. Przedstawiono mapę procesu dla 
stanu istniejącego, gdzie zauważono możliwość poprawy w trzech podprocesach 
(numer 2, 4, 6). W opisie procesu pożądanego wprowadzono system automatycznej 
identyfi kacji produktów zgrupowanych na paletowe jednostki ładunkowe oraz za-
rządzania ich lokalizacją z wykorzystaniem systemu klasy WMS.

Zaproponowane zmiany dotyczyły przeprojektowania procesu identyfi kacji pale-
towej jednostki ładunkowej i wdrożenia systemu klasy WMS. Celem tych usprawnień 
była poprawa efektywności procesu (wykazano to poprzez symulację), co w dalszej 
perspektywie czasu pozwala na minimalizację kosztów operacyjnych, głównie dzięki 
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automatyzacji procesów i ich dostosowaniu do tańszych pracowników, np. sezono-
wych. Wskazany kierunek zmian znalazł odzwierciedlenie w strategii przedsiębiorstwa.

Otrzymane wyniki symulacji pokazały, że dzięki wdrożeniu systemu klasy WMS 
powiązanego z systemem ADC w magazynie czas obsługi analizowanego procesu skró-
ci się o około 20% – głównie za sprawą eliminacji czasu potrzebnego na odszukanie 
lokalizacji paletowej jednostki ładunkowej. Ponadto w procesie przesunięć magazyno-
wych uzyskano możliwość kontroli wydajności operacyjnej magazynierów, dzięki au-
tomatycznemu odnotowywaniu w systemie rzeczywistych czasów pobierania paletowej 
jednostki ładunkowej. Obsługa badanego procesu w wersji TO BE uprościła się, ponie-
waż to system zarządzał lokalizacją towarów i kierował magazynierów w odpowiednie 
strefy pobraniowo-odkładcze – umożliwiło to obsługę magazynu przez mniej doświad-
czonych pracowników, którzy nie posiadali pełnej wiedzy o topografi i magazynu.
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PROCESS ANALYSIS AS A TOOL FOR RATIONALIZATION OF THE ORGANIZATION

Abstract

The article presents issues related to mapping and evaluation processes in the organiza-
tion. Process analysis can identify potential points for improvements that can become vari-
ables affecting shaped in the enterprise management strategy. In the fi rst part indicates the 
general methodology of searching the potential to improve the processes. The second part 
describes the progress of the methodology chosen company.
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procesu przekazu. Odbiorcy przekazywanych treści są aktywni i krytyczni wobec 
dostarczanych wiadomości. Mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem me-
diów umożliwiających dialog nadawcy z odbiorcą (media i serwisy społecznościo-
we). Zwiększa się rola funkcji socjalizacyjnej komunikacji, a kluczowym terminem 
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z perspektywy skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej jawi się 
interakcja pomiędzy uczestnikami procesów komunikacyjnych. Poziom interaktyw-
ności jest jednym z kryteriów wyboru mediów wykorzystywanych w komunikacji 
marketingowej przedsiębiorstwa. W związku z tym ważnym obszarem dyskusji i ba-
dań na gruncie komunikacji marketingowej jest poszukiwanie stymulant interak-
cji pomiędzy nadawcą (organizacją) i odbiorcą (interesariusze organizacji) w celu 
zwiększania komunikacyjnej skuteczności organizacji.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę interakcji w procesie komunika-
cji marketingowej oraz wskazanie koncepcji teoretycznych (paradygmat sieciowy, 
interakcjonizm symboliczny, marketing relacji), które mogą być płaszczyzną anali-
tyczną w wyjaśnianiu i opisywaniu problematyki interakcji w komunikacji marke-
tingowej. W pierwszej części referatu zaprezentowano ewolucję komunikacji mar-
ketingowej z perspektywy uwarunkowań rynkowych, przeobrażeń w komunikacji 
społecznej i wywołanych zmian w działalności marketingowej organizacji. Kolejna 
część artykułu koncentruje się na pojęciu interakcji, które zaprezentowano na grun-
cie paradygmatu sieciowego i interakcjonizmu symbolicznego. Następnie przedsta-
wiono znaczenie symbolicznego wymiaru komunikacji marketingowej dla osiągania 
celów komunikacyjnych organizacji.

Zaprezentowane w artykule rozważania są efektem przeprowadzonej analizy 
literatury przedmiotu z obszaru komunikacji marketingowej, interakcji społecznych, 
ujęć sieciowych w naukach o zarządzaniu oraz koncepcji interakcjonizmu symbo-
licznego w celu nakreślenia pola badawczego do przyszłych badań empirycznych.

1. Ewolucja zakresu znaczeniowego komunikacji marketingowej

Komunikacja marketingowa wyewoluowała z węższego znaczeniowo termi-
nu promocji, gdzie kluczowymi funkcjami są aktywizacja sprzedaży i funkcja per-
swazyjna, realizowane w ramach jednokierunkowego oddziaływania organizacji na 
otoczenie. Promocję można zdefi niować jako „zespół instrumentów i działań, za 
pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek charakteryzujące fi rmę lub 
produkt informacje, kształtuje potrzeby i preferencje nabywców, pobudza i ukierun-
kowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową” (Wiktor, 2016, s. 49). Tak 
rozumiana promocja traktuje komunikację jako proces transmisji przekazu w kana-
le komunikacji w celu wywołania zamierzonego efektu w postaci zmiany postaw, 
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opinii czy zachowań nabywców (odbiorców komunikatu). Promocję opisuje się 
w konwencji bodziec-reakcja, gdzie źródłem bodźca (komunikatu) jest organizacja 
(nadawca), a odbiorcą konsument. Promocja dobrze wpisuje się więc w linearne 
modele komunikacji społecznej, m.in. aktu perswazyjnego H. Lasswella oraz teorii 
kanału komunikacji C. Shannona i W. Weavera (Wiktor, 2013, s. 24–29).

Promocja ukierunkowana jest na przekazywanie konsumentom informacji 
o ofercie organizacji (Rowley, 1998, s. 383), więc pełni funkcję jednokierunkowego 
przekazywania informacji konsumentom, stanowiąc komunikacyjne wsparcie dla 
pozostałych instrumentów marketingu mix (produkt, cena, dystrybucja). Pierwotnie 
komunikacyjnym dopełnieniem promocji były badania marketingowe, które w ra-
mach systemu informacji marketingowej umożliwiały zamianę informacji zwrotnej 
o reakcjach (postawach, opiniach, zachowaniach) konsumentów na przekaz promo-
cyjny. Jednak opóźnienie czasowe pomiędzy odbiorem komunikatu przez konsu-
menta a czasem niezbędnym na zgromadzenie, przetworzenie, analizę i wyciągnię-
cie wniosków z badań o reakcjach konsumentów na przekaz, negatywnie wpływają 
na skuteczność i efektywność prowadzonych działań promocyjnych. Opóźnienie 
czasowe w gromadzeniu informacji o reakcji konsumentów (tzw. sprzężenie zwrot-
ne w transmisyjnych modelach komunikacji) było zdeterminowane przede wszyst-
kim ograniczeniami mediów wykorzystywanych jako kanał komunikacji. Przed 
rewolucją technologiczną w teleinformatyce (w szczególności rozwój Internetu, 
sieci komórkowe) telewizja, radio i prasa oferowały ograniczone możliwości ko-
munikacji dwukierunkowej. Komercjalizacja wykorzystania Internetu pozwoliła na 
gromadzenie informacji o reakcji konsumentów na przekaz w czasie rzeczywistym, 
wpływając jednocześnie na dynamikę upowszechniania się prowadzenia działalno-
ści marketingowej w oparciu o tworzenie sieci relacji z podmiotami otoczenia.

Z biegiem czasu zmniejszył się potencjał wyjaśniający i aplikacyjny modeli trans-
misji przekazu. Było to konsekwencją zmian zachodzących w otoczeniu organizacji 
i wyłaniania się nowych paradygmatów w marketingu (od transakcyjnego w kierunku 
marketingu relacji). W paradygmacie marketingu relacji odnajdujemy zupełnie inne 
spojrzenie na procesy zachodzące na płaszczyźnie organizacja–rynek (Mitręga, 2008, 
s. 13–19). Zmniejszył się poziom asymetrii pozycji rynkowej pomiędzy przedsiębior-
stwem a klientem. Klienci coraz częściej, nawet na rynku konsumpcyjnym, traktowani 
są w procesach wymiany jako partnerzy. Działalność marketingowa w coraz więk-
szym stopniu jest zorientowana na tworzenie sieci interakcji z interesariuszami (orga-
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nizacja rozszerza zakres podmiotowy komunikacji) w celu tworzenia długotrwałych 
relacji (tzw. szkoła nordycka, Ch. Gronroos, E. Gummesson) (Yang, Robson, 2012, 
s. 186). Marketing jest defi niowany jako tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie wię-
zi (relacji) z klientami i innymi partnerami w taki sposób, aby cele obu stron zostały 
osiągnięte poprzez obustronną wymianę i realizację poczynionych obietnic (Ravald, 
Grönroos, 1996, s. 19). W tak rozumianej relacyjnej działalności marketingowej, in-
teraktywność komunikacji i dialog z podmiotami otoczenia są kluczowymi stymu-
lantami silnych relacji z interesariuszami (Mitręga, 2005, s. 4–5, 2006, s. 150–151). 
Komunikacja marketingowa jest więc instrumentem, jak również płaszczyzną two-
rzenia i utrzymywania interakcji z odbiorcą i opiera się na dwukierunkowym procesie 
wymiany informacji (dialogu). Zmienił się więc teleologiczny charakter komunikacji, 
która oprócz funkcji aktywizującej sprzedaż oraz perswazyjnej (nakierowanej na kon-
sumenta), pełni również funkcję socjalizacyjną, edukacyjną czy rozrywkową, skiero-
waną do wszystkich interesariuszy w otoczeniu organizacji.

Oczywiście funkcje aktywizująca i perswazyjna w modelu komunikacji ma-
sowej (Kramer, 2013, s. 10–11) są w dalszym ciągu ważne w osiąganiu celów mar-
ketingowych przedsiębiorstwa. Natomiast skuteczność funkcji aktywizującej czy 
perswazyjnej jest niejednokrotnie uwarunkowana wcześniejszym zaspokojeniem 
przez odbiorców innych potrzeb komunikacyjnych. Komunikacja marketingowa po-
winna zostać zorientowana na zwiększenie prawdopodobieństwa interakcji przekazu 
poprzez zaoferowanie odbiorcy wartości informacyjnych, rozrywkowych czy edu-
kacyjnych. W konsekwencji coraz trudniej wyodrębnić komunikację marketingową 
z przestrzeni komunikacji społecznej. Oferowane wartości rozrywkowe, edukacyj-
ne czy socjalizujące stwarzają nowe uwarunkowania dla prowadzenia komunikacji 
marketingowej. Konsekwencją rosnących oczekiwań komunikacyjnych odbiorców 
jest zwiększająca się liczba form i instrumentów wykorzystywanych w systemie 
komunikacji marketingowej, która obejmuje: reklamę, promocję sprzedaży, public 
relations, publicity, sprzedaż osobistą, marketing bezpośredni, sponsoring (sponso-
rowanie), marketing wydarzeń i doświadczeń, marketing interaktywny, marketing 
szeptany, targi i wystawy, komunikację w social media oraz event marketing (Wik-
tor, 2016, s. 51). Rozwój instrumentów komunikacji marketingowej jest ukierunko-
wany na zwiększenie prawdopodobieństwa interakcji z odbiorcami. Celem organi-
zacji jest więc optymalne wykorzystanie dostępnych form i kanałów komunikacji, 
które zapewnią najwyższy poziom interakcji z odbiorcą.
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2. Pojęcie interakcji na gruncie paradygmatu sieci i interakcjonizmu symbolicznego

Na gruncie klasycznej teorii ekonomii pojawia się założenie, iż każdy pod-
miot jest niezależny, zewnętrznie nieskoordynowany i samodzielny w działaniu. 
Niemniej, mając na uwadze realia zachowań rynkowych, łatwo jest dowieść, iż to 
założenie jest jedynie zabiegiem umożliwiającym uproszczenie analizy i proce-
sów modelowania wybranych zjawisk gospodarczych zarówno w skali mikro, jak 
i makroekonomicznej. Podmioty na rynku funkcjonują w skomplikowanym świe-
cie relacji o charakterze poziomym i pionowym. Dlatego m.in. rośnie popularność 
wykorzystania paradygmatu sieciowego do opisu zjawisk na gruncie wielu dyscy-
plin w naukach społecznych (Ratajczak-Mrozek, Zieliński, 2013, s. 32–37; Czakon, 
2012a, s. 23–24).

Paradygmat sieciowy rozważany jest na gruncie teorii strukturalizmu, gdzie 
każde działanie uwarunkowane jest strukturami, w ramach których działa człowiek 
(Czakon, 2012b, s. 3–7). Kluczowym elementem paradygmatu sieciowego jest ist-
nienie określonego porządku strukturalnego w sieci społecznej. Można wskazać trzy 
płaszczyzny analityczne sieci społecznej: relacje, struktura oraz pozycja.

Na płaszczyźnie relacji przedmiotem analizy jest jakość relacji z perspekty-
wy jej wpływu na sprawność działania podmiotów sieci społecznej. Jest ona uwa-
runkowania zgromadzonym doświadczeniem podmiotu z działania w danej sieci, 
zbudowanym poziomem zaufania wśród innych podmiotów, co jest konsekwencją 
przestrzegania przez dany podmiot przyjętych norm obowiązujących w danej sieci 
społecznej.

Płaszczyzna analityczna struktury sieci dotyczy układu więzi wokół danego 
podmiotu sieci. Zbudowany układ więzi stanowi kanał przepływu informacji i repo-
zytorium wspólnej dla danej społeczności wiedzy.

Natomiast na płaszczyźnie pozycji, analizie poddaje się usytuowanie danego 
podmiotu w sieci i jego wpływ na układ. Pozycja w sieci uzależniona jest od liczby 
i gęstości powiązań z pozostałymi podmiotami sieci (Czakon, 2011, s. 3–8).

Z perspektywy zaprezentowanych płaszczyzn analitycznych istotne jest wska-
zanie czynników warunkujących tworzenie, funkcjonowanie czy też regres zjawisk 
sieciowych w ramach danej struktury. Centralnym pojęciem jest interakcja, która 
jest pierwotnym zjawiskiem dla sieci społecznej. Bez interakcji nie ma sieci społecz-
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nej, występują jedynie wyalienowane i niepowiązane podmioty, tworzące co najwy-
żej uwarunkowania dla powstania zjawisk sieciowych.

Interakcja pojawia się w ramach określonego kontekstu tworzonego przez cha-
rakter relacji, strukturę i pozycję danego podmiotu w danej sieci społecznej. Inte-
rakcja oznacza wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek/obiektów (Florenthal, 
Shoham, 2010, s. 29). Termin wywodzi się z teorii interakcjonizmu symbolicznego, 
gdzie interakcja jest kluczowym mechanizmem kształtowania się struktur społecz-
nych w procesie ciągłej wymiany i ewolucji znaczeń wykorzystywanych symboli 
(m.in. słów, znaków). Interakcje warunkują powstawanie i funkcjonowanie grup 
społecznych (Hałas, 2012, s. 19–68). To podejście badawcze, zainicjowane przez 
H. Blumera w 1937 roku (Blumer, 2007), skupia się na analizie procesów wzajem-
nych oddziaływań, analizowanych w konwencji wymiany symbolicznych znaczeń. 
Zachodzące interakcje odbywają się pomiędzy świadomymi, ciągle interpretującymi 
sytuację podmiotami. W konsekwencji interakcji kształtują się osobowości i zasady 
funkcjonowania grup społecznych.

Ze względu na sytuację, sposób interpretacji, jednostkę interakcji oraz cel inte-
rakcji można wyróżnić pięć form interakcji (Woźniak, 2009, s. 70–71):

 – zogniskowane – odbywające się w określonym czasie, kiedy spotykają się 
i nawzajem postrzegają co najmniej dwa podmioty znające się wcześniej lub 
oczekujące, że interakcja pozwoli im się lepiej poznać,

 – niezogniskowane (spontaniczne) – uczestniczą podmioty, które wcześniej 
się nie znały,

 – symboliczne – dochodzi do interpretacji wzajemnych zachowań podmiotów 
sieci społecznej,

 – bezpośrednie – podmioty nawiązują bezpośredni kontakt oraz znajdują się 
w bliskim sąsiedztwie przestrzennym,

 – transakcyjne – następuje wymiana dóbr i wartości pomiędzy podmiotami.
Zidentyfi kowane formy interakcji mogą być przedmiotem diagnozy etapu roz-

woju sieci, pozycji poszczególnych podmiotów w niej działających, siły wzajem-
nych relacji. Dla komunikacji marketingowej ważną płaszczyzną badań jest analiza 
poszczególnych form interakcji z perspektywy ich potencjału do tworzenia przekazu 
o wysokim potencjale do budowania świadomości i rozpoznawalności oferty pro-
duktowej i usługowej organizacji.
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3. Symboliczny wymiar komunikacji marketingowej

Na gruncie antropologii komunikację można zdefi niować jako rodzaj wymiany 
i współdzielenia informacji pomiędzy ludźmi funkcjonującymi w strukturze (sieci) 
społecznej, którzy są zdeterminowani kulturowo (Wendland, 2008, s. 18). W litera-
turze przedmiotu odnajdujemy stanowiska, gdzie komunikacja defi niowana jest jako 
proces wymiany i dzielenia, obejmujący znak, społeczeństwo, kulturę i interakcje 
(Fiske, 2003, s. 16). Niektóre podejścia wskazują na nierozerwalny związek pojęcia 
kultury (społeczeństwa) i komunikacji. Pojawiają się poglądy, które wskazują, iż 
nie ma komunikacji bez kultury oraz struktur społecznych, symboli (jako narzędzi, 
za pomocą których ludzie porozumiewają się), języka. Współczesne teorie komuni-
kacji wspierają ten pogląd, o czym świadczy poziom wykorzystania w wyjaśnianiu 
zjawisk komunikacyjnych koncepcji zaproponowanych przez interakcjonizm sym-
boliczny G.H. Meade’a, transcendentalno-pragmatyczną koncepcję komunikacji 
K.O. Apla czy fi lozofi ę form symbolicznych E. Cassirera (Kulczycki, 2008, s. 20–
21). Na gruncie interakcjonizmu symbolicznego wskazuje się na szeroki zakres 
funkcji symboli ukierunkowanych na pobudzanie emocji, uczuć i pożądań. Symbol 
może pełnić następuje funkcje (Sagan, 2003, s. 21):

 – ekspresyjną – wyrażanie emocji,
 – komunikacyjną – przekazywanie informacji,
 – koncepcyjną – symbol jako środek porządkowania rzeczywistości,
 – kontrolną – symbol jako czynnik społecznej kontroli, tworzenia porządku 

społecznego i struktur władzy.
Wykorzystanie symboli w komunikacji pozwala nadawać nowe znaczenie kon-

wencjonalnym znakom. Komunikacja marketingowa może kształtować komunika-
ty, które zbudowane ze znaków pierwotnie nieposiadających strukturalnego czy też 
funkcjonalnego podobieństwa, uzyskują nowe znacznie symboliczne. Poznawczo-
-emocjonalne konstruowanie i opis rzeczywistości oraz tworzenie oryginalnych, kul-
turowo zakorzenionych znaczeń pozwala tworzyć sygnały wywołujące bezpośred-
nią reakcję behawioralną odbiorcy. Umożliwia to realizację aktywizującej i perswa-
zyjnej funkcji komunikacji marketingowej opartej na oryginalnym przekazie, który 
nie ginie w mediach wśród innych komunikatów wykorzystujących konwencjonalne 
znaczenie użytych znaków.
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Podsumowanie

Opis rzeczywistości za pomocą modeli komunikacji marketingowej, w szcze-
gólności ujęć procesowych, jest coraz trudniejszym wyzwaniem. Obecnie komu-
nikacja nie ma charakteru sekwencyjnego i linearnego, lecz jest wielopoziomowa 
i skomplikowana strukturalnie (Sagan, 2003, s. 18).

Z perspektywy zaprezentowanych w artykule rozważań istotnym obszarem 
przyszłych dociekań na gruncie komunikacji marketingowej jest zagadnienie inten-
syfi kacji siły i intensywności komunikacyjnej wielowymiarowych interakcji z inte-
resariuszami. Rozważania skłaniają do postawienia tezy, iż skuteczność komunika-
cji marketingowej jest zdeterminowana sieciowym potencjałem organizacji do two-
rzenia silnych i intensywnych komunikacyjnych interakcji z otoczeniem opartych na 
wykorzystaniu symboli w komunikacie.

Wydaje się, że predystynowanym obszarem do empirycznego testowania tej 
hipotezy są serwisy społecznościowe, stanowiąc płaszczyznę do egzemplifi kacji pa-
radygmatu sieciowego w aspekcie kształtowania interakcji. Obecnie narzędzia ana-
lityczne (np. Google Analytics) do śledzenia skuteczności działalności organizacji 
w serwisach społecznościowych mierzą jedynie interakcje w aspekcie intensywno-
ści (liczba kliknięć, wyświetlenia) i siły (charakteru interakcji, tzw. like, komentarz). 
Analityka mediów cyfrowych ogranicza się więc do aspektów istotnych dla hiperde-
micznych modeli komunikacji marketingowej, które sprawdzały się w odniesieniu 
do mediów tradycyjnych (TV, radio, prasa).

Charakterystyczna dla mediów tradycyjnych autonomia i dominacja wobec od-
biorcy staje się w obecnych czasach fałszywa. Również analiza interakcji jedynie 
na poziomie strukturalnym jest niewystarczająca. Kluczowym zagadnieniem jest 
poziom zakorzenienia komunikatu w świadomości odbiorcy, a tego procesu nie po-
winno się traktować instytucjonalnie.

W komunikacji z otoczeniem organizacja powinna wykorzystywać symbolicz-
ny potencjał przekazu, oparty na kulturowych mechanizmach socjalizacji jednostki, 
ponieważ wpływa to pozytywnie na zwiększenie prawdopodobieństwa aktywnego 
i twórczego uczestniczenia odbiorców w procesie komunikacji (Hajduk-Nijakow-
ska, 2012, s. 149).
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SYMBOLIC DIMENSION OF MARKETING COMMUNICATIONS IN SHAPING NETWORK 
OF INTERACTIONS

Abstract

The article analyses the phenomenon of interaction in the process of marketing com-
munication. Indicated on theoretical concepts (the paradigm of the network, symbolic inter-
actionism, relationship marketing), which can be analytical area in explaining and describing 
the issues of interaction within the framework of marketing communications. Presented in 
the article considerations are the result of conducted literature analyses to outline the research 
fi eld for future empirical study.
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Wprowadzenie

Zakres i poziom aktywności rynkowej współczesnych nabywców fi nalnych jest 
zróżnicowany. Można jednak stwierdzić, że jest on wyraźnie większy od zakresu 
i poziomu aktywności rynkowej, jaką wykazywali nabywcy we wcześniejszych la-
tach. Aktywność ta coraz częściej nie ogranicza się bowiem do zachowań typowo 
zakupowych, ale obejmuje również inne zachowania podejmowane wraz z oferen-
tami i/lub z innymi nabywcami. Ich skutkiem mogą być wartości marketingowe 
o charakterze materialnym (np. produkty [Fuchs, Schreier, 2011, s. 17–32] lub ich 
atrybuty, w tym opakowania), jak i niematerialnym (np. wizerunek, marka). Jest to 
zjawisko na tyle powszechne, że zalicza się je do trendów konsumenckich (Mróz, 
2010; Zalega, 2013, s. 3–21), określając je mianem prosumpcji.

1. Rola prosumenta i zakres jego aktywności rynkowej

Wzrost aktywności rynkowej prowadzi do zredefi niowania roli rynkowej na-
bywców, którzy jako uczestnicy rynku wykazujący większe zaangażowanie w jego 
funkcjonowanie stają się prosumentami, określanymi nawet mianem „pracujących 
konsumentów” (Cova, Dall, 2009, s. 315–339). Odgrywanie nowej roli rynkowej 
polega na spełnianiu większej liczby funkcji niż w przypadku roli tradycyjnego na-
bywcy. Prosument spełnia bowiem także funkcję zakupową, ale nie poprzestaje na 
jej realizowaniu. Równolegle spełnia funkcje komunikacyjne, kreatywne itp., czego 
następstwem są nie tylko wartości, o jakich już wspominano wcześniej, ale rów-
nież unikalny układ relacyjny łączący go z oferentem i innymi nabywcami. Wywiera 
ponadto silny wpływ na relacje wewnątrzorganizacyjne (Gabriel, Korczynski, Rie-
der, 2015, s. 629–643), co dodatkowo wskazuje na kluczowe znaczenie prosumen-
tów jako podmiotów oddziałujących na funkcjonowanie oferenta w różnych obsza-
rach. W odróżnieniu od tradycyjnego nabywcy prosument bierze aktywny udział 
w kształtowaniu rynkowego układu relacyjnego, stając się jego istotnym elemen-
tem. Wymaga to dużego zaangażowania również ze strony pozostałych uczestników 
tych relacji, zwłaszcza ze strony oferenta. Powinien on tworzyć warunki sprzyjają-
ce wzbudzaniu w nabywcach chęci dzielenia się ich wiedzą, doświadczeniami czy 
umiejętnościami oraz pozwalające na wykorzystywanie ich potencjału w sposób ko-
rzystny dla każdego uczestnika relacji. 
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W literaturze przedmiotu eksponuje się wręcz konieczność dostrzegania w na-
bywcach sojuszników marketingowych, z którymi należy współdziałać na partner-
skich zasadach, gdyż przynosi to wymierne i niewymierne korzyści zarówno samym 
nabywcom, jak i oferentom, zwiększając m.in. ich siłę konkurencyjną (Prahalad, 
Ramaswamy, 2004). Pisze się już wręcz o epoce prosumentów (Ritzer, Dean, Jur-
genson, 2012, s. 379–398), których aktywność jest traktowana jako paradygmat 
marketingu. Zalety takiej współpracy wydają się na tyle duże, iż powinny stanowić 
niepodważalny argument przemawiający za aplikacyjną wartością tego podejścia. 
W praktyce nadal jednak niejednokrotnie w nabywcach nie dostrzega się uczestni-
ków rynku, których aktywność może istotnie wspierać oferenta lub utrudniać jego 
funkcjonowanie. W dalszym ciągu wielu oferentów przypisuje im rolę biernych od-
biorców, nie dostrzegając zmian zachodzących w oczekiwaniach, jak również w po-
stawach i zachowaniach nabywców. 

2. Cele i hipoteza badawcza

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania, w artykule dążono do osiągnię-
cia następujących celów badawczych:

1) zidentyfi kowania zakresu form aktywności prosumpcyjnej respondentów 
i ich hierarchicznego uporządkowania;

2) określenia zakresu form aktywności prosumpcyjnej respondentów w zależ-
ności od ich opinii na temat skuteczności zachęcania nabywców przez ofe-
rentów do współpracy;

3) dokonania analizy porównawczej zakresu form aktywności prosumpcyjnej 
podejmowanej przez osoby uważające, że oferenci nie zachęcają skutecznie 
nabywców do współpracy z zakresem tej aktywności podejmowanej przez 
osoby uważające, iż oferenci skutecznie zachęcają nabywców do wspól-
nych działań.

W procesie realizacji wymienionych celów weryfi kacji empirycznej podda-
no hipotezę badawczą mówiącą, że zakres form aktywności prosumpcyjnej zale-
ży od sposobu postrzegania działań oferentów zmierzających do aktywizowania 
nabywców. 
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3. Ogólna charakterystyka badań pierwotnych 

Dążąc do osiągnięcia celów badawczych i zweryfi kowania hipotezy badawczej, 
przeprowadzono badania ankietowe1 wśród 1200 polskich pełnoletnich nabywców 
fi nalnych2. Zostały one zrealizowane w ramach projektu badawczego 2013/11/B/
HS4/00430 fi nansowanego przez NCN. Badania miały charakter bezpośredni, wy-
magający osobistego kontaktu badacza z badanymi podmiotami. Przeprowadzono 
je w 2015 roku. Do analizy statystycznej zakwalifi kowano 1012 poprawnie wypeł-
nionych kwestionariuszy ankiety. W ramach wspomnianej analizy wykorzystano 
metodę analizy czynnikowej, którą zastosowano w celu redukcji liczby zmiennych 
wpływających na badaną kategorię (czyli formy aktywności prosumpcyjnej respon-
dentów) oraz w celu wykrycia wewnętrznych ukrytych współzależności w związ-
kach pomiędzy tymi zmiennymi. Do wyodrębnienia czynników zastosowano me-
todę głównych składowych. Określenia liczby czynników wspólnych dokonano za 
pomocą techniki kryterium Kaisera. Natomiast rotację czynników wykonano meto-
dą znormalizowanej varimax. W ramach czynników wyodrębniono zmienne o naj-
wyższych ładunkach czynnikowych względem danych czynników, których wartość 
przekraczała 0,7 (Abdi, Williams, 2010, s. 433–459).

4. Zakres aktywności prosumpcyjnej respondentów w zależności od ich opinii na 
temat działań podejmowanych przez oferentów 

Podczas badań ankietowani mieli określić zakres swojej aktywności prosump-
cyjnej, oceniając każdą z 15 wskazanych form tej aktywności w skali Likerta od 1 do 
5, gdzie 1 oznaczało, że respondent zdecydowanie nie wykazuje danej aktywności, 
2 – raczej jej nie wykazuje, 3 – ani tak, ani nie, 4 – raczej ją wykazuje, a 5 – zdecy-
dowanie ją wykazuje. Jak wynika z danych w tabeli 1, tylko dwie analizowane formy 
uzyskały oceny średnie o wartości przekraczającej 3,50. Obie należały do zacho-
wań komunikacyjnych podejmowanych podczas kontaktów z innymi nabywcami 
bez użycia Internetu. Z jednej strony może to świadczyć o relatywnie większym 

1  Wyniki analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu oraz wyniki badań pilotażo-
wych pozwoliły na wyodrębnienie 15 form aktywności prosumpcyjnej, które zostały poddane dalszym 
badaniom. 

2  Zastosowano nielosowy dobór próby.
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zaangażowaniu w działania prosumpcyjne, w których nie uczestniczą bezpośrednio 
oferenci, będąc jedynie pośrednimi benefi cjentami efektów tych działań. Z drugiej 
zaś strony, wskazuje, że zachowania prosumpcyjne nie są związane wyłącznie z ak-
tywnością w sieci internetowej, chociaż do niej ograniczają je niektórzy autorzy – 
należą do nich m. in. G. Ritzer i N. Jurgenson (2010) czy S. Collins (2010). 

Z kolei wszystkie formy aktywności prosumpcyjnej podejmowanej w ramach 
kontaktów z oferentami uzyskały oceny średnie o wartościach niższych niż 2,00. Po-
twierdza to stosunkowo mniejsze zaangażowanie respondentów w te działania w po-
równaniu z ich zaangażowaniem w działania prosumpcyjne podejmowane w rela-
cjach z innymi nabywcami. Należy dodać, że samodzielne wytwarzanie produktów 
jako jedna z czterech form uzyskało średnią ocenę powyżej 3,00. Zdaniem autorki 
charakter tego zachowania nie pozwala jednak na zaliczenie go do typowych zacho-
wań prosumpcyjnych. Nie jest ono bowiem związane z uczestniczeniem w relacjach 
z innymi podmiotami rynkowymi. 

 Tabela 1. Zakres i specyfi ka form aktywności prosumpcyjnej ogółu badanych

Formy 
aktywności prosumpcyjnej Symbol

Wskazania w % Ocena 
średnia5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Wyrażam swoje opinie i uwagi na temat 
produktów, z których korzystam, za pomo-
cą Internetu (np. na forum internetowym, 
na stronie sklepu), ale nie kontaktuję się 
bezpośrednio z ich producentem

a 9,67 19,74 11,75 27,15 31,59 2,49

Wyrażam swoje opinie i uwagi na temat 
produktów, z których korzystam, bez uży-
cia Internetu (znajomym/rodzinie czy bez-
pośrednio w sklepie itp.), ale nie kontaktuję 
się bezpośrednio z ich producentem

b 21,03 46,40 15,50 10,27 6,61 3,65

Dodaję komentarze do istniejących w Inter-
necie opinii innych konsumentów na temat 
produktów, z których korzystam

c 7,90 18,85 15,20 24,48 33,46 2,43

Zapoznaję się z opiniami innych konsu-
mentów, zamieszczonymi w Internecie, na 
temat produktów, z których korzystam lub 
zamierzam korzystać

d 23,59 34,35 11,85 10,07 19,84 3,32
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1 2 3 4 5 6 7 8

Zapoznaję się z opiniami innych konsu-
mentów, niezamieszczonymi w Internecie, 
na temat produktów, z których korzystam 
lub zamierzam korzystać (np. od znajo-
mych/rodziny, sprzedawcy itp.)

e 26,55 46,59 12,14 6,91 7,50 3,78

Z własnej inicjatywy kontaktuję się z pro-
ducentami za pomocą Internetu wyrażając 
opinię/dając wskazówki na temat produk-
tów, z których korzystam lub zamierzam 
korzystać

f 2,57 8,19 13,33 26,36 49,36 1,92

Z własnej inicjatywy kontaktuję się z pro-
ducentami bez użycia Internetu wyrażając 
opinię/dając wskazówki na temat produk-
tów, z których korzystam lub zamierzam 
korzystać

g 1,28 8,88 12,04 27,54 50,15 1,84

Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
w różny sposób z producentami za pomocą 
Internetu, zadając pytania na temat produk-
tów, z których korzystam lub zamierzam 
korzystać

h 2,27 8,39 13,13 27,05 49,06 1,88

Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
w różny sposób z producentami bez użycia 
Internetu, zadając pytania na temat produk-
tów, z których korzystam lub zamierzam 
korzystać

i 1,97 7,70 15,00 27,84 47,38 1,89

Uczestniczę w działaniach/akcjach organi-
zowanych przez fi rmy przez Internet, dzię-
ki którym jestem współtwórcą produktu, 
np. opakowania, marki itp.

j 1,88 8,09 13,03 28,92 47,98 1,87

Uczestniczę w działaniach/akcjach orga-
nizowanych przez fi rmy w inny sposób 
niż przez Internet, dzięki którym jestem 
współtwórcą produktu, np. opakowania, 
marki itp.

k 2,17 7,40 13,13 30,11 47,09 1,88

Uczestniczę w działaniach/akcjach orga-
nizowanych przez fi rmy przez Internet, 
dzięki którym jestem współtwórcą działań 
promocyjnych, np. hasła/sloganu reklamo-
wego, kampanii reklamowej itp.

l 2,67 8,39 12,73 27,25 48,86 1,89

Uczestniczę w działaniach/akcjach organi-
zowanych przez fi rmy w inny sposób niż 
przez Internet, dzięki którym jestem współ-
twórcą działań promocyjnych, np. hasła/
sloganu reklamowego, kampanii reklamo-
wej itp.

ł 2,07 7,40 12,64 31,19 46,59 1,87
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1 2 3 4 5 6 7 8

Uczestniczę w działaniach/akcjach orga-
nizowanych przez fi rmy w różny sposób, 
dzięki którym jestem współtwórcą jakich-
kolwiek innych działań/elementów fi rmy, 
poza produktem i promocją

m 1,97 8,29 16,98 27,34 45,31 1,94

Samodzielnie wytwarzam, ze względów 
oszczędnościowych czy praktycznych, 
produkty, z których korzystam (nie kontak-
tując się w ogóle z producentem)

n 16,39 29,62 19,55 19,15 15,10 3,13

Objaśnienia: 5 – zdecydowanie tak; 4 – raczej tak; 3 – ani tak, ani nie; 2 – raczej nie; 1 – zdecydowanie nie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Podstawowym dążeniem badawczym było jednak zidentyfi kowanie zakresu 
form aktywności prosumpcyjnej w zależności od opinii ankietowanych na temat 
skuteczności zachęcania nabywców do aktywności prosumpcyjnej przez oferentów. 
Zdaniem większości respondentów (68,9%) oferenci nie zachęcają skutecznie na-
bywców do włączania się w proces przygotowywania oferty. Innymi słowy, więk-
szość z badanych osób uważała, że oferenci nie tworzą warunków do uczestniczenia 
przez nabywców w procesie kreowania wartości marketingowych. Nasuwa się zatem 
pytanie, czy opinie takie wpływały na zakres zachowań prosumpcyjnych respon-
dentów? W celu znalezienia na nie odpowiedzi ogół badanych podzielono na dwa 
segmenty: osoby przekonane o tym, że oferenci nie zachęcają skutecznie nabywców 
do aktywności prosumpcyjnej oraz osoby mające odmienne zdanie na ten temat. 
Dla każdej z obu wymienionych grup przeprowadzona została analiza czynnikowa, 
której wyniki były podstawą dokonania analizy porównawczej.

W przypadku obu grup na podstawie kryterium Kaisera można było wyodręb-
nić 4 czynniki o wartościach własnych przekraczających 1, które wyjaśniają łącznie 
aż 3/4 całkowitej zmienności analizowanego zjawiska (tab. 2 i 3). Pierwszy czynnik 
wyodrębniony w przypadku osób wyrażających zdanie o skutecznym zachęcaniu 
nabywców przez oferentów do aktywności prosumpcyjnej tworzy 6 zmiennych, 
których ładunki czynnikowe mają wartość przekraczającą granicę 0,7, przy czym 
jedna z nich ma ładunek czynnikowy o wartości przekraczającej 0,9 (tab. 4). Każ-
da z tych zmiennych odzwierciedla aktywność prosumpcyjną podejmowaną wraz 
z oferentami w postaci włączania się w działania inicjowane przez nich (z wykorzy-
staniem Internetu bądź poza nim) lub spontanicznego kontaktowania się z nimi bez 
użycia Internetu. Z kolei pierwsza składowa główna wyodrębniona dla grupy bada-
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nych uważających, że oferenci nie zachęcają skutecznie nabywców do aktywności 
prosumpcyjnej, obejmuje 5 zmiennych, które wchodziły do pierwszego czynnika 
wyodrębnionego dla respondentów dostrzegających skuteczność działań oferentów. 
Jedyną zmienną, która różni oba czynniki, jest zmienna odzwierciedlająca zachowa-
nie komunikacyjne podejmowane z inicjatywy samych respondentów. 

Tabela 2. Hierarchia czynników ze względu na ich wartości własne ustalone na bazie kry-
terium Kaisera (dla badanych uważających, że oferenci skutecznie zachęcają nabywców 

do współpracy)

Czynniki Wartość 
własna

% ogółu wartości 
własnych (wariancja)

Skumulowana war-
tość własna

Skumulowany % 
wartości własnych

1 7,091 47,272 7,091 47,272
2 1,753 11,689 8,844 58,960
3 1,230 8,200 10,074 67,160
4 1,026 6,840 11,100 74,000

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Tabela 3. Hierarchia czynników ze względu na ich wartości własne ustalone na bazie kry-
terium Kaisera (dla badanych uważających, że oferenci nieskutecznie zachęcają nabywców 

do współpracy)

Czynniki Wartość 
własna

% ogółu wartości 
własnych 

(wariancja)

Skumulowana 
wartość własna

Skumulowany % 
wartości własnych

1 6,844 45,628 6,844 45,628
2 1,880 12,531 8,724 58,159
3 1,388 9,253 10,112 67,412
4 1,194 7,959 11,306 75,371

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Różnice nie występują, jeśli chodzi o wewnętrzną strukturę drugiego czynnika 
wyodrębnionego dla jednej i drugiej grupy ankietowanych. W obu przypadkach two-
rzą go dwie formy aktywności prosumpcyjnej polegającej na przekazywaniu opinii 
innym nabywcom lub zapoznawaniu się z ich opiniami, ale bez użycia Internetu. 
Łączy je zatem zakres podmiotowy i środowisko, w którym dochodzi do aktywności 
prosumpcyjnej.
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Wyraźniejsze różnice między czynnikami wyodrębnionymi dla obu analizowa-
nych grup widoczne są natomiast w odniesieniu do trzeciego i czwartego czynnika. 
Trzecią składową główną w przypadku ankietowanych uważających, że oferenci 
skutecznie zachęcają nabywców do aktywności prosumpcyjnej, tworzy zmienna od-
zwierciedlająca przekazywanie innym nabywcom opinii za pomocą Internetu. Na-
tomiast trzecią składową główną w przypadku respondentów mających odmienne 
zdanie tworzy także jedna zmienna, ale związana z zapoznawaniem się z opiniami 
innych nabywców zamieszczonymi w Internecie. Wspólne jest zatem środowisko, 
w którym wykazują aktywność ankietowani oraz podmioty, z którymi się kontaktu-
ją, inny jest jednak charakter tej aktywności. 

 Tabela 4. Wyniki analizy czynnikowej form aktywności prosumpcyjnej 
dla obu grup respondentów

Zmienne 
Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 Czynnik 4

Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 
a 0,500 0,350 0,082 0,230 0,716 0,689 0,177 0,316
b –0,011 0,101 0,793 0,806 0,055 0,100 –0,045 0,012
c 0,393 0,221 0,171 0,258 0,693 0,647 0,333 0,447
d 0,204 0,169 0,372 0,417 0,692 0,702 0,042 0,129
e 0,017 0,001 0,822 0,808 0,106 0,131 0,008 –0,008
f 0,142 0,300 –0,001 0,029 0,048 0,242 0,873 0,792
g 0,630 0,233 –0,000 0,037 0,090 0,004 0,551 0,862
h 0,637 0,389 –0,024 –0,026 0,247 0,195 0,483 0,775
i 0,738 0,367 –0,113 0,058 0,083 0,003 0,389 0,739
j 0,853 0,734 0,069 –0,004 0,185 0,160 0,130 0,415
k 0,890 0,824 0,083 0,055 0,145 0,077 0,064 0,350
l 0,886 0,852 0,023 0,038 0,212 0,211 0,097 0,249
ł 0,908 0,859 0,011 0,073 0,156 0,105 0,066 0,200
m 0,853 0,848 0,021 0,102 0,206 0,146 0,127 0,246
n 0,024 0,000 0,418 0,449 –0,585 –0,672 0,169 0,280

Znaczenie symboli literowych od „a” do „n” podano w tabeli 1.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

 Z kolei czwarty czynnik wyodrębniony dla osób uważających, że oferenci sku-
tecznie zachęcają nabywców do aktywności prosumpcyjnej, tworzy jedna zmienna 
odzwierciedlająca podejmowanie inicjatywy przez respondentów i kontaktowanie 
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się z producentami za pomocą Internetu w celu przekazywania im swoich sugestii. 
Natomiast czwarty czynnik wyodrębniony dla ankietowanych mających odmienne 
zdanie obejmuje cztery zmienne. Oprócz tej samej zmiennej, która tworzyła czwarty 
czynnik w przypadku ankietowanych uważających, że oferenci są skuteczni w ak-
tywizowaniu nabywców, należą do niego trzy inne zmienne. Odzwierciedlają one 
formy aktywności prosumpcyjnej podejmowanej z własnej inicjatywy przez respon-
dentów w relacjach z oferentami związane przede wszystkim z zadawaniem pytań 
lub przekazywaniem opinii, co jest cechą wspólną dla zmiennych tworzących oba 
czwarte czynniki. Jednak formy tej aktywności są podejmowane zarówno w Interne-
cie, jak i poza nim, co z kolei odróżnia czwarty czynnik wyodrębniony w przypadku 
osób uważających, że oferenci nie zachęcają skutecznie nabywców do bycia prosu-
mentami od specyfi ki czynnika wyodrębnionego dla osób przekonanych o skutecz-
ności tych działań. 

Podsumowanie 

Porównując wewnętrzną strukturę czynników wyodrębnionych dla obu grup 
ankietowanych, można stwierdzić, że zakres form aktywności podejmowanych 
przez respondentów nie różni się w widoczny sposób w przypadku dwóch czynni-
ków o najwyższych wartościach własnych. Różnice widoczne są natomiast zwłasz-
cza w ramach czwartego czynnika. Hipotezy badawczej nie można więc odrzucić. 
Osoby, które uważały, że oferenci nie zachęcają nabywców do włączania się w dzia-
łania marketingowe, wykazywały znacznie więcej form aktywności, co pozornie 
może wydawać się zastanawiające. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że ich aktywność 
przejawiająca się czterema formami miała charakter spontaniczny, a nie inspirowa-
ny przez oferentów. Można zatem przyjąć, że były to osoby wykazujące relatyw-
nie wyższy poziom świadomości rynkowej, które same potrafi ły motywować się 
do angażowania się w działania marketingowe. Z pewnością nie zwalnia to jednak 
oferentów z konieczności zwiększenia ich aktywności zmierzającej do włączania 
nabywców w proces kreacji marketingowej. Podejmowane przez nich działania 
w tym zakresie były przez większość respondentów oceniane jako nieskuteczne, co 
wskazuje na związane z nimi nieprawidłowości i – jednocześnie – ujemne konse-
kwencje wizerunkowe.
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THE SCOPE OF PROSUMPTION ACTIVITY OF FINAL BUYERS AND THEIR OPINIONS 
ON ENCOURAGING ACTIVITIES OF OFFERORS

Abstract

In the article the problem of prosumption activity of fi nal buyers was presented. The 
attention was paid to the growth of its meaning for buyers and for offerors. On the base of 
the results of empirical research the scope of this activity was identifi ed. The scope of pro-
sumption activity depends on respondents’ opinions about encouraging activities of offerors 



112 ZARZĄDZANIE

was analysed too. The whole sample of respondents was divided into two groups. The factor 
analysis was conducted separately in the case of representatives of each group. The identifi ed 
scope of their prosumption activity was different. It means that the research hypothesis can’t 
be rejected. 

Keywords: fi nal buyer, prosumer, prosumption, offeror
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kluczowe dotyczy wpływu bodźców cenowych na postawę względem usługodawcy 
(intencję zakupu usług, opór, postrzeganą swobodę klienta oraz rekomendowanie 
oferty). Uzasadnienia dla podjęcia właśnie takiej problematyki należy upatrywać 
w traktowaniu zagadnienia wyboru zachęt najlepiej oddziałujących na przekiero-
wywanych klientów jako jedno z głównych wyzwań strategii przekierowywania 
klientów (Neslin, Shankar, 2009, s.78). Strategia oparta na bodźcach (pozytywnych 
lub negatywnych) jest jednym z wariantów realizacji migracji klientów do kanału 
preferowanego przez usługodawcę (zwykle kanału online). 

1. Tło teoretyczne 

W zależności od zakresu swobody klienta, przekierowywanie może, ale nie 
musi, ograniczać liczbę dostępnych kanałów – dzieje się tak tylko w przypadku stra-
tegii migracji przymusowej (forced e-channel migration). Nie ulega jednak wątpli-
wości, że zawężanie liczby kanałów marketingowych dostępnych dla klientów to 
przejaw oddalania się usługodawców od idei omnikanałowości (omnichanneling) 
(Lipowski, Bondos, 2016). Badacze wskazują na rozbieżność pomiędzy skalą popu-
larności praktyki przekierowywania klientów do kanału internetowego a uwzględ-
nianiem takich działań jako przedmiotu badań naukowych (Neslin i in., 2006). Zna-
czenie problematyki wydaje się tym większe, że podstawa strategii migracji klien-
tów (zachęty, kary, swoboda, przymus) ma wpływ na retencję klientów, w efekcie na 
zyskowność i pozycję konkurencyjną oferenta.

Jako główny cel oferowania klientom nagród badacze wskazują kreowanie 
dla klientów kosztów zmiany oferty/dostawcy (switching cost) (Kim, Shi, Sriniva-
san, 2001, s. 100). Wskazuje się, że przyczyniają się one do zakotwiczania przy 
dotychczasowej ofercie (Bansal, Taylor, James, 2005, s. 111). Koszty zmiany do-
stawcy obejmują wszystkie postrzegane, przewidywane lub/i doświadczane koszty 
przejścia do innego sprzedawcy (Pick, Eisend, 2014, s. 187). Przyjmują postać róż-
nego rodzaju kosztów – fi nansowych, proceduralnych, relacyjnych lub ich kombina-
cji (Burnham, Frels, Mahajan, 2003). Jak wskazuje Pick (2014, s. 503), zagadnienie 
zmiany oferty jest w literaturze dotyczącej usług popularne ze względu na wysoki 
poziom utraty klientów w tym sektorze. Lojalność w usługach defi niowana jest jako 
stopień, w jakim klient wykazuje skłonność do powtarzania zachowań zakupowych 
u konkretnego usługodawcy, jest pozytywnie do niego nastawiony oraz rozważa ko-
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rzystanie z usług tylko tego dostawcy, jeśli zaistnieje potrzeba (Toelle, 2011, s. 111). 
W warunkach sprzedaży wielokanałowej znaczenia nabiera również skłonność 
klientów do rekomendowania konkretnych kanałów marketingowych usługodawcy 
(Lipowski, 2016).

Zwykle warunkiem uzyskania korzyści promocyjnej przez klienta jest ponie-
sienie przez niego określonego wysiłku (np. zgromadzenie i przesłanie kuponu lub 
wysłanie maila) (Dogan, 2010, s. 755). Taka sytuacja ma miejsce podczas przekie-
rowywania klientów z dotychczasowego kanału marketingowego (origin channel) 
do preferowanego przez oferenta (target channel) – jest to proces inicjowany przez 
usługodawcę, który wykorzystuje różne środki kierujące (steering measures) celem 
zainicjowania migracji klientów do ekonomicznie atrakcyjnego kanału spełniającego 
potrzeby klientów (Herhausen, Schulten, Schögel, 2009). Uzasadnieniem dla takich 
działań jest zidentyfi kowana podatność klientów na zmianę prawdopodobieństwa 
wyboru kanału wraz z upływem czasu – Thomas i Sullivan (2005, s. 240) używają 
określenia niestacjonarność (nonstationarity). Jak pisze Myers i in. (2004), pozosta-
wienie klientom swobody wyboru kanału może skutkować wzrostem kosztów ofe-
renta i niewykorzystaniem szansy poprawy zyskowności, dlatego klientom należy 
oferować odpowiednią kombinację kanałów i do niej zachęcać. Służą do tego dwie 
grupy czynników zidentyfi kowany w ramach teorii ruchów migracyjnych (push-/
pull-paradigm of human migration movements) (Herhausen i in., 2009):

 – czynniki pchania (push factors) – czynniki motywujące konsumentów do 
odejścia od miejsca swojego pochodzenia (w odniesieniu do sprzedaży wie-
lokanałowej mowa o dotychczasowym kanale),

 – czynniki przyciągania (pull factors) – cechy odległych miejsc zwiększające 
ich atrakcyjność (w odniesieniu do sprzedaży wielokanałowej mowa o no-
wym, preferowanym przez oferenta kanale). 

Badacze zwracają również uwagę na uwzględnienie dodatkowo zmiennych 
o charakterze wewnętrznym (mooring variables) – osobistych i społecznych czynni-
kach mogących zarówno zakotwiczać konsumenta w dotychczasowym miejscu, jak 
i ułatwiać mu przejście do nowego kanału. Wówczas mowa o paradygmacie push-
-pull-mooring paradigm (Bansal i in., 2005, s. 97). 

Jak słusznie zauważają Szmigielska, Wolski i Jaszczak (2012), moc wyjaśnia-
jąca poszczególnych teorii jest różna i wzrasta wraz z wprowadzaniem modyfi kacji 
przez kolejnych badaczy. Zagadnienie migracji klientów rozumianej jako dynamicz-
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ny proces korzystania z różnych kanałów marketingowych przed dokonaniem zaku-
pu wiąże się z teorią planowego zachowania (theory of planned behavior) (Pooku-
langara, Natesan, 2010) – teoria ta stanowi rozwinięcie teorii przemyślanego działa-
nia (theory of reasoned action). Podstawy teoretyczne do dalszej analizy akceptacji 
przez konsumentów kanału internetowego dał model akceptacji technologii Davisa 
(technology acceptance model), jak również model dyfuzji innowacji Rogersa (Gu-
zek, Ślązak, 2012, s. 47).

W świetle wyników badań nad wpływem poszczególnych bodźców na za-
chowanie przekierowywanego klienta wskazuje się znaczenie zarówno czynników 
push, jak i pull dla wyższej intencji użycia docelowego kanału; co więcej, atrakcyjne 
cechy nowego kanału pozytywnie kształtują zadowolenie klienta z relacji z dostaw-
cą. Jednak najważniejszy wniosek Herhausena i in. (2009) dotyczy negatywnych 
efektów zbyt dużej ilości bodźców (oversteering) – jednoczesne stosowanie czyn-
ników push i pull niesie ryzyko mniejszej skłonności do skorzystania z docelowego 
kanału. Z kolei Trampe Konuş i Verhoef (2014, s. 266) w swoich badaniach skupiali 
się m.in. na ocenie wariantów strategii nagradzania za korzystanie z nowego kanału 
(online) i karania za korzystanie z dotychczasowego (incentives/punisments-based 
E-channel migration). Badacze wykazali, że strategia bodźców pozytywnych (wy-
nagradzania) generuje znacznie mniejszy opór przed przechodzeniem do nowego 
kanału. Co więcej, w przypadku zachęt niechęć jest dodatkowo niższa, jeśli klient 
wykazuje wyższy poziom lojalności. 

2. Wyniki badania

W badaniu zastosowano podejście scenariuszowe. Za punkt odniesienia w projek-
towaniu badania potraktowano treść scenariuszy zaproponowanych przez Trampe i in. 
(2014). Należy podkreślić różnice w badaniach, które dotyczą rodzaju usług oraz fazy 
procesu zakupowego (oryginalne badanie dotyczyło fazy zakupu usług bankowych).

Ze względu na dążenie do uzyskania w miarę jednorodnej grupy, uczestnikami 
badania byli konsumenci w wieku 19–24 lat. Decyzja o wyborze takiej grupy wie-
kowej respondentów została podjęta przez autorkę w celu uniknięcia problemu bra-
ku lub negatywnych postaw wobec strategii migracji wynikającego jedynie z braku 
umiejętności lub bardzo małej częstotliwości korzystania z Internetu. Przyjęto zało-
żenie, że dla młodych respondentów korzystanie z Internetu stanowi stały element 
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codziennego życia, zatem akceptacja możliwości oferowanych przez ten kanał nie 
jest dla nich dużym wyzwaniem.

Uczestnicy badania wypełniali internetowy kwestionariusz ankiety, którego 
wstęp wprowadzał w problematykę badania. Każdy respondent miał za zadanie 
wyobrazić sobie, że sytuacje opisane w scenariuszach (tab. 1) dotyczą jego relacji 
z operatorem sieci komórkowej, z usług której korzysta. Następnie należało odnieść 
się (podać stopień zgodności) z podanymi stwierdzeniami – zastosowano 7-stopnio-
wą skalę Likerta. Treść scenariuszy była następująca:

Operator świadczący usługę telekomunikacyjną – telefon komórkowy, którego jest 
Pani/Pan użytkownikiem – poinformował że od 1 sierpnia 2016 roku uruchomi internetowy 
kanał technicznej obsługi klientów – całodobowy czat internetowy. 

Jednocześnie Operator informuje, że nowy kanał obsługi będzie dostępny równolegle 
z dotychczasowymi – stacjonarnymi punktami obsługi oraz call center. Należy jednak mieć 
na uwadze zmianę zasad dotychczasowej obsługi:

 – scenariusz A (nagrody fi nansowe): wprowadzenie rabatu. Jeśli zrezygnuje Pani/Pan 
z korzystania w zakresie obsługi technicznej z telefonicznego i stacjonarnego kanału 
obsługi i zdecyduje się na kanał online (czat), to kwota 10 zł będzie odliczana od 
rachunku za telefon komórkowy przypadającego za ostatni okres rozliczeniowy każ-
dego kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień).

 – scenariusz B (kary fi nansowe): wprowadzenie kwartalnej opłaty administracyjnej. 
Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na dalsze korzystanie z telefonicznego lub stacjonarne-
go kanału w zakresie technicznej obsługi, to kwota 10 zł będzie doliczana do rachun-
ku za telefon komórkowy przypadającego za ostatni okres rozliczeniowy każdego 
kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień).

Scenariusze dotyczyły zmian w zakresie obsługi pozakupowej (pomocy tech-
nicznej w okresie trwania umowy z operatorem telefonii komórkowej). Powodem, 
dla którego zrezygnowano z analizy w fazie zakupu była (poza wspomnianym za-
łożeniem odróżnienia od oryginalnego badania) specyfi ka analizowanego segmentu 
klientów. Młodzi dorośli konsumenci (studenci studiów dziennych do 25. roku ży-
cia) zwykle nie są właścicielami telefonów komórkowych, a jedynie ich głównymi 
użytkownikami. Zazwyczaj stroną podpisującą umowę z operatorem jest rodzic/
opiekun. Zdaniem autorki, ze względu na brak doświadczeń w zakresie zakupu usłu-
gi, uczestnikom badania mogłoby być trudno wczuć się w rolę decydenta na etapie 
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zakupu usługi. Inaczej sytuacja wygląda z obsługą pozakupową – jedynie kontakt 
w stacjonarnym punkcie obsługi wymaga obecności właściciela telefonu, w kanale 
internetowym i telefonicznym sprawę może zgłosić inna osoba (potrzebne jest jedy-
nie podanie danych weryfi kujących właściciela). Zatem wyobrażenie sobie opisa-
nych w scenariuszach sytuacji nie powinno powodować trudności.

Stwierdzenia wykorzystane w badaniu postawy konsumenta względem stra-
tegii przekierowywania do kanału internetowego zostały zaczerpnięte z literatury 
przedmiotu. W tabeli 1 zaprezentowano wykorzystane źródła literaturowe oraz war-
tości wskaźnika alfa-Cronbacha jako miary rzetelności dokonanego pomiaru.

Tabela 1. Konstrukty teoretyczne wykorzystane w badaniu – wybrane elementy

Zmienne ukryte Liczba 
stwierdzeń

Wskaźnik alfa-Cronbacha
Źródło literaturowe

nagrody kary 
Pozytywne WOM

4 0,94 0,86

Yang, Li, Kim, Kim 
(2015), San-Martín, 
Prodanova, Jiménez 
(2015)

Postrzegane ogranicze-
nie swobody klienta 3 0,88 0,88 Trampe, Konus, Verhoef 

(2014)
Opór 3 0,68 0,66 Trampe, Konus, Verhoef 

(2014)
Intencja zakupu usługi 
w przyszłości 3 0,84 0,84 Zielke (2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Celem sprawdzenia reakcji konsumentów na dwa analizowane warianty prze-
kierowywania do kanału internetowego zestawiono średnie odpowiedzi dotyczące 
poszczególnych składników postawy względem inicjatywy zmiany kanału (rys. 1). 
Widoczna jest wyraźna różnica we wszystkich badanych elementach postawy prze-
kierowywanego klienta – różnica wskazująca na znacznie lepsze rezultaty stosowania 
bodźców pozytywnych. Nie ulega wątpliwości, że niezwykle ważne dla rozwoju usłu-
godawcy są takie kwestie, jak utrzymanie posiadanych klientów oraz pozytywne ko-
munikaty nieformalne. Co równie ważne, w przypadku karania fi nansowego widoczna 
jest niższa swoboda decyzji konsumenta oraz jego skłonność do zemsty wobec oferen-
ta. Nie sposób zignorować wynikającego stąd zagrożenia dla przyszłego zachowania 
klienta (nawet jeśli przestanie nim być, to nadal stanowi zagrożenie dla usługodawcy).
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Rysunek 1. Reakcje konsumentów na pozytywne i negatywne bodźce 
w ramach strategii migracji

Uwaga: Skala odpowiedzi od 1 (zdecydowanie NIE) do 7 (zdecydowanie TAK); użycie testu t dla prób zależnych 
wykazało istnienie różnic istotnych statystycznie (p < 0,05) dla każdej pary stwierdzeń.

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych (n = 345).

Inną kwestią, na którą zwracają uwagę badacze, jest znaczenie lojalności konsu-
menta dla jego postawy względem inicjatywy zmiany kanału kontaktu z oferentem. 
W badaniu zmienna ukryta „lojalność” została skonstruowana z trzech stwierdzeń 
(Blut, Beatty, Evanschitzky, Brock, 2014), dla których wskaźnik alfa-Cronbacha wy-
niósł 0,83. Celem sprawdzenia wyżej wymienionego związku, w tabeli 2 naniesiono 
dwa stwierdzenia – jedno dotyczące skłonności do pozytywnego komunikatu (już po 
zastosowaniu zachęt cenowych), a drugie odnoszące się do lojalności względem ofe-
renta1. Dane z tabeli krzyżowej wyraźnie wskazują na silniejszą skłonność do rekomen-
dowania oferty wśród osób cechujących się najwyższym stopniem lojalności. Na przy-

1  Pomiar lojalności nastąpił na samym początku badania, zanim zaprezentowano którykolwiek 
scenariusz zmian zasad współpracy z operatorem.
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kład dla scenariusza nagród: 37,5% konsumentów wykazujących najniższą skłonność 
do pozytywnego WOM cechuje najniższa ocena lojalności; 51,5% konsumentów wy-
kazujących najwyższą skłonność do pozytywnego WOM cechuje najwyższa lojalność.

Tabela 2. Związek lojalności klienta i jego skłonności do pozytywnego WOM (przykłado-
wy konstrukt dla zmiennej latentnej „lojalność”; scenariusz: nagrody fi nansowe; dane w %)

Mimo zmian zasad współpracy będę podkreślać zalety współpracy 
z moim operatorem każdemu, kto by go krytykował
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24,2
(19,0)

12,5
(14,3)

14,7
(9,4)

10,3
(10,3)

18,2
(1,3)

15,2
(20,0)

2 6,3
(10,5)

21,2
(9,5)

18,8
(22,4)

8,0
(15,6)

14,1
(2,6)

9,1
(6,7)

6,1
(0,0)

3 6,3
(12,3)

12,1
(11,9)

21,9
(16,3)

9,3
(6,3)

9,0
(5,1)

9,1
(20,0)

3,0
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dzam, ani się 
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18,8
(8,8)

6,1
(11,9)

15,6
(6,1)

13,3
(13,5)

10,3
(15,4)

9,1
(13,3)

9,1
(6,7)

5 0,0
(7,0)

12,1
(7,1)

6,3
(10,2)

9,3
(11,5)

15,4
(12,8)

6,8
(0,0)

0,0
(0,0)

6 12,5
(7,0)

12,1
(21,4)
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(14,3)

25,3
(19,8)

20,5
(30,8)

11,4
(20,0)

15,2
(6,7)
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18,8
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12,5
(16,3)

20,0
(24,0)

20,5
(23,1)

36,4
(26,7)
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(66,7)

Uwaga: wartości podane w nawiasach dotyczą scenariusza kar fi nansowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Co ważne, w przypadku stosowania kar fi nansowych widoczna jest również 
skłonność do rekomendowania oferty wśród bardzo lojalnych klientów. 

Podsumowanie

Zaprezentowane wyniki badania potwierdzają wnioski z literatury światowej 
na temat lepszych skutków stosowania strategii opartej na zachętach niż na karach. 
Praktykowanie tych ostatnich powinno być na tyle, na ile to możliwe, ograniczane 
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ze względu na negatywny wpływ na postawę klienta względem oferenta (dalszej 
współpracy z nim, skłonności do WOM). Nawiązując do motywowania metodą mar-
chewki i kija, Trampe i in. (2014, s. 226) stwierdzają – marchewki są skuteczniej-
sze niż kije. Nagradzanie się po prostu opłaca ze względu na długookresowe kon-
sekwencje utraty klienta – koszty jego odzyskania sięgają kilkukrotności kosztów 
utrzymania klienta już zdobytego. Potwierdza się, że skutki długookresowe działań 
marketingowych mogą stanowić przeciwieństwo skutków krótkookresowych.

Drugą ważną kwestią jest wpływ stopnia lojalności klienta na jego stosunek 
względem strategii przekierowywania do kanału internetowego. Okazuje się, że im 
bardziej lojalny klient, tym bardziej jest skłonny rekomendować ofertę (mimo doko-
nanych przez usługodawcę zmian, z których mogą wynikać dla klienta konsekwen-
cje fi nansowe). Wynika z tego potrzeba ostrożnego wykorzystywania bodźców ce-
nowych w przypadku klientów cechujących się niskim stopniem lojalności – niepo-
kojąca jest bowiem skłonność tej grupy klientów do, w najlepszym wypadku, niere-
komendowania oferty, a częściej do negatywnego WOM. Uwzględniając znaczenie 
komunikatów nieformalnych dla wizerunku marki oraz możliwości pozyskiwania 
nowych klientów, zaleca się ostrożność w cenowym motywowaniu do przejścia do 
kanału online klientów mniej lojalnych wobec usługodawcy. 
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IMPORTANCE OF PRICE INCENTIVES FOR EFFECTS 
OF CUSTOMERS’ MIGRATION TO INTERNET CHANNEL

Abstract

The article presents the results of a quantitative study (scenario-based method) – sce-
narios refer to incentives/punishments-based E-channel migration strategy. The aim of the 
publication is to evaluate the importance of price incentives in the process of adaptation by 
consumers to the new conditions of telecommunications service (to obtain technical assis-
tance in the internet channel during post-purchase stage). Key question refers to the impact of 
price incentives on the attitude towards the service provider (customer’s purchase intention, 
resistance, perception of his/her freedom and positive WOM). The fi rst part of the article is 
the theoretical background to research results. In the fi nal part of the article conclusions and 
practical implications are formulated.

Keywords: price, price incentives, channel migration, service distribution, post-purchase 
service 
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osiągnięcia założonych celów (Potoczek, 2001, s. 144). Poszukiwanie skutecznych 
sposobów zarządzania regionem doprowadziło do zapoczątkowania stosowania za-
rządzania strategicznego poza sektorem prywatnym. Zostało ono wprowadzone stop-
niowo w organizacjach publicznych, gdzie integruje „funkcje planowania z procesem 
wdrażania strategii i kontroli jej realizacji” (Zalewski, 2007, s. 40). W Polsce proces 
ten nasilił się po ustanowieniu trójszczeblowego samorządu terytorialnego, który 
stał się samodzielnym podmiotem o określonym ustawowo zakresie swobody decy-
zyjnej, własnych zasobach fi nansowych, prawach i obowiązkach wobec mieszkań-
ców danego obszaru.

Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego polega na 
odejściu od zarządzania bieżącego na rzecz długookresowego o charakterze antycypa-
cyjnym, koncentrującym się na opracowaniu i wdrożeniu strategii (Kot, 2004, s. 86–
87). Jest ukierunkowanym na przyszłość procesem planowania i określania celów 
rozwoju oraz zadań realizacyjnych, wdrażania przyjętych postanowień, a także mo-
nitorowania i kontroli wykonania ustaleń (Wojciechowski, 2003, s. 11–12).

Działanie władz samorządowych według zasad zarządzania strategicznego 
może wpłynąć na niwelowanie niepewności co do obecnego funkcjonowania i przy-
szłego rozwoju jednostki terytorialnej. Z tego powodu zarządzanie strategiczne jest 
obecnie wykorzystywane w procesie sterowania rozwojem regionalnym.

W przypadku zarządzania regionem podstawowe znaczenie przypisuje się 
pierwszej funkcji zarządzania, czyli planowaniu, zwłaszcza strategicznemu. Według 
Potoczka (2001, s. 144–145) istota planowania w układzie regionalnym ma związek 
z nierównomiernym rozwojem poszczególnych obszarów oraz wynikającej z tego ko-
nieczności oddziaływania z wykorzystaniem istniejących czynników rozwoju. Formą 
planowania rozwoju regionu jest strategia, która określa działania w ramach pro-
wadzonej polityki regionalnej. Wskazuje zasady zintegrowanego zarządzania roz-
wojem w dłuższym okresie, ułatwiając podejmowanie decyzji, również bieżących, 
w odniesieniu do aktualnych uwarunkowań oraz wiedzy o możliwych skutkach 
w przyszłości (Ziółkowski, 2007, s. 105).

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia zarządzania regionem nadmor-
skim ze szczególnym uwzględnieniem w jego rozwoju roli turystyki. Zrealizowaniu 
postawionego celu podporządkowano procedurę badawczą oraz strukturę artykułu. 
W pierwszym etapie analizie poddano dokumenty strategiczne szczebla krajowe-
go. W dalszej części wskazano miejsce turystyki w rozwoju regionu nadmorskie-
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go na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Skupiono się na analizie 
zmian wielkości, reprezentujących turystykę, oraz ich wpływie na rozwój regionu. 
Badania, których wyniki zaprezentowano w artykule, przeprowadzono na podstawie 
danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (Bank Da-
nych Lokalnych GUS, 2016). W ich opracowaniu wykorzystano przede wszystkim 
analityczną metodę wyznaczania trendów, na podstawie których dokonano progno-
zowania, oraz modelowanie ekonometryczne.

1. Zarządzanie regionem nadmorskim atrakcyjnym turystycznie

W związku z przynależnością do Unii Europejskiej, Polska jest zobowiązana 
do przestrzegania jej zasad. Według jednej z nich – zasady programowania – kra-
je członkowskie są zobligowane do sporządzania programów rozwoju na różnych 
szczeblach. Ustawową powinnością jest posiadanie przez region (województwo) 
strategii, niepozostającej w sprzeczności z dokumentami wyższego szczebla.

W uznawanych za atrakcyjne turystycznie polskich regionach nadmorskich1 
dostrzega się znaczenie turystyki w polityce regionalnej. Zostało to uwzględnione 
w Strategii rozwoju kraju 2020, wskazując na konieczność stworzenia odpowiednich 
warunków rozwoju przedsiębiorstw turystycznych (MRR, 2012, s. 87). W 2015 roku 
został przyjęły Program rozwoju turystyki do 2020 r. Jako jego cel główny wskazano 
„wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki poprzez wspieranie 
przedsiębiorstw, organizacji i instytucji oraz inicjatyw sektora turystyki, z poszanowa-
niem zasad zrównoważonego rozwoju” (MSiT, 2015, s. 36).

Turystyka, jako ważny czynnik rozwoju regionalnego, jest wskazywana w Kra-
jowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Jednym z jej wyzwań jest wy-
korzystanie potencjału turystycznego dla rozwoju. W odniesieniu do regionów nad-
morskich istotną rolę odgrywają również polityka transportowa i morska. W Strate-
gii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) znaczenie turystyki jest 
podkreślane w kontekście jakości systemu transportowego. Planowanym kierunkiem 
interwencji w tym zakresie jest poprawa warunków żeglugowych i nawigacyjnych 
oraz modernizacja infrastruktury na drogach wodnych o znaczeniu turystycznym. 
W ramach zwiększania udziału portów w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin 

1  Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez Bąk, Szczecińską (2015) w odniesieniu do 2013 r., 
nadmorskie województwa zachodniopomorskie i pomorskie do takich zaliczono.
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i regionów portowych, priorytetem jest wzmacnianie istniejących funkcji gospodar-
czych oraz poszukiwanie nowych, związanych z obsługą turystycznych przewozów 
pasażerskich i żeglarstwa. Ponadto, jak wskazuje Łapko (2015, s. 150), rozwijanie 
turystyki żeglarskiej w regionach mających dostęp do atrakcyjnych żeglarsko akwe-
nów, może przynieść korzyści gospodarcze.

Rozwój turystyki, szczególnie morskiej i przybrzeżnej, uwarunkowany jest 
również polityką morską państwa. Zostało to uwzględnione w dokumencie strate-
gicznym pt. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 r. (z perspektywą do 
2030 r.), w ramach którego sformułowano między innymi cel dotyczący podniesie-
nia atrakcyjności turystycznej polskiego wybrzeża (Polityka morska…, 2015, s. 45).

2. Miejsce turystyki w rozwoju województwa zachodniopomorskiego

W ramach diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, przedstawionej w obowiązu-
jącej Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, turystykę 
wyróżniono w obszarze gospodarki. Wskazano, iż jej rola związana jest głównie 
z cechami województwa, tj. walorami naturalnymi, bogatą bazą noclegową oraz 
dobrą dostępnością dla turystów. Podkreślono, że zachodniopomorskie zajmuje po-
zycję lidera na tle Polski pod względem wielkości bazy noclegowej i jej wykorzy-
stania. Poza tym wymieniono procesy, które będą miały wpływ na turystykę w przy-
szłości (w tym zmianę struktury demografi cznej, co spowoduje wzrost liczby osób 
dorosłych i starszych oraz spadek dzietności, a także związane z tym zwiększenie 
dochodu, który może być przeznaczony na cele turystyczne). Jako wyzwanie uznano 
działania w celu ograniczenia sezonowości poprzez rozwój turystyki uzdrowiskowej 
oraz biznesowej. Poza tym wskazano na konieczność zwiększenia dostępności komu-
nikacyjnej regionu, co nawiązuje także do zapisów polityki transportowej.

W wyniku analizy zmian wielkości ruchu turystycznego w regionie zachod-
niopomorskim w latach 2001–2014 oraz prognozy do 2020 roku stwierdzono, że 
nastąpi dalsze zwiększenie jego intensywności (rys. 1). W 2014 roku odnotowano 
wzrost liczby nocujących turystów o 59,24% w porównaniu z rokiem 2001. W za-
leżności od uzyskanego trendu, w 2020 roku liczba ta może być wyższa niż w 2014 
roku o 24,24% (paraboliczny) lub o 11,20% (liniowy).
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Rysunek 1. Turyści korzystający z turystycznych obiektów noclegowych w województwie 
zachodniopomorskim w latach 2001–2014 oraz prognoza do 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS.

Analiza tendencji rozwojowych w wyodrębnionych grupach obiektów nocle-
gowych potwierdza zróżnicowanie w tempie rozwoju poszczególnych elementów 
składowych turystyki (tab. 1). Wyróżniono dwa rodzaje miejsc noclegowych (w 
obiektach hotelowych i zakładach uzdrowiskowych), zgodnie z wyzwaniami wska-
zanymi w strategii w zakresie rozwijania turystyki biznesowej oraz uzdrowiskowej. 
W latach 2001–2014 największe procentowe wzrosty odnotowano w przypadku 
zmiennych odnoszących się do grupy obiektów hotelowych, szczególnie wysokie 
pod względem liczby udzielonych noclegów. Były one znacznie wyższe niż uzyska-
ne dla bazy noclegowej ogółem. W związku ze wzrastającą popularnością tego typu 
obiektów, można uznać ten segment za najbardziej perspektywiczny. Średni czas 
pobytu turysty w tego typu obiektach także uległ wydłużeniu, w przeciwieństwie do 
wyników otrzymanych w odniesieniu do bazy ogółem.
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 Tabela 1. Zmiany liczby turystów, udzielonych im noclegów i średniego czasu pobytu  
w województwie zachodniopomorskim w latach 2001–2014 oraz prognoza do 2020 r.

Wyszczególnienie

Turystyczna baza noc-
legowa ogółem Obiekty hotelowe Zakłady uzdrowiskowe

zmiana zmiana zmiana

absolutna względna 
(%) absolutna względ-

na (%) absolutna względna 
(%)

Lata 2001–2014
Liczba turystów korzystają-
cych  z noclegów 809 772 59,24 770 535 207,76 52 993 36,75

w tym krajowych 551 412 50,55 552 533 287,29 52 047 44,36
w tym zagranicznych 258 360 93,61 218 002 122,09 946 3,52
Liczba udzielonych noclegów 2 766 535 31,39 2 817 366 383,94 492 304 25,21
w tym turystom krajowym 1 012 225 13,01 1 432 140 381,19 482 419 29,06
w tym turystom zagranicznym 1 754 310 170,02 1 385 226 386,82 9 885 3,37
Średni czas pobytu turysty –1,13 –17,49 1,13 57,25 –1,14 –8,44
w tym krajowego –1,78 –24,94 0,47 24,25 –1,50 –10,60
w tym zagranicznego 1,48 39,47 2,39 119,20 –0,02 –0,14

Lata 2014–2020
Liczba turystów 
korzystających  z noclegów

od 243 718 
do 527 620

od 11,20 
do 24,24 285 019 24,97 od –63 545  

do 39 425
od –32,22 

do 19,991*

Liczba udzielonych noclegów od 423 853 
do 2 708 039

od 3,66 
do 23,39 949 466 26,74 od –260 890  

do 323 943
od –10,67 
do 13,25

* W sytuacji, gdy podane są wartości reprezentujące przedział „od–do” ekstrapolacja trendu została dokonana 
z wykorzystaniem dwóch odmiennych postaci trendu (liniowego, parabolicznego). W rezultacie pojawiają się 
warianty pesymistyczny i optymistyczny rozwoju.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Również w przypadku zakładów uzdrowiskowych liczba turystów i udzielo-
nych im noclegów w 2014 roku była większa niż w roku 2001. Jednakże wielkości te 
w badanym okresie podlegały znacznym wahaniom. Dlatego też trudno przewidzieć 
skalę i kierunek tendencji rozwojowej. Scenariusz pesymistyczny jest niepożądany. 
Poza tym, w związku z planowanym w strategii wojewódzkiej rozwijaniem turystyki 
uzdrowiskowej, czemu sprzyjają także zmiany o charakterze demografi cznym, speł-
nienie tego wariantu wydaje się być mało prawdopodobne. W związku z tym bardziej 
realnym i oczekiwanym staje się scenariusz optymistyczny.
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3.  Wpływ turystyki na rozwój województwa zachodniopomorskiego 
w latach 2001–2014

Dominujący charakter obiektów hotelowych w województwie zachodniopo-
morskim potwierdza także próba oszacowania wpływu turystyki na jego rozwój w latach 
2001–2014. W tym celu zastosowano modelowanie ekonometryczne2. Zmienną ob-
jaśnianą został PKB per capita (w cenach bieżących)3 jako najczęściej stosowany 
miernik rozwoju regionalnego. Wstępny zestaw zmiennych objaśniających zawierał 
wielkości, które pojawiły się w tabeli 1. Zbiór ten uzupełniono o wielkości związane 
z podażowym aspektem turystyki, tj. liczbę miejsc noclegowych. Wybór ostatecz-
nych zmiennych objaśniających nastąpił w wyniku zastosowania kryteriów formalno-
-statystycznych (Zeliaś, Pawełek, Wanat, 2003, s. 193), tj. mierzalności i kompletno-
ści danych w okresie badania oraz dostatecznej zmienności zmiennych objaśniających 
i nieskorelowania między sobą, natomiast silnej korelacji z objaśnianą. Jednocześnie, 
kierując się także możliwościami interpretacyjnymi, założono poszukiwanie modeli 
liniowych.

Ze względu na to, że po wyeliminowaniu zmiennych objaśniających nieistot-
nie4 skorelowanych z objaśnianą, pozostałe wykazywały także istotną korelację 
między sobą, oszacowano osobne liniowe modele jednoczynnikowe. Uwzględniono 
tylko te zmienne, dla których wartość współczynnika zmienności przekracza 0,15.

Modele oszacowane z wykorzystaniem klasycznej metody najmniejszych kwa-
dratów zweryfi kowano pod względem statystycznym5. Obejmowało to: ocenę stop-
nia dopasowania modelu (na podstawie współczynnika determinacji R2, istotności 
współczynnika korelacji wielorakiej R – testem F Fishera-Snedecora, średniego błędu 
estymacji modelu Se – odchylenia standardowego składnika resztowego/losowego); 
zbadanie istotności wpływu zmiennej objaśniającej na objaśnianą (testem t-Studen-

2  Etapy budowy modelu ekonometrycznego zostały przedstawione między innymi przez Beclę, Zielińską 
(2003, s. 160–196).

3  Zgodnie z informacją opublikowaną przez GUS, wielkość PKB per capita za 2014 r. (dostępna 
w sierpniu 2016 r.) jest szacunkiem wstępnym.

4  Istotność współczynników korelacji przeprowadzono na podstawie testu t-Studenta, na poziomie 
istotności 0,05.

5  Weryfi kację modelu przeprowadzono według zasad oraz metod przedstawianych między 
innymi przez Beclę, Zielińską (2003, s. 187–194), Czyżyckiego, Hunderta, Klóskę (2005, s. 61–77), 
Strahl, Sobczak, Markowską, Bal-Domańską (2002, s. 147–195), Zeliasia, Pawełek, Wanata (2003, 
s. 196–198).



132 ZARZĄDZANIE

ta); sprawdzenie założeń dotyczących składnika losowego modelu (tj. zweryfi kowa-
nie hipotez o: niewystępowaniu autokorelacji – testem Durbina-Watsona, losowym 
rozkładzie – testem serii, stałości wariancji (homoskedastyczności) – testem Goldfel-
da-Quandta, normalności6 rozkładu – testem Shapiro-Wilka).

W tabeli 2 przedstawiono pozytywnie zweryfi kowane modele, czyli odzwier-
ciedlające statystycznie istotny7 wpływ zmiennej objaśniającej na objaśnianą, oraz 
spełniające założenia dotyczące składnika losowego8. Modele te charakteryzują się 
bardzo dobrym dopasowaniem do danych empirycznych.

 Tabela 2. Modele opisujące zależność wielkości PKB per capita (w cenach bieżących)  
od poszczególnych zmiennych objaśniających w województwie zachodniopomorskim  

w latach 2001–2014

Zmienna objaśniająca Postać modelu R2 R Se
Liczba turystów krajowych 
korzystających z obiektów noc-
legowych ogółem [3003,13] [ 0 ,002]

ˆ 11806,19  0, 031t ty x   0,9378 0,9684 1 642,70

Liczba turystów krajowych 
korzystających z obiektów 
hotelowych [554,16 ] [ 0 ,001]

ˆ 13129, 77  0, 034t ty x  0,9862 0,9931 774,99

Średni czas pobytu turysty 
zagranicznego w obiektach 
hotelowych [1163,03] [337 ,75]

ˆ 3056,15  7496,89t ty x  0,9762 0,9880 1 015,70

Liczba miejsc noclegowych 
w obiektach hotelowych [1106,23] [ 0 ,07 ]

ˆ 11163,81 1,17t ty x  0,9567 0,9781 1 370,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Oddziaływanie turystów krajowych na wielkość PKB per capita odnotowano 
w zakresie liczby korzystających z obiektów noclegowych ogółem oraz hotelowych. 
Wraz ze wzrostem tej liczby o 1000, wielkość miernika rozwoju zwiększyła się prze-
ciętnie o 31 zł w pierwszym przypadku i 34 zł w drugim. Zidentyfi kowano także 

6  Normalność rozkładu reszt (składnika losowego) modelu nie jest warunkiem stosowania 
KMNK. Natomiast ma to znaczenie w weryfi kacji modelu, tzn. pozwala zastosować testy sprawdzajcie 
pozostałe założenia.

7  Hipotezy zerowe o nieistotności parametrów strukturalnych modelu weryfi kowano na poziomie 
istotności 0,05.

8  Przyjęto poziom istotności równy 0,05. W niewielu przypadkach dopuszczono niższy, jednak-
że nie mniejszy niż 0,01.
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statystycznie istotny wpływ średniego czasu pobytu turysty zagranicznego w obiek-
tach hotelowych na PKB per capita. Wydłużenie pobytu o 1 nocleg było związane 
ze zwiększeniem się jego wielkości przeciętnie o 7496,89 zł,  natomiast zwiększeniu 
liczby miejsc noclegowych w obiektach hotelowych9 o 1 towarzyszył przyrost mier-
nika rozwoju przeciętnie o 1,17 zł.

Podsumowanie

Proces zarządzania regionem powinien być dostosowany do indywidualnych 
jego cech. Województwo zachodniopomorskie jest przykładem atrakcyjnego tu-
rystycznie regionu nadmorskiego, w rozwoju którego dostrzega się rolę turystyki. 
W artykule skupiono się głównie na funkcji planowania, realizowanej poprzez stra-
tegię rozwoju. Przygotowanie i realizacja strategii wojewódzkiej należą do zadań 
zarządu województwa,  stąd nadrzędną rolę w procesie zarządzania regionem odgry-
wają władze samorządowe. Jednakże zapisy strategiczne powinny być kompromi-
sem, wypracowanym w warunkach partnerstwa, pomiędzy wszystkimi podmiotami 
zainteresowanymi rozwojem regionu. W odniesieniu do turystyki, najbardziej ogól-
nym celem działań jest kreowanie unikatowego produktu turystycznego, pozwalają-
cego na wzrost liczby turystów w danym regionie.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, w województwie zachodniopomor-
skim wielkości reprezentujące popytową i podażową stronę turystyki miały związek 
z poziomem jego rozwoju. Poza tym zaobserwowano oddziaływanie zmiennych odwo-
łujących się do wyróżnionych grup turystów, tj. krajowych i zagranicznych. W związku 
z tym, w ramach planowania rozwoju regionu, powinno się podejmować działania 
w kierunku tworzenia oferty skierowanej do określonych grup, zgodnie z ich pre-
ferencjami. Jednocześnie ułatwi to monitorowanie wzrastającej liczby turystów jako 
ważnej fazy procesu zarządzania. W przypadku wyodrębnionych typów obiektów noc-
legowych pozytywny wpływ miały obiekty hotelowe. Pobyty w tego typu obiektach 
należą do względnie krótkich, dlatego też należałoby podjąć działania w kierunku 
wydłużenia tego czasu.

9  Ten typ bazy noclegowej wyróżnił się znacznym procentowym wzrostem liczby miejsc nocle-
gowych, przy jednoczesnym niewielkim spadku ogólnej ich liczby w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2001–2014.
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Wzmocnienie pozycji zakładów uzdrowiskowych wymaga wyraźniejszego zapro-
gramowania działań w kierunku rozwoju tego typu obiektów, z uwzględnieniem ich 
specyfi ki. Promowanie nadmorskiego lecznictwa sanatoryjnego jest także jednym 
z działań służących realizacji celu polityki morskiej państwa w zakresie podniesie-
nia atrakcyjności turystycznej polskiego wybrzeża. Dlatego też samorządy powinny 
uzyskiwać większe wsparcie ze strony władz krajowych.
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THE MANAGEMENT OF THE COASTAL REGION IN TERMS OF THE IMPACT OF TOURISM 
ON ITS DEVELOPMENT

Abstract

The aim of the article is to present the issues of the coastal region management, with 
particular emphasis on the role of tourism in its development on the example of the West 
Pomeranian Voivodeship. The analysis of variables connected with tourism and the impact 
on the regional development were focused on. An analytical method for determining trends 
and econometric modelling were applied. The legitimacy of the development of business and 
health resort tourism in West Pomeranian Voivodeship was confi rmed. Activities in this fi eld 
should be taken into account in the process of strategic planning in the region.
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Wprowadzenie

Zjawisko wzrostu udziału osób starszych w potencjalnych zasobach rynku 
pracy w Polsce traktować należy jako zgodne z tendencjami obserwowanymi na 
terenie UE, jednak proces zwiększenia zaangażowania osób w wieku 50+ wymaga 
zarówno nowych rozwiązań instytucjonalnych, jak i uwzględnienia specyfi cznych 
uwarunkowań determinujących popyt i podaż w tym segmencie rynku pracy. Anali-
zując specyfi kę zasobów pracy w Polsce z punktu widzenia kluczowych czynników 
wskazywanych w literaturze jako determinanty poziomu aktywności zawodowej 
oraz zatrudnienia osób starszych (zdrowie i edukacja) zauważyć należy, że o ile 
w perspektywie europejskiej charakteryzują się one korzystną strukturą wykształ-
cenia, to niekorzystnym czynnikiem wyróżniającym starsze zasoby pracy w Polsce 
jest stan zdrowia. 

Celem artykułu była ocena wpływu obserwowanego w gospodarkach rozwi-
niętych zjawiska rosnącej skali chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku 
pracy. W badaniach wykorzystano wskaźnik przedwczesnej umieralności oraz nie-
pełnosprawności wywołanej chorobami przewlekłymi, wskazując zmianę poziomu 
obciążenia ryzykiem utraty produktywności wraz ze wzrostem przeciętnego wieku 
pracownika. Dokonano oceny natężenia badanego zjawiska w Polsce na tle śred-
nich wartości obserwowanych wśród krajów Unii Europejskiej oraz w grupie kra-
jów o wysokim poziomie dochodu sklasyfi kowanych zgodnie z metodologią Ban-
ku Światowego. Uwzględniając duże zróżnicowanie badanych charakterystyk ze 
względu na płeć, uzasadnione było przeprowadzenie założonych analiz osobno dla 
grupy mężczyzn i kobiet. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z baz Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO), Eurostatu, OECD oraz Banku Danych Lokalnych 
GUS, a uzyskane informacje odnoszą się zasadniczo do lat 2000–2012.

1. Problem starzenia się zasobów pracy w Polsce

Obserwowane w ostatnich latach w Polsce procesy demografi czne spowodo-
wały gwałtowany wzrost średniej wieku osób stanowiących zasoby siły roboczej. 
Zgodnie z danymi GUS, w latach 2000–2015, liczba osób w wieku 55–64 lata w Pol-
sce wzrosła o ponad 66% (z 3,3 mln w 2000 roku) osiągając w 2015 roku poziom 5,6 
mln osób (rys. 1). Obserwowany wzrost liczebności „starszej” populacji wywołał 
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istotną zmianę w strukturze zasobów ludzkich – w badanym okresie udział osób 
w wieku 55–64 w ogólnej liczbie ludności wieku 20–64 lata wzrósł z 14,7 do 22,7%. 
W analogicznym okresie liczba mieszkańców UE w wieku 55–64 wzrosła o 23,5%, 
co spowodowało zwiększenie udziału tej grupy osób w ogólnej liczbie mieszkańców 
w wieku 20–64 lata z 17,8 do 21,2% (Eurostat, 2016). 

Rysunek 1. Ludność według funkcjonalnych grup wieku, rok 2000 i 2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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W świetle prezentowanych tendencji zmian w strukturze wiekowej zasobów 
pracy w Polsce niezwykle istotny staje się problem podaży siły roboczej w starszym 
wieku. Kluczowy jest zarówno poziom ograniczonej aktywności zawodowej starszej 
populacji, jak również niewielkiego popytu na pracę osób w wieku 50+. Oczekiwana 
długość aktywnego życia wśród osób w wieku 50 lat w Polsce jest jedną z najniż-
szych wśród krajów OECD, szczególnie w przypadku mężczyzn. Szacowana liczba 
lat życia w zdrowiu dla osób w wieku 50 lat wynosi w Polsce 17,8  w przypadku ko-
biet oraz 15,4 w przypadku mężczyzn (OECD, 2015). Krytycznie niski jest wskaź-
nik aktywności zawodowej osób z grupy wiekowej 55–64 lata. Pomimo, iż w ciągu 
ostatnich lat wzrósł on znacząco – z 32,1% w 2000 roku do 46,9% w roku 2015, 
to nadal jest on na poziomie dużo niższym niż średnia unijna, która w 2015 roku 
w tej grupie wiekowej wyniosła 57,3%. Wskaźnik zatrudnienia badanej grupy osób 
w wieku 55–64 lata w Polsce w latach 2000–2015 wzrósł z 29,0 do 44,3%, co jed-
nak i tak stanowi wynik o 9 p.p. niższy niż średnio obserwowany w Unii (Eurostat, 
2016). 

2. Zdrowie w cyklu życia człowieka – przegląd koncepcji teoretycznych

W badaniach dotyczących rynku pracy przez stosunkowo długi czas nie zwra-
cano szczególnej uwagi na strukturę wieku ludności produkcyjnej. Obecnie coraz 
częściej w prowadzonych analizach uwzględnia się jednak różnice w poziomie ak-
tywności zawodowej oraz produktywności młodszych i starszych populacji na rynku 
pracy (Jurek, 2012, s. 132). Literatura przedmiotu nie daje jednak jednoznacznej od-
powiedzi co do kwestii oddziaływania wieku na wydajność pracowników. Przyjmuje 
się, że o ile rosnące wraz z wiekiem doświadczenie zawodowe pozytywnie wpłynie 
na efekty pracy, to już malejący zasób siły fi zycznej i zdrowia starzejącego się pra-
cownika z dużym prawdopodobieństwem ograniczy jego produktywność1. Prowadzo-
ne w tym zakresie badania dowodzą jednoznacznie, że osoby cieszące się dobrym 
zdrowiem mają większe szanse zarówno na wydłużenie aktywności zawodowej (Boul-
hol, Sowa, Golinowska, Sicari, 2012), jak i dłuższy okres zatrudnienia (OECD, 2015) 
w porównaniu z osobami o gorszym stanie zdrowia. Na możliwy związek między 

1  W ostatnim czasie pojęcie „zdolności do pracy” ewaluowało w kierunku całościowej koncepcji, 
która skupia się na równowadze między wymaganiami popytu na pracę a „zasobem” posiadanym przez 
jednostkę (zob. Nussbaum 2000; Anand 2005).
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złym zdrowiem a ograniczonymi perspektywami zawodowymi w swoich badaniach 
wskazali m.in. Haan i Myck (2009) oraz Dahlgren i Whitehead (2006). Przedmiotem 
prowadzonych analiz był również problem relacji zachodzących między zdrowiem 
a poziomem zatrudnienia starszych pracowników. Ich dominującą konkluzją jest to, 
że   zły stan zdrowia traktować należy jako najsilniejszą determinantę wyjścia z rynku 
pracy osób w starszym wieku (Hasselhorn, Wenke, 2015, s. 50).

Proces starzenia się jest ważnym czynnikiem akumulacji ryzyka wystąpie-
nia choroby przewlekłej. W przypadku krajów o rozbudowanych systemach opie-
ki zdrowotnej podejmowane działania są w stanie opóźnić śmierć osób przewlekle 
chorych nawet o kilkadziesiąt lat, obniżając w ten sposób wskaźnik śmiertelności 
osób w średnim wieku. Odpowiednio zastosowane procedury leczenia, w przypad-
ku osób w średnim lub starszym wieku, są więc w stanie wygenerować znaczne 
korzyści krótkoterminowe, lecz w dłuższej perspektywie jedynie interwencje we 
wczesnym okresie życia mają potencjał do znacznego zmniejszenia konsekwencji 
„pandemii” chorób przewlekłych (Preventing Chronic Diseases…, 2015). Zakłada 
się, że tzw. przyczyny przyczyn, czyli bazowe determinanty chorób przewlekłych, są 
odbiciem głównych sił napędzających zmiany społeczne, gospodarcze i kulturowe. 
Wymienia się tu takie procesy, jak: globalizacja, urbanizacja, starzejąca się popula-
cja oraz ogólna polityka ochrony środowiska2. W konsekwencji ryzyko wystąpienia 
chorób przewlekłych i ich negatywnych skutków rośnie wraz ze skalą akumulacji 
czynników ryzyka (rys. 2).

Sytuacja nagromadzenia czynników ryzyka determinującego poziom zachoro-
walności społeczeństwa na choroby przewlekłe widoczna jest szczególnie w krajach 
wysoko rozwiniętych, w których pomimo bardzo wysokich nakładów na ochronę 
zdrowia, w tym leczenie i profi laktykę, nie udaje się osiągnąć znacznego efektu wy-
dłużenia potencjalnej długości życia „w zdrowiu” (Jakubowska, Horváthová, 2016). 
W przypadku krajów „najbogatszych”, osiąganej statystycznie wyższej oczekiwa-
nej długości życia odpowiada niższy procentowy udział lat przeżytych w zdrowiu. 
Oznacza to dla tych gospodarek z jednej strony mniejszy niż można by było oczeki-
wać potencjał zasobu pracy, z drugiej zaś – coraz większe koszty leczenia zarówno 

2  Globalizacja napędza ryzyko choroby przewlekłej zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. 
Wśród korzyści zdrowotnych wymienić należy przede wszystkim wykorzystanie w ochronie zdrowia 
nowych technologii, natomiast negatywne skutki zdrowotne związane z globalizacją to trend znany 
jako tzw. przejście, polegające na zmianie sposobu odżywiania ludności w krajach o niskich i średnich 
dochodach na wysokokaloryczną, niezdrową dietę (zob. Preventing Chronic Diseases…, 2015).
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rosnącej liczby osób starszych, jak również powiększającego się w zasobach siły 
roboczej udziału osób niezdolnych do podjęcia pracy3. Obserwowane w gospodar-
kach o najwyższym poziomie dochodu ograniczenie udziału liczby lat przeżytych 
w zdrowiu w całości życia ogółem jest efektem oddziaływania chorób przewlekłych 
nie tylko na ryzyko przedwczesnego zgonu, ale również zwiększenia liczby poten-
cjalnych lat przeżytych w niepełnosprawności. Prowadzone w tym zakresie szacunki 
Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że w przypadku krajów najbogatszych 
choroby przewlekłe odpowiadają za ponad 80% utraconych przedwcześnie w wy-
niku chorób i urazów potencjalnych lat życia oraz ponad 87% lat przeżytych w nie-
pełnosprawności (WHO, 2016). Prowadzone badania wpływu stanu zdrowia na po-
ziom aktywności zawodowej dowodzą, że o ile odczuwany zły zdrowia jest silnym 
predykatorem renty oraz, w nieco mniejszym stopniu, bezrobocia i wcześniejszej 
emerytury, to w przypadku choroby przewlekłej lub problemów ze zdrowiem psy-

3  Badania nad kosztami ekonomicznymi chorób przewlekłych mają na celu określenie eko-
nomicznych konsekwencji danej choroby zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym. 
Dla przedsiębiorców badania tego typu oznaczają konieczność określenia źródeł zmniejszonej pro-
duktywności oraz oszacowania poziomu potencjalnych korzyści utraconych z powodu choroby (zob. 
Rudawska, 2013). 

Rysunek 2. Uwarunkowania rozwoju chorób przewlekłych w cyklu życia człowieka
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Preventing Chronic Diseases… (2015).
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chicznym można mówić o silnym oddziaływaniu na ryzyko renty lub bezrobocia, ale 
nie wcześniejszej emerytury (Hasselhorn, Wenke, 2015, s. 50). 

3.  Wiek jako czynnik ryzyka choroby przewlekłej – 
perspektywa zasobów pracy w Polsce

Najpowszechniej stosowaną miarą ciężaru choroby, łączącą w sobie ryzy-
ko utraty potencjalnych lat zdrowego życia (years of life lost – YLL) oraz pełnego 
zdrowia (years lost to disability – YLD), jest wskaźnik utraconej długości życia 
korygowanej niepełnosprawnością (disability adjusted life year – DALY). DALY 
określa liczbę utraconych, potencjalnie zdrowych lat życia w następstwie określonej 
choroby. W odróżnieniu od wskaźników zachorowalności i śmiertelności w sposób 
kompleksowy pozwala on na oszacowanie konsekwencji ekonomicznych choroby, 
ukazując w perspektywie długookresowej utratę produktywności w danej populacji. 
Jest on szczególnie przydatny do identyfi kacji głównych przyczyn obciążania cho-
robami oraz oceny efektywności środków przeznaczonych na ich zwalczanie (zob. 
Wysocki, Sakowska, Car, 2005). 

Wykorzystanie wskaźnika DALY do oceny rozkładu ryzyka negatywnych 
konsekwencji chorób przewlekłych, w przypadku wszystkich badanych populacji, 
wskazuje na wyraźny wzrost zagrożenia uraty życia lub zdrowia wraz z wiekiem. 
Analiza wielkości DALYs w przeliczaniu na 1 tys. osób populacji w wieku produk-
cyjnym wskazuje, iż choroby przewlekłe w znaczący sposób ograniczają liczbę po-
tencjalnie zdrowych, czyli produktywnych lat życia. Otrzymane wyniki pokazują, że 
obciążenie to może być nawet ośmiokrotnie wyższe w grupie osób między 60. a 70. 
rokiem życia w porównania do osób w wieku 15–29 lat (rys. 3). Analiza wskaźnika 
DALY ujawnia dodatkowo szczególnie niepokojący fakt wysokiego obciążania cho-
robami przewlekłymi potencjalnych zasobów pracy w Polsce na tle przyjętych grup 
referencyjnych (kraje UE oraz państwa o wysokim poziomie dochodu). W przy-
padku grupy wiekowej 60–69 lat wskaźnik ten jest wyższy zarówno od średniej 
unijnej, jak i przeciętnej wartości obserwowanej w krajach o wysokim poziomie 
dochodów. W przypadku mężczyzn różnice te sięgają prawie 12% w odniesieniu 
do średniej wartości w UE oraz prawie 40% w porównaniu z krajami z grupy high 
income. W przypadku kobiet różnice te są na nieco niższym poziomie i wynoszą 3% 
w odniesieniu do średniej UE oraz 18% w porównaniu z grupą krajów o wysokich 
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dochodach. Sytuacja ta, z jednej strony bez wątpienia bardzo niepokojąca, z drugiej 
– może tłumaczyć zarówno wyjątkowo niski wskaźnik aktywności zawodowej, jak 
i zatrudnienia w tej grupie na rynku pracy. Rozkład wskaźnika DALY dla poszcze-
gólnych grup wiekowych i populacji zaprezentowano na rysunku 3.

Rysunek 3. Liczba utraconych lata życia w zdrowiu (DALYs) 
z powodu chorób przewlekłych na 1 tys. osób, według grup wieku, 2012 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia.

Prezentowane dane potwierdzają jednocześnie zjawisko wysokiego ryzyka 
zachorowania na choroby przewlekłe w przypadku mężczyzn. Wyraźnie wyższe 
prawdopodobieństwo utraty życia w zdrowiu widoczne jest szczególnie w przypad-
ku mężczyzn po 60. roku życia. W Polsce liczba utraconych potencjalnych lat życia 
w zdrowiu przypadająca statystycznie na jednego mężczyznę w wieku 60–69 lat 
jest o ponad 80% większa niż w przeliczeniu na jedną kobietę. W grupie 30–59 lat 
poziom wskaźnika DALY w przeliczeniu na osobę jest o ponad 50% wyższy w przy-
padku mężczyzn niż kobiet. 

Jak wskazano powyżej, wiek silnie determinuje potencjalną liczbę utraconych 
lat życia w zdrowiu. Prowadzona analiza pokazuje, że w zasadniczy sposób zmienia 
on również ryzyko zachorowania na określone rodzaje chorób przewlekłych. Opra-
cowana na potrzeby niniejszego badania struktura źródeł obciążania ryzkiem przed-
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wczesnej utraty życia lub zdrowia w odniesieniu do potencjalnych zasobów pracy 
w Polsce identyfi kuje odmienne charakterystyki ze względu na wiek i płeć (rys. 4). 

Rysunek 4. Struktura utraconych lata życia w zdrowiu (DALYs) 
według głównych przyczyn i wieku, Polska, 2012 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia.
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Na rysunku 4 widoczna jest specyfi ka procesu starzenia się osoby w wieku produk-
cyjnym – początkowe, stosunkowo wysokie ryzyko obciążenia chorobami psychiczny-
mi i zaburzeniami zachowania oraz urazami (umyślnymi i nieumyślnymi) zostaje zastą-
pione rosnącym wraz z wiekiem zagrożeniem zachorowania na choroby nowotworowe 
oraz sercowo-naczyniowe. W przypadku tych ostatnich udział utraconych lat potencjal-
nego życia w zdrowiu w ogólnej liczbie DALYs rośnie z 3,2 (grupa 15–29 lat) do 32,8% 
(grupa 60–69 lat) w przypadku mężczyzn oraz z 2,4 do 23,8% dla tych samych grup 
wiekowych w przypadku kobiet. Analogicznie, udział DALYs wywołanych chorobami 
nowotworowymi rośnie z 2,7 (grupa 15–29 lat) do 28,7% (grupa 60–69 lat) w przypadku 
mężczyzn oraz z 3,1 do 28,5% dla tych samych grup wiekowych w przypadku kobiet.

Rysunek 5. Utracone lata życia w zdrowiu (DALYs) z powodu chorób przewlekłych 
w podziale na utracone lata w wyniku przedwczesnej śmierci lat życia (YLL) 

oraz lata życia w niepełnosprawności (YLD) według grup wieku, Polska, 2012 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia.
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Z punktu widzenia oddziaływania chorób przewlekłych na strukturę zasobów 
pracy oraz inne efekty gospodarcze, istotne jest jednocześnie określenie relacji licz-
by lat utraconych w wyniku przedwczesnej śmierci w stosunku do lat obciążonych 
niepełnosprawnością. W przypadku Polski, w porównaniu do badanych grup referen-
cyjnych, charakterystyczny jest wyższy wpływ na ostateczny poziom DALYs liczby 
utraconych lat życia w następstwie choroby w porównaniu do liczby lat przeżytych 
z długotrwałymi ograniczeniami w zdrowiu (rys. 5). Prawidłowość ta występuje za-
równo w przypadku mężczyzn, jak i kobiet w grupie wiekowej 30–59 oraz 60–69 lat. 
Można to tłumaczyć zarówno niedoinwestowaniem samego procesu leczenia chorób 
przewlekłych, jak również niskim poziomem profi laktyki zdrowotnej w Polsce. 

Podsumowanie

Polskie społeczeństwo starzeje się w bardzo szybkim tempie. Szacuje się, że 
w 2050 roku Polska dołączy do grupy krajów o współczynniku osób w wieku eme-
rytalnym wyższym od średniej OECD. Sytuacja ta stawia szereg wyzwań zarów-
no przed systemem opieki zdrowotnej i zabezpieczenia emerytalnego, jak również 
przed przedsiębiorstwami, które będą musiały zmierzyć się z procesem przesunięcia 
średniej wieku pracownika wraz określonymi konsekwencjami tego faktu, z których 
jedną z kluczowych, o ile nie najważniejszą, jest kwestia pogarszania się stanu zdro-
wia wraz z wiekiem pracownika. Jak wskazano w opracowaniu, olbrzymim proble-
mem staje się tu rosnące ryzyko zachorowalności na choroby przewlekłe, których 
częstym efektem jest przedwczesna śmierć lub długotrwała niepełnosprawność. 

W Polsce kwestia tzw. „zarządzania wiekiem” jest tematem, który dopiero za-
czyna funkcjonować w przestrzeni publicznej (Litwiński, Sztanderska, 2010), jed-
nakże w kontekście obserwowanych zmian demografi cznych przedsiębiorstwa będą 
zmuszone w większym stopniu kierować swoją uwagę na kwestię zdrowia pracow-
ników jako środka sprzyjającego osiąganiu celów ekonomicznych. Kompleksowa 
ocena relacji zachodzących między zdrowiem a pracą, ze względu na zróżnicowany 
zakres determinant oraz obszarów oddziaływania, nie jest jednak tematem łatwym 
i powinna być przedmiotem interdyscyplinarnych badań łączących w sobie nauki 
z zakresu medycyny, ekonomii, socjologii, gerontologii, psychologii oraz demo-
grafi i. Dopiero zastosowanie tak różnych podejść będzie w stanie wytworzyć kom-
plementarne rezultaty stanowiące podstawę zarówno do projektowania działań pań-
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stwa w zakresie profi laktyki zdrowia, jak również tworzenia strategii zarządzania 
zasobami ludzkimi na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa. 
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trans akcji ograniczających się wyłącznie do sprzedaży, czy wynajmu dóbr” (UN-
CTAD, 2014, s. 42). UNCTAD kładzie nacisk na wiedzę służącą kreowaniu pro-
duktów i usług – co z kolei w pe wien sposób zawęża zasięg oddziaływania wiedzy 
rozumianej jako źródło inspiracji do two rzenia nowej wiedzy, nie tylko praktycz-
nych implementacji. OECD defi niuje kanały trans feru wiedzy (OECD, 1996, s. 24) 
w postaci ucieleśnionej (ludzie, sprzęt, materiały, urządzenia) lub nieucieleśnionej 
(dokumenty, informacja pisana). Gospodarka oparta na wiedzy koncentruje się na 
transferowaniu idei, wyników badań naukowych i umiejętności między jednostkami 
naukowo-badawczymi a grupami użytkowników.

1. Transfer wiedzy w ujęciu procesowym

Transfer wiedzy jest procesem korzystnym zarówno dla fi rm uczestniczących 
w procesie przepływu wiedzy, jak również dla gospodarki danego kraju – ze wzglę-
du na możliwość przekształcenia wiedzy w innowacje. Transfer wiedzy (Knowledge 
Transfer – KT ) jest zatem pomostem pomiędzy tymi, którzy tworzą wiedzę i infor-
macje a tymi, którzy ich potrzebują (MEECE…, 2009). Wyróżnia się cztery kierunki 
przepływu wiedzy:

 – przepływ wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami wewnątrz sektora 
prywatnego, 

 – przepływ wiedzy między sektorem publicznym i prywatnym, 
 – dyfuzja innowacji usprawniających dzięki zakupom nowatorskich dóbr 

i usług, 
 – dyfuzja „cichej wiedzy” (tacit knowledge) dzięki mobilności pracownika. 

Transfer wiedzy jest jednym z trzech elementów zarządzania wiedzą, obok po-
zyskiwania wiedzy oraz jej kodyfi kacji (Malhotra, 2002, s. 5). Na konieczność poko-
nywania barier w procesie transferu wiedzy wskazali Paulin i Suneson (2012, s. 82). 
Proces transferu wiedzy zapoczątkowu je działalność innowacyjną, której efekty są 
powiązane z rodzajem wiedzy oraz kierunkami jej przepływu (Białoń, Janczew-
ska, 2007, s. 93). Jedną kategorii, według której należy analizować dane przedsię-
biorstwo, zalecaną przez Oslo Manual, jest wiedzochłonność (Oslo Manual, 2005, 
s. 77), która w badaniach procesów ekonomicznych może być wykorzystana w sze-
rokim zakresie.
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2. Proces transferu wiedzy ze sfery nauki do sektora MSP

Proces transferu wiedzy z ośrodków nauki do sektora MSP ma stać się czynni-
kiem rozwoju organizacji, a ostatecznie podnieść ich zdolność konkurencyjną. Idee 
zawarte w programie Horyzont 2020 rekomendują wzrost zdolności konkurencyjnej 
MSP poprzez obniżanie kosztów ich działalności, co pozwoli na obniżenie cen pro-
duktów czy też świadczonych usług. Z badań sektora MSP (Żołnierski, 2005, s. 34) 
wynika, że 90% badanych przedsiębiorstw nie współpracuje z ośrodkami sfery na-
uki i jedynie 6,4% wskazań potwierdzało współpracę z krajowymi uczelniami, 0,9% 
wskazań – z wyższymi uczelniami w Unii Europejskiej oraz 0,3% – z uczelniami 
w pozostałych krajach. Raporty PARP dotyczące transferu wiedzy ze sfery nauki do 
przemysłu podkreślają niewielkie zainteresowanie sektora MSP współpracą z uczel-
niami i innymi ośrodkami wiedzy. Bariery we współpracy sektora nauki z MSP były 
przedmiotem badań K. Cyrana (2015), który, badając 100 fi rm z sektora MSP, za 
najważniejsze uznał:

 – koszty współpracy,
 – ryzyko niepowodzenia,
 – brak informacji,
 – biurokracja,
 – zbyt długi czas oczekiwania na efekty.

Stan powiązania sektora MSP ze sferą nauki – a właściwie brak takich powią-
zań – wpływa na niewielkie korzyści obu sfer na płaszczyźnie techniczno-technolo-
gicznej, zarządzania, kooperacji i sieciowania (Janczewska, 2010, s. 112).

3. Innowacyjność jako efekt transferu wiedzy do sektora MSP

Dyskusja nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw MSP prowadzona jest 
od dość dawna, a jej inicjatorem był PARP (Łapiński, 2010, s. 43). Głównym nurtem 
rozważań nad pobudzeniem innowacyjności sektora stały się problemy dotyczące 
transferu wiedzy z ośrodków wiedzy do sektora MSP oraz przekształcenia wiedzy 
występującej w przedsiębiorstwach w efekty rynkowe. Kolejnymi obszarami wy-
magającymi dokładniejszego rozpoznania są dyfuzja wiedzy wewnątrz organizacji 
oraz wzrost potencjału wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie oraz kreowanie no-
wej wiedzy (Janczewska, 2013, s. 231). Za propagatora idei organizacji uczących, 
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które są odbiorcami wiedzy i kreują nową wiedzę, uważany jest Peter Senge (2012). 
Przedstawił on kryteria, które łączą działania w przedsiębiorstwie oraz pozyskane 
w procesie transferu zasoby wiedzy z transpozycją przyszłego rozwoju:

1. Występowanie w organizacji procesów projektowania i budowania wspól-
nej wizji przyszłości, która umożliwia pracownikom identyfi kowanie się 
z organizacją i zachęca do podejmowania wyzwań. 

2. Systemowe myślenie w fi rmie polegające na tym, że każdy pracownik do-
strzega, że jest nie tylko malutkim elementem systemu, ale jest jego odbi-
ciem, który ma wpływ na wszystko, co się dzieje w fi rmie. 

3. Firma uczy się poprzez uczenie się jednostek – to jest wszystkich pracowni-
ków. Pracownicy dążą do mistrzostwa w zakresie swoich obowiązków, oraz 
do ciągłego osobistego rozwoju. 

4. Otwarte modele myślowe – pracownicy zdają sobie sprawę z otaczającej 
ich rzeczywistości, widzą konieczność odejścia od stereotypów i bycia 
otwartym na innowacje, szczególnie istotne w przemyśle farmaceutycznym. 
Świadomość ta przyczynia się do rozwoju osobistego i organizacyjnego. 

5. Zespołowe uczenie się ma miejsce w całej organizacji i przejawia się wspól-
nymi dyskusjami i rozwiązywaniem problemów.

6.  Kodeks etyki – przejawiający się w tworzeniu kultury organizacji, wpływa-
jący na poprawę relacji zarówno wewnątrz fi rmy, jak i między partnerami. 

Wśród kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa czynników znajdują się kwe-
stie związane z wpływem postępu technicznego, wiedzy, kapitału ludzkiego, kapi-
tału społecznego, kapitału intelektualnego, kapitału kulturowego, transferu wiedzy, 
dyfuzji technologii na wzrost i rozwój gospodarczy w ujęciu globalnym (Mala-
ga, 2010, s. 9). Jednocześnie wskaźniki informują, iż innowacyjność, jako główny 
czynnik rozwoju gospodarczego, jest w Polsce niewystarczająca. Z badań European 
Innovation Scoreboard wynika, że w roku 2006 Polska awansowała z grupy krajów 
„tracących grunt”– do grupy „doganiających”. Jedną z przyczyn niskiej innowacyj-
ności jest słaby transfer wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. 
Wielkość tego transferu uwidoczniona jest w strukturze nakładów na działalność 
innowacyjną w gospodarce, w której wyodrębnione są nakłady związane z zakupem 
wyników prac badawczo-rozwojowych. 
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4. Badanie czynników wpływających na transfer wiedzy z uczelni 
do przedsiębiorstw z sektora – case study

Badania własne przedsiębiorstw z sektora MSP prowadzone były w latach 
2014–2016 na grupie 10 przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Dobór próby 
był celowy, jako kryterium określono wprowadzenie co najmniej jednej innowacji 
w okresie 3 lat. Badania prowadzono metodą ankietowania, rozmów z ekspertami, 
case study, obserwacji uczestniczącej. Sformułowano następujące pytania badawcze:

1. Jakie czynniki stymulują transfer wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstwa?
2. Jakich efektów oczekuje przedsiębiorstwo z tytułu przepływu wiedzy ze 

sfery nauki do przedsiębiorstwa?
3. Jakie instrumenty wspomagają transfer wiedzy ze sfery nauki do 

przedsiębiorstwa?
W artykule przedstawiono wyniki badań case study dwóch wybranych przed-

siębiorstw produkcyjnych z sektora MSP. Pierwszym z prezentowanych przykładów 
(A) jest małe przedsiębiorstwo zatrudniające 30 pracowników. Forma działalności to 
osoba fi zyczna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo świadczy usłu-
gi narzędziowe, mechaniczno-elektryczne oraz szkoleniowe. Działalność produkcyjna 
i usługowa jest prowadzona wyłącznie na zamówienia klientów, przy wsparciu pro-
jektowym pracowników przedsiębiorstwa. Podstawą świadczonych usług jest wiedza 
i doświadczenie pracowników oraz nowoczesny park maszynowy. Struktura organiza-
cyjna jest płaska, większość decyzji strategicznych podejmowana jest więc jednooso-
bowo – przez właściciela. Zmiany w przedsiębiorstwie, również zakup nowych tech-
nologii bądź szkolenia pracowników, podlegają decyzji właściciela. Transfer wiedzy 
odbywa się jedynie na podstawie indywidualnych inicjatyw pracowników. Przedsię-
biorstwo nie podejmowało współpracy z instytucjami sfery nauki, starając się wyko-
rzystywać własne pomysły i wiedzę pracowników w tworzeniu nowych produktów.

Drugi przykład (B) to małe przedsiębiorstwo produkcyjne działające w bran-
ży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Forma działalności to spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Firma zatrudnia 30 pracowników. Produkcja odbywa się na za-
mówienie klientów. W zamówieniu określane są wymagania techniczne, natomiast 
projektowanie produktów i technologii wytwarzania proponowane jest i realizowane 
w omawianym przedsiębiorstwie. Struktura organizacyjna jest płaska, stąd też pro-
ces decyzyjny jest prosty – decyzje również podejmowane są jednoosobowo. Jed-



156 ZARZĄDZANIE

nakże w tym przypadku transfer wiedzy jest w głównej mierze inicjatywą zarządu. 
Decyzje podejmowane odnośnie do innowacji i wykorzystania nowych technologii 
wynikają głównie z chęci podnoszenia jakości i zdobywania nowych klientów. Uzy-
skanie odpowiedzi na powyższe pytania jest utrudnione w przedsiębiorstwie MSP, 
które nie posiada własnego zaplecza B+R, często nie uświadamia sobie potrzeby 
pozyskiwania wiedzy ze sfery B+R. W badanych przedsiębiorstwach wśród czynni-
ków stymulujących transfer wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw badano czyn-
niki zdefi niowane przez Petera Senge.

W tabeli 1 przedstawiono opinie przedsiębiorstw A oraz B dotyczące wyżej wy-
mienionych czynników stymulujących transfer wiedzy ze sfery nauki do sfery przed-
siębiorstw MSP oraz dotyczące efektów oczekiwanych i rzeczywiście uzyskanych.

Tabela 1. Badanie elementów potencjału intelektualnego 
w wybranych przedsiębiorstwach MSP 

Czynniki 
stymulujące 

transfer wiedzy 
ze sfery nauki 
do przedsię-
biorstw MSP

Przykład
w fi rmie A

Przykład
w fi rmie B

Czynniki sty-
mulujące trans-

fer wiedzy

Efekty 
oczekiwane

Działania 
wspomaga-
jące trans-
fer wiedzy

1 2 3 4 5 6

Występowanie 
w organizacji 
procesów 
projektowania 
i budowania 
wspólnej wizji 
przyszłości

brak takich pro-
cesów; proces 
budowania wizji nie 
był rozwijany od 
momentu powstania 
przedsiębiorstwa; 
pracownicy nie 
identyfi kują się 
z fi rmą

wizja przedsię-
biorstwa budo-
wana jest przez 
prezesa zarządu, 
jednakże wynika 
ona ze zmian 
w otoczeniu 
przedsiębiorstwa.

otrzymanie 
oferty ze strony 
sfery nauki 
dotyczącej pro-
gnoz rozwoju

umożliwi 
pracownikom 
identyfi kowanie 
się z organizacją 
i zachęca do 
podejmowania 
wyzwań; inno-
wacje w przed-
siębiorstwie

dostosowa-
nie oferty 
dydaktycz-
nej uczelni 
do oczeki-
wań przed-
siębiorstw

Systemowe 
myślenie 
w fi rmie

brak systemowego 
myślenia; każdy 
pracownik czuje się 
odpowiedzialny tyl-
ko za swoje stano-
wisko, co powoduje 
brak wspólnej wizji 
działalności

istnieje zarzą-
dzanie systemo-
we, jednakże nie 
przejawia się 
ono w motywa-
cji pracowników

propozycja 
szkoleń, warsz-
tatów oraz 
wspólnych 
narad z uczel-
nią lub fi rmą 
szkoleniową

każdy pracownik 
dostrzeże, iż nie 
jest tylko malut-
kim elementem 
systemu, ale jest 
jego odbiciem, 
które ma wpływ 
na wszystko, 
co się dzieje 
w fi rmie

pozyskanie 
środków 
fi nanso-
wych na 
organizację 
szkoleń
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1 2 3 4 5 6

Kodeks etyki – 
przejawiający 
się w tworze-
niu kultury 
organizacji

przedsiębiorstwo 
jest nastawione 
jedynie na osiąganie 
zysku; właściciel 
nie przejawia chęci 
budowania relacji 
w przedsiębiorstwie; 
relacje budowane 
z partnerami są 
czysto biznesowe

dba się głównie 
o osiąganie 
zysku, ale przy 
zachowaniu 
zasad etyki biz-
nesu – zwłasz-
cza wewnątrz 
przedsiębiorstwa. 

oferta wspól-
nego projektu 
z wyższą 
uczelnią na 
temat metod 
zarządzania, 
kultury organi-
zacji wewnątrz 
przedsiębior-
stwa budowa-
nia relacji 

wpływa na po-
prawę relacji 
zarówno we-
wnątrz fi rmy jak 
i poprawę relacji 
pomiędzy partne-
rami oraz sprzyja 
powstawaniu 
innowacji. 

uzyskanie 
grantu na 
projekt

Firma uczy 
się poprzez 
uczenie się 
jednostek

pracownicy kształcą 
się wyłącznie we 
własnym zakresie

pracownicy 
odbywają szko-
lenia z zakresu 
wymaganego 
przez ich stano-
wiska pracy

nawiązanie 
współpracy 
z wyższa uczel-
nią poprzez 
studia podyplo-
mowe i kursy 
– związane 
z rodzajem 
działalności 
branżowej MSP

pracownicy dążą 
do mistrzostwa 
osobistego 
w zakresie swo-
ich obowiązków 
oraz ciągle się 
rozwijają

oferta 
kursów 
i szkoleń ze 
strony wyż-
szej uczelni 
certyfi kują-
cych z roz-
maitych 
specjalności

Zespołowe 
uczenie się 
w całej organi-
zacji i 

dyskusja nad 
problemami od-
bywa się jedynie 
na najwyższym 
szczeblu pomiędzy 
właścicielem i kie-
rownictwem; sze-
regowi pracownicy 
nie są angażowani 
w rozwiązywanie 
problemów

problemy roz-
wiązywane są na 
poziomie zarzą-
du; najczęściej 
wykorzystywane 
są analizy fi rm 
doradczych

poszerzenie 
formuły na-
rad i dyskusji 
o pracowników 
z różnych 
komórek or-
ganizacyjnych 
i szczebli 
zarządzania

przejawia się 
wspólnymi dys-
kusjami i roz-
wiązywaniem 
problemów

oferta 
kursów 
i szkoleń ze 
strony wyż-
szej uczelni 
certyfi kują-
cych z roz-
maitych 
specjalności

Otwarte mode-
le myślowe

fi rma nastawiona 
na zysk; brak wi-
zji, a zatem brak 
koncepcji rozwoju 
przedsiębiorstwa

zarząd widzi ko-
nieczność inno-
wacji i rozwoju, 
jest otwarty na 
nowe propozycje

oferta wspól-
nego projektu 
z wyższą 
uczelnią

efekty tychże 
dążeń mogą 
być zestawione 
jako atrybuty 
organizacji 
inteligentnej

tworzenie 
zespołów 
uczelniano-
-fi rmowych

Pracownicy 
zdają sobie 
sprawę z ota-
czającej ich 
rze czywistości, 
widzą koniecz-
ność zmian 
i odejścia od 
stereotypów 

pracownicy nie 
mają wpływu na 
zmiany zachodzące 
w fi rmie; pracow-
nicy są otwarci na 
zmiany, ale brak jest 
chęci w zarządzie 
fi rmy

pracownicy są 
otwarci na zmia-
ny, są wspierani 
w działaniach 
innowacyjnych, 
również podczas 
kształcenia

oferta wspól-
nego projektu 
z wyższą 
uczelnią

są otwarci na 
innowacje

wspólne 
tworzenie 
projektów 
innowacyj-
nych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań case study.
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Przedstawione w tabeli zestawienie wypowiedzi badanych przedsiębiorstw 
MSP wskazuje na różnorodne podejście do problematyki transferu wiedzy ze sfery 
nauki do sektora MSP. W kategoriach sprzyjających transferowi wiedzy występu-
ją istotne luki. Wskazywano na brak zainteresowania współpracą ze sferą nauki, 
zwłaszcza w zakresie procesów projektowych w danej organizacji, które wymagają 
pozyskiwania nowej wiedzy przez uczestników projektu. 

5. Wnioski z badania

Wśród czynników stymulujących transfer wiedzy ze sfery nauki do przemysłu 
wymieniano następujące elementy oczekiwane przez badane przedsiębiorstwa MSP:

 – otrzymanie oferty ze strony sfery nauki dotyczącej możliwości badania roz-
woju przedsiębiorstwa,

 – proponowanie przez uczelnie działań edukacyjnych wspomagających roz-
wój przedsiębiorstwa,

 – realizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze rozwojowym, których 
celem byłoby rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa, 

 – organizowanie przez uczelnie spotkań o charakterze edukacyjnym oraz 
stworzenie trwałej płaszczyzny współpracy.

Badane przedsiębiorstwa wśród działań wspomagających transfer wiedzy wy-
mieniły następujące:

 – dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb przedsiębiorstw,
 – instrumenty fi nansowe: granty, środki unijne,
 – sformułowanie oferty szkoleń i kursów atrakcyjnych dla przedsiębiorstw 

MSP,
 – stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw 

MSP.

Podsumowanie

Celem artykułu była prezentacja badań czynników stymulujących transfer wie-
dzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw MSP. Badanie typu case study pozwoliło na 
uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze. Dodatkowe obserwacje, które zostały 
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sformułowane w wyniku badań kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach MSP, są 
następujące:

 – brak jest zapotrzebowania na korzystanie z wiedzy zakumulowanej w wyż-
szych uczelniach i należy stworzyć warunki dla takiej współpracy poprzez 
inicjowanie wspólnych projektów,

 – kontakty fi rm MSP z uczelniami są sporadyczne, co powoduje zmniejszenie 
zapotrzebowania na wiedzę i jej transfer z jednostek nauki do sektora MSP,

 – badane przedsiębiorstwa nie uczestniczą w konferencjach, szkoleniach orga-
nizowanych przez wyższe uczelnie, co może wynikać z braku atrakcyjnych 
ofert uczelni.

Przedsiębiorstwa z sektora MSP nie potrafi ą wykorzystać wiedzy i doświad-
czenia pracowników. Większe znaczenie ma otoczenie dalsze przedsiębiorstwa niż 
jego własne zasoby ludzkie oraz zasoby wiedzy. Oba przedsiębiorstwa posiadają 
duże możliwości w zakresie wiedzochłonności, ale nie są one identyfi kowane przez 
właścicieli lub zarząd. 
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RESEARCH OF FACTORS STIMULATING THE KNOWLEDGE TRANSFER PROCESS 
FROM SCIENCE SPHERE UNITS INTO THE SMES

Abstract

In article presented problems of knowledge transfer from science sphere into the 
SMEs. On base of Horizon 2020 the main goal is improvement the channels of transferring 
knowledge and defi ne the expectation of participants the knowledge transfer process. The re-
searches on knowledge absorption in SMEs are sporadically and it is diffi cult to describe the 
process of knowledge diffusion in SMEs. The aim of article is presentation of own researches 
on problems of transfer of knowledge, and examples of enterprises from Lodz voivodeship.
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Wprowadzenie

Głównym czynnikiem sukcesu i jedną z najważniejszych wartości niematerial-
nych fi rmy są jej zasoby ludzkie. To od wiedzy, umiejętności pracowników i ich 
motywacji zależy realizacja celów organizacji. Natomiast od świadomości mene-
dżera dotyczącej roli motywowania pracowników zależy, w jakim kierunku podąży 
w przyszłości jego zespół i cała organizacja. 

Stworzenie takich warunków, w których menedżer mógłby realizować cele or-
ganizacji poprzez właściwe motywowanie pracowników, wymaga zastanowienia się 
nad uwarunkowaniami oraz wyzwaniami, przed którymi stoją współcześni mene-
dżerowie w obszarze motywacji pracowników (Pocztowski, 2007, s. 207). Jednym 
z czynników, który może wywoływać stres w pracy menedżera jest niewątpliwie to, 
że praca nad motywowaniem podwładnych nigdy się nie kończy.

Celem artykułu jest określenie znaczenia motywowania pracowników we 
współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także przedstawienie istotnej od-
powiedzialności menedżerów w motywowaniu podwładnych.

1. Motywacja i motywowanie – pojęcie i znacznie

Kluczowe przy defi niowaniu pojęcia „motywacja” jest określenie, czym jest 
motyw. „Motyw jest to wewnętrzny mechanizm wywołujący stan pobudzenia orga-
nizmu, prowadzący do dokonania wyboru i ukierunkowania zachowania” (Zimbar-
do, Johnson, McCann, 2010, s. 62). Występowanie motywu jest wynikiem poczucia, 
że danej jednostce brakuje czegoś, co jest dla niej ważne, co oznacza, że dana osoba 
musi widzieć perspektywę zaspokojenia tej potrzeby (Kopertyńska, 2008, s. 14). 

Motywacja to stan wewnętrzny powodujący aktywowanie się ludzkiego za-
chowania i nadający mu kierunek. Oznacza to, iż każdy człowiek posiada indywi-
dualną motywację kształtującą poziom jego zaangażowania w wykonywaną pracę 
(Szaban, 2003, s. 203; Wieczorkowska, 2007, s. 3). Natomiast motywowanie pole-
ga na wpływaniu na za chowanie pracowników za pośrednictwem takich bodźców, 
które zostaną przez nie go przekształcone w działanie zgodne z celami organizacji 
(Kopertyńska, 2008, s. 18).

Motywowanie najczęściej przynosi optymalne wyniki, jeżeli pracownik utoż-
samia swoje własne cele z celami organizacji, w której pracuje. Wymaga to od mene-
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dżera poznania indywidualnych potrzeb i oczekiwań jego pracowników. Menedże-
rowie powinni motywować swoich podwładnych w taki sposób, aby wspólnie mogli 
kształtować korzystny wizerunek organizacji, a także ciągle zwiększać efektywność. 
Możliwe to jest do osiągnięcia dzięki stosowaniu różnych środków motywacji do-
branych odpowiednio do każdego pracownika (Sekuła, 2008, s. 46–47). 

Podział narzędzi (środków) motywowania, za pomocą których wpływa się 
na motywację pracowników, jest różnorodny. Najczęściej w literaturze spotyka się 
trzy podstawowe grupy: środki przymusu, zachęty i perswazji (Borkowska, 2006, 
s. 336–342).

Autorki chcą podkreślić, że motywowanie jest procesem wyjątkowo złożonym, 
którego celem jest umiejętne wpływanie na motywacje pracowników. Tworząc sys-
tem motywowania, menedżer ma do dyspozycji szeroki wachlarz środków motywu-
jących, wśród których wymienić można: środki zachęty materialnej oraz niemate-
rialnej, elementy przymusu oraz perswazję. Umiejętne ich dopasowanie do potrzeb 
pracowników przyczynia się do sprawniejszego funkcjonowania organizacji.

2. Rola motywowania pracowników we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi

W literaturze przedmiotu odnaleźć można różne defi nicje systemu motywacyj-
nego. Jest on traktowany często jako „zestaw instrumentów, w skład którego wcho-
dzą czynniki, działania i zasady tworzące bodźce kształtujące zachowania pracow-
ników” w taki sposób, aby zachęcać ich do angażowania się w pracę w możliwie 
najkorzystniejszy sposób zarówno dla pracodawcy, jak i samego pracownika (Snop-
ko, 2014, s. 314). Nie zawsze jednak udaje się stworzyć taki system motywacyjny, 
by satysfakcjonował wszystkich pracowników. Zdaniem autorek, podstawowym 
błędem popełnianym przy okazji prac nad systemem motywacyjnym, jest skupienie 
się przede wszystkim na technicznej stronie tego procesu. Myli się często działanie 
z celem, skupiając na samym procesie oddziaływania na pracownika, nie analizując 
tego, co szczególnie ważne, czyli efektów. W konsekwencji w organizacji funkcjo-
nuje często zbiór nie do końca spójnych, świadomie dobranych i stosowanych narzę-
dzi oddziaływań na pracowników.

Należy podkreślić, że system motywacyjny każdej organizacji powinien być 
unikatowy, zaprojektowany pod konkretne potrzeby i wymagania pracowników, 
uwzględniający oczywiście określone możliwości danej organizacji.
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Pracownicy potrzebują motywacji, aby dobrze czuć się w środowisku pracy 
i optymalnie realizować cele organizacji. Niektórych pracowników motywują pie-
niądze, podczas gdy inni potrzebują uznania i szacunku, możliwości rozwoju i osią-
gania celów osobistych oraz zawodowych (Ganta, 2014, s. 221–222).

Dobry system motywacyjny powinien stwarzać możliwość pozyskania naj-
bardziej odpowiednich pracowników, a po ich zatrudnieniu pozwalać zatrzymywać 
najbardziej wartościowych. Powinien stwarzać warunki do efektywnej pracy na każ-
dym stanowisku, zachęcać pracowników do kreatywności, aktywności i przedsię-
biorczości, a także zachęcać pracowników do rozwoju, wpływać na ich lojalność 
i uczciwość wobec fi rmy (Oleksyn, 2008, s. 234).

3. Błędy w motywowaniu pracowników 
we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wydajność pracowników odgrywa istotną rolę w budowaniu sukcesu współcze-
snej organizacji. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy pracownicy są odpowiednio 
zmotywowani do działania i realizacji celów (Priyanka, Panjwani, 2014, s. 124).

Zdaniem S. Zająca (2012) obniżenie motywacji do podejmowania zadań wy-
znaczanych przez pracodawcę staje się realne w sytuacji wystąpienia m.in. następu-
jących czynników, zwanych demotywatorami: 

 – stawianie przed pracownikiem zbyt wygórowanych wymagań,
 – brak jakiegokolwiek komentarza dotyczącego wykonanego zadania,
 – nieuwzględnianie zdania pracownika na dany temat, bagatelizowanie pomy-

słów i sugestii,
 – decydowanie o przyszłości pracownika w organizacji bez zasięgania jego 

opinii,
 – wyznaczanie zadań jednoznacznie wskazujących na łamanie obowiązujące-

go prawa.
W literaturze przedmiotu wymienia się również inne działania demotywujące. 

Wśród nich znajdują się: 
 – nieumiejętne organizowanie czasu, miejsca i warunków pracy,
 – brak dbałości o pozytywną atmosferę w pracy,
 – chaotyczny sposób komunikowania się i wymiany informacji,
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 – pominięcie wdrażania systemu motywowania pracowników i/lub błędne za-
łożenia prowadzące do dezorganizacji i dezinformacji,

 – zbyt małe wynagrodzenia za pracę (Hysa, Grabowska, 2014, s. 330).
Z wyników badań zrealizowanych w ostatnich latach (m.in. Polska Mapa Mo-

tywacji 2015 i 2016) wynika wiele wniosków dotyczących problemów związanych 
z motywowaniem pracowników.

Podstawowym problemem, który może uniemożliwiać stworzenie dobrego 
systemu motywacyjnego, jest brak poprawnych relacji między kierownikiem a pod-
władnym. Pracownicy twierdzą, że otrzymują oni zadania najbardziej nużące i naj-
mniej „zyskowne”. Czasami przełożeni hamują kreatywność pracowników przez 
niedocenianie ich zaangażowania oraz brak zachęt w realizowaniu przedstawianych 
pomysłów. Niesprawiedliwy stosunek przełożonych do podwładnych może prowa-
dzić do wzrostu niechęci pracowników do pracy oraz poczucia bycia wyzyskiwa-
nym i traktowanym w sposób podmiotowy. Autorki zauważają również tendencję do 
nierównego traktowania pracowników. Osoby mające mniejsze zasługi, doświad-
czenie i kwalifi kacje otrzymują wyższe pensje lub premie. 

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do odczuwania niechęci wobec 
wykonywanej pracy jest zbyt długi okres pracy na jedynym stanowisku. Pracownicy 
wskazują, że w ich fi rmach rzadko przyznawane są awanse.

Z badań dotyczących motywowania pracowników wynika, że ważnym aspek-
tem pracy są jasno określone cele i oczekiwania. W opinii badanych menedżerowie 
raczej nie są zainteresowani tym, czy podwładni rozumieją wszystkie polecenia oraz 
nie do końca są świadomi, czy są w stanie je wykonać. Dodatkowo pracownicy od-
czuwają dyskomfort wykonywania powierzonych im zadań ze względu na fakt, iż 
przełożeni nie wyjaśniają swoich wyborów podziału pracy między pracownikami, 
jak również nie określają swoich oczekiwań wobec pracowników.

Autorki pragną zwrócić uwagę, że menedżer powinien pamiętać, iż cele i ocze-
kiwania podwładnych są odwzorowaniem ich kompetencji, systemu wartości, 
a zwłaszcza cech osobowych. Wpływają na nie wiek, płeć, wykształcenie, doświad-
czenie zawodowe i zajmowane stanowisko. Nie bez znaczenia jest również środowi-
sko społeczne, z którego pracownicy się wywodzą, a także wzorce kulturowe, jakimi 
się posługują. Na trudność w motywowaniu mogą mieć również wpływ negatywne 
doświadczenia z poprzednich sytuacji motywacyjnych, zarówno pracowników, jak 
i menedżera.
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4. Propozycje usprawnień w zakresie motywowania pracowników we współczesnym 
zarządzaniu zasobami ludzkimi 

Zdaniem autorek, propozycje usprawnień w zakresie motywowania pracowni-
ków stanowią podstawę do wdrożenia konkretnych rozwiązań mogących wpłynąć 
na poziom motywacji pracowników.

Problem związany z motywowaniem, który występuje w wielu fi rmach, to 
nierównomierny podział obowiązków pomiędzy pracownikami. Najprostszym roz-
wiązaniem byłoby przeanalizowanie stopnia obciążenia poszczególnych komórek 
organizacyjnych i odpowiednie rozmieszczenie pracowników.

Problem braku poczucia bycia docenionym jest złożoną barierą wynikającą 
głównie z lekceważenia zaangażowania pracowników przez przełożonych. Rozwią-
zanie wymaga odpowiednich działań ze strony menedżerów, ale przede wszystkim 
zapoznania się z indywidualnymi potrzebami pracowników oraz podjęciem skutecz-
nych działań i wykorzystaniem zróżnicowanych środków w celu ich zaspokojenia.

Autorki artykułu uważają, że przywództwo i empowerment są rozwiązaniami 
mogącymi przynieść pozytywne skutki w zakresie skutecznego zaangażowania pra-
cowników, a przez to i motywowania pracowników we współczesnym zarządzaniu 
zasobami ludzkimi. Zaangażowani pracownicy są emocjonalnie związani ze swoją 
organizacją i z dużym entuzjazmem podchodzą do swojej pracy (Markos, Sride-
vi, 2010, s. 89; Pitts, 2005, s. 8–9).

W ostatnich latach w literaturze przedmiotu coraz częściej przedstawiana jest 
idea empowermentu jako zmiany oddziaływania kadry zarządzającej poprzez rozbu-
dzenie inicjatywy ze strony pracowników, zachęcaniu do uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych czy też aktywności i poczucia odpowiedzialności za realizację celów 
organizacji (Smith, 2006, s. 8). Empowerment pozytywnie wpływa na samoocenę 
pracowników i pobudza ich do aktywnego działania, angażowania się w sprawy 
organizacji (Sahoo, Das, 2011, s. 46). Do głównych założeń zarządzania opartego na 
idei empowermentu zalicza się: 

 – „motywowanie i kształtowanie u pracowników kompetencji umożliwiają-
cych autonomiczne wykonywanie powierzonych zadań,

 – kształtowanie postaw kadry kierowniczej doskonalących umiejętność do-
strzegania potencjału pracowników i przekazywania części władzy na nich,
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 – rozszerzenie możliwości poznawczych, umiejętności i zwiększenia poczucia 
własnej wartości pracowników,

 – zachęcanie do odczuwania satysfakcji z podejmowanych aktywności” (Ma-
zurkiewicz, 2013, s. 55).

Menedżerowie powinni ufać swoim podwładnym oraz pozwalać wykazywać 
im się w różnych ciekawych zadaniach. Wiąże się z tym także kwestia szkoleń 
i awansów. W interesie przełożonych leży dokształcanie i doszkalanie swoich pra-
cowników tak, aby stworzyć jak najlepiej wykwalifi kowany personel.

Często zapomina się o tym, że zadowolenie z pracy nie wynika tylko ze stoso-
wania zachęt fi nansowych i materialnych. Rola zachęt niematerialnych jest bardzo 
ważna, mogą one nawet odgrywać rolę pierwszoplanową. Pracownicy powinni być 
chwaleni za swoje osiągnięcia, a nagroda tego typu powinna być uzależniona od 
efektów pracy.

Aby skutecznie ukierunkować działania pracowników, niezbędne jest wyko-
rzystanie takich narzędzi motywowania, aby stanowiły dla nich odpowiednią za-
chętę. Do jednych z najważniejszych należy system wynagradzania, który powinien 
mieć charakter powszechny (obejmować wszystkich pracowników), ogólnie akcep-
towany, wysokość wynagrodzenia powinna być odzwierciedleniem oceny wyników 
pracowników (Nieckarz, 2011, s. 77–78).

Rozpatrując niesprawiedliwe przyznawanie nagród fi nansowych pracowni-
kom, jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest likwidacja systemu nagród fi nanso-
wych przyznawanych w sposób uznaniowy na rzecz systemu premiowego na zasa-
dach oceny efektów (Juchnowicz, Rostkowski, Sienkiewicz, 2010, s. 119–121).

Zdaniem autorek, również przywództwo ma ogromny wpływ na postawy i za-
chowania pracowników, ich chęć, motywację do pracy (Ritz, 2009, s. 60–61). Może 
być ono określane jako proces skutecznej komunikacji wizji, pozyskiwanie akcep-
tacji dla jej realizacji oraz motywowanie pracowników do poparcia oraz realizacji 
pomysłów przywódcy w praktyce (Naile, Selesho, 2014, s. 176). Będąc przywódcą, 
trzeba przede wszystkim pamiętać o ludziach i dbać o nich. Aby motywować i an-
gażować pracowników do działania, do realizacji nowych wyzwań, niezbędne jest 
bycie autentycznym, prawdziwym i szczerym (Friedman, 2010, s. 160). „Współ-
czesny przywódca to ktoś, kto ma poparcie, akceptację i szacunek u pracowników, 
potrafi  rozpoznawać potrzeby swojego zespołu, odpowiednio na te potrzeby reaguje, 
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wzmacnia i motywuje pracowników do ponadprzeciętnych osiągnięć, dba o ich roz-
wój” (Knap-Stefaniuk, Karna, 2016, s. 285).

Należy podkreślić, że „przywódcy działający spójnie, zgodnie z wyznawanymi 
w fi rmie wartościami, wywierają istotny wpływ na zachowania, motywację i osią-
gnięcia pracowników” (Knap-Stefaniuk, 2015, s. 116). Otwartość przywódców i ich 
gotowość do dzielenia się władzą i odpowiedzialnością, skuteczna komunikacja, 
sprzyjają z pewnością kształtowaniu wysokiej motywacji i budowaniu zaangażowa-
nia pracowników.

Podsumowanie

Nasuwa się więc wniosek, że niełatwo jest osiągnąć sukces w motywowaniu 
pracowników. Każdy odpowiedzialny i doświadczony menadżer zdaje sobie sprawę 
z tego, jak ważnym czynnikiem sukcesu jego organizacji są pracownicy. Menedże-
rowie powinni pamiętać, że potrzeby pracowników są zróżnicowane, a skuteczne 
motywowanie wymaga poznania tych potrzeb i dostosowania do nich wykorzysty-
wanych rozwiązań – środków, metod, narzędzi motywacyjnych. „Aby skutecznie 
kształtować zaangażowanie pracowników, menedżerowie powinni sami być zaan-
gażowani w realizację zadań, celów organizacji” (Knap-Stefaniuk, 2016, s. 35–36).

Cele organizacji mogą zostać osiągnięte, jeśli koordynacja działań i współpraca 
na wszystkich poziomach zarządzania jest realizowana w oparciu o skuteczny sys-
tem motywacyjny (Shahzadi i in., 2014, s. 159–160). Zmotywowany pracownik jest 
bardziej efektywny w realizacji powierzonych mu zadań i bardziej otwarty na nowe 
wyzwania. Stąd też znajomość potrzeb zatrudnionych i odpowiedni dobór rozwiązań 
w zakresie motywowania jest współcześnie – zdaniem autorek – podstawą skutecz-
nego zarządzania zasobami ludzkimi.
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MOTIVATION  OF EMPLOYEES AS A CHALLENGE 
TO THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

Abstract

The purpose of this article is the identifi cation of the role and importance of motivating 
employees and emphasis a special role of managers’ in the process of motivating people in the 
contemporary human resources management. The authors are convinced that the challenges 
of motivating people in modern organizations are very large in the reference to their needs 
and expectations and the variety of solutions used today in motivating employees. In the fi rst 
part of the article attention was paid to diverse understanding of motivation and motivating 
people and their importance for the functioning of the organization. Further chapter indicated 
what mistakes are made by managers in the process of motivating employees. 

Keywords: motivation, motivating employees, human resource management
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Wprowadzenie

Podążając za światowym trendem ostatnich lat, polskie przedsiębiorstwa coraz 
częściej wdrażają koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Cor-
porate Social Responsibility – CSR), czyli podejmują wobec pracowników szereg 
społecznie odpowiedzialnych działań, które wynikają z polityki personalnej i są uj-
mowane w sprawozdawczości niefi nansowej1. 

Realizacja CSR wobec pracowników, i sprawozdawanie o tym, podejmowane 
jest najczęściej przez przedsiębiorstwa (Sobczyk, 2013, s. 354): 

 – świadome znaczenia kapitału ludzkiego dla rozwoju przedsiębiorstwa 
i budowania jego przewagi konkurencyjnej, zwiększające jego zasób i ja-
kość; przedsiębiorstwa takie dążą do budowy, poprawy i utrwalania relacji 
z pracownikami;

 – najbardziej zasobne i skłonne zainwestować środki fi nansowe w rozwój pra-
cowników, w warunki ich pracy, oraz raportowanie o tym;

 – spółki giełdowe pod presją transparentności wywieraną przez graczy giełdo-
wych w okresie wzrostu popularności społecznie odpowiedzialnego inwe-
stowania, szczególnie spółki notowane w indeksie spółek społecznie odpo-
wiedzialnych, tj. RESPECT Index.

Celem artykułu jest zobrazowanie polityki personalnej polskich spółek giełdo-
wych sektora paliwowego notowanych w RESPECT Index GPW w Warszawie na 
podstawie ich sprawozdawczości niefi nansowej. Biorąc pod uwagę, iż sektor pali-
wowy wymaga zaangażowania znacznej liczby wysoko wykwalifi kowanej kadry, 
zakłada się, że przedsiębiorstwa tego sektora budują swoją przewagę konkurencyjną 
w oparciu o potencjał ludzki. Na tej podstawie sformułowano hipotezę, że spółki te 
uwzględniają w swojej polityce personalnej społeczną odpowiedzialność wobec pra-
cowników, co znajduje odzwierciedlenie w sprawozdawczości niefi nansowej. Dla 
realizacji postawionego celu zastosowano metodę analizy treści źródeł zastanych 
w postaci raportów biznesowych sporządzonych przez polskie spółki giełdowe sek-
tora paliwowego notowane w RESPECT Index w okresie prowadzenia badania.

1 Przez sprawozdawczość niefi nansową rozumie się sprawozdawczość nt. CSR w formie rapor-
tów biznesowych (sprawozdań niefi nansowych i raportów zintegrowanych).
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1. Polityka personalna i sprawozdawczość niefi nansowa 
społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw

Autorki opracowania określają CSR jako koncepcję stanowiącą ramy spójnej 
strategii biznesowej, zgodnie z którą przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność 
w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym za podejmowane przez 
siebie działania będące odpowiedzią na potrzeby zgłaszane i kreowane dla szerokie-
go grona interesariuszy przedsiębiorstwa i wynikające z tych działań konsekwencje 
dla jego otoczenia. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
potrzeb kluczowych interesariuszy – pracowników, wobec których, jak stwierdza 
Gadomska-Lila, aktywności z zakresu CSR pozostają przez przedsiębiorstwa niedo-
ceniane (Gadomska-Lila, 2012, s. 42).

1.1.  Polityka personalna

Politykę kadrową defi niuje się jako „sposób, w jaki organizacja wypełnia swoje 
zobowiązania społeczne wobec pracowników i określa swoje podejście do nich” 
(Amstrong, Taylor, 2016, s. 621). W niniejszym opracowaniu autorki posługują się 
terminem „polityka personalna”, odnoszącym się do wszystkich osób zatrudnio-
nych w przedsiębiorstwie (Król, Ludwiczyński, 2006, s. 71). Realizowana zgodnie 
z obowiązującym prawem polityka personalna ukazuje wartości i przekonania do-
tyczące właściwego traktowania zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Według 
Armstronga i Taylora, szczegółowe strategie polityki dotyczą: wieku, zatrudnienia, 
rozwoju pracowników, zarządzania różnorodnością, stosunków pracowniczych, 
równości szans, głosu pracowniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, nowych tech-
nologii, awansu, redukcji zatrudnienia, wynagrodzeń oraz równowagi praca–życie, 
ale również dyscypliny czy korzystania z poczty elektronicznej. Autorzy wskazują, 
że w strategiach polityki kadrowej odnaleźć można kwestie nadużywania substancji 
odurzających, molestowania seksualnego, AIDS oraz zastraszania. Konsekwentnie 
i uczciwie implementowana polityka, do której dołącza się szczegółowe wytycz-
ne dotyczące jej wdrażania, jest wsparciem realizowanych przez przedsiębiorstwo 
wartości wywodzących się z koncepcji CSR, a w praktyce dostarcza menedżerom 
wytycznych do rozwiązywania problemów pracowniczych. 
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Polityka personalna koncentruje się zwykle wokół takich wartości, jak równość, 
organizacyjne uczenie się, jakość życia zawodowego i warunki pracy. Z wartości 
tych wynikają normy: traktowanie pracowników w sposób bezs tronny, zapewnianie 
im równości szans w awansowaniu, dbałość o bezpieczeństwo, oferowanie rozwo-
ju. Gadomska-Lila (2012, s. 42) stwierdza: „efektywność pracowników, poziom ich 
zaangażowania, stopień integracji z fi rmą, w istotnej mierze zależą od tego, w jaki 
sposób są traktowani, czy respektowane są ich prawa, na jakich zasadach opiera się 
polityka personalna, jakie są jej główne fi lary” oraz podkreśla, że temat CSR w Pol-
sce nie jest dostatecznie rozpoznany i postuluje prowadzenie badań w tym zakresie.

1.2. Sprawozdawczość niefi nansowa

Rozliczanie się przedsiębiorstw z wyników prowadzonej działalności w aspek-
cie społecznym, w tym z nawiązywania, budowania, polepszania i utrwalania po-
prawnych relacji z pracownikami, dokonywane w drodze sprawozdawczości niefi -
nansowej, jest coraz częstsze. Przekaz ten powinien być „kompletny, wiarygodny, 
użyteczny i porównywalny z okresu na okres” (Fijałkowska, 2012, s. 148). Dyrek-
tywa 2014/95/UE wprowadza dla dużych jednostek interesu publicznego obowiązek 
ujawniania m.in. zrównoważonej i pełnej analizy rozwoju i wyników spółki doty-
czących kwestii pracowniczych. Miejscem ujawnień tych informacji powinno być 
sprawozdanie z działalności lub odrębny raport, sporządzony w oparciu o wybraną 
procedurę sprawozdawczości niefi nansowej, np. Wytyczne GRI2, które zostały opra-
cowane i opublikowane przez organizację Global Reporting Initiative (GRI). Są to 
kompleksowe ramy dla pomiaru i sprawozdawczości wyników ekonomicznych oraz 
dokonań środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego przedsię-
biorstw – kluczowych obszarów ich zrównoważonego rozwoju. Proponuje się dwie 
wersje przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju „zgodnego z” Wytycznymi, 
tj. wersję podstawową, gdzie ujawnia się kontekst wpływu organizacji na otoczenie 
i skuteczność zarządzania tą działalnością, oraz rozszerzoną, w której znajdują się 
informacje o podejściu do zarządzania oraz wskaźniki profi lowe (ogólne) i wskaź-
niki szczegółowe3 (ogólnie nazywane wskaźnikami GRI). Ich analiza posłużyła do 
realizacji celu artykułu.

2 Dyrektywa… (pkt. 9, art. 1).
3 Wykaz wszystkich wskaźników w: GRI (2016).
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2. Badanie własne – metodyka, wyniki i wnioski

Badania nad raportowaniem CSR dowodzą, że w 2015 roku raporty ta-
kie sporządziło 97% największych na świecie przedsiębiorstw branży paliwowej 
(KPMG, 2015, s. 2). W światowej bazie raportów nt. CSR zarejestrowanych jest 
ponad 36 tys. raportów CSR wszystkich typów, a ponad 24 tys. z nich sporządzono 
„zgodnie z” Wytycznymi GRI4.

Zrealizowane badanie miało charakter eksploracyjny. Jego celem było zobra-
zowanie polityki personalnej komunikowanej w raportach biznesowych za pomocą 
wskaźników GRI. Miało ono służyć odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 
Ile wskaźników GRI informujących o polityce personalnej raportują poszczególne 
spółki? Które wskaźniki spośród wszystkich informujących o polityce personalnej 
są zawarte w raportach poszczególnych spółek? W jakim zakresie poszczególne 
spółki informują o swoich odpowiedzialnych społecznie politykach personalnych? 

Zastosowano metodę badawczą polegającą na analizie ilościowo-jakościowej 
wskaźników GRI, wskazanych w Wytycznych GRI, a zamieszczonych w raportach 
nt. CSR za 2014 rok. Do analizy wybrano 24 spośród 58 wskaźników profi lowych 
oraz 21 spośród 92 wskaźników szczegółowych. Wskaźniki te dostarczają infor-
macji o polityce personalnej wszystkich spółek sektora paliwowego wchodzących 
w skład Indeksu RESPECT (IX edycja) GPW w Warszawie, tj. Grupy LOTOS (LO-
TOS), Grupy PGNiG (PGNiG) i Grupy PKN ORLEN (ORLEN). 

Nieobowiązkowe wskaźniki profi lowe zostały uwzględnione w raportach we-
dług uznania. Spośród 24 wskaźników LOTOS i PGNiG ujawniły 16, zaś ORLEN 
14. Spółki nie były skłonne informować nt. organów zarządzających (procesu wy-
boru, struktury, delegowania uprawnień) oraz wynagrodzeń (polityki, procesu usta-
lania wysokości, wysokości i relacji na różnych stanowiskach).

Spółki ujawniły wskaźniki szczegółowe w znikomej liczbie, LOTOS i ORLEN 
po 8, a PGNiG 6 wskaźników, co przedstawiono w tabeli 1.

4 www.globalreporting.com, stan na 20.10.2016 r.
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Tabela 1. Wskaźniki szczegółowe ujawnione przez spółki

Oznaczenie 
wskaźników Treści wskaźników LOTOS PGNiG ORLEN

1 2 3 4 5

Kategoria Ekonomiczna zrównoważonego rozwoju
Aspekt: Obecność na rynku

G4-EC5
Stosunek wynagrodzenia pracowników 
najniższego szczebla w podziale na płeć 

do płacy minimalnej na danym rynku
V – –

Kategoria Społeczna zrównoważonego rozwoju
Podkategoria: Praktyki zatrudnienia i godnej pracy
Aspekt: Zatrudnienie

G4-LA1

Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia 
nowych pracowników oraz rotacji pra-

cowników w podziale na grupy wiekowe, 
płeć i region

V V –

G4-LA2

Świadczenia zapewniane pracownikom 
pełnoetatowym, które nie przysługują 

pracownikom tymczasowym lub zatrud-
nionym w niepełnym wymiarze godzin

– – V

G4-LA3
Wskaźnik powrotu do pracy i utrzymania 

zatrudnienia po urlopie rodzicielskim 
w podziale na płeć

– V –

Aspekt: Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą

G4-LA4

Minimalne okresy wypowiedzenia 
w związku ze zmianami operacyjnymi 
oraz informacja, czy są one określone 

w umowach zbiorowych

V – –

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

G4-LA5
Procent pracowników reprezentowanych 

we wspólnych formalnych komisjach 
ds. BHP

– V V

G4-LA6

Rodzaje urazów, wskaźnik wypadków, 
wskaźnik chorób zawodowych, wskaź-
nik utraconych dni pracy oraz wskaźnik 

nieobecności i liczba wypadków śmiertel-
nych związanych z pracą odnoszących się 
do wszystkich pracowników w podziale 

na region i płeć

V V V

G4-LA7 Pracownicy często zapadający na choroby 
zawodowe lub szczególnie na nie narażeni – – V

G4-LA8
Kwestie BHP uwzględnione w formal-

nych porozumieniach zawartych ze związ-
kami zawodowymi

– – V
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1 2 3 4 5

Aspekt: Szkolenia i edukacja

G4-LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych 
odbytych przez pracowników orga-

nizacji w podziale na płeć i kategorię 
pracowników

V V V

G4-LA10 Programy rozwoju i kształcenia 
ustawicznego – – V

G4-LA11

Procent wszystkich pracowników w po-
dziale na płeć i kategorię pracowników, 

którzy otrzymywali regularne oceny 
okresowe obejmujące ich wyniki, i oraz 

ścieżkę rozwoju zawodowego

V V –

Aspekt: Różnorodność i równość szans

G4-LA12

Skład ciał zarządzających i kadry kie-
rowniczej w podziale na płeć, wiek, przy-

należność do mniejszości oraz według 
innych wskaźników różnorodności

V – V

Podkategoria: Prawa człowieka
Aspekt: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa

G4-HR7

Procent personelu ochrony formalnie 
przeszkolonego w zakresie polityk lub 

specjalnych procedur organizacji związa-
nych z prawami człowieka

V – –

Razem 14 8 6 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie GRI (2016).

Żadna ze spółek nie scharakteryzowała polityki personalnej w aspekcie wyni-
ków ekonomicznych, równości wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, mechanizmów 
skargowych dotyczących praktyk zatrudniania, niedyskryminowania, wolności 
zrzeszania się i zawierania umów zbiorowych oraz mechanizmów skargowych do-
tyczących praw człowieka.

Na podstawie treści ujawnionych wskaźników i opisów stanowiących ich uzu-
pełnienie, wyłania się następujący obraz praktyk w zakresie polityki personalnej:

1. Spółki informują o stosowanych praktykach w zakresie przeciwdziałania 
dyskryminacji w dostępie do wysokich stanowisk oraz sprawiedliwego wy-
nagradzania. Udział kobiet na najwyższych stanowiskach w ORLEN wy-
nosił odpowiednio: 19% w Radzie Nadzorczej, 10% w Zarządzie. LOTOS 
deklaruje sprawiedliwe traktowanie wszystkich osób, bez względu na zaj-
mowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków zawodowych, 
wygląd zewnętrzny, wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, narodowość 
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czy przekonania polityczne. Warto odnotować, że zakaz dyskryminacji pra-
cowników wynika wprost z Kodeksu Pracy, nie powinien zatem stanowić 
o deklarowanej przez spółkę odpowiedzialności społecznej.

2. Podkreśla się wartości promujące równouprawnienie i różnorodność. We 
wszystkich spółkach udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych wynosił 
nieco ponad 20%. W Grupie LOTOS 28% pracowników to osoby w wie-
ku 50+. W ORLEN uwzględnia się różnorodność w procesach rekrutacji, 
wynagradzania i rozwoju. Prowadzone są szkolenia i warsztaty w zakresie 
zarządzania różnorodnością i różnicami kulturowymi.

3. Wszystkie badane spółki z powagą traktują swoją odpowiedzialność za 
życie i zdrowie pracowników. LOTOS przykładowo, obejmuje deklaracją 
o bezpiecznej pracy i ochronie zdrowia nie tylko pracowników, ale również 
„załogi fi rm z nami współpracujące” (Grupa LOTOS, 2015).

4. Na społeczną odpowiedzialność składa się stabilność zatrudnienia w ra-
mach stosunków pracy. W ORLEN 99% pracowników pracuje na pełen etat, 
z czego 84% z nich na czas nieokreślony.

5. Interesujące, że w deklarowanej społecznie odpowiedzialnej polityce per-
sonalnej skupiono się na podkreśleniu obowiązujących procedur (LOTOS) 
i narzędzi wspierających procesy kadrowe w celu zapewnienia efektyw-
ności (ORLEN). Równocześnie spółki stworzyły warunki do rozwoju za-
wodowego, dając pracownikom możliwość udziału w wielu programach 
szkoleniowo-rozwojowych podnoszących poziom kompetencji, satysfakcji, 
zaangażowania i motywacji. W Grupie ORLEN na pracownika przypadało 
w roku średnio 41 godzin szkoleń, w pozostałych spółkach powyżej 20. Jed-
nak tylko LOTOS ujawnił poniesione koszty (4,9 mln zł w 2015 r.).

6. Badane spółki do zarządzania społeczną odpowiedzialnością wykorzystu-
ją kulturę organizacyjną. Traktowana jest ona instrumentalnie, jako narzę-
dzie do ukształtowania pożądanych zachowań pracowników (Krajewska-
-Nieckarz, 2013, s. 214). ORLEN deklaruje kształtowanie kultury opartej 
na różnorodności, wyróżniając takie wartości, jak m.in. odpowiedzialność, 
rozwój, ludzie i ich „atuty”. LOTOS podejmuje próbę „budowania kultury 
zaangażowania pracowników” i mocno akcentuje potrzebę współpracy po-
przez szacunek dla innych, życzliwość, wsparcie, pozytywne nastawienie 
do współpracy i kulturę osobistą.
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7. Spółki posiadają kodeksy etyczne lub spisane sformalizowane zasady postę-
powania regulujące kwestie etyczne, respektowanie praw człowieka, pro-
mujące różnorodność i równość szans czy przeciwdziałanie korupcji.

Na podstawie przeprowadzonego badania sformułowano następujące wnioski:
1. CSR przyjmuje postać sformalizowanej strategii, która stanowi element zarzą-

dzania i doskonalenia całej organizacji. Jej realizacja znajduje odzwierciedlenie 
w sprawozdawczości niefi nansowej, za pomocą m.in. wskaźników GRI.

2. Założenia strategii CSR są wplecione w kulturę organizacyjną i promowane 
jako wartości.

3. Pracownicy są rozpoznawani jako grupa kluczowych interesariuszy.
4. Praktyki CSR w obszarze polityki personalnej skupiają się wokół deklarowa-

nych przez organizacje wartości i przekonań dotyczących właściwego trakto-
wania pracowników, w odniesieniu do ich wieku, zatrudnienia, możliwości 
rozwoju, zarządzania różnorodnością, równości szans, głosu pracowniczego, 
stosunków pracowniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym ob-
szarem jest rozwój pracowników, ich motywowanie i sprawiedliwy system 
wynagrodzeń. Istotne deklaracje dotyczą równowagi praca–życie.

5. Brakuje odniesień do kwestii nieetycznych zachowań lub przeciwdziałania 
stosowaniu środków psychotropowych w miejscu pracy.

6. Nadużyciem wydaje się komunikowanie praktyk dotyczących zapobiegania 
dyskryminacji wynikających z przepisów prawa i interpretowanie ich jako 
„społecznie odpowiedzialnych”. Z drugiej strony, podkreśla się „podejście 
równościowe i antydyskryminacyjne” (Mazur, 2009, s. 123–124).

7. Badane spółki, z uwagi na realizowane przez nie polityki personalne, wpisu-
ją się w proponowany przez A. Sołtys nowy paradygmat zarządzania zaso-
bami ludzkimi i organizacjami, zgodnie z którym następuje „(…) ewolucja 
w stronę organizacji identyfi kujących się z pracownikami, ich potrzebami, 
oczekiwaniami, marzeniami, potrafi ącymi elastycznie reorganizować swoje 
struktury, procesy, procedury, tak aby jednostka mogła wykonywać pracę 
przynajmniej częściowo na swoich warunkach” (Sołtys, 2016, s. 164).

Cennym źródłem informacji, które mogłoby uzupełnić obraz praktyk w ob-
szarze polityki personalnej, nakreślonym na podstawie wskaźników GRI, są doku-
menty wewnętrzne spółek oraz zastosowanie innych metod badań, np. obserwacji 
uczestniczącej.
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Podsumowanie

Świadomość znaczenia CSR odzwierciedla szczegółowość opisu praktyk de-
klarowanych wobec pracowników. Z drugiej strony, komunikowanie CSR zawiera 
istotne ograniczenia, np. wątpliwości budzą próby opisu kultury organizacyjnej pro-
mującej społecznie odpowiedzialne wartości. Jeśli traktować CSR jako część kultury 
organizacyjnej (Strautmanis, 2007 za Gadomska-Lila, 2012, s. 44), jej pełny obraz 
wymyka się próbom scharakteryzowania go w raportach biznesowych przy pomocy 
wskaźników. Podobnie, niemożliwe jest pełne zoperacjonalizowanie takich pojęć, 
jak „podmiotowe traktowanie pracownika” czy „stwarzanie pracownikom możliwo-
ści poszukiwania głębszego sensu pracy”, które są przejawem społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw, co podnosi w badaniach Gadomska-Lila (2012, s. 48).

Z uwagi na powyższe, obraz polityk personalnych, kreowany za pomocą wskaź-
ników GRI, zawiera znaczące luki, a wobec szeregu nieraportowanych wskaźników 
istnieje możliwość jego uzupełnienia, szczególnie wobec wzrastających wymogów 
prawnych sprawozdawczości niefi nansowej.
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HR POLICIES IN NON-FINANCIAL REPORTING OF LISTED COMPANIES

Abstract

The managers show constantly growing appreciation of the Corporate Social Responsi-
bility (CSR) in the company management, due to its advantageous impact on the internal and 
external environment. They introduce HR policy focused on responsibility towards employ-
ees and adjust the corporate non-fi nancial reporting to new EU Regulations. The aim of this 
article is to present the HR policies based on non-fi nancial reporting issued by the Polish oil 
and gas sector companies, listed on RESPECT Index. The study found that all the companies 
prepared their business reports in accordance with the GRI Guidelines, developed by the 
Global Reporting Initiative (GRI). However, GRI indicators were reported in a limited and 
arbitrary way, which made them diffi cult to compare. 
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Wprowadzenie

Wysoko rozwinięte kompetencje społeczne stanowią obecnie podstawowe kryte-
rium doboru pracowników na większość stanowisk, szczególnie zaś ważne stają się one 
w przypadku pracy wymagającej ciągłego kontaktu z innymi ludźmi, między innymi 
w zawodach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi (zzl). 

Zainteresowanie tematyką kompetencji społecznych w licznych polskich i za-
granicznych publikacjach, a także waga tych kompetencji w kontekście pracy spe-
cjalistów ds. zzl wskazuje na istotność wybranej przez autorki problematyki. 

Celem artykułu jest zatem zaprezentowanie poziomu kompetencji społecznych 
studentów kierunku i specjalności „zarządzanie zasobami ludzkimi” jako przyszłych 
specjalistów do spraw zasobów ludzkich.

1. Istota i znaczenie kompetencji społecznych

Początki rozważań nad pojęciem kompetencji społecznych znajdujemy 
w psychologii już w 1959 roku (White, 1959, za: Oppenheimer, 1989, za: Markow-
ska, 2012, s. 15). Należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu defi nicji i znaczenia 
pojęcia kompetencji społecznych jest bardzo wiele. Sposób ich ujmowania zależy 
bowiem od przyjętych założeń teoretycznych, jak i zastosowanego sposobu pomia-
ru zmiennych. Kompetencje społeczne są określane za pomocą takich terminów, 
jak: kompetencja (efektywność) komunikacyjna, kompetencja relacyjna, zdolności 
społeczne i komunikacyjne, umiejętności społeczne i umiejętności komunikacyj-
ne, umiejętność adaptacji, wrażliwość retoryczna, jak również zbiór wielu różnych 
zdolności, umiejętności i cech (Markowska, 2012, s. 15). 

W związku z tym, iż kompetencje społeczne nie zostały zdefi niowane w spo-
sób jasny i ogólnie przyjęty, wśród badaczy tej dziedziny powstaje pytanie, czy są 
one pewną ogólną umiejętnością społeczną widoczną w różnych sytuacjach, czy też 
obejmują wiele specyfi cznych, często niezwiązanych ze sobą umiejętności. 

Niepodważalne jest jednak to, iż posiadanie wysoko rozwiniętych kompeten-
cji społecznych jest niezbędne szczególnie w przypadku tych osób, których praca 
wymaga ciągłej współpracy z ludźmi. Kompetencje społeczne są wyznacznikiem 
efektywności funkcjonowania jednostki w rzeczywistych sytuacjach życiowych. 
W potocznym języku kompetencje społeczne rozumiane są jako umiejętność życia 
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wśród ludzi i współpracy z nimi. W niektórych kontekstach kompetencje społeczne 
rozumie się między innymi jako: umiejętności interpersonalne, umiejętności auto-
prezentacji, radzenia sobie ze stresem czy bycia asertywnym (Ziółkowski, 2014, 
s. 5). Kompetencje społeczne, często zwane miękkimi, nabierają coraz bardziej istot-
nego znaczenia. Staje się to szczególnie widoczne w stawianych kandydatom wyma-
ganiach na różnych stanowiskach pracy. 

W niniejszym artykule przyjęto defi nicję kompetencji społecznych A. Matczak 
– autorki wykorzystywanego w tej pracy narzędzia badawczego. Defi nicja ta określa 
kompetencje społeczne jako: „efektywne poruszanie się w sytuacjach społecznych, 
które pozwala jednostce realizować własne cele, i jest zgodne z regułami życia spo-
łecznego. Są to założone umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych 
nabywane na drodze treningu społecznego” (Matczak, 2001, s. 7).

Kompetencje społeczne można kształtować i doskonalić, podobnie jak wszyst-
kie inne rodzaje kompetencji. Należy je traktować jako specyfi czny rodzaj we-
wnętrznych zasobów pracownika, potrzebnych do realizacji zadań stawianych przez 
pracodawców. Jak każdy inny zasób, powinny być użyteczne w ramach realizowa-
nych zadań i mierzalne, aby móc określić stan ich posiadania i potrzeby w danym 
zakresie. Ważne jest także móc określić, jakie działania należy podjąć, aby uzyskać 
optymalny poziom tych zasobów (Filipowicz, 2014, s. 64).

2. Przegląd wybranych badań poziomu kompetencji społecznych

Realizowane dotychczas badania dowiodły, iż poziom kompetencji społecz-
nych posiadanych przez osobę ma bezpośredni wpływ na jej skuteczność w pracy, 
zatrudnialność (Горелов, 2007, s. 61) i poziom zarobków (Deming, 2015, s. 37; 
Кормягина, 2007), a brak tych kompetencji – na skłonność jednostki do wypalenia 
zawodowego (Romanowska-Tołłoczko, 2013, s. 135–137).

Badania przeprowadzone w ciągu kilkudziesięciu lat przez D. Deminga, profe-
sora ekonomii na Uniwersytecie w Harvardzie, wyraźnie wskazują, iż kompetencje 
społeczne obecnie zaliczane są do najbardziej pożądanych na rynku pracy. Jednak 
wraz ze zwiększeniem zapotrzebowania na kompetencje społeczne na rynku pracy 
coraz bardziej zauważalny staje się ich defi cyt. Badanie zrealizowane wśród studen-
tów na Litwie i w Belgii udowodniły, iż wraz z postępem technologicznym obniża 
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się poziom posiadanych kompetencji społecznych wśród młodzieży – uczniów i stu-
dentów (Gedvilienė, 2012).

Znaczenie kompetencji społecznych na współczesnym rynku pracy podkreślają 
też inni europejscy badacze (Alejziak, Wilkońska, 2014; Gedvilienė, 2012). W przy-
padku zaś zawodów, w których nawiązanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi 
jest kluczowe, kompetencje społeczne mają szczególne znaczenie (Deming, 2015, 
s. 32). Jednym z takich zawodów jest specjalista do spraw zarządzania zasobami 
ludzkimi1.

Waga kompetencji społecznych w pracy specjalisty ds. zzl podkreślana jest 
w wynikach badań prowadzonych w różnych krajach. W rosyjskojęzycznej litera-
turze przedmiotu spotkamy się z opinią, iż szczególnie istotną rolę wśród kompe-
tencji społecznych osoby zajmującej się funkcją personalną odgrywają: umiejętność 
skutecznej komunikacji, asertywność oraz umiejętność pracy w zespole (Батурина, 
2003; Шипилова, 2005; Власов, 2008; Одегов, 2010; Чуланова, 2014; http://
персонал-престиж.рф). W anglojęzycznej literaturze doceniane są takie kompeten-
cje, jak: umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji, dyskretność i etyczność 
(Bruce, 2006; Fleming, 2016), otwartość na ludzi (Ulrich, 1998), umiejętności ko-
munikacyjne (Schoonover, 2003), zarządzanie konfl iktami i umiejętność rozwiązy-
wania problemów (Bruce, 2006; Usheva, 2013, s. 19), a także skuteczne zarządzanie 
zespołem oraz współpraca na odległość (Ulrich, 1998).

W Polsce szczególną uwagę w zakresie posiadanych kompetencji „HR-owca” 
zwraca się na umiejętność zarządzania ludźmi i ich rozwojem (Gierybo-Papro-
ta, 2014; HR-owca portret własny, 2016) a także skuteczną komunikację (Lesz-
czuk, 2016, s. 18–22). Ponadto na polskim rynku pracy od specjalistów w zakresie 
zarządzania personelem oczekuje się umiejętności asertywnego zachowania, zdol-
ności i gotowości do negocjacji, umiejętności współdziałania i wywierania wpływu 
(Raport o kompetencjach pracowników HR, 2013). 

Dotychczasowe badania w zakresie posiadanych kompetencji społecznych 
wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych miały różny charakter. Żadne 
z przeanalizowanych przez autorki opracowań wyników tych badań, realizowanych 

1 Jako specjalistę ds. zzl autorki rozumieją osobę, która w fi rmie będzie pełniła rolę polegająca 
m.in. na (KSKZ 2013): doborze pracowników; opracowaniu, wdrożeniu i monitorowaniu systemów 
motywacyjnych, systemów oceniania i wynagradzania; tworzeniu ścieżek rozwoju pracowników i za-
rządzania karierami; zarządzaniu talentami; prowadzeniu spraw pracowniczych i dokumentacji kadro-
wo-płacowej; optymalizacji zatrudnienia; budowaniu wizerunku pracodawcy.
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na Litwie (Miłaszewicz, 2015; Gedvilienė, 2012), w Belgii (Gedvilienė, 2012), 
Holandii (Dam, Volman, 2003), Rosji (Краснокутская, 2006; Кормягина, 2007; 
Федосова, Скорнякова, Косыгина, 2008; Денисова, 2015) czy też w Polsce (Mat-
czak, 2001; Bobrowska-Jabłońska, 2003) nie dotyczyło jednak poziomu kompeten-
cji społecznych wśród osób przygotowujących się do objęcia stanowisk w działach 
personalnych. 

3. Metodyka badania

Badanie przeprowadzono za pomocą testu psychologicznego Kwestionariusz 
Kompetencji Społecznych (KKS). Kwestionariusz ten służy do oceny poziomu 
kompetencji społecznych, jest narzędziem samoopisowym, zawierającym określe-
nia różnych czynności i zadań wyrażonych w formie stwierdzeń bezokoliczniko-
wych. Autorką narzędzia jest A. Matczak, która wyodrębniła cztery typy sytuacji 
społecznych – sytuacje intymne, ekspozycji społecznej, formalne oraz sytuacje wy-
magające asertywności, którym odpowiadają cztery rodzaje kompetencji mierzone 
za pomocą niniejszego narzędzia.

KKS zawiera 60 pozycji diagnostycznych (czynności o charakterze społecz-
nym) oraz 30 niediagnostycznych. Większość pozycji diagnostycznych kompletuje 
trzy skale czynnikowe (Matczak, 2012, s. 11–14):

 – I – kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach 
intymnych,

 – ES – kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach ekspo-
zycji społecznej,

 – A – kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach wyma-
gających asertywności.

Oprócz wyników cząstkowych informujących o poziomie poszczególnych 
kompetencji społecznych (I, ES lub A), narzędzie daje możliwość uzyskania wyni-
ku łączonego – pokazującego ogólny poziom wszystkich kompetencji społecznych 
respondenta. KKS posiada wysoki współczynnik zgodności wewnętrznej i opraco-
wane normy stenowe dla studentów, jako odrębnej grupy badanych, co, zdaniem au-
torek, jest istotne dla wiarygodności wyników uzyskanych podczas realizowanego 
badania.
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Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2016 roku wśród studen-
tów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Respondentami badania stali 
się studenci trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku: zarządzanie zaso-
bami ludzkimi oraz studenci drugiego roku studiów magisterskich na kierunku za-
rządzanie ze specjalnością: zarządzanie zasobami ludzkimi. Dobór respondentów 
był celowy i podyktowany założeniem, iż osoby kończące studia (I lub II stopnia) 
w niedługim czasie rozpoczną poszukiwanie zatrudnienia zgodnego z uzyskiwanym 
wykształceniem, a więc staną się specjalistami ds. zzl. Opisane w artykule wyniki 
dotyczą respondentów, którzy studiowali dziennie.

W badaniu wzięło udział 84 studentów (61,3 % spośród wszystkich studentów 
kończących kierunek i specjalność zzl), wśród których 42 osoby studiowały na stu-
diach I stopnia (w tym 37 kobiet i 5 mężczyzn) oraz 42 – na studiach uzupełniają-
cych (27 kobiet i 15 mężczyzn). Większość respondentów mieściła się w przedziale 
wiekowym 21–24 lata (89,3% respondentów). 

Badanie miało charakter ankiety audytoryjnej oraz dobrowolny i anonimowy. 
Po otrzymaniu KKS respondenci dokonywali samooceny, określając efektywność, 
z jaką wykonują konkretne czynności. Posługiwali się czterostopniową skalą opi-
saną słownie: zdecydowanie dobrze, nieźle, raczej słabo, zdecydowanie źle (Mat-
czak 2012, s. 10–11). Wyniki surowe (zalecane do zbiorowej interpretacji badanej 
społeczności) przedstawiono poniżej.

4.  Poziom kompetencji społecznych studentów kształtujących się na kierunku 
oraz specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyniki badania wykazały, iż studenci studiów I stopnia najlepiej radzą sobie 
w bliskich kontaktach interpersonalnych – wynik wysoki w tej skali uzyskało 33,3% 
ogółu respondentów. Blisko 1/3 tych studentów (31%) uzyskała także wysoki wynik 
w skali „Asertywność” (tab. 1). Z kolei wśród studentów studiów II stopnia naj-
więcej osób wynik wysoki uzyskało w skali „Asertywność” – 40,5% oraz w skali 
„Sytuacje intymne” – 35,7%. 

Respondenci stosunkowo dobrze radzą sobie w sytuacjach ekspozycji społecz-
nej – 19% studentów I stopnia uzyskało wyniki wysoki, a przeciętny – 76,2% re-
spondentów. W przypadku studentów studiów magisterskich w tej skali wynik wy-
soki osiągnęło 33,3% respondentów, a przeciętny – 64%. 
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Tabela 1. Wyniki uzyskane przez badanych studentów

Poziom kompetencji
Studia I stopnia Studia II stopnia Razem

N % N % N %

KKS skala (I) – Sytuacje Intymne
Niski 4 9,5 3 7,1 7 8,3

Przeciętny 24 57,2 24 57,2 48 57,2
Wysoki 14 33,3 15 35,7 29 34,5

KKS skala (E) – Ekspozycja
Niski 2 4,8 1 2,4 3 3,6

Przeciętny 32 76,2 27 64,3 59 70,2
Wysoki 8 19,0 14 33,3 22 26,2

KKS skala (A) – Asertywność
Niski 2 4,8 2 4,7 4 4,8

Przeciętny 27 64,2 23 54,8 50 59,5
Wysoki 13 31 17 40,5 30 35,7

KKS (O) – Łączny wynik
Niski 2 4,7 3 7,1 5 6,0

Przeciętny 33 78,6 23 54,8 55 65,5
Wysoki 7 16,7 16 38,1 23 28,5

N – liczba osób badanych.
% – procent osób, które uzyskały dany wynik w stosunku do wszystkich osób badanych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Podsumowując uzyskane wyniki (studentów I i II stopnia) we wszystkich trzech ka-
tegoriach można zauważyć, iż najwięcej respondentów uzyskało wynik wysoki w skali 
określającej asertywność – 35,7%. Respondenci dość dobrze radzą sobie również w bli-
skich kontaktach interpersonalnych – o czym świadczy uzyskany w tej kategorii wysoki 
wynik dla 34,5% ogółu badanych. Najmniejszy zaś poziom kompetencji społecznych 
przyszłych specjalistów ds. zzl koncentruje się w zakresie skali ekspozycji społecznej – 
wynik wysoki uzyskało tu zaledwie 26,2% wszystkich respondentów badania.

Odnosząc się do łączonego wyniku KKS (pokazującego ogólny poziom kom-
petencji społecznych), w badanej grupie respondentów wynik przeciętny uzyskało 
78,6% respondentów studiów licencjackich oraz 55% studentów studiów magister-
skich. Dwukrotnie więcej osób kończących studia II stopnia uzyskało wynik łączony 
wysoki (38,1% w stosunku do 17%). Oznaczać to może, iż starsi studenci mieli 
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więcej możliwości rozwoju kompetencji społecznych m.in. podczas studiów, ale też 
dzięki dłuższemu o kilka lat doświadczeniu życiowemu i zawodowemu.

Należy podkreślić, iż spośród badanej grupy 84 respondentów tylko 9 respon-
dentów uzyskało wynik wysoki we wszystkich kategoriach (2 studentów studiów 
I stopnia oraz 7 – II stopnia), co stanowi zaledwie 10,7% wszystkich badanych osób. 
Co ciekawe, były to osoby, które zadeklarowały, iż są aktywne zawodowo. 

Wynik przeciętny we wszystkich kategoriach jednocześnie uzyskało 14 respon-
dentów na studiach licencjackich oraz 11 respondentów na studiach magisterskich. 
Reszta uczestników badania miała zróżnicowane wyniki w każdej ze skal.

Reasumując, blisko 1/3 przyszłych specjalistów ds. zzl charakteryzuje się wy-
sokim poziomem kompetencji społecznych (28,5% ogółu badanych). Przeciętny 
poziom ma blisko 65% badanych, zaś mało rozwinięte kompetencje społeczne są 
charakterystyczne dla zaledwie 6% respondentów. Należy jednak podkreślić, iż są to 
wyniki samooceny studentów dokonanej za pomocą jednego narzędzia badawcze-
go. W celu uzyskania kompleksowych wyników dotyczących poziomu kompetencji 
społecznych danej grupy respondentów należałoby przeprowadzić badania z wyko-
rzystaniem innych narzędzi badawczych.

Podsumowanie

Wysoki poziom kompetencji społecznych ma istotne znaczenia dla osób, które 
w przyszłości mają wykonywać pracę związaną z zarządzaniem zasobami ludzki-
mi. Zdecydowana większość badanych przez autorki studentów wykazała przecięt-
ny wynik we wszystkich skalach badanych kompetencji społecznych. Można zatem 
przypuszczać, iż dzięki dalszemu rozwojowi tych kompetencji będą oni w stanie 
sprostać oczekiwaniom pracodawców w tym zakresie. 

Osoby z wysokim poziomem kompetencji społecznych zazwyczaj dokonują 
pozytywnych dla siebie wyborów (Bobrowska-Jabłońska, 2003). Jeśli są niezado-
wolone, częściej są skłonne do podjęcia decyzji o dokonaniu w swoim życiu zmian 
(m.in. dotyczących zmiany pracy), a więc lepiej sobie radzą z pozyskiwaniem 
i utrzymaniem zatrudnienia. Chcąc zatem odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy, 
wyróżnić się wśród konkurencji i stać się dobrym specjalistą w obszarze zasobów 
ludzkich, studenci powinni więcej uwagi poświęcić rozwojowi kompetencji kluczo-
wych, jakimi niewątpliwie są kompetencje społeczne.
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SOCIAL COMPETENCIES LEVEL OF FUTURE HUMAN RESOURCE SPECIALIST – 
RESEARCH RESULTS

Abstract

Besides professional skills and education, social competencies have growing impor-
tance on the job market. The goal of this article is to present the level of social competencies 
of students attending “Human Resources Management” course at the University of Lodz, 
as these are the future human resource specialists. A review of selected social competencies 
defi nitions was presented in this article together with other authors’s empirical research de-
scribing social competencies role on the job market. Furthermore own research with the use 
of psychological Social Competencies Questionnaire test was described.

Translated by Izabela Różańska-Bińczyk

Keywords: human resource management, social competencies, specialist for human 
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Wprowadzenie

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej osiąganie przewagi konkurencyjnej 
uzależnione jest w znaczącym stopniu od ludzi zatrudnionych w organizacji, ich kom-
petencji, wiedzy i cech osobowościowych (Lewicka, 2013, s. 217). Jednocześnie war-
to zwrócić uwagę na niedobór specjalistów (talentów) na rynku pracy, co sprawia że 
organizacje podejmują coraz bardziej skoordynowane działania mające na celu zatrzy-
manie wartościowych pracowników. W tym kontekście uwaga badaczy skupia się na 
kwestiach związanych z przywiązaniem pracowników do organizacji1. Większość ba-
daczy poświęca uwagę przywiązaniu afektywnemu, ponieważ liczne badania dowio-
dły, że odgrywa ono najważniejszą rolę i przynosi najwięcej korzyści w kształtowaniu 
stosunków między pracownikami, pozytywnie koreluje z poziomem wykonywania 
pracy, osiąganiem zysków (Czarnowsky, 2008). Warto jednak zwrócić uwagę na inne 
niebadane dotąd tak intensywnie komponenty, np. przywiązanie trwania, które – jak 
sama jego nazwa wskazuje – decyduje o tym, iż pracownik pozostaje w organizacji, 
aby świadczyć dla niej pracę. Nie odnosząc się w tym momencie do jego motywacji 
(w najgorszym przypadku jest to np. bierność czy niechęć do zmian), można ten fakt 
uznać za pozytywny dla organizacji, ponieważ w przypadku, jeśli będzie on świad-
czył pracę o nieakceptowalnej jakości, umowa o pracę może zostać z nim rozwiązana. 
Oczywiście nie chodzi także o to, aby zatrudniać pracowników świadczących pracę na 
minimalnym poziomie. Warto jednak przyjrzeć się bliżej komponentowi trwania ana-
lizując go pod kątem przydatności dla organizacji i czynników go determinujących, co 
przyjęto za cel niniejszego opracowania.

1. Przywiązanie organizacyjne 

 Meyer i Allen (1991) wskazują na trzy podstawowe aspekty przywiązania 
organizacyjnego: przywiązanie afektywne (affective commitment), opisujące emo-
cjonalny związek pracownika z organizacją, który sprawia, że pozostaje on w or-
ganizacji, ponieważ jest to dla niego atrakcyjne; przywiązanie trwania (continuan-
ce commitment), przejawiające się w niechęci pracownika do ponoszenia kosztów 

1  W literaturze przedmiotu termin „przywiązanie organizacyjne” stosowany jest wymiennie 
z terminem „zaangażowanie”. Autorki zdecydowały się używać terminu „przywiązanie”, aby odróżnić 
to zjawisko od zjawisk zaangażowania w pracę (job involvement) i zaangażowania pracowników (em-
ployee engagement). 
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związanych ze zmianą, utraconych korzyści w przypadku rezygnacji z pracy; przy-
wiązanie normatywne (normative commitment), opisywane jako silne zobowiązanie 
pracownika czy moralny obowiązek do pozostania w organizacji.

Związek pracownika z organizacją może być rozpatrywany za pomocą wszyst-
kich trzech składników, nasilonych w różnym stopniu (Allen, Meyer, 1990). Pomi-
mo tego, iż poszczególne wymiary przywiązania są mocno ze sobą związane, za ich 
kształtowanie odpowiedzialne są zróżnicowane czynniki.

2. Przywiązanie trwania

Przywiązanie trwania defi niowanie jest jako wynik postrzeganych kosztów 
związanych z opuszczeniem organizacji i spodziewanych korzyści wynikających 
z pozostania w organizacji. Pracownik przeprowadza rachunek zysków i strat i na tej 
podstawie podejmuje decyzję o pozostaniu w organizacji. 

Becker (1960) określił przywiązanie jako indywidualną dyspozycję do anga-
żowania się w spójny ciąg działań, które mają doprowadzić do osiągania celu. Cha-
rakterystyczne dla tego podejścia było wyjaśnianie przywiązania poprzez odwołanie 
się do koncepcji zakładów dodatkowych (side-bets), wyników osiąganych w pracy, 
które zostałyby utracone w przypadku zaprzestania rozpoczętej aktywności. Poprzez 
side-bets rozumiemy wszystko, co pracownik zainwestował w pracę (czas, wysiłek, 
pieniądze) na zdobycie preferowanych przez organizację umiejętności czy też bu-
dowę pozytywnych relacji ze współpracownikami, które mogłyby zostać utracone, 
gdyby pracownik opuścił organizację.

Według Łochnickiej (2015, s. 319) przywiązanie trwania to „stopień, w jakim 
czło wiek potrzebuje być w organizacji”. Przywiązanie trwania może także ozna-
czać, iż pracownik pozostaje w organizacji w sposób powierzchowny, ze względu 
na realizację własnych potrzeb. Można sądzić, że takie postawy mogą być związane 
z określoną sytuacją pracownika, np. trudną sytuacją rodzinną, stanem zdrowia albo 
określonym podejściem do roli pracy w życiu człowieka lub poczuciem niepewności 
związanym ze zmianami w rzeczywistości gospodarczej (Kmiotek, 2015). 

W artykule przyjęto podział przywiązania organizacyjnego na przywiązanie 
trwania oparte na korzyściach z pozostania w organizacji i oparte na obawach zwią-
zanych z opuszczeniem organizacji i poniesieniu przez pracownia kosztów ( Lewic-
ka, Krot, 2015). 
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3. Zmienne objaśniające: satysfakcja z pracy, zaufanie w trzech wymiarach, 
zaangażowanie w profesję

Do zbudowania modelu zmiennych objaśniających zaangażowanie trwania 
w kontekście obaw i korzyści (oparte na obawach i korzyściach) zdecydowano się 
przetestować następujące zmienne: satysfakcję z pracy, zaangażowanie w profesję 
oraz zaufanie horyzontalne, wertykalne i instytucjonalne.

Satysfakcja z pracy zgodnie z teorią wymiany społecznej może być rozpatry-
wana jako ocen rezultatu wymiany porównująca wkładane przez pracownika zasoby 
do jego wyników, którymi mogą być: awans, premia lub pochwała ze strony praco-
dawcy i inne korzyści z zatrudnienia. 

Według Morrow (1993, s. 33) zaangażowanie w profesję jest swego rodzaju 
formą przywiązania organizacyjnego związaną z karierą, podkreślającą znaczenie 
zawodu w życiu danej osoby. Inni mówią o psychologicznej więzi i identyfi kacji 
z własną profesją, co związane jest z korzyściami organizacyjnymi, tj. troską o ja-
kość obsługi klienta czy techniczne wykonanie pracy (Chang, Choi, 2007). 

Koźmiński (2004, s. 144) defi niuje zaufanie jako podstawowe uwarunkowa-
nie pozwalające osiągnąć przewagę konkurencyjną, zmniejszające koszty kontroli, 
pociągające za sobą tolerancję będącą warunkiem innowacyjności i samodzielne-
go działania. Zaufanie organizacyjne może być rozpatrywane w trzech wymiarach. 
Interpersonalne zaufanie może dotyczyć relacji pomiędzy współpracownikami (za-
ufanie horyzontalne) bądź pomiędzy pracownikami a bezpośrednimi przełożonymi 
(zaufanie wertykalne). Z kolei zaufanie instytucjonalne dotyczy zarządzania przed-
siębiorstwem (polityka, misja, wizja, cele, wartości, procedury, technologie, system 
zarządzania) (Ellonen,  Blomqvist, Puumalainen, s. 160–181).

4. Metodyka badania

Celem przeprowadzonych badań była identyfi kacja czynników mających 
wpływ na poziom przywiązania trwania pracowników. W literaturze przedmiotu 
wskazuje się, że przywiązanie trwania nie jest szczególnie cenne dla organizacji, 
z tego względu, iż nie jest wiązane z wynikami poszczególnych pracowników, a tym 
samym organizacji. Przyjmuje się, że to właśnie przywiązanie afektywne jest naj-
cenniejszym rodzajem przywiązania, które generuje wartość dodaną, gdyż wpły-
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wa na wyniki pracy, ograniczenie zachowań kontr produktywnych oraz redukcję 
skłonności do zmiany pracodawcy. Wydaje się jednak, że istnieją pewne przesłanki 
uzasadniające zainteresowanie przywiązaniem trwania. Wśród nich warto wymienić 
następujące:

1. Wyniki badań jakościowych przeprowadzonych przez autorki zwracają 
uwagę na dwa komponenty przynależne do przywiązania trwania, a miano-
wicie oparty na korzyściach (kalkulacyjny) i oparty na obawach. Pierwszy 
z nich związany jest ze spostrzeganiem korzyści zatrudnienia w danej or-
ganizacji, co może być związane z atrakcyjną ofertą pracy, środowiskiem 
pracy czy poziomem wymagań. Może być także powiązany z określony-
mi potrzebami pracownika, np. w związku z cyklem życia rodziny. Wyda-
je się, iż ten aspekt przywiązania posiada wymiar kalkulacyjny i stanowi 
wynik korzystnej wymiany na linii pracownik–organizacja, która generuje 
pozytywne odczucia wobec pracy (Stankiewicz, 2010, s. 142). Z kolei drugi 
komponent związany jest z obawami dotyczącymi zmiany pracy, a w szcze-
gólności może być wynikiem niskiej oceny własnych kompetencji czy nie-
pewności dotyczącej nowego miejsca pracy lub w końcu wątpliwości, czy 
takie miejsce uda się znaleźć. Podział ten został także potwierdzony w wy-
niku analizy czynnikowej (Lewicka, Krot, 2015). 

2. Cohen (2007) podkreśla, że przywiązanie kalkulacyjne będące przywiąza-
niem, które jego zdaniem związane jest z początkowym okresem zatrud-
nienia może z czasem przerodzić się w przywiązanie afektywne. Co więcej 
Autor ten wskazuje, iż przywiązanie kalkulacyjne wydaje się być istotnym 
elementem w procesie kształtowania przywiązania afektywnego. 

3. Zgodnie z modelem Mayera Allena (1991) na poziom cennego dla organi-
zacji przywiązania afektywnego wpływają pozostałe rodzaje przywiązania 
organizacyjnego. Także badania przeprowadzone przez autorki wskazują 
na wysoki poziom wzajemnego skorelowania komponentów przywiązania 
organizacyjnego. 

4. Na bazie literatury przedmiotu zidentyfi kowano zmienne objaśniające za-
kładając, potencjalny wpływ poziomu satysfakcji z pracy, zaangażowania 
profesjonalnego oraz zaufania pracownika na poziom przywiązania trwania. 
Do testowania zależności wykorzystano metodę regresji wielokrotnej.
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4.1. Opis próby

Dane, które zostały wykorzystane w niniejszym artykule, pochodzą z próby 
N = 501, która stanowi losową reprezentację ludności Polski w wieku ponad 18 lat. 
Dane pozyskano przy pomocy metody Computer Assisted Telephone Interviewing 
(CATI). W tabeli 1 zaprezentowano strukturę badanej próby.

Tabela 1. Struktura badanej próby

 Liczba Procent  Liczba Procent

Płeć W jakim dziale fi rmy pracuje? 

mężczyzna 295 59 administracja \ dział zasobów 
ludzkich (HR) 47 9

kobieta 206 41
księgowość 14 3

Wiek
18 do 24 lat 54 11 marketing \ sprzedaż 92 18
25 do 34 lat 151 30 dział techniczny 53 11
35 do 44 lat 116 23 zaopatrzenie i logistyka 36 7
45 do 59 lat 158 32 produkcja 110 22
powyżej 60 lat 21 4 badania i rozwój 8 2

Wykształcenie
inny dział 127 25

podstawowe 35 7
Okres zatrudnienia Branża 

9–13 lat 53 11 produkcja 87 17
14–18 lat 45 9 budownictwo 54 11
19 lat lub dłużej 71 14 handel 56 11
Nie wiem \ nie 
pamiętam 4 1 transport 29 6

Forma zatrudnienia sektor publiczny 43 9
umowa na czas 
nieokreślony 339 68 usługi 75 15

umowa na czas 
określony 120 24 sektor nowych technologii \ 

hi-tech 4 1

inna sytuacja 39 8 inny 142 28

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W badaniu zastosowano kwestionariusz ankiety obejmujący 63 twierdzenia, na 
które respondenci odpowiadali wykorzystując pięciostopniową skalę Likerta.
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5. Wyniki badania

Poniżej zaprezentowano dwa modele regresji wielokrotnej, gdzie zmienną za-
leżną było w pierwszym postępowaniu przywiązanie trwania oparte na korzyściach, 
a w drugim – przywiązanie trwania oparte na obawach.

5.1. Przywiązanie trwania oparte na korzyściach

Założono pozytywny wpływ na zmienną przywiązanie trwania oparte na ko-
rzyściach następujących zmiennych objaśniających: przywiązanie trwania oparte na 
obawach, przywiązanie normatywne, normatywne zespołowe, przywiązanie afek-
tywne, zaangażowanie w profesję afektywne, trwania i normatywne, zaufanie wer-
tykalne, horyzontalne, instytucjonalne oraz satysfakcję z pracy. 

Tabela 2. Czynniki wpływające na poziom przywiązania trwania opartego na korzyściach

N = 501

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej:
PRZYWIĄZANIE TRWANIA OPARTE NA KORZY-

ŚCIACH 
R = 0,77450896 R^2 = 0,59986414 Popraw. R2 = 

0,59252967
F(9,491) = 81,787 p < 0,0000 Błąd stand. estymacji: 

0,59784

b* Bł. 
stand. b Bł. 

stand. t(491) p

W. wolny   0,38 0,15 2,41962 0,015899
Satysfakcja z pracy 0,51 0,04 0,49 0,04 11,24 0,000000
Przywiązanie trwania oparte na obawach 0,11 0,03 0,10 0,03 3,07 0,002206
Zaufanie wertykalne 0,12 0,04 0,12 0,03 3,17 0,001603
Zaangażowanie w profesję trwania 0,10 0,03 0,08 0,03 2,73 0,006406
Zaangażowanie w profesję normatywne –0,07 0,03 –0,06 0,02 –2,20 0,027720
Przywiązanie normatywne –0,11 0,04 –0,14 0,06 –2,29 0,021908
Przywiązanie normatywne zespołowe 0,09 0,04 0,11 0,05 2,09 0,036659

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Wyniki badania wskazują, że największy wpływ na ten rodzaj przywiązania 
wywiera satysfakcja z pracy i zaufanie wertykalne. Ponadto można zauważyć istotny 
wpływ na przywiązanie trwania oparte na korzyściach, przywiązania trwania opar-
tego na obawach, zaangażowania w profesję trwania i przywiązania normatywnego 
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zespołowego. Jak pokazują dane zamieszczone w tabeli 2, wzrost satysfakcji z pracy 
o jedną jednostkę spowoduje wzrost przywiązania trwania opartego na korzyściach 
o 0,49 jednostki. Drugą w kolejności zmienną, który ma największy wpływ na przy-
wiązanie trwania oparte na obawach, jest zaufanie wertykalne. Dane wskazują, że 
wzrost zaufania wertykalnego o jedną jednostkę spowoduje wzrost przywiązania 
trwania opartego na obawach o 0,12 jednostki. Siła wpływu satysfakcji z pracy na 
przywiązanie trwania oparte na obawach jest zatem czterokrotnie wyższa od wpły-
wu zaufania wertykalnego.

5.2. Przywiązanie trwania oparte na obawach 

Założono, iż na przywiązanie trwania oparte na obawach może wywierać wpływ 
podobny zestaw czynników jak na przywiązanie trwania oparte na korzyściach.

Tabela 3. Wpływ badanych czynników na przywiązanie trwania oparte na obawach

N = 501

Podsumowanie regresji zmiennej zależnej:
PRZYWIĄZANIE TRWANIA OPARTE NA OBAWACH 

(bazaxls_do_wpr_pracujace_501new)
R = 0,58201678 R^2 = 0,33874353 Popraw. 

R2 = 0,33206418
F(5,495) = 50,715 p < 0,0000 Błąd stand. estymacji: 

0,81416

b*
Bł. 

stand.
z b*

b
Bł. 

stand.
z b

t(495) p

W. wolny 1,07 0,20 5,246963 0,000000
Zaangażowanie w profesję trwania 0,27 0,04 0,24 0,04 6,01 0,000000
Przywiązanie afektywne 0,14 0,05 0,14 0,05 2,62 0,008947
Przywiązanie normatywne 0,12 0,04 0,16 0,06 2,54 0,011319
Zaangażowanie w profesję normatywne 0,12 0,04 0,10 0,03 2,66 0,007880
Przywiązanie trwania oparte na 
korzyściach 0,09 0,04 0,10 0,04 2,11 0,035130

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że na przywiąza-
nie trwania oparte na obawach wywierają wpływ pozostałe rodzaje przywiązania, 
tj. normatywne i afektywne oraz zaangażowanie w profesję trwania i normatywne. 
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Można więc przypuszczać, że ten rodzaj przywiązania jest mniej związany z od-
czuciami wobec pracy, a bardziej determinowany przez czynniki związane z pre-
ferencjami i charakterystyką osobowościową jednostki. Przypuszczenie to zyskuje 
także potwierdzenie przez fakt, iż wykazano w badaniu najbardziej istotny wpływ na 
testowaną zmienną zaangażowania w profesję trwania. Wynik ten może sugerować 
powiązanie komponentów trwania wynikające z cech jednostek. Jak pokazują dane 
zamieszczone w tabeli 3, wzrost zaangażowania w profesję trwania o jedną jednost-
kę spowoduje wzrost przywiązania trwania opartego na obawach o 0,24 jednostki.

Podsumowanie

Uzyskane wyniki umożliwiają identyfi kację zestawu czynników, które wpły-
wają na przywiązanie trwania opartego na korzyściach i opartego na obawach.

Utworzony model wpływu czynników na przywiązanie trwania oparte na ko-
rzyściach daje możliwość uszeregowania siły wpływu poszczególnych czynników 
od najsilniej wpływającego do najsłabiej w następującej kolejności: satysfakcja 
z pracy, zaufanie wertykalne, przywiązanie trwania oparte na obawach, zaangażowa-
nie w profesję trwania i przywiązanie normatywne zespołowe. Stosunkowo wysokie 
r2 wskazuje na to, iż model ten wyjaśnia 60% zmienności danych. Wysoka wartość 
statystyki F(9,491) i odpowiadający jej poziom prawdopodobieństwa p (p < 0,0000) 
potwierdzają statystyczną istotność utworzonego modelu.

Wyniki te nie dziwią, ponieważ można założyć, iż satysfakcja z pracy i zaufanie 
w relacjach wertykalnych mogą być źródłem uzyskiwanych z zatrudnienia korzyści. 
Ponadto ten rodzaj przywiązania wzmacniają także inne komponenty trwania (oparte 
na obawach i profesjonalne), co także wydaje się uzasadnione. Interesującym i wyma-
gającym dalszych pogłębionych badań jest zidentyfi kowany pozytywny wpływ zaan-
gażowania normatywnego zespołowego na przywiązanie o charakterze kalkulacyjnym.

Przywiązanie normatywne i normatywne zaangażowanie w profesję (motywacja 
związana z powinnością i poczuciem zobligowania) wydają się być w opozycji do zaan-
gażowania opartego na korzyściach, czyli kalkulacji korzyści. Uzyskany wynik sugeru-
je, że przywiązanie trwania oparte na obawach wzmacniane jest przez poczucie moral-
nej powinności wobec zespołu pozostania w zespole i świadczenia pracy na jego rzecz.

Stosunkowo niski poziom r2 w przypadku modelu opisującego przywiązanie 
trwania opartego na obawach świadczy o tym, że oprócz branych pod uwagę zmien-
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nych istnieją także inne, niebrane w tym modelu pod uwagę, które mają wpływ na 
jej poziom, takie jak czynniki osobowościowe i preferencje osobiste.

Menedżerowie personalni powinni być świadomi istnienia wielowymiarowości 
zaangażowania, bowiem związek pracownika z organizacją może być rozpatrywa-
ny za pomocą wszystkich trzech składników nasilonych w różnym stopniu (Allen, 
Meyer, 1990).

Przyjmując pogląd, że przywiązanie oparte na korzyściach (kalkulacyjne) jest 
istotnym czynnikiem wpływającym na przywiązanie afektywne, a ponadto może 
stanowić wartość dla organizacji wpływając na stabilizację personelu, warto z per-
spektywy organizacyjnej monitorować zarówno parametry zadowolenia z poszcze-
gólnych aspektów pracy, jak i wspierać zaufanie w relacjach wertykalnych.
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FACTORS SHAPING CONTINUANCE COMMITMENT OF EMPLOYEES

Abstract

The article presents an attempt to identify the factors affecting the level of continuance 
commitment of employees. Arguments confi rming the validity of deliberations on this type of 
attachment have been presented. Two components of commitment have been shown: based 
on the benefi ts and dependant on the organization and which could provide a certain value 
for the organization and based on concerns related mainly to employees’ characteristics. The 
study was conducted on a group of 501 randomly selected Polish organizations’ employ-
ees. Multiple linear regression analysis made it possible to create a model of factors impact 
affecting both types of continuance commitment. The results indicate, inter alia, the impact 
of job satisfaction and vertical trust commitment to the continuance-based benefi ts. The study 
also confi rmed that the continuance commitment is based on the concerns associated with 
factors characterizing the individual.

Keywords: organizational commitment, continuance commitment 
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Wprowadzenie

Rosnąca konkurencja wymusza na różnych obiektach turystycznych podejmo-
wanie wzmożonych działań służących pozyskiwaniu klientów. Zarządzający obiek-
tami poszukują sposobów i możliwości na wyróżnienie swojej oferty spośród innych 
dostępnych na rynku. Podnoszą jakość świadczonych usług, starając się w maksy-
malnym stopniu spełniać oczekiwania konsumentów i podejmują rozmaite działa-
nia promocyjne polegające na komunikowaniu się z turystami w celu wzmacniania 
pozytywnego wizerunku oferty i przedsiębiorstwa oraz wsparcia sprzedaży (Olek-
siuk, 2009, s. 177). Poza tym różnego rodzaju wyróżnienia, jak to jest np. w przy-
padku miast jako atrakcyjnych destynacji, są źródłem informacji i zachętą do ich 
odwiedzenia (Hącia, 2014, s. 2337).

Klienci są w stanie zweryfi kować jakość usług turystycznych dopiero w mo-
mencie konsumpcji. Rolą promocji jest zachęcenie klientów do tego, aby na tę kon-
sumpcję się zdecydowali. Zadanie to jest prostsze, jeśli istnieje „dowód jakości”, 
stanowiący dla klientów gwarancję, że korzystanie z usług danego obiektu nie wiąże 
się z ryzykiem niespełnienia ich oczekiwań. Dowodem takim są certyfi katy – doku-
menty wydawane w wyniku audytu certyfi kacyjnego przeprowadzanego przez upo-
ważnioną do tego instytucję (Kachniewska, 2002, s. 87–88). Najczęściej wydawane 
są one na określony czas przez niezależne jednostki certyfi kujące, wyznaczające 
standardy kontroli w zakresie zastrzeżonym przez daną jednostkę.

Z założenia certyfi katy potwierdzają, że dana usługa spełnia określone wyma-
gania i jest zgodna z przyjętymi standardami. W rzeczywistości, z uwagi na specy-
fi czny charakter usług, nie ma możliwości dokonania ich oceny w drodze audytu 
certyfi kacyjnego. Możliwa jest jedynie ocena stanu infrastruktury, w oparciu o którą 
usługi te są świadczone, przegląd procedur czy kompetencje i zachowania perso-
nelu. Czynione jest zatem pewnego rodzaju założenie, że jeśli zaplecza materialne 
i personalne spełniają określone standardy, to generowane w danym punkcie usługi 
również będą odpowiedniej jakości. 

Nie zawsze jednak certyfi kowane obiekty w jednakowym stopniu spełniają wy-
mogi jednostek certyfi kujących. W takich przypadkach pomocna staje się kategory-
zacja. Ogólna defi nicja kategoryzacji określa ją jako: podział obiektów zakwalifi ko-
wanych do danego rodzaju na grupy według ustalonych kryteriów, w celu określenia 
ich standardu (Raciborski, Sondel, Sondel, 2001, s. 169). Nadanie odpowiedniej ka-
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tegorii oznacza, że baza materialna usługi została pozytywnie zweryfi kowana zgod-
nie z obowiązującymi normami (Panasiuk, 2007, s. 90).

Studiując prace naukowe i inne opracowania z zakresu turystyki, można stwier-
dzić, że istnieją różne poglądy na kwestie różnic pomiędzy kategoryzacją i certyfi -
kacją. Niekiedy pojęcia te są wyraźnie oddzielane i w takim przypadku przyjmuje 
się, że certyfi kacja jest świadectwem potwierdzającym zgodność danych obiektów 
z przyjętymi normami, ale bez ich rangowania, które jest zadaniem kategoryzacji 
(Jodkowska, Sidorkiewicz, 2009, s. 142–144). Bywa jednak, że pojęcia te używane 
są zamiennie (Kamieniecka, Ragus, Manthey, 2014, s. 15; Kowalska). 

Artykuł dotyczy systemów kategoryzacji portów jachtowych. Jego celem jest 
analiza dwóch najpopularniejszych systemów o zasięgu międzynarodowym w aspek-
cie kryteriów podlegających ocenie, a także oferowanego przez daną jednostkę cer-
tyfi kującą wsparcia informacyjno-promocyjnego, jakie otrzymuje port jachtowy po 
pozytywnym przejściu audytu. W przypadku obu systemów organizacje certyfi ku-
jące używają pojęcia „certyfi kacja” w odniesieniu do procesu kategoryzacyjnego. 
Po zakończonym audycie porty otrzymują certyfi katy wraz z odpowiednią katego-
rią. Dlatego też na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto, że kategoryzacja por-
tów jachtowych to specyfi czna forma certyfi kacji, podczas której dokonywana jest 
nie tylko ocena zgodności obiektów z przyjętymi normami, ale także podział tych 
obiektów w zależności od poziomu spełniania tych norm, w wyniku czego określany 
jest ich standard. Tak rozumiane pojęcia certyfi kacja i kategoryzacja stosowane są 
zamiennie.

Poczyniono założenie, że jeśli dany port jachtowy posiada określony certyfi kat 
i kategorię odpowiadającą jego standardowi, to turyści wiedzą, jakiej jakości usług 
mogą się  spodziewać i chętniej podejmują decyzję o skorzystaniu z oferty. Założono 
również, że wsparcie informacyjno-promocyjne uzyskiwane od organizacji certyfi -
kującej pomaga portom budować przewagę konkurencyjną.

1. System kategoryzacji The Gold Anchor Award Scheme

Systemy kategoryzacji, które poddano analizie, to The Gold Anchor Award 
Scheme oraz  Blue Star Marina Certifi cation System. Na rysunku 1 przedstawiono 
logo obu systemów.
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Za pierwszy z nich – The Gold Anchor Award Scheme – odpowiada The Yacht 
Harbour Association (TYHA), stowarzyszenie należące do British Marine Federa-
tion (BMF). W wyniku procesu certyfi kacyjnego port jachtowy może otrzymać od 
1 do 5 kotwiczek.

Rysunek 1. Logo systemów certyfi kujących

Źródło: A. http://www.tyha.co.uk; B. http://www.charterworld.com.

Do uzyskania jednej kotwiczki, czyli certyfi katu o najniższej randze, wystar-
czające jest, aby dana marina przeprowadziła audyt wewnętrzny potwierdzający, że 
spełnione są minimalne wymogi infrastrukturalne stawiane przez TYHA. Aby otrzy-
mać wyższe kategorie, niezbędne jest przejście dodatkowych etapów certyfi kacji: 
spełnienie określonych wymogów dotyczących organizacji pracy i świadczonych 
usług, otrzymanie pozytywnych ocen po audytach metodą „tajemniczego klienta” 
oraz zebranie wystarczającej liczby pozytywnych opinii w badaniach ankietowych 
prowadzonych wśród stałych klientów mariny (Heron, Juju, 2012, s. 51).

W wyniku audytu oceniane są cztery obszary funkcjonalne portu jachtowego 
(The Gold Anchor Award Scheme Application Form, 2011, s. 3–15):

1. Ogólne zagospodarowanie przestrzeni i administracja. W tym obszarze bra-
ne są pod uwagę takie czynniki, jak m.in. odpowiednie oznakowanie budyn-
ków biurowych, wygoda dotarcia do nabrzeży, dostępność parkingu i stacji 
paliw, polityka obsługi klienta, procedury dotyczące audytów wewnętrz-
nych, funkcjonalność strony internetowej.

2. Spełnienie odpowiednich wymogów formalno-prawnych dotyczących 
funkcjonowania portu, z zakresu m.in. pierwszej pomocy i ochrony 
przeciwpożarowej. 
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3. Dbałość o środowisko. W tym przypadku audytorzy oceniają m.in. gospo-
darkę odpadami, zabezpieczenia na wypadek wycieków olejowych i istnie-
jące wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony środowiska.

4. Konstrukcja nabrzeży i świadczone usługi. Tu ocenie podlegają m.in. ro-
dzaj posiadanych nabrzeży, dostępność wody pitnej i prądu, komfort cumo-
wania, zabezpieczenia konstrukcyjne na wypadek falowania, oznakowanie 
nawigacyjne portu od strony wody itp.

Certyfi kat wraz z kategorią otrzymaną w wyniku audytu ważny jest przez trzy lata. 
Warto zaznaczyć, że bardzo podobnym systemem certyfi kacji do The Gold An-

chor Award Scheme jest Gold Anchor International Rating Scheme for Marinas, pro-
wadzony przez Marina Industries Association (MIA) z Australii. 14 listopada 2014 
roku obie organizacje podpisały porozumienie, na mocy którego do końca 2017 
roku nastąpi ujednolicenie procedur certyfi kacyjnych, przy zachowanym podziale 
terytorialnym. MIA będzie odpowiadać za certyfi kację portów w Australii, Nowej 
Zelandii, w rejonie Południowego Pacyfi ku, Chin, Korei, Hong Kongu, Malezji, Sin-
gapuru, Indii, Tajlandii, Indonezji oraz Filipin. TYHA zaś będzie certyfi kować porty 
w Europie, Turcji, w rejonie Środkowego Wschodu (wliczając w to Zjednoczone 
Emiraty Arabskie oraz Oman) i w Afryce (www.marinas.net.au).

2. System kategoryzacji Blue Star Marina Certifi cation System

Drugi z analizowanych systemów certyfi kacyjnych to Blue Star Marina Certi-
fi cation System, którego operatorem jest International Marine Certifi cation Institute 
(IMCI) z Brukseli. Tu o przyznanej danemu portowi kategorii świadczy odpowied-
nia liczba gwiazdek. Podobnie jak w przypadku pierwszego z omawianych syste-
mów, obowiązuje pięciostopniowa skala ocen.

Cechy portu poddawane audytowi zostały pogrupowane na siedem obszarów 
funkcjonalnych (www.imci.org):

1. Wygląd, funkcjonalność i komunikacja marketingowa portu. Kryterium to 
jest bardzo szerokie i obejmuje m.in. estetykę portu, oznakowanie od strony 
lądu i wody, dostępność miejsc parkingowych i cumowniczych, aktualność 
i funkcjonalność strony internetowej i zawartych na niej informacji oraz 
dostępne materiały promocyjne.
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2. Bezpieczeństwo – obejmuje m.in. spełnianie przez oceniany obiekt wymo-
gów przeciwpożarowych i z zakresu pierwszej pomocy, istniejące urządze-
nia ratownicze na terenie portu, dostępność aktualnych informacji meteoro-
logicznych, monitoring i właściwe oświetlenie nabrzeży i parkingów.

3. Higiena i instalacje sanitarne, np. zapewnienie wody na nabrzeżu, liczba 
toalet i pryszniców, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

4. Usługi – to kryterium również jest bardzo niejednorodne. Oceniane są tu 
m.in. istnienie punktów informacji turystycznej, urządzeń do wodowania 
i slipowania jachtów, dostępność usług naprawczych, odpowiednia liczba 
wózków transportowych czy zapewnienie stacji paliw.

5. Dostępność bazy gastronomicznej i rozrywkowej. W tym punkcie ocenia-
ny port musi wykazać się istnieniem punktów gastronomicznych oraz skle-
pów spożywczych na swoim terenie lub w pobliżu. Ponadto sprawdzana 
jest dostępność miejsc pozwalających na ciekawe spędzenie czasu wolnego, 
np. basenów, szkółek żeglarskich, placów zabaw.

6. Zarządzanie oraz dbałość o środowisko, np. gospodarowanie odpadami 
i dbałość o czystość wody.

7. Infrastruktura magazynowa. W tym punkcie audytorzy oceniają m.in. place 
składowe, hangary, możliwość składowania masztów oraz oferowanie usług 
transportowych (chodzi o transport jachtów z i do portu).

Operator portu jachtowego, który chce uzyskać ten certyfi kat, musi przepro-
wadzić audyt wewnętrzny według formularza dostępnego na stronie internetowej 
IMCI, wysłać wypełniony formularz wraz ze zgłoszeniem do jednostki certyfi kują-
cej i umówić termin wizyty audytora zewnętrznego. Po audycie, którego wynikiem 
jest sporządzony raport, następuje nadanie portowi odpowiedniej kategorii. Certy-
fi kat wraz z kategorią otrzymaną w wyniku audytu ważny jest przez 2 lata (www.
bluestarmarina.org).

3. Porównanie wybranych systemów kategoryzacji portów jachtowych

Z przedstawionych informacji dotyczących procesu kategoryzacyjnego prowa-
dzonego w obu systemach wynika, że w przypadku Systemu Gold Anchor większy 
nacisk położony jest na kwestie infrastrukturalne, podczas gdy Blue Star bardziej 
koncentruje się na różnorodności oferty w zakresie usług oferowanych turystom. 
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W obu przypadkach dużą wagę przywiązuje się do kwestii związanych z ochroną 
środowiska.

Proces certyfi kacji jest odpłatny i dotyczy to obu analizowanych systemów. 
Różnią się one jednak wysokością pobieranych opłat i sposobem ich naliczania. 
W The Gold Anchor Award Scheme cena certyfi kacji uzależniona jest od wielkości 
portu mierzonej liczbą miejsc postojowych, w systemie Blue Star Marina Certifi ca-
tion System zależy od wymiarów najdłuższego nabrzeża posiadanego przez obiekt.

W tabeli 1 zaprezentowano wybrane różnice pomiędzy analizowanymi syste-
mami. Zaznaczyć należy, że w obu przypadkach podano ceny podstawowe, które 
mogą znacznie odbiegać od rzeczywistych, np. The Gold Anchor Award Scheme 
przewiduje blisko pięćdziesięcioprocentowe upusty dla marin należących do stowa-
rzyszeń MIAA i TYHA.

Tabela 1. Wybrane różnice pomiędzy systemami kategoryzacji The Gold Anchor Award 
Scheme  i Blue Star Marina Certifi cation System

Porównywane kryteria The Gold Anchor Award Scheme Blue Star Marina Certifi cation System
Czas na jaki nadawana 
jest kategoria 3 lata 2 lata

Liczba ocenianych 
obszarów 4 7

Sposób naliczania 
opłaty za proces 
certyfi kacji

w zależności od liczby miejsc 
postojowych

w zależności od długości najdłuższego 
nabrzeża postojowego

Przykładowy zakres 
cen za przeprowadzo-
ny proces certyfi kacji

od 2350 GBP (2610 euro*) dla 
portów oferujących do 100 miejsc 
postojowych do 3250 GBP (3610 
euro) dla portów oferujących od 
1001 do 1500 miejsc postojowych 

od 850 euro (dla portów, gdzie najdłuż-
sze nabrzeże ma długość do 8m) do 
2600 euro (dla portów, gdzie najdłuższe 
nabrzeże ma długość do 40m)

* Według kursu NBP z dnia 21.10.2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.tyha.co.uk; http://www.which-marina.com; 
http://www.bluestarmarina.org; https://www.marinas.net.au; https://www.imci.org.

Rozpatrując zasięg analizowanych systemów, można stwierdzić, że na świe-
cie bardziej rozpowszechniony jest obecnie The Gold Anchor Award Scheme. Jego 
popularność będzie jeszcze większa, gdy zostanie zakończony proces integracji 
z Gold Anchor International Rating Scheme for Marinas. Liczba krajów, w których 
jest obecny, wzrośnie wówczas z siedemnastu do trzydziestu. W Europie popularne 
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są oba systemy. Niekiedy występują one w obrębie jednego państwa, tak jak ma to 
miejsce w przypadku Włoch i Hiszpanii (tab. 2).

Jak wspomniano na wstępie artykułu, porty jachtowe poddają się kategoryzacji 
po to, by zapewnić sobie rozpoznawalność, zyskać przewagę konkurencyjną nad 
konkurencją oraz uzyskać wsparcie promocyjne. Dlatego w tabeli 2 zebrano również 
informacje dotyczące oferty obu systemów certyfi kujących w tym zakresie.

Tabela 2. Zasięg The Gold Anchor Award Scheme i Blue Star Marina Certifi cation System 
oraz wsparcie informacyjno-promocyjne udzielane przez jednostki certyfi kujące

Organizacja
Liczba krajów, w których 

znajdują się mariny objęte da-
nym systemem kategoryzacji

Wsparcie informacyjno-promocyjne udzie-
lane przez organizację certyfi kującą

The Gold Anchor Award 
Scheme

17
(Wielka Brytania, Irlandia, 
Belgia, Francja, Holandia, 
Hiszpania, Portugalia, Grecja, 
Włochy, Malta, Turcja, Zjed-
noczone Emiraty Arabskie, 
Oman, Singapur, Tajlandia, 
Hong Kong)

Dwie fl agi certyfi katu z odpowiednią liczbą 
kotwic, tablica informacyjna oraz certyfi kat.
Zamieszczenie informacji o porcie i jego 
kategorii w corocznie wydawanym prze-
wodniku po marinach, na stronie inter-
netowej jednostki certyfi kującej: www.
which-marina.com, w prasie branżowej oraz 
prasie lokalnej.
Mariny, którym przyznano minimum 4 ko-
twice, otrzymują dodatkowo certyfi kat  IN-
COMIA Clean Marinas Award przyznawany 
portom spełniającym odpowiednie wymogi 
ekologiczne.

Blue Star Marina Certi-
fi cation System

8
(Niemcy, Dania, Norwegia, 
Hiszpania, Finlandia, Włochy, 
Portugalia, Turcja)

Flaga i inne znaki z odpowiednią liczbą 
gwiazd.
 Promocja mariny i certyfi katu w mediach.
Podstawowe informacje dotyczące mariny 
(lokalizacja, opis) oraz link do jej bezpo-
średniej strony internetowej umieszczony 
na witrynie IMCI oraz Blue Star (www.
bluestarmarina.org).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.tyha.co.uk; http://www.which-marina.
com; http://www.bluestarmarina.org.

Jak wynika z tabeli 2, żaden z analizowanych systemów nie jest jeszcze obecny 
w Polsce. Przyczyną tego może być wciąż relatywnie niski standard portów polskich 
w porównaniu z portami funkcjonującymi w innych krajach, ale także brak koniecz-
ności silnego zabiegania o turystów ze względu na niewielką konkurencję oraz małą 
liczbę prywatnych portów jachtowych. Większość obiektów zarządzana jest przez 
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gminy, co sprawia, że rentowność nie jest warunkiem ich funkcjonowania. Powoli 
pojawiają się jednak inicjatywy lokalne w tym zakresie – wprowadzane są systemy 
certyfi kacji o zasięgu regionalnym. Przykładem jest system certyfi kacji Bursztyno-
we Kotwice, funkcjonujący od 2015 roku na terenie województwa zachodniopomor-
skiego. Organem odpowiedzialnym za audyty certyfi kacyjne jest Związek Portów 
i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskie-
go Szlaku Żeglarskiego. To właśnie porty należące do tego związku poddawane są 
w pierwszej kolejności procesowi certyfi kacji w ramach tego systemu. Do tej pory 
certyfi kacją objęto 12 portów jachtowych. W Bursztynowej Kotwicy widoczne są 
wyraźne inspiracje systemami Gold Anchor International Rating Scheme i Blue 
Star Marina Certifi cation System. Porty oceniane są według pięciostopniowej ska-
li, w siedmiu kategoriach, bardzo podobnych do tych w systemie Blue Star, z ko-
lei proces certyfi kacji jest zbliżony do obowiązującego w systemie Gold Anchor – 
m.in. przeprowadzane są również audyty „tajemniczego klienta” oraz ankiety wśród 
klientów danej mariny (http://bursztynowekotwice.pl).

Podsumowanie

Ciesząca się rosnącą popularnością na całym świecie kategoryzacja portów 
jachtowych jest wynikiem potrzeby standaryzacji świadczonych przez nie usług. 
Wynika to z  rosnącej konkurencji, a co za tym idzie, rosnących wymagań turystów 
korzystających z ich oferty.

Po pozytywnym audycie porty otrzymują od jednostek certyfi kujących wspar-
cie promocyjne pomagające w budowaniu wizerunku marki i dotarciu do szerokiego 
grona potencjalnych klientów. Może to mieć pozytywne przełożenie na budowanie 
przewagi konkurencyjnej.  Dotychczas nie prowadzono jednak eksploracji, które 
pozwoliłyby na jednoznaczne określenie, w jakim stopniu uzyskanie danej kategorii 
przyczynia się do wzmocnienia wizerunku portu.

Zauważa się jednocześnie, że certyfi kacja jest korzystna także z punktu widze-
nia osób żeglujących, ponieważ ułatwia dokonanie wyboru trasy rejsu (Łapko, 2015, 
s. 46). Dzięki niej możliwe jest porównywanie standardu portów leżących w różnych 
krajach, ponieważ wymogi danej jednostki certyfi kującej są takie same, bez względu 
na położenie audytowanego obiektu. Ponadto, jawność posiadanej kategorii przy-
czynia się do podnoszenia i utrzymywania jakości świadczonych usług. Sytuację 
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komplikuje jednak fakt, że istnieje wiele systemów kategoryzacyjnych o różnym 
zasięgu. Niektóre z nich stosowane są na skalę globalną, inne natomiast w obrębie 
jednego kraju1, a nawet jednego regionu. Wielość i zróżnicowanie istniejących sys-
temów sprawia, że nie do końca spełniają one swoją funkcję. Z założenia powinny 
jednoznacznie informować o zakresie i jakości oferty danego portu. Jeżeli jednak 
każdy z systemów posiada własne kryteria oceny obiektu, to informacja trafi ająca 
do klienta nie jest jasna.
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CATEGORIZATION OF MARINAS AND AS A POSSIBILITY OF GAINING 
A COMPETITIVE ADVANTAGE

Abstract

Categorization of marinas is becoming increasingly popular worldwide phenomenon. 
This is due to the fact that increasing competition forces marinas to gain a competitive ad-
vantage strengthening their positive image and supporting sales. The article analyzes the two 
most popular categorization systems of marinas on an international scale: The Gold Anchor 
Award Scheme and Blue Star Marina Certifi cation System. The comparison included i.e. 
their coverage, functional areas of the marinas evaluated during the certifi cation audits and 
the promotional support of having both certifi cates.

Keywords: nautical tourism, categorization, certifi cation, quality of tourism product, 
marinas
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Wprowadzenie

Rozwój w skali makro gospodarki opartej na innowacjach, a w wymiarze mi-
kroekonomicznym powstawanie nowych modeli biznesu bazujących na innowa-
cjach, wyzwala szereg wyzwań dla zarządzania talentami. Należy ujmować je holi-
stycznie, z uwzględnieniem trendów w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstw, któ-
rym towarzyszą przemiany układu sił na rynku pracy. Sprawiają one, że zmienia się 
rola działów personalnych. Nowe konteksty dotyczące polityki personalnej wiążą 
się z przywiązywaniem coraz większego znaczenia do uwarunkowań kulturowych, 
szkoleń liderów oraz wirtualizacji wielu funkcji zarządzania przedsiębiorstwem. Nie 
można pomijać także różnic pokoleniowych, które wyznaczają szereg implikacji dla 
realizacji funkcji personalnej (Bilska-Kublik, 2016, s. 7).

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia talentów w kształtowaniu przewagi 
przedsiębiorstwa opartej na innowacjach. Artykuł został przygotowany na podsta-
wie źródeł literaturowych oraz analizy raportów dotyczących tendencji na rynku 
pracy i studiów przypadków obrazujących programy rozwoju talentów wdrażane 
w wybranych przedsiębiorstwach. Wśród przesłanek podjęcia rozważań i sformuło-
wania problemu badawczego oraz celu opracowania należy wskazać z jednej strony 
powstawanie nowych sytuacji konkurencyjnych, którym towarzyszy kreowanie in-
nowacyjnych metod i narzędzi konkurowania, a z drugiej – dokonujące się zmiany 
w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa i przywiązywanie coraz większej 
uwagi do pozyskiwania oraz utrzymywania talentów, a także stymulowania ich 
rozwoju.

1. Kategoria talentu w kontekście ewolucji funkcji personalnej

Na zachodzące przemiany, wyrażające się rosnącą rolą talentów, należy patrzeć 
przez pryzmat ewolucji funkcji personalnej, która świadczy o zwiększaniu roli pra-
cownika w organizacji i wiąże się z odchodzeniem od myślenia o pracownikach wy-
łącznie przez pryzmat kosztów i przechodzeniem do podejścia, w którym pracownicy 
postrzegani są w kategoriach zasobów ludzkich, czy też coraz częściej kapitału ludz-
kiego (Listwan, 2011, s. 236). Ewolucja funkcji personalnej oznacza, że kategorie, 
takie jak podział i wydajność pracy, kontrola czy bodźce płacowe, które wpisane są 
w tradycyjny model funkcji personalnej, przestają być adekwatne z punktu widzenia 
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zarządzania pracownikami wiedzy i powstawania modeli biznesu, opartych na za-
sobach niematerialnych. W konsekwencji prowadzi to do sytuacji, w której na plan 
pierwszy w ramach funkcji personalnej wysuwają się takie kategorie, jak: wpływ 
kapitału ludzkiego na wartość organizacji, doskonalenie zawodowe, zarządzanie 
wiedzą i talentami.

Należy podkreślić, że występuje wiele podejść do defi niowania pracowników 
określanych jako talenty (por. rys. 1). Ich analiza wskazuje, że osoba określana jako 
talent wyróżnia się potencjałem, pasją, umiejętnościami, silną motywacją wewnętrz-
ną, zdolnościami intelektualnymi, przedsiębiorczością oraz otwartością na nowe 
wyzwania, zdolnością inspirowania innych, a także posiadaniem dużego wpływu 
na osiąganie przez organizację założonych celów. Zarządzanie talentami wymaga 
ich identyfi kacji, pozyskiwania, a także stwarzania odpowiedniego systemu zachęt, 
wynagradzania i wsparcia oraz stymulowania do rozwoju, jak również oceniania.

Pozyskiwanie talentów wiąże się niejednokrotnie z prowadzeniem innowa-
cyjnych kampanii rekrutacyjnych, w których zastosowanie znajdują nowe media 
i związane z nimi działania oparte na wyszukiwarkach internetowych, reklamach 
AdWords i AdSense, a także zintegrowane z portalami społecznościowymi i bazami 
pracowników programy poleceń. 

Podejścia i stosowane rozwiązania w ramach zarządzania talentami różnicują 
się ze względu na typy organizacji, wśród których występują korporacje transnaro-
dowe, koncentrujące się na indywidualnych preferencjach swoich klientów i oferu-
jące pracownikom określanym jako talenty wysokie zarobki, prestiż, bezpieczeń-
stwo oraz rozbudowane pakiety socjalne oraz medyczne, a także organizacje bizne-
sowe, wdrażające zasady zrównoważonego rozwoju i budujące strategie pozyski-
wania talentów z uwzględnieniem społecznych oraz ekologicznych wartości. Wśród 
typów organizacji, które będą odgrywały znaczącą rolę w przyszłości, nie można 
pomijać także wyspecjalizowanych sieciowych organizacji, które powstają w kon-
sekwencji załamania dużych nieefektywnych struktur. W tym modelu organizacji 
istnieje dostęp do talentów na zasadzie outsourcingu (The Future of Work, 2014, 
s. 22). Wyodrębnione typy organizacji i związane z nimi podejścia do zarządzania 
talentami wskazują na występowanie w tym zakresie modeli zarządzania talentami, 
które oparte są zarówno na zasobach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ponadto 
w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze wdrażanych podejść do za-
rządzania talentami obserwuje się występowanie szerokiego wachlarza czynników 
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Rysunek 1. Sposoby operacjonalizowania pojęcia talent i jego atrybutów

Źródło: opracowano na podstawie Ingram (2011), s. 14–21; Kopeć (2012), s. 8–17.
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motywujących talenty do pracy w danej organizacji, obejmującego zarówno trady-
cyjne wartości, w tym zarobki i bezpieczeństwo, jak również kategorię społecznej 
odpowiedzialności biznesu i wartości związanych ze zrównoważonym rozwojem.

2. Proces konkurowania a zarządzanie talentami ukierunkowane 
na kreowanie innowacji

Konkurowanie jako proces składa się z etapów, do których zaliczyć należy: 
potencjał konkurencyjny, zarządzanie konkurencyjnością, rezultaty konkurowania 
(Buckley, Pass, Prescott, 1988, s. 175–200). Punkt wyjścia w procesie konkurencyj-
nym stanowi potencjał konkurencyjny. Na potencjał ten oddziałuje się w procesie 
zarządzania konkurencyjnością w celu osiągnięcia określonych efektów konkuro-
wania. Między wyróżnionymi trzema aspektami konkurowania zachodzą określone 
zależności. Z jednej strony potencjał konkurencyjny należy traktować jako zbiór 
czynników wpływających na sposób zarządzania konkurencyjnością, a z drugiej – 
proces zarządzania konkurencyjnością kształtuje jakość oraz wielkość potencjału 
konkurencyjnego. Ponadto osiągane rezultaty konkurowania także w konsekwencji 
wpływają na jakość i wielkość potencjału konkurencyjnego oraz na sposób zarzą-
dzania konkurencyjnością (Gorynia, 2009, s. 56–58, 65).

Twórcy zasobowej teorii przedsiębiorstwa podkreślają, że nie wszystkie zasoby 
decydują o trwałej przewadze konkurencyjnej podmiotu rynku, lecz tylko te, które po-
siadają cechy określane przez pryzmat ich cenności, rzadkości, niedoskonałej imitowal-
ności oraz ograniczonej substytucyjności (Barney, 1991, s. 105–106). Wymienione atry-
buty dobrze opisują wiele zasobów, ale w szczególności oddają charakter i znaczenie 
pracowników, którzy mogą zostać zaliczeni do kategorii talentów w przedsiębiorstwie.

Jednocześnie należy zauważyć, że pracownicy określani jako talenty wchodzą 
w skład potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, a to, w jaki sposób się nimi 
zarządza, wpływa na osiągane rezultaty konkurowania i może przyczynić się do po-
większenia lub zmniejszenia potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. 

Należy podkreślić, iż w procesach konkurowania coraz częściej dąży się do 
budowania przewagi konkurencyjnej opartej na innowacjach. W obszarze tym do-
konują się zmiany, które wskazują na rozwój podejść, zgodnie z którymi istotną rolę 
na poszczególnych etapach procesu innowacyjnego odgrywa współpraca między 
różnymi organizacjami oraz łączenie wiedzy zewnętrznej z wewnętrzną. Ponadto 
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obserwuje się przemiany, które wiążą się z przechodzeniem od innowacji podażo-
wych, opartych na modelu push i silnie związanych z technologiami, do innowacji 
społecznych, które mają charakter popytowy i głównym ich celem jest podnosze-
nie jakości życia oraz przyczynianie się do rozwiązywania problemów społecznych 
(Olejniczuk-Merta, 2014, s. 22–30).

Ewolucji ram konceptualnych innowacji towarzyszy przypisywanie rosnącej 
roli programom zarządzania talentami, w których wśród czynników motywujących 
talenty uwzględnia się kategorie społeczne i ekologiczne.

Mające charakter strategiczny sprostanie wyzwaniom w zakresie zarządzania 
talentami powinno przełożyć się na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa i na 
zwiększanie zestawu wartości oferowanych interesariuszom. Jest to tym istotniej-
sze, że nie każdy talent kreuje przełomowe innowacje, a ponadto występuje ryzyko 
niewykorzystania potencjału talentu, np. z powodu niezauważenia czy nierozwijania 
go (Pocztowski, 2016, s. 10).

Warto dodać, że zarządzanie talentami zorientowane na kreowanie innowacji 
wymaga rozwijania kluczowych z punktu widzenia procesów innowacyjnych umie-
jętności poznawczych i behawioralnych, do których zalicza się: umiejętność myślenia 
skojarzeniowego, umiejętność kwestionowania istniejącego status quo, umiejętność 
obserwowania i eksperymentowania oraz nawiązywania kontaktów (Dyer, Greger-
sen, Christensen, 2012, s. 20–22). Umiejętność myślenia skojarzeniowego wyraża 
się w dokonywaniu syntezy oraz nadawaniu znaczeń nowym informacjom, a także 
łączeniu pozornie pozbawionych związku pytań i problemów w celu odkrywania no-
wych kierunków działania. Wykorzystywanie umiejętności myślenia skojarzeniowego 
wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i stosowania jej w poszukiwaniu innowacyjnych 
pomysłów. Z kolei umiejętność kwestionowania status quo wiąże się z formułowa-
niem pytań, które ułatwiają zrozumienie tego, jak przebiegają procesy i zjawiska, jak 
wyglądają przedmioty obecnie i jak można je zmienić czy udoskonalić. W procesie 
kreowania innowacji równie ważne są umiejętności obserwowania oraz eksperymen-
towania. Znaczenie umiejętności obserwowania wyraża się w czerpaniu inspiracji 
dzięki przyglądaniu się otoczeniu i jego różnym podmiotom. Natomiast umiejętność 
eksperymentowania związana jest z poszukiwaniem związków przyczynowo-skutko-
wych oraz zdobywaniem nowych doświadczeń. Do cech tworzących profi l innowatora 
zalicza się także umiejętność nawiązywania kontaktów, polegającą na budowaniu rela-
cji z osobami reprezentującymi różne środowiska i kultury.
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3. Kierunki rozwoju zarządzania talentami

Dbałość o talenty wymaga ukierunkowania ich rozwoju oraz identyfi kacji czynni-
ków sukcesu wynikających z realizacji określonych zadań i pełnionych funkcji w orga-
nizacji. Wiąże się to z uwzględnianiem w procesie rozpoznawania czynników sukcesu 
aspektu teraźniejszości i przyszłości oraz antycypowania zmian zachodzących w oto-
czeniu rynkowym. Istotne jest także, aby w programach wdrażania rozwoju talentów 
uwzględniano czas potrzebny na przygotowanie pracownika do pełnienia nowych ról 
i funkcji. Na podstawie studiów literaturowych oraz analizy studiów przypadków moż-
na stwierdzić, że do kierunków rozwoju programów zarządzania talentami zalicza się:

 – personalizację programów, obejmującą pogłębioną diagnozę oraz dopaso-
wanie działań do profi lu osoby z uwzględnieniem stylu uczenia się, predys-
pozycji, kompetencji, aspiracji zawodowych, motywacji oraz oczekiwanego 
tempa rozwoju,

 – przywiązywanie coraz większego znaczenia do zarządzania zmianą i zwią-
zanych z tą kategorią kompetencji pracowników objętych programem roz-
woju talentów,

 – uwzględnianie w programach rozwoju talentów potrzeby rozumienia własnej 
osobowości i aspektu spontanicznego uczenia się oraz wykorzystywania do-
świadczeń z każdej aktywności dzięki rozwijaniu umiejętności autorefl eksji 
i stosowaniu technik zmian postaw na sprzyjające wzrostowi efektywności,

 – dostosowywanie programów rozwoju talentów do specyfi ki młodego pokolenia,
 – koncentrację programów na pobudzanie ich uczestników do samodzielnej 

aktywności edukacyjnej i konsekwentnego wdrażania poznanych narzędzi 
służących rozwojowi umiejętności w codziennej pracy zawodowej,

 – wykorzystywanie w większym zakresie dorobku i metod pomiaru stosowa-
nych w neurobiologii i psychologii,

 – wirtualizację programów i wykorzystywanie atrakcyjnych sposobów wizu-
alizacji postępów,

 – doskonalenie form ewaluacji działań służących rozwojowi talentów (Lo-
renc, 2016, s. 22–24).

Ilustrując omawiane treści przykładem z praktyki, warto odnieść się do progra-
mu rozwoju młodych talentów „You Grow”, który wdrażany jest przez Henkel Polska 
(por. tab. 1).
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Tabela 1. Założenia i efekty realizacji programu rozwoju młodych talentów „You Grow”

Wyszczególnienie Istota programu „You Grow”

Tendencje na rynku pra-
cy i założenia programu

Zważywszy na to, że osoby w wieku 20–35 lat stanowią istotną grupę na 
rynku pracy, której udział wśród osób w wieku produkcyjnym w Polsce 
stanowi 40%, celem programu jest:
– zatrzymanie w fi rmie najzdolniejszych młodych pracowników i przy-
spieszenie ich karier oraz utrzymanie wysokiego poziomu ich zaangażo-
wania i wyników pracy,
– wykształcenie nowego pokolenia liderów.

Adresaci 
i kryteria uczestnictwa 
w programie

Program kierowany jest do młodych pracowników wyróżniających się 
potencjałem menedżerskim. W pierwszej edycji programu wzięło udział 
14 pracowników, którzy uzyskali wyróżniającą ocenę roczną wyników 
pracy i posiadali takie kompetencje, jak: inicjatywa, determinacja w osią-
ganiu celów, umiejętność podejmowania decyzji i ryzyka, dążenie do 
zmian i innowacji, umiejętność oceny sytuacji i myślenia perspektywicz-
nego oraz przekonywania i wywierania wpływu. Kryterium uczestnictwa 
w programie była także gotowość do pracy za granicą i znajomość języka 
angielskiego. Pracownicy zgłaszani byli przez swoich przełożonych, a ich 
udział w programie zatwierdzany był na szczeblu zarządu.

Elementy programu Program rozwoju talentów złożony jest z takich elementów, jak:
– indywidualny plan rozwoju zawodowego, uwzględniający model 
70/20/10,
– szkolenie mini-MBA,
– gra strategiczna, w której uczestnicy wcielali się w zarządy konkurują-
cych ze sobą fi rm i przechodzili przez kolejne etapy tworzenia biznesu,
– projekty wdrożeniowe, których istota polegała na wygenerowaniu po-
mysłów służących usprawnieniu funkcjonowania fi rmy; trzy z nich zostały 
zaakceptowane i skierowane do wdrożenia.

Efekty i przyszłość 
projektu

30% uczestników pierwszej edycji uzyskało awans. Program jest kontynu-
owany w dwóch wariantach, a w tym:
– „You Grow 1”, kierowany do pracowników biorących udział po raz 
pierwszy w programie,
– „You Grow 2”, skierowany do uczestników pierwszej edycji programu, 
którzy otrzymali najwyższe oceny w kolejnym etapie oceny wyników pra-
cy; program w tym wariancie jest bardziej zindywidualizowany i bazuje na 
instytucji mentora oraz indywidualnym programie szkoleń.

Źródło: opracowano na podstawie Młode talenty z fi rmą Henkel Polska (2016), s. 116–119.

Do głównych walorów programu rozwoju młodych talentów „You Grow” za-
liczyć należy to, że zwiększa się zakres jego personalizacji. Ponadto jego realizacja 
jest wyrazem przywiązywania dużego znaczenia do takich kompetencji, których po-
siadanie sprzyja rozwojowi potencjału innowacyjnego talentów. Istotne jest także 
to, iż jest on dostosowany do specyfi ki młodego pokolenia oraz uwzględnia zasady 
modelu 70/20/10, zgodnie z którym na rozwój wpływają w 70% indywidualne do-
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świadczenia w codziennej pracy, w 20% wiedza pozyskana od mentorów lub innych 
osób, a w 10% – wiedza zdobyta w ramach tradycyjnych szkoleń.

Podsumowanie

Zważywszy na nowe wymiary i konteksty zarządzania przedsiębiorstwem, 
w tym dotyczące skali i sposobów konkurowania oraz roli w tych procesach inno-
wacji, należy wskazać na rosnące znaczenie pracowników określanych jako talenty. 
Rola talentów ujawnia się na każdym etapie procesu konkurencyjnego, ponieważ pra-
cownicy określani mianem talentów wchodzą w skład potencjału konkurencyjnego 
przedsiębiorstwa, a od skuteczności zarządzania nimi zależą wyniki osiągane przez 
przedsiębiorstwa w procesach konkurowania, które w konsekwencji przekładają się na 
powiększenie lub zmniejszenie jakości i wielkości potencjału konkurencyjnego. Wy-
razem przywiązywania dużej uwagi do kategorii talentu jest tworzenie programów ich 
rozwoju, które powinny być zintegrowane nie tylko ze strategią zarządzania zasobami 
ludzkimi, ale również z założeniami wdrażanego modelu biznesu.
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MANAGEMENT OF TALENTS IN THE CONTEXT OF FORMATION 
OF INNOVATION-BASED COMPETITIVE ADVANTAGE OF AN ENTERPRISE

Abstract

The analysis of the ways talents are defi ned, shows that even though there are various 
approaches in this area, the person described as a talent is distinguished by potential, pas-
sion, skill, strong internal motivation, intellectual capabilities, entrepreneurship and open-
ness to new challenges, as well as ability to inspire others and to have a signifi cant impact on 
achievement of assumed goals by an organisation. The goal of the paper is to show the role 
of talents in shaping innovation-based competitive advantage of an enterprise. The reasons 
for undertaking the subject are on the one hand associated with growing role of innovations, 
and on the other hand with changes in implementation of personal function of enterpris-
es. The paper is based on literature studies and analysis of case studies.
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STRESZCZENIE

Rozwój handlu elektronicznego w Polsce wpływa na wszystkie branże, w tym na także 
na turystykę. Globalizacja, starzenie się społeczeństwa oraz rozwój technologii stwarzają 
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Wprowadzenie

Rozwój handlu internetowego w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką, 
wskazując jako główne determinanty niższe koszty, wygodę oraz dużą ilość dostęp-
nych informacji. Duża konkurencyjność sektora e-commerce wymusza na menedże-
rach poszukiwanie i wdrażanie innowacji (Pomykalski, Blażlak 2014, s. 146), (Pola-
sik 2016, s. 95–96), personalizację działań i kanałów komunikacyjnych, zwłaszcza 
w poszczególnych branżach. Turystyka, ze względu na zmieniające się wartości 
współczesnego społeczeństwa, rozwój technologiczny oraz zmiany pokoleniowe, 
powinna podążać za oczekiwaniami współczesnych konsumentów. Celem niniej-
szego opracowania jest ocena stopnia zadowolenia klientów ze współczesnych fi rm 
funkcjonujących w branży turystycznej w Polsce. W analizie wykorzystano dane do-
starczone przez fi rmę Opiniac. Sformułowano także pytanie badawcze: czy klienci 
dokonujący zakupu produktu turystycznego za pośrednictwem internetu są bardziej 
zadowoleni niż klienci w tradycyjnym kanale?

1. Dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce 

Defi nicje e-commerce zmieniają się wraz z dynamicznym rozwojem handlu, 
ujęć tematycznych oraz płaszczyzn analizy. Początkowo Światowa Organizacja 
Handlu (WTO) interpretowała e-handel bardzo szeroko – jako produkcję, reklamę, 
sprzedaż i dystrybucję produktów poprzez sieci teleinformatyczne. Inne, bardzo 
ogólne defi nicje, określają handel elektroniczny jako formę wsparcia wymiany infor-
macji i biznesowych transakcji z wykorzystaniem komputerowych sieci komunika-
cji (Thulani, Chitura, Langton, 2010, s. 2) lub jako szczególny rodzaj przedsięwzięć 
w zakresie e-biznesu, skupiający się wokół pojedynczych transakcji, wykorzystu-
jących sieć jako medium wymiany, obejmujący relacje między przedsiębiorstwami 
(B2B), jak i między przedsiębiorstwem a konsumentem (B2C) (Hartman, Sifonis, 
Kador, 2001, s. 18). Natomiast wśród bardziej współczesnych defi nicji można zna-
leźć opracowania charakteryzujące e-handel jako „zakup i sprzedaż informacji, to-
warów i usług za pomocą wyłącznie sieci komputerowych” (Wielki, 2000, s. 57) 
lub bardzo ogólnie – jako „procesy kupna-sprzedaży wspierane przez urządzenia 
elektroniczne” (Kotler i in., 2002, s. 1055).
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Popularność handlu internetowego, która potwierdzona jest w licznych opraco-
waniach i raportach, wynika przede wszystkim z podstawowych zalet tej formy za-
kupowej: dostępność 24h, brak konieczność osobistej wizyty w sklepie, łatwość do-
konywania zakupu i porównywania ofert oraz atrakcyjniejsze ceny (Gemius, 2015, 
s. 35). Dynamika rozwoju e-commerce w Polsce mogłaby być znacznie większa, 
w Niemczech na przykład e-klienci wydają na internetowe zakupy ok. 53 mld USD 
rocznie, zaś Polacy jedynie 8,6 mld USD. Proces eskalacji rozwoju powstrzymy-
wany jest przez istotne bariery, wśród których zidentyfi kować należy: brak możli-
wości zapoznania się z produktem przed zakupem, przyzwyczajenie do tradycyjnej 
formy, brak zaufania do sprzedawcy (oszustwo, obsługa reklamacji) oraz niechęć 
do udostępniania danych osobowych (Szymański, 2013, s. 395). W opinii polskich 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową barierami są natomiast: wy-
kluczenie cyfrowe dużej części społeczeństwa, przywiązanie do tradycyjnej formy 
zakupowej, zbyt duża konkurencyjność rynku oraz kapitałochłonność inicjowania 
i prowadzenie e-handlu (Bartczak, 2016, s. 132). Według raportu Gemius w 2015 
roku 55% polskiego społeczeństwa deklarowało zakup w sklepach internetowych, 
z czego 13% także w e-sklepach zagranicznych. Najbardziej aktywną grupą wie-
kową są osoby 25–34 (64%) oraz posiadające wyższe wykształcenie (69%). Licz-
ba e-kupujących rośnie także wraz ze wzrostem dochodu gospodarstwa domowego 
oraz wielkością miejsca zamieszkania (Gemius 2015, s. 33). W aspekcie analizy 
zachowań konsumenckich istotnymi determinantami są: cechy demografi czne oraz 
branża. Duże zróżnicowanie popularności handlu internetowego w branżach jest od-
zwierciedleniem ich specyfi cznych cech.

2. Rewolucja branży turystycznej

Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i jego przeobrażeniem w spo-
łeczeństwo wiedzy i mądrości, zmienia się także styl życia i formy wypoczynku. 
Wśród najważniejszych determinant wpływających na zmiany sektora turystyczne-
go należy wyróżnić:

1. Starzenie się społeczeństwa – liczba osób w wieku powyżej 60. roku życia 
w świecie znacznie wzrosła, w 1950 roku był to udział 8% społeczeństwa, 
obecnie 12%, a przewiduje się, iż w 2050 roku może to być nawet 21%. 
Natomiast w Polsce, mimo że postrzegana jest w Europie jako kraj demo-
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grafi cznie młody, jednak od początku lat 90. ubiegłego wieku przeciętny 
mieszkaniec Polski postarzał się o ponad 7 lat i już obecnie wielkość popu-
lacji Polaków powyżej 60. roku życia stanowi 22,2% (GUS, 2015).

2. Zmiana pokoleniowa – generacja Y zostaje wypierana przez dorastającą ge-
nerację Z. Igreki, zwani również „milenialsami”, to osoby urodzone w la-
tach 1983–1994, natomiast pokolenie Z stanowi młodzież i dzieci, które 
urodziły się po 1995 roku. Milienialsi są obecnie najliczniejszą grupą ak-
tywnych zawodowo pracowników. Determinantą wyróżniającą ich wśród 
innych generacji to wysokie umiejętności z zakresu ICT. Jest to pokolenie, 
którego nieodłącznym elementem życia stało się korzystanie z nowinek 
technologicznych: telefonów komórkowych, sieci internetowej oraz social 
media. Współcześnie na rynek pracy wkracza kolejne pokolenie Z, które 
komunikację mobilną wyżej ceni niż personalną. Idealnie odnajduje się 
w nadmiarze informacji, wśród przekazów reklamowych oraz niezliczonej 
liczby bodźców; komunikacja językowa także nie jest barierą. W obszarze 
turystycznym są to osoby bardzo aktywne, oczekujące interakcji, aktywne-
go wypoczynku oraz doświadczeń emocjonalnych. Cenią sobie powiązanie 
turystyki z ich życiem codziennym, a nawet pracą. Im młodsze pokolenie, 
tym bardziej ceniona jest cecha aktywnego wypoczynku, autentyczności 
miejsc oraz rozrywki (Kowalczyk-Anioł, 2012, s. 20).

3. Nowe miejsca turystyczne – wraz z popularyzacją turystyki pojawiają się 
nowe, nieznane dotąd miejsca atrakcyjne turystycznie. Wiele krajów przy-
ciąga turystów niskimi cenami, egzotyką czy nawet pogodą. Przemysł tury-
styczny zajmuje istotne miejsce w gospodarce większości krajów. Według 
specjalistów, w rekreacyjne rozwiniętych krajach działalność turystyczno-
-rekreacyjna może przynosić do 50% wszystkich wpływów budżetu.

4. Niższe koszty transportu – zwłaszcza w przelotach lotniczych, gdzie w ostat-
nich latach pojawiło się wiele fi rm realizujących tzw. „tanie loty”, co wyni-
ka ze zwiększającej się konkurencyjności rynku przewoźników lotniczych 
(Tłoczyński, 2013, s. 390).

5. Sytuacje polityczne i terroryzm – zagrożenia terrorystyczne stanowią istot-
ną determinantę wpływającą na zmiany popularności turystycznej miejsc 
i regionów. Przykładowo, w lutym 2016 roku do Egiptu przyjechało aż 
o 45,9% turystów mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, 
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czego przyczyną były liczne zamachy i zamieszki. Natomiast kryzys emi-
gracyjny znacząco wpłynął na atrakcyjność turystyczną Grecji.

6. Rozwój technologiczny – niewątpliwie popularyzacja smartfonów oraz 
ogólnodostępnego internetu przyczyniła się do dynamizacji turystyki, za-
równo w zakresie informacji, rezerwacji oraz szybkich zmian planu podró-
ży, a także niższych cen wynikających z większej konkurencyjności rynku. 
Turystyka to sektor, w którym dominują usługi, natomiast pojęcie e-tury-
styki zostało scharakteryzowane jako odzwierciedlenie ucyfrowienia wszel-
kich procesów w gospodarce turystycznej (Buhalis, 2002).

Opisywane cechy znacząco zmieniły współczesny rynek coraz popularniej-
szych usług turystycznych. Na koniec 2014 roku działało w Polsce 3790 biur podró-
ży posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i było to o 7,5% więcej niż w roku 
poprzednim (Byszewska-Dawidek, 2015, s. 124). 

3. Polskie e-sklepy branży turystycznej w opinii klientów

Analizie poddano dane (raw data) uzyskane w ramach naukowej współpracy 
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej z fi rmą Opiniac – autora 
raportu „Badanie panelowe ROPO 2016, preferencje i zachowania konsumentów 
w środowisku omnichannel” (Opiniac, 2016). Badanie przeprowadzono w czerw-
cu i lipcu 2016 roku, wykorzystując kwestionariusz ankietowy zawierający pyta-
nia zamknięte, jednowymiarowe skale rang oraz skale porządkowe na grupie 13736 
polskich użytkowników internetu, z czego 3695 dokonało zakupu w ostatnim cza-
sie produktów turystycznych. Mimo, iż 64,6% stanowiły kobiety, co wskazuje na 
niesymetryczną próbę, to jednak liczebność próby pozwala na procentowe przed-
stawienie poszczególnych wyników podawane oddzielnie dla kobiet lub mężczyzn. 
Zastosowano celowy wygodny dobór próby, dystrybuując kwestionariusz ankiety 
na popularnym informacyjnym portalu internetowym Wirtualna Polska oraz wielu 
portalach branży turystycznej, zapewniając w ten sposób dostęp do klientów wybra-
nej branży. Wśród serwisów internetowych funkcjonujących w analizowanej branży 
znalazły się takie portale, jak: wyszukiwarki noclegów, serwisy internetowe biur po-
dróży prowadzące sprzedaż przez internet, standardowe internetowe biura podróży, 
wyszukiwarki tanich lotów i połączeń komunikacyjnych. Dla populacji internautów 
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w Polsce na poziomie 35% (ok. 12 250 000 osób) uzyskano poziom ufności równy 
0,99 oraz błąd szacunku 0,011.

Wśród badanych internautów 27% zadeklarowało, iż w ostatnim czasie doko-
nało zakupu wycieczki, wyjazdu wakacyjnego, przelotu lub przejazdu. Stosunkowo 
duża liczba wskazań wynika po części z czasu badania, gdyż przełom czerwca i lip-
ca charakteryzuje się wysokim współczynnikiem urlopowym. Zdecydowanie więcej 
osób dokonało zakupu poprzez internet (71,7%) niż wykorzystując tradycyjny kanał 
(28,3%). Analizując wiek respondentów, można zauważyć, że zdecydowanie czę-
ściej internet wykorzystują ludzie młodzi (rys. 1). Jednak nawet wśród osób powyżej 
55. roku życia aż 38% wybrało formę internetową. Zaskoczeniem jest najmłodsza 
grupa respondentów, wśród której aż 46% wybrało tradycyjny punkt sprzedaży, co 
być może wynika z braku samodzielności fi nansowej i ścisłej zależności od rodzi-
ców, zwłaszcza w aspekcie wyjazdów turystycznych.

Rysunek 1. Popularność kanałów zakupowych w branży turystycznej 
względem wieku klientów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez fi rmę Opiniac.

Kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia postawionego celu badania jest 
analiza wyników odpowiedzi na pytanie, „na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i 
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ten sklep znajomym lub rodzinie?” Deklaracja dużego prawdopodobieństwa pole-
cenia zakupu wskazuje na duże ogólne zadowolenie z jakości świadczonej usługi. 
Zadowolenie klientów zostało zweryfi kowane przez wykorzystanie wskaźnika NPS 
(Net Promoter Score). Na podstawie odpowiedzi, respondentów podzielono na trzy 
grupy: krytyków (tych, którzy udzielili odpowiedzi w przedziale od 0 do 3), pasyw-
nych (odpowiadających w przedziale 4–5, czyli osób stosunkowo zadowolonych, 
ale mniej skłonnych do polecania znajomym) oraz promotorów (osób, które zade-
klarowały chęć do wyrażenia swojej pozytywnej opinii oraz rekomendowania oferty 
lub sklepu swoim znajomym). Wartość samego wskaźnika NPS obliczana jest jako 
różnica pomiędzy procentowym udziałem promotorów i krytyków.

Tabela 1. Chęć polecenia oferty turystycznej znajomym

Cecha Zakup internetowy (%) Tradycyjny punkt (%)
Promotorzy 51 52
Pasywni 29 25
Krytycy 20 23
NPS 31 29

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez fi rmę Opiniac.

Uzyskane współczynniki NPS dla klientów zakupów internetowych oraz tra-
dycyjnych znajdują się na jednakowym poziomie (tab. 1), co wskazuje na porówny-
walne zadowolenie obu grup konsumentów. Jednak ogólne wartości NPS nieprze-
kraczające 50% stanowią mało zadowalający wynik. Brak jest także istotnych różnic 
przy analizie zależności od płci i wieku respondentów.

Ocena poszczególnych czynników wpływających na ogólne zadowolenie 
klienta była analizowana w podziale na kanał internetowy i tradycyjny na podsta-
wie wyników kolejnego pytania (rys. 2). Jeżeli chodzi o element obsługi klienta, 
to oba kanały uzyskały niemal identyczne wyniki, co przy dużej próbie badawczej 
wskazuje na brak wrażliwości tego czynnika na kanał dokonywania zakupu. Wynika 
to prawdopodobnie z faktu, iż dokonując wyboru oferty w serwisie internetowym, 
w większości przypadków wymagana jest osobista wizyta w punkcie w celu podpi-
sania umowy.
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Rysunek 2. Średnie wartości oceny klientów poszczególnych czynników wpływających 
na zadowolenie (1 – niedostateczny, 5 – bardzo dobry)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez fi rmę Opiniac.

Drugim badanym czynnikiem jest łatwość złożenia zamówienia. Forma inter-
netowa została wyżej oceniona, mimo iż wymaga samodzielnego zapoznania się 
z całością oferty oraz przejściem całej procedury rezerwacji, która w przypadku ob-
sługi w tradycyjnym punkcie jest dokonywana przez pracownika. Być może jest 
to powiązane z kolejnym elementem, czyli dostępnością produktów oraz łatwością 
zmiany oferty. Serwisy internetowe umożliwiają prezentację ofert z wielu biur po-
dróży w jednym miejscu, co znacznie ułatwia wybór najbardziej spersonalizowa-
nego produktu. Oferta turystyczna stała się także najpopularniejszym produktem 
oferowanym w internetowych serwisach zakupów grupowych (Szymański, 2015, 
181–194). Jednak największe rozbieżności (0,36), w ocenie respondentów, uzyska-
no dla parametru w postaci cen produktów. Oferta internetowa, będąca bardzo często 
agregacją informacji z wielu źródeł, podobnie jak w przypadku innych branż e-com-
merce, jest bardziej atrakcyjna fi nansowo niż w tradycyjnym punkcie. Analizując 
ogólne wyniki w korelacji z płcią i wiekiem respondentów, nie stwierdzono istot-
nych różnic, co pozwala wnioskować o braku zależności od tych zmiennych.
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Podsumowanie

W Polsce istnieje prawdopodobnie około 24 tysięcy sklepów internetowych, 
branża turystyczna obejmuje około 10% rynku, co stanowi 2400 konkurencyjnych 
serwisów (Sociomatic, 2016). Podążanie za oczekiwaniami i zadowoleniem klien-
tów stanowi kluczowy determinant planowanych działań strategicznych. Klient za-
dowolony znacznie chętniej dokona powtórnego zakupu, a co za tym idzie, fi rmy 
mogą przeznaczyć mniej nakładów marketingowych na jego utrzymanie. Klient 
zadowolony nie poddaje się działaniom konkurencji, a w branży turystycznej, któ-
ra ściśle powiązana jest z odpoczynkiem, rekreacją i relaksem, aspekt ten wydaje 
się jeszcze bardziej istotny. Analiza wyników przeprowadzonego badania wskazu-
je, że ogólnie ocena serwisów internetowych oraz tradycyjnych punktów sprzedaży 
w branży turystycznej jest na porównywalnym poziomie. Jedna znacząco różniąca 
się cecha to ceny produktów – większe zadowolenie e-klientów wynika prawdo-
podobnie z prostej i szybkiej możliwości porównania konkurencyjnych ofert. We 
wszystkich analizowanych czynnikach e-klienci wyżej ocenili formę internetową, 
co jest odpowiedzią na postawione we wstępie pytanie badawcze. Przedstawione 
wnioski nie wyczerpują tematu, ciekawym problemem jest na przykład analiza przy-
czyn wyboru konkretnego kanału zakupowego (z internetowej formy skorzystało 
w ostatnim okresie ponad 70% respondentów). Warto zidentyfi kować także czynniki 
wpływające na satysfakcję klientów w branży turystycznej oraz dokonać ich war-
tościowania, co pozwoliłoby menedżerom na sprawniejsze planowanie i realizację 
strategii marketingowych.
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Wprowadzenie

Rozwój przedsiębiorstwa jest procesem niezbędnym w celu przetrwania i dal-
szego funkcjonowania na rynku, dlatego przedsiębiorstwa, ograniczone różnymi ba-
rierami, aby w dalszym ciągu mogły uczestniczyć w grze rynkowej i się rozwijać, 
muszą inwestować między innymi w nowe kanały dystrybucji. Aktualnie szczegól-
nym wyzwaniem staje się zagadnienie wielokanałowość dystrybucji i klienta.

Wielokanałowość dystrybucji produktów przedsiębiorstwa powoduje koniecz-
ność szczegółowego zainteresowania się klientem, jego aktualnymi i przyszłymi 
potrzebami oraz zachowaniem się w procesie dokonywania zakupów. Zmiany w za-
chowaniach konsumenckich wyznaczają kierunki działań marketingowych i wpły-
wają na stosowanie przez fi rmy nowych strategii. Zachowania klientów cechuje duża 
zmienność i podatność na oddziaływanie bodźców płynących z zewnątrz. Aktualnie 
klienci mogą porównywać oferty konkurencyjnych podmiotów, zlokalizowanych 
w odległych miejscach, dzięki różnym udostępnionym przez oferenta kanałom dys-
trybucji swoich produktów i dzięki temu podejmują decyzje w sposób bardziej swo-
bodny. Klienci przestają być postrzegani jako bierni odbiorcy działań marketingo-
wych podmiotów rynkowych, a stają się ich aktywnymi partnerami i „adwokatami”. 
Często są również świadomi wpływu swoich decyzji na konkretne cele biznesowe 
przedsiębiorstw. Bez akceptacji działań przedsiębiorstw przez klientów, np. w ob-
szarze wyboru kanału dystrybucji, przedsiębiorstwa mogą nie osiągać spodziewa-
nych wpływów, a tym samym istnieć i rozwijać się na rynku. Celem niniejszego 
artykułu jest próba wskazania wartości dla klienta, które decydują o preferencjach 
dla określonego kanału sprzedaży (sprzedaż tradycyjna i internetowa). Informacja 
o wartości dla klienta wielokanałowego ma również istotne znaczenie dla przedsię-
biorstwa. Wskazuje, w którym kierunku należy kanały dystrybucji rozwijać, żeby 
trafi ć ze swoją ofertą do jeszcze większego grona klientów.

1. Wartość dla klienta a dystrybucja wielokanałowa

Przedsiębiorstwa, chcąc zaspokoić potrzeby swoich klientów, dostarczają im 
wartości, których nośnikami są instrumenty marketingu (produkt, cena, promocja, 
dystrybucja) wzbogacone o markę (reputację, wizerunek, wiarygodność fi rmy itp.). 
Wartość dla klientów można opisać jako różnicę między korzyściami (cząstkowy-
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mi wartościami tworzącymi kompozycję wartości), jakie klient otrzymał, a fi nan-
sowymi i niefi nansowymi kosztami dostępu do nich. Wartość dla klienta wydaje 
się trafniejszą kategorią pojęciową niż instrumenty marketingu, gdyż wskazuje na 
rezultat działań przedsiębiorstwa dostrzegany przez klienta. Gdy analizuje się wy-
mianę wartości z perspektywy przedsiębiorstwa, trzeba stwierdzić, że powinna ona 
gwarantować przedsiębiorstwu otrzymywanie zróżnicowanych strumieni wartości 
od klientów, gdyż są one niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Istotną 
kategorią wartości generowanych przez samych klientów są rekomendacje przeka-
zywane osobom trzecim (Kumar, 2010, s. 88–93).

Istota zarządzania wartością dla klienta zawiera się również w koncepcji orien-
tacji rynkowej oraz orientacji na klienta. W związku z tym, iż kluczowymi intere-
sariuszami każdego przedsiębiorstwa są klienci, należy podkreślić ich szczególne 
znaczenie w identyfi kowaniu wartości dla klienta. J. Narver i S. Slater (1990) okre-
ślili orientację rynkową (marketingową) jako kulturę organizacyjną, która w naj-
bardziej skuteczny i efektywny sposób kreuje zachowania dla tworzenia najwyż-
szej wartości dla klienta, przyczyniając się do długotrwałych korzystnych wyników 
przedsiębiorstwa. Natomiast A.K. Kohli i B.J. Jaworski (1990) określili orientację 
rynkową przez pryzmat trzech działań: tworzenia wiedzy o aktualnych i przyszłych 
potrzebach klientów, wprowadzania tej wiedzy w różnych działach przedsiębiorstwa 
oraz reagowania zgodnie z posiadaną wiedzą. Pojęciem pokrewnym jest orientacja 
na klienta. J. Brilman (2002) opisuje ją jako przekonanie, że potrzeby klienta i jego 
satysfakcja są dla przedsiębiorstwa najważniejsze, wskutek czego zasoby i procesy 
powinny być podporządkowane tworzeniu wartości dla klienta. Jak podaje K. Mazu-
rek-Łopacińska (2002), orientacja na klienta bazuje m.in. na słuchaniu klientów oraz 
uzyskiwaniu od nich informacji; dostarczaniu klientom wartości przez nich pożąda-
nych; budowaniu relacji z klientami (zwłaszcza kluczowymi); udziale pracowników 
w tworzeniu rosnących wartości dla klienta; pomiarze poziomu świadczonych usług 
i satysfakcji klientów (Dobeigała-Korona, Doligalski, 2011, s. 36–39).

Zagadnienie wartości dla klienta nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji 
klienta wielokanałowego, kiedy należy identyfi kować wartości oczekiwane przez 
klienta w różnych kanałach dystrybucji produktu, jak również identyfi kować istotne 
wartości decydujące o wyborze danego kanału dystrybucji.

W przypadku stosowania koncepcji sprzedaży wielokanałowej przedsiębior-
stwa wykorzystują najważniejsze z własnego punktu widzenia kanały dystrybucji, 
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wzajemnie powiązane i zintegrowane. Wymaga to stosowania nowoczesnych syste-
mów IT oraz znacznego wysiłku organizacyjnego.

Praktyką niemal powszechną staje się wprowadzanie sprzedaży z wykorzy-
staniem sieci internetowej przez wiele zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw 
posiadających stacjonarne placówki handlowe. Zaletami stosowania strategii wie-
lokanałowej są: pozyskiwanie klientów, powstanie możliwości uzyskiwania i zbie-
rania informacji o klientach, a także możliwość obniżenia kosztów prowadzonych 
działań. Zdaniem O. Merxa (2004) stosowanie systemu wielokanałowego w przed-
siębiorstwach stwarza możliwość: 

 – powstania efektu synergii, 
 – zwiększenia zasięgu docierania do klientów i większe możliwości oddziały-

wania na nich, 
 – polepszenia struktury asortymentu produkcyjnego, usługowego, handlowego, 
 – lepszego „przywiązywania” klientów do przedsiębiorstwa, 
 – podniesienia efektywności ekonomicznej prowadzonych działań, 
 – obniżenia ryzyka działań na rynku, 
 – wprowadzenia koordynacji działań pomiędzy kanałami.

Dystrybucja wielokanałowa to dystrybucja zajmująca się sprzedażą stacjonar-
ną i sprzedażą online. W przedsiębiorstwie występują rzeczywiste transakcje inter-
netowe (Drzazga, 2012, s. 92). 

Barierami współczesnego handlu wielokanałowego mogą być natomiast: ogra-
niczone możliwości wykorzystywania niektórych kanałów dystrybucji, niebezpie-
czeństwo wystąpienia tzw. zjawiska „kanibalizacji” określonych kanałów dystrybu-
cji, znaczne wysiłki związane z procesem synchronizacji działań oraz konieczność 
ponoszenia dużych kosztów inwestycyjnych, szczególnie w początkowym okresie 
działalności (Drzazga, 2015, s. 92–96).

Kanały dystrybucji oraz inne punkty kontaktu z klientem odpowiadają za wize-
runek przedsiębiorstwa i jego produktów, odgrywają często kluczową rolę w kształ-
towaniu jakości relacji z klientami. Odczucia klienta powstające w takich punktach 
decydują w bardzo znacznym stopniu o jego satysfakcji. Odpowiednie działania 
prowadzone w punktach kontaktu z klientem mogą przyczynić się do odniesienia 
sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo. Dystrybucja wielokanałowa tworzy 
swoistego rodzaju model komunikacji. W funkcjonowaniu tego modelu występują 
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specyfi czne zasady charakteryzujące relacje klient–przedsiębiorstwo. Zaliczyć do 
nich m.in. można: 

1. Zaniechanie stosowania klasycznego modelu komunikacji typu nadawca–
odbiorca. W procesie komunikacji wielokanałowej klienci powinni być po-
strzegani jako równorzędni partnerzy podczas komunikacji przedsiębiorstwa, 
bez ścisłego określenia roli nadawcy i odbiorcy. Inicjatywa komunikacyjna 
w procesie komunikacji może pochodzić zarówno od przedsiębiorstwa, jak 
i od klienta.

2. Połączenie strategii komunikacji typu push i pull wraz z charakterystyczną 
dla nich komunikacją jedno- i dwukierunkową oraz odpowiednimi instru-
mentami, co powinno sprzyjać powstawaniu efektu synergii.

3. Połączenie „wewnętrznej” i „zewnętrznej” komunikacji. Komunikacja 
w przedsiębiorstwie stosującym marketing wielokanałowy musi być prowa-
dzona zarówno poza przedsiębiorstwem („na zewnątrz”) oraz „wewnątrz” 
przedsiębiorstwa (Drzazga, 2012, s. 98).

Wartość dla klienta w przedsiębiorstwie stosującym dystrybucję wielokanało-
wą powinna być identyfi kowana na poziomie strategii przedsiębiorstwa. Wieloka-
nałowość przyczynia się do wzrostu wartości dla klienta, a tym samym do wzrostu 
jego satysfakcji, w istotny sposób wspomaga konkurencyjność i rozwój przedsię-
biorstwa. Dystrybucja wielokanałowa powoduje jeszcze większe znaczenie relacyj-
ności w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. 

2. Identyfi kacja zachowań konsumenckich klienta wielokanałowego – 
znaczenie dla przedsiębiorstwa

Klient wielokanałowy jest to klient, który dokonuje zakupu korzystając z róż-
nych kanałów dystrybucji (Kin-Dittmann, 2005, s. 169), a mianowicie może on za-
mawiać produkty przez internet i odbierać je ze sklepu stacjonarnego, może doko-
nać zakupu przez telefon, a odebrać produkt przesłany kurierem lub pocztą, a także 
może zamówić produkt z katalogu, korzystając z zamówienia przez telefon albo za 
pośrednictwem poczty i odebrać w punkcie handlowym lub za pośrednictwem pocz-
ty. Klienci wielokanałowi różnią się od siebie pod względem preferencji w zakresie 
korzystania z różnych kanałów dystrybucji. Badacze wskazują, iż klienci bardziej 
doświadczeni w użytkowaniu określonych kanałów sprzedaży są mniej podatni 
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na działania marketingowe skłaniające ich do wypróbowania nowych kanałów 
dystrybucji od klientów nowo pozyskanych (Nelson, Shankar, 2009, s. 71).  Z ko-
lei sama akceptacja nowych dodawanych kanałów może być różna i zmieniać się 
w zależności od tego, jaki kanał jest dodawany do już funkcjonującego. Niektóre 
z kanałów wymagają nauczenia się ich przez klientów, a efekt oddziaływania na 
sprzedaż może być różny ze względu na zgłaszany popyt w krótkim i w długim cza-
sie (Lipowski, 2011, s. 109–110).

W kanałach dystrybucji istotną rolę zaczęły odgrywać zakupy, w których 
w jednym procesie decyzyjnym klienci przemieszczają się pomiędzy różnymi ka-
nałami. Coraz większą rolę zaczęły odgrywać narzędzia oraz miejsca w obszarze 
wirtualnym ułatwiające klientowi znalezienie potrzebnego produktu lub usługi i do-
konanie jego wyboru. Podstawową zaletą wielokanałowości dla klienta, wynikającą 
z zarządzania wieloma kanałami przez dostawcę, jest zwiększenie wygody klienta 
i poprawa doświadczeń w kontaktach z dostawcą, możliwość swobodnego wyboru 
i przełączenia się pomiędzy kanałami w dowolnym momencie.

Warto zwrócić uwagę na problem ryzyka jako czynnik demotywujący do wy-
korzystania kanałów online. Ryzyko ma duże znaczenie tylko przy zamawianiu 
przez internet, ale nie przy poszukiwaniu informacji w tym kanale. Postrzeganie 
ryzyka korzystania z kanałów internetowych może różnić się w zależności od tego, 
czy konsument korzysta z nich za pośrednictwem komputera czy telefonu. Mobilne 
kanały sprzedaży są postrzegane jako mniej bezpieczne od kanałów internetowych 
(Lipowski, 2013, s. 175).

Biorąc pod uwagę powyższe wybrane kwestie, charakteryzujące aspekty za-
chowań klienta wielokanałowego, można stwierdzić, iż wielokanałowość, czy-
li udostępnianie oferty w nowy, innowacyjny sposób, nie wydaje się eliminować 
dotychczasowych tradycyjnych form dystrybucji stacjonarnej. Raczej je uzupełnia 
w poszukiwaniu nowych wartości dla klienta. Działania te tworzą nowe wzorce za-
chowań zakupowych klienta oraz dostarczają nowych korzyści dla przedsiębiorstwa.

3. Preferowane wartości dla klienta wielokanałowego – wyniki badań

W celu identyfi kacji istotnych wartości dla klienta wielokanałowego przygoto-
wano i przeprowadzono sondaż diagnostyczny metodą ankiety bezpośredniej. Kwe-
stionariusz ankiety skierowano do klientów dokonujących zakupy w jednym z sie-
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ci sklepów wielkopowierzchniowych. Wybrano celowo miejsce o dużym skupisku 
klientów dokonujących zakupy. W badaniu wzięło udział 80 respondentów, którzy 
wyrazili chęć uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Dobór próby był celowy. Pyta-
nia w kwestionariuszu badawczym dotyczyły wykorzystywania przez respondentów 
wielokanałowości zakupów w ogóle, bez ograniczenia się do sieci handlowej, w któ-
rej przeprowadzono badanie1. 

65% badanych stanowiły kobiety, 35% mężczyźni. W badaniu wzięły udział 
osoby pełnoletnie. Najliczniejszą grupę stanowili respondenci w wieku 26–35 lat 
(41,25%) oraz w wieku 36–45 (23,74%), następnie w wieku 46–55 lat (15%). 
Natomiast osoby w wieku 18–25 lat oraz powyżej 56 lat stanowią po 10% ogółu 
badanych. Największa liczba respondentów to mieszkańcy dużych miast ( powyżej 
100 tys. mieszkańców – 75%), następnie małych od 20 do 100 tys. mieszkańców – 
16,25%), najmniejszą liczbę stanowili mieszkańcy wsi (8,75%). Ponad 83% respon-
dentów zadeklarowała, że korzysta z internetu codziennie.

Respondenci zadeklarowali, iż głównie dokonują zakupów w sposób tradycyjny 
(37,5% codziennie i 48,75% kilka razy w tygodniu). Zakupy internetowe dokonywa-
ne są najczęściej raz na parę miesięcy (43,7 % respondentów), natomiast raz w mie-
siącu zakupy internetowe dokonuje 35% badanych klientów, a kilka razy w miesiącu 
15% badanych (rys. 1).

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie głównych czynników determi-
nujących i różnicujących wybór kanału tradycyjnego i internetowego (rys. 2, 3). 
Jako główne czynniki determinujące wybór kanału sprzedaży tradycyjnej uznano 
przyzwyczajenie (26,92% odpowiedzi), wygodę (20,16%) i szybkość zakupu 
(17,64%). 

1 Wykorzystano wyniki badań uzyskane w trakcie realizacji pracy magisterskiej Sławomira Milo 
pt. Zakupowa podróż klienta – zachowania rynkowe klientów wielokanałowych napisanej pod kierun-
kiem prof. nadzw. dr. hab. Lecha Nieżurawskiego, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2016.
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Rysunek 1. Częstotliwość dokonywanych zakupów tradycyjnych i internetowych 
(% odpowiedzi)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Rysunek 2. Czynniki determinujące wybór kanału tradycyjnego (% odpowiedzi)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Natomiast główne czynniki determinujące wybór kanału internetowego zakupu 
zdaniem respondentów to: dostępność oferty przez cała dobę (22,87% odpowiedzi), 
oszczędność czasu (21,91%) oraz dostawa do domu (18,09%).

Rysunek 3. Czynniki determinujące wybór kanału internetowego (% odpowiedzi)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wśród najczęściej kupowanych produktów w kanale tradycyjnym respondenci 
wskazali żywność, usługi, chemię gospodarczą, multimedia i kosmetyki. Natomiast 
produktami najczęściej zakapowanymi przez internet zdaniem respondentów są: 
drobny sprzęt domowy, odzież, chemia gospodarcza, multimedia, kosmetyki (rys. 4). 
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Rysunek 4. Najczęściej kupowane produkty w kanale tradycyjnym i internetowym 
(% odpowiedzi)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Poproszono respondentów o wskazanie determinant wyboru danego serwisu 
internetowego. Respondenci wskazali, że istotną rolę przy wyborze serwisu inter-
netowego odgrywa cena (19,6% odpowiedzi), proponowane przez oferenta promo-
cje (17,6%), niskie koszty dostarczenia produktu (16,7%) oraz opinie o oferencie 
(11,8%) (rys. 5).
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Rysunek 5. Determinanty wyboru serwisu internetowego (% odpowiedzi)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Rysunek 6. Czynniki wpływające na wartości dla klienta w zakupach internetowych 
(% odpowiedzi)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Uzyskane wyniki z badania pozwoliły zidentyfi kować czynniki, które zda-
niem respondentów decydują o wartości dla klienta w zakupach internetowych 
(rys. 6). Głównie były to: atrakcyjna cena (24,7% odpowiedzi), niskie koszty do-
stawy (22,5%), krótki czas oczekiwania na dostawę (18,1%), zadowolenie z obsługi 
(13,1 %).

Podsumowanie 

W praktyce zarządzania powinno się stosować podejście, które buduje prze-
wagę konkurencyjną przedsiębiorstwa w oparciu o dostosowanie oferty do zmienia-
jących się wymagań klientów. Wzrost znaczenia sprzedaży wielokanałowej powo-
duje konieczność identyfi kacji wartości dla klienta wielokanałowego. Podejście do 
koncepcji kreowania wartości dla klienta wielokanałowego uwzględnia w ofercie 
dla klienta szerszy zestaw korzyści oraz oferuje korzyści kompleksowe. Stosowa-
nie sprzedaży wielokanałowej i obsługa klienta wielokanałowego stają się niezbęd-
ne do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, umożliwiających 
rozwój i tym samym dalsze efektywne działanie. Wielokanałowość sprzedaży, udo-
stępnianie oferty w nowy, innowacyjny sposób nie wydaje się eliminować dotych-
czasowych tradycyjnych form sprzedaży stacjonarnej. Będzie je raczej uzupełniać 
w poszukiwaniu korzyści dla klienta, przy okazji tworząc nowe wzorce zachowań 
zakupowych oraz dostarczając nowych korzyści oferentowi.

Zawarte w publikacji problemy nie wyczerpują problematyki identyfi kacji war-
tości dla klienta wielokanałowego i relacyjnych aspektów zachowań klienta wielo-
kanałowego, stanowią zatem przyczynek do szerszych badań i dyskusji naukowych 
podejmowanych w tym obszarze.

Literatura

Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE
Dobiegała-Korona, B., Doligalski, T. (2011). Zarządzanie wartością klienta w przedsię-

biorstwach w Polsce. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza SGH.
Drzazga, M. (2015). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego 

prowadzących sprzedaż wielokanałową. Studia i Prace WNEiZ, 39 (2), 89–98.



255LECH NIEŻURAWSKI, BOŻENA PAWŁOWSKA

WARTOŚĆ DLA KLIENTA WIELOKANAŁOWEGO CZYNNIKIEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 

Drzazga, M. (2012). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego 
z rynkiem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kin-Dittmann, I. (2005). Rozwój nowych form prowadzenia e-biznesu. W: L. Olszewski 
(red.), Rozwój teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wybrane aspekty 
(s. 163–178). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kohli, A.K., Jaworski, B.J. (1990). Market Orientation: the Construct, Research Proposition 
and Managerial Impications. Journal of Marketing, 54 (April), 1–18.

Kumar, V. (2010). Zarządzanie wartością klienta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lipowski, M. (2011). Zwyczaje dotyczące kupowania w Internecie. W: R. Mącik (red.), Wpływ 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów – studium 
empiryczne (s. 109–110). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Lipowski, M. (2013). Usability of Mobile Distribution Channel for Financial Services. Stu-
dia Ekonomiczne, 150, 170–179.

Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. Warszawa: 
PWE.

Merx, O. (2004). Multichannel Marketing Handbuch. Berlin: Springer Verlag.
Milo, S. (2016). Zakupowa podróż klienta – zachowania rynkowe klientów wielokanałowych. 

Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Lecha Nieżurawskiego. 
Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Naver, J., Slater, S. (1990). Effect of a Market Orientation on Business Profi tability. Journal 
of Marketing, 54, 20–35.

Neslin, S.A., Shankar, V. (2009) Key Issues in Multichannel Customer Management: Current 
Knowledge and Future Directions. Journal of Interactive Marketing, 23.

CUSTOMER VALUE MULTICHANNEL AS FACTOR OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Abstract 

The development of the company has a close relationship with well-thought-out, ef-
fective and realistic business strategy, which has been successfully put into practice. Cur-
rently, businesses in the “internet age” face the challenge of multichannel distribution and the 
customer. Especially valuable customer value became bigger opportunity to purchase often 
without traditional sales. It can be said that customers generally uses computers and mobile 
devices are no longer suffi cient experience in traditional stores, to an increasing extent prefer 
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shopping online. The aim of the article to identify customer value in the traditional and online 
contact with the enterprises. The direct survey method is used in the paper as well as com-
parative analysis method. The research was conducted among eighty respondents.

Translated by Bożena Pawłowska 

Keywords: customer value, multichannel distribution, development of the enterprise
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Wprowadzenie

Dzisiejszy dynamiczny rynek jest ogromnym wyzwaniem dla organizacji, któ-
re chcą być liderami. Orientacja na sukces to podstawowa koncepcja wpisywana 
w strategię fi rmy. Osiąganie celów wpisanych w strategię wiąże się z określeniem 
zadań i przypisaniem zasobów pozwalających na ich realizację. Każda z organizacji 
dysponuje bardzo specjalnymi, ale i ograniczonymi zasobami, ich połączenie zwięk-
sza szansę jej urzeczywistnienia. Sieć organizacji to najbardziej efektywne połą-
czenie zasobów, które intensyfi kuje potencjał. Odpowiednia, dobrze skonstruowana 
sieć stanowi integralną część łańcucha tworzenia wartości. Organizacje działające 
w sieci tworzą wielopodmiotową strukturę, która nie oznacza pozbawienia tożsa-
mości, utraty indywidualności czy odrębności przez poszczególne podmioty. Sieć 
zwiększa szanse na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, a klient dyktuje warunki 
współpracy. Podmioty będące uczestnikami sieci mogą zachować swój indywidual-
ny charakter, a wielopodmiotowość sieci oznacza jedynie większy wachlarz możli-
wości. Tworzenie sieci to możliwość efektywnego wprowadzania nowych wartości 
na rynek.

Organizacje często nie potrafi ą pozbyć się starych sposobów myślenia, a nawy-
ki oraz inercja powstrzymują zmiany. Główne działania mające podnieść efektyw-
ność skupiają się na zmianach w systemach motywacji i wynagrodzeń. Niektórzy 
stawiają na dopasowane programy szkoleniowe, jednak z czasem okazuje się, że ich 
oddziaływanie jest bardzo znikome. Bezmyślna „mechanizacja” w rozwiązywaniu 
problemów stanowi jedną z podstawowych tendencji ich działania. Unikanie trudno-
ści, poddawanie się lenistwu intelektualnemu jest bezpieczne i wygodne oraz zgodne 
z tendencją ludzkiego umysłu rozpoznaną przez Luchinsa już w 1942 roku. Szereg 
organizacji podejmuje wyzwanie zmian wewnętrznych – często lekka modyfi kacja 
już istniejących instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem pozwala sprostać wy-
zwaniom w ramach własnych zasobów (Nogalski, Niewiadomski, 2015, s. 253).

Odpowiednia struktura organizacji współpracujących interesariuszy może sta-
nowić nową strategię dla tworzenia wizji wartości, która jest kluczowym składni-
kiem sukcesu rynkowego. Dynamiczne kreowanie powiązań kompetencji indukuje 
nowe uwarunkowania ekonomiczne pracy takich zespołów. Ma to ogromny wpływ 
na umiejętności w zakresie budowania i wykorzystywania niezbędnych i unikato-
wych zdolności, np. relacyjnych, marketingowych, fi nansowych czy też sprzedażo-
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wych. Odpowiednia, dobrze skonstruowana sieć stanowi integralną część łańcucha 
tworzenia wartości. Decyzje o strukturze muszą zatem uwzględniać nie tylko moż-
liwości i wymagania interesariuszy, uwarunkowania rynku docelowego, ale także 
ich powiązania z innymi elementami systemu. Dobrze określony cel, odpowiednio 
określona strategia, dopasowana struktura sieci, wyraźnie określone zagrożenia to 
natura tworzenia, określona w czasie i od niego zależna, często trudna do uchwyce-
nia w danym momencie.

W celu zawężenia obszaru do rozważań w artykule przestawiono spojrzenie na 
sieć organizacyjną jako możliwość efektywnego wprowadzania na rynek nowych 
wartości w postaci produktów czy rozwiązań. Celem artykułu jest próba odpowiedzi 
na pytania: Jakie elementy sieci międzyorganizacyjnej sektora motoryzacji najlepiej 
wpływają na jego dynamikę i rozwój? Które z tych elementów można przetranspo-
nować do innych sektorów aby zdynamizować ich rozwój? 

1. Organizacje sieciowe

1.1. Przykładowe inspiracje tworzenia organizacji sieciowych

Czasy współczesne oraz doświadczenia ostatnich lat szczególnie mocno uświa-
damiają, iż dotychczasowe sposoby prowadzenia biznesu i sposób komunikowania 
się z rynkiem wymagają coraz większego wysiłku, przemyśleń oraz kreatywności. 
„Rutyna dawniej była tylko niemodna, dzisiaj jest śmiertelną chorobą, która wyma-
ga głębokiej terapii genowej” (Płoszajski, 2007). Duże znaczenie ma ograniczanie 
nakładów inwestycyjnych. Utworzenie kolejnego etatu to wzrost kosztów stałych: 
pensji (związane z nią dodatkowe obciążenia), nakładów na szkolenia pracownicze, 
rozwój oraz ciągłą motywację pracowników. Dążenie do zwiększenia poczucia bez-
pieczeństwa wzmacnia stosowanie konwencjonalnych pomysłów i rozwiązań. Czę-
sto stanowi to jedno z głównych ograniczeń rozwoju. Uświadomienie ograniczeń 
może zdynamizować proces poszukiwania rozwiązania. Wszelkie działania wspie-
rające rozwój wymagają dokładnego przeanalizowania i muszą być spójne, aby były 
skuteczne. Strategia nadaje bowiem wewnętrzną spójność i kierunek działaniom 
oraz decyzjom jednostki lub organizacji (Grant, 2011, s. 15). Przedsiębiorstwo i jego 
zasoby niematerialne w postaci kompetencji, wiedzy, możliwości, siatki kontaktów 
i relacji to olbrzymi potencjał do wykorzystania. Znaczenia nabiera odpowiednie 
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dysponowanie nim, ponieważ możemy zaobserwować nadmiar lub – wręcz przeciw-
nie – niedobór niektórych zasobów, a tylko szczegółowa analiza pozwoli wskazać, 
jak je wykorzystać, by zwiększyć efektywność. „Potencjał organizacji, jej zasoby 
i kompetencje można postrzegać jako nieograniczone, jeśli uwzględni się coraz 
większą łatwość ich pozyskiwania dzięki współpracy z innymi podmiotami” (Ko-
zarkiewicz, 2014).

1.2. Wybrane klasyfi kacje organizacji sieciowych (ograniczone do potrzeb artykułu)

Najważniejszym zadaniem organizacji sieciowych jest uzyskanie synergii po-
przez wykorzystanie udostępnionych zasobów i współpracę. Aby współpraca cha-
rakteryzowała się maksymalną efektywnością, należy zwrócić szczególną uwagę na 
zracjonalizowanie działań operacyjnych dla potrzeb sieci (Lachiewicz, Zakrzewska-
-Bielawska, 2012). Istotne jest wskazanie czynników mających wpływ na podjęcie 
współpracy. Wśród nich Jasiński (2012) wskazuje na cztery:

 – globalizację rynków zbytu,
 – globalizację technologiczną,
 – konieczność maksymalizacji skali i zakresu produkcji,
 – wzrastające niepokoje gospodarcze.

Współpraca ,,dnia dzisiejszego” jest znacznie ułatwiona poprzez uproszczoną, 
globalną komunikację. Dostęp do zewnętrznych zasobów warunkuje legalizacja ich 
wykorzystani,a a efektem jest tworzenie nowych struktur lub relacji odpowiednich 
dla realizacji celów wspólnych.

Dla potrzeb artykułu przyjęto jedną z klasyfi kacji sieci międzyorganizacyj-
nych, która uwzględnia formę współpracy:

 – sieci wewnątrzorganizacyjne,
 – łańcuchy wartości,
 – sieci kooperacyjne,
 – sieci outsourcingowe,
 – grupy zakupowe,
 – stowarzyszenia handlowe,
 – sieci franczyzowe (franchisingowe),
 – sieci agencyjne,
 – klastry,
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 – alianse strategiczne,
 – ekosystemy biznesowe,
 – holdingi,
 – sieci partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wymienione formy współpracy wymagają innego sformalizowania, określają 
je inne wymagania prawne, uczestniczy w nich inna liczba podmiotów oraz określa 
inny zakres relacji. Podstawą tworzenia relacji kooperacyjnych są uwarunkowania 
związane ze specjalizacją przedsiębiorstw oraz braki zasobów – zarówno material-
nych, jak i kompetencji (Kozarkiewicz, 2014).

Wybór właściwej formy współpracy determinuje efektywność wykorzystania 
zasobów. Zwiększanie aktywności i pomysłowości wiąże się z intensywniejszym 
wykorzystaniem dostępnych aktywów. Know-how pracowników, skumulowana wie-
dza czy też powiązania międzyorganizacyjne to jedne z klasycznych aktywów, na-
zywane najczęściej strategicznymi (strategic assets) w teorii zasobów (Obłój, 2014, 
s. 91). Istotnym elementem są także umiejętności – im większe, tym aktywniej i inte-
ligentniej można akumulować i eksploatować wszystkie aktywa fi rmy (Obłój, 2014, 
s. 92). Należy jednak podkreślić, iż samo posiadanie zasobów nie jest uznawane za 
wystarczające do osiągania celów organizacji, istotne znaczenie ma sposób ich wy-
korzystania (Czakon, 2015, s. 91).

2. Współpraca sieci – model analizy w procesie podejmowania decyzji

Podejmując decyzję dotyczącą wprowadzenia nowej wartości (produkt, usługa) 
na rynek, decydujemy się podjąć ryzyko. Zasadniczo jest to decyzja, którą się po-
dejmuje w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa (Urbanowska-Sojkin, 2015, s. 304).

Orientacja na ryzyko w zarządzaniu strategicznym, w szczególności w procesie 
podejmowania decyzji, jest warunkiem koniecznym ich dostosowywania do zmien-
nych warunków, w których przedsiębiorstwa działają (Urbanowska-Sojkin, 2015, 
s. 317). Także współpracę należy rozpatrywać jako ryzyko, chociażby z tego wzglę-
du, iż nie zawsze mamy taki wpływ na uczestnika sieci, jaki byśmy sobie życzyli. Nie 
zawsze też sposób zarządzania, struktura czy wartości można bez ryzyka niekorzyst-
nych zmian bezpośrednio przełożyć na innego członka sieci. Dlatego tak ważne jest, 
aby współpracę traktować jak inwestycję, gdyż w takim wypadku możemy badać 
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jej efektywność, która jest konieczna w przypadku współpracy w sieci (Woźniak-
-Sobczak, 2012, s. 294).

Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony model podejmowania decyzji 
o tworzeniu sieci. Pierwowzorem dla tego modelu był model zaproponowany przez 
B. Nogalskiego i P. Niewiadomskiego, który rozpatrywał dylemat – „Wytworzyć 
czy kupić”. W przedstawionym modelu proces został podzielony na dwa zasadnicze 
etapy – określenie potrzeby wartości oraz kalkulacji i oceny dotyczącej wprowadze-
nia tej wartości na rynek. Model nie obejmuje etapu decyzji o kształcie, uczestnikach 
i sposobie lokowania sieci na rynku. Należy zaznaczyć, iż jest to jeden z możliwych 
modeli prezentujący możliwość powołania do „życia” sieci przedsiębiorstw.

Korzyści płynące ze współpracy, rozwoju, inwestycja, ryzyko – wszystkie te 
elementy wpływają na podjęcie decyzji: wejść czy nie wejść do sieci. Zrozumienie 
motywacji uczestników sieci, sposobu ich wejścia oraz odmowy wejścia, a także 
późniejszych zachowań w sieciowym modelu biznesu stanowi lukę, której wypeł-
nienie stanowiłoby praktyczny poradnik dla tworzących sieci (Czakon, 2015, s. 95).

Współpraca międzyorganizacyjna jest procesem składającym się z trzech faz: 
warunków początkowych, zachodzących procesów oraz wyników współpracy. 
Jedną z bardzo ważnych korzyści wynikających ze współpracy organizacyjnej jest 
proces wymiany wiedzy, uczenia się, co ma bezpośrednie przełożenie na tworzenie 
nowych wartości oraz wzrost innowacyjności w fi rmie. Poszerzanie zasobów w fi r-
mie pozwala na tworzenie kolejnych przedsięwzięć. 

3. Rynek motoryzacyjny – przykład rozwoju współpracy 

Sektory Hi-Tech, w tym IT, telekomunikacja, media cechuje obecnie najszybszy 
rozwój, można wręcz pokusić się o twierdzenie, że kreuje on zmiany w innych sek-
torach. Bardzo ważnym sektorem jest także motoryzacja. Właśnie ten sektor ma naj-
bogatszy wkład w naukach o zarządzaniu i organizacji, co zapoczątkował Henry Ford 
ponad 100 lat temu tworząc organizację zdolną do wytworzenia pojazdu w jednym 
miejscu na jednej linii produkcyjnej. Obecnie widoczne jest jednak, iż efekt skali oraz 
specjalizacja pozwala na osiągnięcie znacznie lepszych rezultatów. Linie montażowe 
składają samochody różnych marek (Fabryka w Tychach – Ford, Fiat, Alfa Romeo), 
Citroen produkowany jest na liniach montażowych Mitsubishi. Efekt skali w tym 
wypadku dotyczy wykorzystania tych samych, coraz tańszych podzespołów. Firmy 
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Rysunek 1. Model podejmowania decyzji o tworzeniu sieci

Wstępna ocena możliwości implementacyjnych

Źródło: opracowanie na podstawie Nogalski, Niewiadomski (2015) – 
„Wytworzyć czy kupić” – model decyzji implementacyjnych.
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nawiązują ze sobą współpracę, aby zaoszczędzić i przyśpieszyć pracę nad nowymi 
rozwiązaniami. Książkowym przykładem mistrzowskiego wykorzystania wspólnych 
podzespołów w ramach jednego koncernu jest Grupa Volkswagena z jej jedenasto-
ma markami: począwszy od ciężarowych Scanii i MANa, poprzez popularne Se-
ata i Skodę, aż po luksusowego Lamborghini, Bentleya i Bugatti. Najważniejszym 
rozwiązaniem technicznym, jakie Niemcy stworzyli, jest modułowa platforma MQB, 
na bazie której docelowo ma być wytwarzanych nawet 60 różnych modeli: od po-
pularnego Golfa aż po SUVy i auto klasy średniej, czyli Passata. VW we wszyst-
kich swoich modelach stosuje też te same silniki, skrzynie biegów, podobne systemy 
multimedialne. Nawet w ekskluzywnych modelach Lamborghini lub Bentleya można 
doszukać się detali pochodzących z aut o wiele bardziej popularnych. Jako uzupeł-
nienie można przytoczyć współpracę Renault–Nissan, pod których pieczą znajdują 
się też marki Dacia i Infi niti. Współdziałanie polega na wykorzystywaniu silników, 
platform, a nawet projektowaniu i produkcji samochodów. Dla zmniejszenia kosz-
tów i wymiany doświadczeń współpracują też BMW i Toyota. BMW chce korzystać 
z rozwiązań dotyczących napędów hybrydowych i elektrycznych, a także ogniw pali-
wowych zasilanych wodorem. Toyota zamierza zaś pozyskać nowoczesne diesle dla 
popularnych aut. Japończycy przyznają, że BMW ma o wiele lepsze silniki na olej 
napędowy, choć wcześniej twierdzili, że ich konstrukcje są najlepsze (UWM, 2013).

4. Wnioski

Sektor motoryzacji uległ znacznym przemianom. Przedsiębiorcy w ramach 
własnej organizacji tworzyli sieć, rozbudowując własne struktury. Postęp wymagał 
coraz głębszej specjalizacji, a niezbędne zasoby stawały się zbyt małe. Efektywność 
wymagała zmian, a specjalizacja – rozbudowy zasobów. Obniżenie kosztów pocią-
gnęło za sobą efekt skali. Obecnie widać, że kolejnym krokiem jest współpraca. 
Współpraca staje się coraz ściślejsza, aktywność uczestników, ich relacje w sieci 
(oraz poza nią) dynamizują ich pozycję w sieci oraz w sektorze. Zmienia się kon-
kurencyjność uczestników sieci, co z kolei wzmacnia konkurencyjność całej sieci 
w sektorze. Kooperacja z konkurentami (koopetycja), korzystanie z ich zasobów 
i osiągnięć nie powoduje zaniku tożsamości, ale ją wzmacnia.



265MONIKA PEC, WIESŁAW TERESZKO

WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA NIEZALEŻNYCH PODMIOTÓW W SIECI – ROZWIĄZANIE DLA SPRZEDAŻY XXI WIEKU

Podsumowanie 

Potrzeba rozwoju, wynikająca bezpośrednio z dynamiki dzisiejszego rynku, 
oraz ograniczone zasoby wynikające z uwarunkowań organizacyjnych, prawnych 
czy też sytuacyjnych predestynują współpracę z organizacjami stanowiącymi uzu-
pełnienie naszych zasobów. Struktura takiej współpracy to proces złożony, wymaga-
jący ciągłego nadzoru, wynikającego z relacji między organizacjami charakteryzu-
jących się różną kulturą organizacyjną i specyfi ką działania. Zharmonizowanie tych 
działań to wieloetapowy proces realizowany poprzez równoległe zadania. Zaistnie-
nie afi rmatywnych uwarunkowań inicjuje kolejne działania, które z kolei stymulują 
warunki właściwe do zaistnienia jeszcze szerszej współpracy. Współpracę między-
organizacyjną warunkuje kontakt z innymi jej uczestnikami, ich kulturą, determi-
nuje korzystanie ze wspólnych zasobów; nosi ona znamiona interdyscyplinarnych 
działań, których zwieńczeniem jest rozwój i rozszerzenie sieci relacji. Mechanizm 
zharmonizowania aktywności implikuje charakterystyczną strukturę organizacyjną 
dla tych uwarunkowań. Duży wpływ na jej ostateczny wygląd mają struktury orga-
nizacji wchodzących w skład sieci, które dostosowują część swoich struktur i proce-
sów do aktualnych warunków i potrzeb. Odpowiednio postawione zadania uwzględ-
niające zasoby, specyfi kę, kulturę organizacyjną każdego członka sieci sprawią, iż 
postrzeganie celu oraz efektywność działań będzie bardzo wysoka. Koopetycja to 
dobry kierunek działania w przemyśle motoryzacyjnym. Konkurenci, współpracując 
ze sobą, budują swoją pozycję nie tracąc tożsamości. Z pewnością jest to rozwiąza-
nie, które można przenieść na inne sektory, oczywiście uwzględniając ich specyfi kę 
oraz pozycję uczestników w sieci, a sieci w sektorze.
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ORGANIZATIONAL COOPERATION OF INDEPENDENT ENTITIES IN THE NETWORK – 
A SOLUTION FOR THE SALE OF THE XXI CENTURY

Abstract

Today’s dynamic market is a great challenge for organizations which pursue market 
leader position. Drive towards success is the most basic concept written into any company’s 
strategy. Achieving the goals, which are put in the strategy of the company, is associated with 
defi ning tasks and assigning resources, which then allow their completion. Every organiza-
tion has special, limited resources at their disposal, and when combined, increase the chances 
of realising the strategy. A network of organizations is the most effective combination which 
increases the company’s potential. The appropriate, well-constructed chain makes an inte-
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gral part of the value creation network. The network organization comprises a multi-entity 
structure, which doesn’t mean any identity or individuality loss or even deprivation of the 
severability. A network boosts the chances of getting competitive advantage in a world where 
cooperation terms are dictated by the client. Entities, which are active network participants, 
are allowed to retain their unique character and networks multi-structuring only increases 
their range of opportunities. Creating networks poses a possibility of effectively introducing 
new values to the market. 

Keywords:, networks, partnerships, interorganizational management
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STRESZCZENIE

Proces kształtowania się satysfakcji pracowników wskazuje zarówno na rolę, jaką 
w tym procesie odgrywa organizacja i jej środowisko pracy. Jednocześnie ważne są również 
czynniki tkwiące w jednostce, różnicujące poziom odczuwanej satysfakcji. Opracowanie ma 
na celu ukazanie satysfakcji pracowników oraz identyfi kację czynników kształtujących sa-
tysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej. 
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Wprowadzenie

We współczesnych organizacjach istotne jest stworzenie takich warunków pracy, 
by przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. Również znaczące jest to, że 
każda organizacja, niezależnie od charakteru i specjalizacji swojej działalności, musi 
być przyjazna ludziom. Ponadto utrzymanie dobrej atmosfery w organizacji jest bar-
dzo ważne z uwagi na fakt, że to właśnie w organizacji pracownik spędza znaczną 
część swojego życia. Z kolei satysfakcja z pracy pracownika jest wynikiem zgodności 
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między jego potrzebami a sposobem zaspokajania ich przez pracodawcę. Jeżeli orga-
nizacja we właściwy sposób zaspokaja potrzeby pracownika, wówczas jego satysfak-
cja z pracy wzrasta. Uzyskanie takiego stanu, jak i utrzymanie go, przekłada się na 
efektywniejsze działania pracownika, motywację do wykonywanej pracy, jak również 
znajduje odzwierciedlenie w świadczonych przez organizację usługach.

Celem opracowania jest określenie znaczenia satysfakcji oraz czynników 
kształtujących satysfakcję pracownika w ujęciu teoretycznym. Cześć empiryczna 
opracowania przedstawia wyniki badań własnych, których celem była ocena czyn-
ników kształtujących satysfakcję pracy w podziale na czynniki organizacyjne, spo-
łeczne i osobiste. W części empirycznej poszukiwano odpowiedzi na pytanie, co 
decyduje o satysfakcji pracowników badanej grupy dyspozycyjnej i jakie czynniki 
kształtują jej satysfakcję z pracy.

1. Pojęcie i znaczenie satysfakcji z pracy

Dla współczesnych organizacji problem satysfakcji z pracy staje się zarówno 
celem, jak i miernikiem efektywności organizacyjnej. Najczęściej zamiennie z po-
jęciem „satysfakcja” używa się terminu „zadowolenie”. Zadowolenie pracowników 
jest wskaźnikiem efektywności zarządzania, opisywanym głównie w kontekście ich 
motywowania.

Jak zauważa S. Borkowska, satysfakcja i niezadowolenie wiążą się z tym, „co” 
motywuje pracownika oraz „jak” go motywuje. Pojęcia te mają różne wymiary, po-
nieważ mogą być: wyrazem zaspokojenia potrzeby, następstwem porównania osią-
gniętego efektu do zachowania (stanowią końcowy etap i rezultat motywowania), 
czynnikiem kontrolującym i korygującym zachowanie człowieka (aby osiągnąć 
w przyszłości lepszy efekt, nagrodę i większą satysfakcję), przyczyną i siłą sprawczą 
zachowania (np. niezadowolenie z pracy może skłonić pracownika do jej zmiany). 
W tym przypadku niezadowolenie pełni funkcję reduktora gotowości do działania 
w danym miejscu pracy (Borkowska, 2008, s. 317–353).

Satysfakcja jest kategorią w znacznej mierze subiektywną, zależną od indywi-
dualnej percepcji podmiotu. Ujęcie subiektywne implikuje konieczność włączenia do 
rozważań psychologii. Indywidualne oczekiwania i systemy wartości sprawiają, że 
nie można uniwersalnie, jednolicie dla wszystkich zaprojektować działań mających na 
celu podniesienie natężenia pozytywnych odczuć (Fiech, Mudyń, 2011, s. 147–161).
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Satysfakcja z pracy rozumiana jest też jako „przyjemny lub pozytywny stan 
emocjonalny, wynikający z oceny własnej pracy lub doświadczeń związanych z pra-
cą” (Makin, Cooper, Cox, 2000, s. 82). V.H. Vroom (1964) defi niuje satysfakcję 
jako pozytywną postawę wobec pracy. Natomiast E.A. Locke określa satysfakcję 
z pracy jako rezultat postrzegania własnej pracy jako takiej, która umożliwia osią-
gnięcie ważnych wartości, pod warunkiem, że te wartości są zgodne z potrzebami 
człowieka lub pomagają w ich realizacji (Locke, 1976, s. 1319). Sklei K.N. Wexley 
i G.A. Youkl satysfakcję z pracy defi niują jako zespół odczuć i nastawień zatrudnio-
nego wobec pracy (Wexlej, Youkl, 1984).

Analizując powyższe defi nicje warto wskazać, że satysfakcja z pracy jest tym, 
co pracownik postrzega w pracy jako wartościowe, w sposób bezpośredni wynika-
jące z jego wewnętrznych potrzeb, zaś osiąganie rezultatów cenionych przez pra-
cownika tożsame jest z jego satysfakcją, zakładając, że satysfakcja z pracy jest ele-
mentem postawy. W tym ujęciu satysfakcja rozumiana jest jako względnie trwałe 
nastawienie jednostki względem kogoś lub czegoś, podmiotu, przedmiotu czy idei. 
Takie nastawienie obejmuje trzy komponenty: poznawczy, afektywny i behawioral-
ny, które nawzajem oddziałują na siebie, zaś u pracownika dochodzi do ukształto-
wania szeregu postaw cząstkowych, które ostatecznie decydują o jego zachowaniu 
(Lindzey, Aronson, 1985, s. 233).

Istotne znaczenie satysfakcji wyraża się również w tym, że pozwala przewi-
dywać, a także ma wpływ na postawy wobec pracy, zawodu i organizacji, będąc 
ważnym składnikiem potencjału kompetencyjnego pracowników. Satysfakcję na-
leży badać w ujęciu różnych składników środowiska pracy (tj. treść pracy, płaca, 
relacje z pracownikami), co pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu zadowolenia 
z pracy. Badanie satysfakcji z różnych składników pracy pozwala na: oszacowanie 
związków pomiędzy satysfakcją z różnych składników, określenie profi lu satysfak-
cji z różnych składników pracy, oszacowanie związków pomiędzy satysfakcją ze 
składników a ogólnym zadowoleniem z pracy, określenie wagi różnych składników 
dla pracowników oraz badanie uwarunkowań ze składników pracy.

2. Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracowników

Znając już znaczenie satysfakcji, można przejść do analizy czynników wpły-
wających na satysfakcję z pracy. Czynniki satysfakcji można podzielić na trzy gru-
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py: organizacyjne, społeczne i osobiste (Gros, 2012, s. 115–116). Pierwsza grupa 
czynników jest bezpośrednio związana z pracą. Można do nich zaliczyć: rodzaj wy-
konywanych przez pracownika zadań (np. ich stopień trudności), płacę (powinna być 
adekwatna do obowiązków pracownika, jego zaangażowania), perspektywy awansu, 
bezpieczeństwo pracy, politykę funkcjonowania organizacji (dbanie o pracowników 
i ich potrzeby) oraz politykę rozwoju organizacji. Drugą grupę stanowią czynniki 
społeczne. Jest to grupa determinantów, która odnosi się do: klimatu organizacyj-
nego (organizacja powinna stworzyć dobry klimat pracy), wzajemnego szacunku 
(brak krytyki, słuchanie siebie nawzajem, szanowanie swoich poglądów), układów 
z przełożonymi i współpracownikami (powinna panować chęć do niesienia pomocy, 
wzajemna życzliwość), relacji z klientami. Ostatnią grupą są czynniki osobiste. Są 
to cechy indywidualne pracowników, na które organizacja nie ma wpływu, takie jak: 
wiek, płeć, rasa, inteligencja, wykorzystywanie w pracy swych umiejętności oraz 
doświadczeń zawodowych (Schultz, Schultz, 2008, s. 300). Prezentowane czynniki 
mają istotne znaczenie podczas dokonywania oceny sytuacji pracy, a w odniesie-
niu do otoczenia kształtują hierarchie, jak i wyostrzenie indywidualnych potrzeb 
człowieka.

D. Lewicka, analizując wyniki badań, wskazała na trzy grupy czynników, które 
w różnym stopniu wpływają na satysfakcję pracowników. Pierwsza grupa to „pro-
cedury motywowania, relacje przełożony–podwładny, dzielenie się wiedzą w orga-
nizacji”, druga grupa – „polityka szkolenia i rozwoju, ocena pracowników, poczucie 
podmiotowości i jakość komunikowania się w organizacji”, a trzecia grupa to „efek-
tywność procedur rekrutacji i selekcji, czytelność zakresu obowiązków, zarządza-
nie różnorodnością i przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwiązywanie konfl iktów” 
(Lewicka, 2010, s. 65). Z satysfakcją z pracy silnie wiąże się zaangażowanie w pra-
cę, tj. psychologiczna identyfi kacja z pracą, oraz zaangażowanie organizacyjne, 
tj. psychologiczna identyfi kacja z organizacją lub przywiązanie do niej (Schultz, 
Schultz, 2008, s. 315–316). Pozostaje więc pytanie, jak przebiega proces kształtowa-
nia się satysfakcji pracowników z pracy oraz jak i które z wymienionych czynników 
nabierają dla nich szczególnego znaczenia.
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3. Metodyka badań własnych

Badanie przeprowadzono wśród funkcjonariuszy wybranej grupy dyspozycyj-
nej, jaką była policja. Specyfi ka zawodowa grup dyspozycyjnych sprawia, iż szcze-
gólnie cenne wydają się badania empiryczne z udziałem pracowników tych grup, 
którzy swoją przyszłość zawodową związali z realizacją swoistej misji społecznej. 
Wymaga ona od nich stałej gotowości do działania, ale również często życia w trud-
nych warunkach oraz podlegania rozkazom, pełnienia służby i wreszcie – „dyspozy-
cyjności” (Maciejewski, 2006, s. 11).

Jednym z konstruktów projektu badawczego było przewiązanie organizacyjne 
oraz satysfakcja z pracy funkcjonariuszy badanych grup dyspozycyjnych. Przepro-
wadzone badania miały na celu ocenę poziomu występowania czynników kształtu-
jących satysfakcję z pracy funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych. Chcąc poznać opi-
nie funkcjonariuszy, wykorzystano kwestionariusz ankiety, który został skierowany 
do pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej mającej siedzibę na terenie woje-
wództw małopolskiego i śląskiego. Kwestionariusz ankiety został skonstruowany 
w oparciu o pięciostopniową skalę Likerta, co umożliwiło zobrazowanie stopnia ak-
ceptacji danego zjawiska. Badanie zrealizowano w roku 2015. Zastosowano dobór 
celowo-losowy, biorąc pod uwagę płeć, wiek, staż w służbie oraz rodzaj stanowiska.

4. Charakterystyka badanej zbiorowości

Badanie przeprowadzono wśród 269 funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych 
komend powiatowych i miejskich garnizonu małopolskiego oraz śląskiego, co sta-
nowi 3% ogółu tych grup. Natomiast z uwagi na nieprawidłowe lub niepełne uzu-
pełnienie formularzy ankiety, analizie poddano 247 ankiet, przyjętych jako 100% 
próby badawczej. Prezentowane wyniki nie mogą być oczywiście traktowane jako 
reprezentatywne dla ogółu wybranej grupy dyspozycyjnej w tych województwach. 
Stanowią jednak interesujący materiał empiryczny do przeanalizowania pod kątem 
satysfakcji z pracy. Wybór badanej grupy dyspozycyjnej podyktowany był szerokim 
wachlarzem różnorodnych cech, jakimi charakteryzuje się grupa, co pozwala najle-
piej zobrazować zróżnicowanie zadań oraz pionów organizacyjnych.

W badaniu wzięło udział 78% mężczyzn i 22% kobiet. Najliczniejszą grupą 
byli funkcjonariusze w służbie stałej – 89%, natomiast pozostałe 11% stanowili 
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funkcjonariusze w służbie przygotowawczej (do 3 lat służby). Biorąc pod uwagę 
rodzaj jednostki, w której ankietowani funkcjonariusze pełnili służbę, zauważa się, 
że zdecydowana większość realizuje zadania w komendach powiatowych (34%) 
i komendach miejskich (29%). Nieco mniej funkcjonariuszy (20%) realizuje zada-
nia w komisariatach w Komendzie Wojewódzkiej (17%). Badani funkcjonariusze 
najczęściej reprezentowali Wydział Prewencji (35%) i Dochodzeniowo-Śledczy 
(33%), następnie 26% próby badawczej stanowili funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego. Tylko 6% badanych stanowili funkcjonariusze z Wydziału Operacyjno-
-Rozpoznawczego, natomiast w grupie badawczej nie występowali funkcjonariu-
sze zajmujący się obszarem logistyki. Funkcjonariusze biorący udział w badaniu 
w większości posiadali wykształcenie wyższe magisterskie (63%) i średnie (24%), 
pozostała próba badawcza (13%) – wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim. 
W badanej próbie najliczniejszą grupę stanowili funkcjonariusze na stanowiskach 
referentów (34%) i asystentów (23%), natomiast inne stanowiska reprezentowane 
były przez 19% badanych. Najmniejszy odsetek stanowili funkcjonariusze pełniący 
funkcje kierownicze (14%) i zajmujący stanowiska ekspertów (10%). Biorąc pod 
uwagę staż służby i wielkość jednostki, można stwierdzić, że w badanej grupie naj-
liczniej występowali funkcjonariusze ze stażem służby w przedziale od 4 do 8 lat 
(29%) i od 9 do13 lat (22%), którzy pełnili służbę w jednostkach od 81–250 zatrud-
nionych (46%). Najmniejszą grupę stanowili funkcjonariusze ze stażem służby do 
3 lat (11%) i powyżej 19 lat służby (8%) oraz realizujący zadania w jednostkach 
poniżej 20 i powyżej 500 zatrudnionych. Ponadto zdecydowana większość ankieto-
wanych realizuje zadania o charakterze zespołowym (73%).

5. Rezultaty badań własnych

Jednym z istotnych czynników satysfakcji pracowników jest grupa czynników 
organizacyjnych, do której należą: polityka organizacji, zasady jej funkcjonowania 
oraz obowiązujące procedury. Do tej grupy należy również zaliczyć: stosunek pra-
codawcy do zatrudnionego, rodzaj wykonywanych przez pracownika obowiązków, 
poziom ich trudności oraz stopień dopasowania do stanowiska w odniesieniu do 
wynagrodzenia. Równie ważnym czynnikiem jest perspektywa awansu i rozwoju 
pracowników. W tabeli 1 zaprezentowano wyniki badań dotyczące odczuwanego 
poziomu satysfakcji z pracy w ujęciu czynników organizacyjnych.
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Tabela 1. Czynniki organizacyjne kształtujące satysfakcję z pracy badanej grupy

Twierdzenie

% odpowiedzi (N – liczba odpowiedzi)

zdecydowanie 
zgadzam się

raczej 
zgadzam 

się

ani się 
zgadzam, 
ani się nie 
zgadzam

raczej nie 
zgadzam 

się

zdecydowanie 
nie zgadzam się

Ogólnie mogę stwierdzić, 
że jestem zadowolony/a 
z mojej pracy

27 (67) 38 (93) 10 (25) 16,5 (41) 8,5 (21)

Moja jednostka oferuje mi 
dobre warunki zatrudnienia 25 (61) 34,5 (85) 7 (18) 20,5 (51) 13 (32)

W mojej organizacji bardzo 
dużą wagę przywiązuje się 
do rozwoju pracowników

28 (68) 37 (91) 11 (28) 13 (32) 11 (28)

W mojej pracy wybiera się 
kandydatów do awansu, 
a następnie starannie przy-
gotowuje do objęcia wyż-
szych stanowisk

25,5 (63) 27,5 (68) 16 (40) 17,5 (43) 13,5 (33)

Obowiązujące procedu-
ry są znane wszystkim 
funkcjonariuszom

17 (42) 25,5 (63) 23 (56) 19 (47) 15,5 (39)

Źródło: opracowanie własne (N = 247).

Okazuje się, że większość badanych funkcjonariuszy jest zadowolona z wyko-
nywanej pracy (65%), co oznacza, że osoby te czują się spełnione zawodowo, robią 
to, co lubią i w czym czują się dobrze. Praca w grupach dyspozycyjnych jest dla 
nich przyjemnością, daje szanse na odnoszenie sukcesów, prowadzi do awansów. 
Najczęściej osoby spełniające się zawodowo są odważniejsze, pewne swoich racji 
i przekonań, a także często upominają się o dodatkowe „bonusy”, nie czekając, aż 
zasługi ich zostaną zauważone przez przełożonego. Z chwilą odniesionego sukcesu 
czują się spełnione i odczuwają zadowolenie. Jednakże należy pamiętać, że zadowo-
lenie może być chwilowe, satysfakcja zaś odczuwana jest zazwyczaj po długotrwa-
łym okresie zadowolenia, stąd istotne jest, aby osoby zarządzające dbały zarówno 
o podnoszenie satysfakcji z pracy u pracowników, jak również o to, by utrzymać taki 
stan na zadowalającym poziomie. Jedynie 25% respondentów nie odczuwa satysfak-
cji z wykonywanej pracy, do grupy tej zaliczają się osoby, które nie chcą rozwijać 
się zawodowo, jak i pracować na dobry wizerunek badanych grup dyspozycyjnych. 
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Z kolei 59,5% uznało, że jednostka, w której pełnią służbę, oferuje im dobre warunki 
zatrudnienia (w tym kwestia wynagrodzenia, perspektywa awansu i rozwoju). Jed-
nak 33,5% badanych jest przekonana, że warunki, które oferuje jednostka, nie są dla 
nich zadowalające; taka ocena sytuacji świadczy o braku zaangażowania w wykony-
waną pracę, jak również o braku identyfi kacji z organizacją.

Bardzo duże znaczenie dla rozwoju organizacji ma środowisko pracy, na które 
mają wpływ czynniki społeczne. Obejmują one: kulturę organizacji, relacje z przeło-
żonymi, z pracownikami oraz relacje z przełożonymi. Dobry klimat w miejscu pracy, 
wzajemny szacunek i przyjazna atmosfera sprzyjają efektywności pracy. W tabeli 2 
zaprezentowano opinie pracowników na temat relacji pracowniczych badanej grupy 
dyspozycyjnej.

Tabela 2. Czynniki kształtujące satysfakcję z pracy badanej zbiorowości

Twierdzenie

% odpowiedzi (N – liczba odpowiedzi)

zdecydowanie 
zgadzam się

raczej 
zgadzam 

się

ani się 
zgadzam, 
ani się nie 
zgadzam

raczej nie 
zgadzam 

się

zdecydowanie 
nie zgadzam się

Moi koledzy są dobrymi 
fachowcami 21 (52) 30 (73) 20 (49) 19 (47) 10 (26)

Jestem pewien/a, że otrzymał-
bym/otrzymałabym pomoc od 
moich kolegów z pracy, gdy-
bym tego potrzebował/a

22,5 (56) 29,5 (73) 12,5 (31) 19,5 (48) 16 (39)

Współpracownicy chętnie 
dzielą się ze mną pomysłami 
i informacjami

22 (54) 29 (72) 26,5 (66) 11,5 (28) 11 (27)

Moi współpracownicy dotrzy-
mują zobowiązań odnośnie 
do terminu ukończenia swojej 
części pracy i jej jakości

28,5 (71) 38 (94) 17 (42) 4,5 (11) 12 (29)

Jestem przekonany/a o uczciwo-
ści moich współpracowników 20,5 (51) 31 (76) 21,5 (53) 13 (32) 14 (35)

Jestem przekonany/a, że w mo-
jej organizacji szanuje się ludzi 34 (85) 33 (81) 9 (22) 8 (20) 16 (39)

Źródło: opracowanie własne (N = 247).

Analizując relacje funkcjonariuszy z ich współpracownikami, ponad połowa 
badanych ocenia je pozytywnie. Funkcjonariusze uważają, że ich koledzy dotrzy-
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mują zobowiązań odnośnie do terminu ukończenia pracy i jej jakości (66,5%) i że 
raczej można liczyć na ich pomoc (52%). Jedynie 51,5% respondentów jest przeko-
nanych o uczciwości swoich współpracowników, a 51% policjantów uważa swoich 
kolegów za dobrych fachowców. Zadawalający jest fakt, że 67% badanych uważa, 
że w ich organizacji szanuje się ludzi. Osobista postawa pracowników ma najwięk-
szy wpływ na satysfakcję z pracy, co przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Czynniki osobiste wpływające na satysfakcję z pracy 

 
Twierdzenie

% odpowiedzi (N – liczba odpowiedzi)

zdecydowanie 
zgadzam się

raczej 
zgadzam 

się

ani się 
zgadzam, 
ani się nie 
zgadzam

raczej nie 
zgadzam 

się

zdecydowanie 
nie zgadzam się

Jestem usatysfakcjonowa-
ny/a możliwościami kariery, 
jakie stwarza mi organizacja

17 (42) 20,5 (51) 13,5 (33) 26 (65) 23 (56)

W organizacji są prowadzo-
ne badania satysfakcji 42 (104) 23 (56) 14,5 (36) 15,5 (38) 5 (13)

Źródło: opracowanie własne (N = 247).

Analizując powyższe wyniki można stwierdzić, że 37,5% badanych odczuwa 
satysfakcję z pracy oraz dostrzega jednocześnie możliwości samorealizacji związa-
nej z wykonywanym zawodem. Natomiast 49% respondentów nie satysfakcjonują 
możliwości kariery, jakie stwarza im organizacja. Nadmienić należy, że struktura 
organizacyjna badanych grup dyspozycyjnych charakteryzuje się tym, że zdecydo-
wana większość etatów to stanowiska wykonawcze, na których możliwość awansu 
jest znacznie ograniczona, czego funkcjonariusze są świadomi. Pracownicy, którzy 
rzetelnie wykonują powierzone obowiązki, osiągający bardzo dobre wyniki w służ-
bie, mogą liczyć na awans dopiero wówczas, gdy zwolni się wyższe stanowisko pra-
cy. Jednakże zadowalające jest to, iż 65% badanych potwierdza, że w ich organizacji 
przeprowadzane są badania dotyczące satysfakcji pracowników; wynik ten dowodzi 
o ważności tego tematu dla funkcjonariuszy.
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Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań na pewno nie w pełni przedstawiają czynniki 
kształtujące satysfakcję pracowników badanej grupy dyspozycyjnej. Zestawienie 
wyników badań potwierdziło, że najbardziej istotnymi czynnikami kształtującymi 
satysfakcję z pracy są czynniki organizacyjne, społeczne i osobiste. Mają one bez-
pośredni wpływ na zadowolenie z pracy. Blisko 2/3 badanych funkcjonariuszy od-
czuwa satysfakcję z wykonywanej pracy i jest przywiązanych do swojej organizacji. 
Zdecydowana większość badanych potwierdziła fakt przeprowadzania w organizacji 
badań satysfakcji z pracy, co ma znaczący wpływ na poczucie wartości funkcjona-
riuszy. Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że funkcjonariu-
sze raczej pozytywnie ocenili swoje miejsce pracy, potrafi ą dostrzec własny wkład 
w funkcjonowanie jednostki, a ich relacje ze współpracownikami i przełożonymi są 
z reguły prawidłowe. Są to najistotniejsze czynniki, które decydują o tym, że funk-
cjonariusze nie myślą o zmianie pracy i mają satysfakcję z jej wykonywania. Takie 
środowisko pracy bez wątpienia stymuluje pracownika do jak najlepszego wykony-
wania swoich obowiązków, a to przekłada się na lepsze funkcjonowanie organizacji.
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Abstract

The process of formation of employee satisfaction shows both the role played in this 
process is the organization and work environment. At the same time are also important fac-
tors inherent in the unit, differentiating the level of perceived satisfaction. Development aims 
to identify factors infl uencing employee satisfaction selected dispositional group. 
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PRZEOBRAŻENIA WE WSPÓŁCZESNEJ PRACY

STRESZCZENIE

W artykule zawarto rozważania na temat zmian zachodzących w pracy. Celem jest 
identyfi kacja przemian w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez współczesnych 
pracowników i ukazanie właściwości pracy. Podstawą dociekań jest refl eksja teoretyczna 
uzupełniona wynikami badań własnych autorki. Dokonana charakterystyka pracy może sta-
nowić punkt wyjścia do opracowywania skutecznych programów eliminujących negatywne 
skutki zachodzących przeobrażeń w pracy.

Słowa kluczowe: praca, przemiany w pracy, cechy pracy

Człowiek współcześnie stoi w obliczu wysiłku, 
do którego nie przygotowało go doświadczenie przodków.

J. Bańka

Wprowadzenie

Burzliwe zawirowania otoczenia kształtują „nową normalność” (Kotler, Casilio-
ne, 2009) funkcjonowania organizacji. Podstawowym jej imperatywem jest szybkość 
zachodzenia różnych zjawisk, która wpływa nie tylko na poczucie czasu, ale rów-
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nież rewolucjonizuje tempo działania organizacji oraz sposób postrzegania rzeczywi-
stości (Tofl er, 1971, s. 18). Coraz bardziej widoczne jest, że organizacje funkcjonują 
w przyśpieszeniu (Gleick, 2003), gwałtowanie dopasowując sposób działania do dy-
namiki rozwoju otoczenia. Szybkość reakcji i wprowadzanie zmian warunkuje dal-
sze przetrwanie organizacji i wpływa na osiągane przez nie sukcesy (Kuczera, 2013, 
s. 117–118). Okazuje się jednak, że zwiększanie szybkości działania może prowadzić 
organizacje do nadmiernego przyspieszenia i kształtować szkodliwe dla pracowników 
środowisko pracy (Pluta, 2014, s. 13–29; Pluta, Rudawska, 2016, s. 293–309).

Presja, jaką odczuwają organizacje, oddziałuje na sposób realizacji zadań przez 
zatrudniony personel. Dostrzegane są przemiany zachodzące w pracy stanowiące 
przesłankę do rozważań na temat pracy (Gerlach, 2014, s. 72–93; Sztumski, 2014, 
s. 147–160). Dlatego celem artykułu jest identyfi kacja zmian zachodzących w wyko-
nywaniu obowiązków zawodowych współczesnych pracowników organizacji i uka-
zanie właściwości tego procesu. Wydaje się, że może to stanowić punkt wyjścia do 
opracowywania skutecznych programów eliminujących negatywne skutki przyspie-
szenia funkcjonowania organizacji na pracowników.

1. Praca i ewolucja jej właściwości

Praca jest kategorią poznawczą takich dyscyplin naukowych, jak prakseologia, 
fi lozofi a pracy, socjologia pracy, psychologia pracy, pedagogika pracy, dydaktyka pra-
cy, ekonomia, nauka o zarządzaniu i organizacji pracy, medycyna pracy, prawo pracy 
(Plewka, 2016, s. 182). Ustalenie jej istoty wymaga zatem uwzględnienia interdyscy-
plinarnego charakteru pracy. Dlatego syntetyzując interpretacje pracy zawarte w litera-
turze (np. Wilsz, 2009, s. 15–22; Rymaniak, 2011, s. 23–44; Plewka, 2016, s. 181–185) 
można stwierdzić, że jest to jedna z podstawowych form aktywności człowieka, która, 
będąc splotem czynów, wiąże się z wysiłkiem fi zycznym i psychicznym ukierunkowa-
nym na zaspokojenie, ale i rozwój jego różnorodnych potrzeb. Jej celem jest wprowa-
dzanie korzystnych zmian w jakości życia człowieka i urzeczywistnienie jego wartości 
osobowych i społecznych (Furmanek, 2014, s. 24–41).

Należy jednak zaznaczyć, że współczesna praca różni się od pracy wykonywa-
nej przez wcześniejsze pokolenia. Na fali przemian cywilizacyjnych coraz bardziej 
widoczne jest zachodzenie następujących zjawisk (Drucker, 1999, s. 65; Borkow-
ska, 2007, s. 239–240; Gerlach, 2014, s. 74–78):
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1. Odchodzenie od pracy wykorzystującej siłę mięśni i rozpowszechnianie się 
pracy opartej na wiedzy. Wiedza przeradza się w kluczowy zasób niezbędny 
do wykonywania wszelkich prac. Rosną zatem wymagania stawiane pra-
cownikom i niezbędne staje się nieustanne rozwijanie posiadanej przez nich 
wiedzy i umiejętności.

2. Widoczna jest konieczność nieszablonowego rozwiązywania problemów 
pojawiających się w trakcie pracy oraz poszukiwanie nowych, kreatywnych 
sposobów działania.

3. Realizacja obowiązków zawodowych jest coraz bardziej niezależna od 
ograniczeń czasowych i przestrzennych dzięki rozpowszechnieniu się wy-
korzystywania nowoczesnych technologii w organizacjach.

4. Następuje dematerializacja pracy, ponieważ realizowane czynności, ale 
i wyniki pracy są niewidoczne, w wielu sytuacjach znajdują się w głowach 
osób wykonujących pracę (czasami przybierając formę cyfrową).

5. Praca jest coraz częściej wykonywana w grupach pracowniczych i opiera 
się na współpracy oraz otwartej komunikacji z innymi pracownikami. Ra-
czej odchodzi się od indywidualnej realizacji obowiązków zawodowych.

6. Praca jest objęta ochroną prawną i konieczne jest tworzenie bezpiecznego 
środowiska pracy, które nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników.

7. Kontrakt psychologiczny, który stanowi niepisany zbiór oczekiwań, ale 
i zobowiązań pomiędzy wykonawcami pracy i zatrudniającą ich organiza-
cją, stanowi podstawę do realizacji obowiązków zawodowych.

8. Wykonawcy pracy coraz częściej mogą samodzielnie decydować o sposo-
bie realizacji obowiązków zawodowych, za co ponoszą odpowiedzialność. 
Taka sytuacja podkreśla ich podmiotowość.

Zaprezentowane przeobrażenia zachodzące w pracy nie wyczerpują wszystkich 
trendów zmian. Permanentnie zmieniające się otoczenie funkcjonowania organizacji 
wymusza dalsze przeobrażenia, przykładowo: zmiany form zatrudnienia i współ-
występowanie niektórych z nich, zmiany w strukturze zasobów pracy, ograniczanie 
bądź zanikanie niektórych prac i powstawanie nowych, co wiąże się ze zmianą za-
wodów i wytyczaniem nowych ścieżek kariery zawodowej pracowników. Tę zmien-
ność pracy trafnie podsumowuje M. Frese (2002, s. 459–460), który stwierdza, że 
„gdyby człowiek pracujący zawodowo w końcu XIX wieku został przeniesiony 
w dzisiejsze czasy, miałby poważne trudności ze zrozumieniem charakteru swojego 
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miejsca pracy: szybkości zachodzących zdarzeń, nacisku na dotrzymywanie termi-
nów w sektorze produkcji i usług, stosowanych technologii, zasad higieny i bez-
pieczeństwa pracy, znaczenia jakości produktów i usług oraz spełniania oczekiwań 
klientów, ciągłego modyfi kowania produktów, niemilitarnego charakteru organiza-
cji, uprzejmości w stosunkach interpersonalnych w pracy przy jednoczesnym zacho-
waniu dystansu, szybkości zmian linii produktów, międzynarodowego charakteru 
produkcji i kadr pracowniczych oraz związków z fi rmami zagranicznymi”.

Należy jednak podkreślić, że choć współczesna praca jest nowa (Furma-
nek, 2014, s. 23–46), to jej główny wykonawca pozostaje niezmienny. Nadal to czło-
wiek decyduje o czynnościach składających się na pracę, ich celach oraz efektach. 
Praca wpisuje się w biografi ę człowieka i ukazuje niepowtarzalne właściwości. Bez 
wątpienia praca jest dla człowieka (Furmanek, 2015, s. 38):

 – szczególną wartością egzystencjalną,
 – podstawą jego wielowymiarowego rozwoju,
 – materialną mocą twórczą – dzięki której kreuje własne życie,
 – czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie materialnych warunków re-

alizacji i jego rozwoju,
 – przyczyną zmiany jakości jego życia i jakości świata,
 – powodem budowania wspólnot i kształtowania siły kapitału społecznego,
 – impulsem do uruchomienia mocy współdziałania i współpracy ludzi oraz 

grup ludzkich, w czym tkwi również źródło nadania pracy sensu,
 – sposobem na doskonalenie umysłu (między innymi dzięki nowoczesnej 

technice).
Zarysowane w dotychczasowych rozważaniach zmiany w pracy podkreślają 

jej dostosowywanie do przeobrażeń widocznych w organizacjach funkcjonujących 
w nowej normalności i opierają się na zgodności z możliwościami i potrzebami pra-
cowników. Jednak, jak zauważa W. Sztumski (2015, s. 152–154), w przemianach 
pracy, oprócz procesów humanizacji, pojawiają się również procesy dehumanizacji 
prowadzące do degradacji pracy. Szczególnie groźne są (Sztumski, 2015, s. 153):

 – postępująca alienacja wraz ze wszystkimi znanymi konsekwencjami tego 
zjawiska,

 – zamiana pracy w towar,
 – gwałtowny wzrost tempa życia i pracy, proporcjonalny do zmian technicz-

nych i technologicznych,
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 – presja społeczna, zwłaszcza ekonomiczna, do maksymalizacji efektywności pracy,
 – zakłócanie równowagi pomiędzy podażą i popytem – tworzona jest nadpo-

daż, która wymaga nadmiernego i nieracjonalnego wzrostu popytu,
 – negatywna świadomość pracy i podejście do realizowanych obowiązków za-

wodowych wśród pracowników.
Istotny wpływ na pojawianie się takich negatywnych zjawisk ma właśnie przy-

śpieszenie funkcjonowania organizacji w warunkach nowej normalności. Nastawienie 
na szybkość sprzyja bowiem zanikowi humanitarnych wartości pracy, czego przykła-
dem jest pojawiający się obecnie konfl ikt praca–życie. Coraz częściej praca zaczyna 
dominować w życiu człowieka, a to powoduje stres i wypalenie zawodowe oraz praco-
holizm pracowników (Pluta, Rudawska, 2015, s. 33–47). Pocieszającym w tej sytuacji 
jest fakt, że w ostatnim czasie wzrasta świadomość destrukcyjnych zjawisk degeneru-
jących środowisko pracy i negatywnie wpływających na pracowników. Może to stano-
wić pierwszy krok do podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie przed 
dalszym rozprzestrzenianiem i umacnianiem pejoratywnych zjawisk w pracy oraz przy-
czynić się do opracowania skutecznych programów łagodzących, czy wręcz eliminują-
cych niekorzystne dla pracowników następstwa przemian zachodzących w pracy.

2. Empiryczna identyfi kacja atrybutów współczesnej pracy

Rozpatrując pracę w kontekście sposobu wykonywania aktywności zawodowej 
przez pracowników, przeprowadzono badania pilotażowe wśród pracujących studen-
tów studiów niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (rok akademicki 2014–2015). Informa-
cje na temat cech współczesnej pracy pozyskano przy wykorzystaniu techniki ankie-
ty rozdawanej (Kędzior, 2005, s. 84–85). Stwierdzenia zawarte w kwestionariuszu 
badawczym dotyczyły takich aspektów pracy, jak czas i ilość pracy (ilość zadań do 
wykonania), zakres realizowanych zadań oraz obciążenie pracą. Do ich oceny wy-
korzystano skalę Likerta, która zawierała pięć odpowiedzi ułożonych w porządku od 
całkowitego odrzucenia do całkowitej akceptacji. W ankiecie ujęto również pytania 
metryczkowe, co pozwala scharakteryzować próbę badawczą.

Zebrano 178 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, które posłużyły do 
dalszych analiz. Należy zaznaczyć, że wielkość próby badawczej była ograniczona 
liczebnością grup studenckich.
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Charakterystyka społeczno-demografi czna badanych dotyczyła takich zmien-
nych, jak wiek, płeć, zajmowane stanowisko oraz rodzaj działalności organizacji za-
trudniającej. Uzyskane wyniki wskazują, że dominującą grupą respondentów są osoby 
w wieku do 30 lat (47% deklaracji), a ponad dwie piąte to osoby od 31. do 50. roku 
życia (31–40 lat – 22% wskazań; 41–50 lat – 26% wskazań), jedynie 5% badanych to 
osoby w wieku powyżej 50 lat. Są to przeważnie kobiety (68% wskazań, mężczyźni 
– 32% wskazań), które zajmują stanowisko wykonawcze (71% deklaracji, kierownicy 
– 24%; brak odpowiedzi – 5%), zatrudnione w organizacjach usługowych (70% wska-
zań; w handlowych – 17%; produkcyjnych – 10%; brak odpowiedzi – 3%).

Analiza deklaracji zebranych od ankietowanych na temat pracy wskazuje, że 
realizacja obowiązków zawodowych stawia wysokie wymagania współczesnym 
pracownikom. Prezentację opinii respondentów zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Opinie respondentów na temat pracy

Aspekt 
pracy Opis sytuacji Zdecydowanie 

nie  Nie Trudno 
powiedzieć Tak Zdecydowanie 

tak
1 2 3 4 5 6 7

Czas i ilość 
pracy

Stale pracuję pod wzmo-
żoną presją czasu 16,85 26,40 2,25 29,22 25,28

Mam wystarczający czas 
na wykonanie zadań 14,61 23,60 3,37 33,15 25,28

Stale muszę być dyspo-
zycyjna/y (dostępny dla 
klientów, przełożonych, 
współpracowników)

5,62 20,22 3,37 33,15 37,64

Przychodzę do pracy 
w czasie choroby, aby 
wykonać swoje zadania

30,34 24,16 1,69 23,03 20,79

Stale mam wiele zadań 
do wykonania 3,93 16,85 1,69 27,53 50,00

Mam możliwość re-
zygnacji z niektórych 
zadań, jeśli jestem 
przeciążona/y obecnymi 
obowiązkami

26,40 28,09 1,69 27,53 16,29

Do zadań zawodowych, 
które realizuję, kiedyś 
przydzielano więcej osób

24,72 24,16 8,43 20,22 22,47

Często kończę zadania 
zawodowe w domu 41,57 23,03 1,12 9,55 24,72
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1 2 3 4 5 6 7

Zakres 
pracy

Mam jednocześnie do 
wykonania wiele róż-
nych zadań

5,62 14,04 2,81 25,84 51,69

Różnorodność zadań, 
które wykonuję, wyma-
ga ode mnie ciągłego 
zdobywania odmiennych 
informacji

6,74 18,54 3,37 32,58 38,77

Różnorodne zadania 
wymagają od mnie po-
siadania rozległej wiedzy 
i umiejętności

8,42 17,98 2,25 32,58 38,77

Muszę stosować wiele 
różnych metod pracy, 
aby wykonać swoje 
zadania

11,8 21,34 1,69 35,39 29,78

Obciążenie 
pracą

Często czuję, że funkcjo-
nuję na granicy moich 
możliwości

25,28 29,22 4,49 25,28 15,73

Mam możliwość regular-
nej regeneracji sił 18,54 28,09 3,93 27,53 21,91

Potencjał osobisty, 
którym dysponuję, wy-
starcza do wykonania 
powierzanych mi zadań

37,08 37,08 2,25 15,17 8,42

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Biorąc pod uwagę czas i ilość pracy, ponad połowa respondentów deklaruje od-
czuwanie presji czasu podczas realizacji obowiązków zawodowych (54,5% wskazań). 
Nowa normalność, do której dopasowuje się zatrudniająca ich organizacja, wymu-
sza pośpiech w trakcie realizacji obowiązków zawodowych. Jest on spowodowany 
dużą ilością zadań, które otrzymują pracownicy, dlatego zdecydowana ich większość 
przyznaje, że stale ma wiele zadań do wykonania (77,53% deklaracji). Z tą sytuacją 
radzi sobie 58,43% respondentów, stwierdzając, że ma wystarczający czas na reali-
zację swoich obowiązków. Jednak niektóre osoby mają tak wiele zadań, że kończą je 
w domu (34,27% wskazań), a nawet rezygnują z rekonwalescencji i przychodzą do 
pracy w czasie choroby (44,02% deklaracji). Można zatem stwierdzić, że niektórzy 
ankietowani niebezpiecznie eksploatują swój organizm i nie zapewniają mu odpo-
wiedniej regeneracji. Jest to dość ryzykowne postępowanie, które zagraża ich zdrowiu 
fi zycznemu i psychicznemu oraz obniża ich jakość życia i sprawność działania.
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Okazuje się również, że pracownicy nie mają wpływu na ograniczenie licz-
by swoich zadań nawet w przypadku przeciążenia obecnymi obowiązkami (54,49% 
wskazań). Nie dziwi zatem, że ponad dwie piąte pracowników uważa, że przydzie-
lane im zadania kiedyś wykonywało więcej osób (42,69% wskazań). Dodatkowo aż 
70,79% ankietowanych oświadcza, że musi być stale do dyspozycji zatrudniającej 
ich organizacji, co niejednokrotnie wydłuża ich czas pracy. W życiu takich osób pra-
ca zaczyna dominować, co utrudnia osiąganie równowagi pomiędzy pracą i życiem 
osobistym. Komplikacje dotyczą czasu przeznaczanego na każdą z tych sfer, ale 
również poziomu zaangażowania w wypełnianie roli z nią związanej i satysfakcji 
z tego (Greenhaus, Collins, Show, 2003, s. 513).

Wydaje się, że pewien wpływ na takie opinie respondentów ma zakres zadań 
wykonywanych przez współczesnych pracowników. Turbulencja warunków funk-
cjonowania organizacji wymusza innowacyjność działania, która zmienia obowiązki 
zawodowe personelu. Konieczne staje się wykonywanie wielu zadań jednocześnie, 
często różnych. Na sytuację taką wskazuje aż 77,53% uczestników badania. Jedno-
cześnie ankietowani podkreślają, że w związku z różnorodnością swoich obowiąz-
ków muszą ciągle zdobywać odmienne informacje potrzebne do realizacji zadań 
oraz posiadać rozległą wiedzę i umiejętności (w obu przypadkach – 71,35% wska-
zań), a także stosować różne metody pracy (65,17% deklaracji).

Zasygnalizowane przeciążenie pracowników zadaniami z punktu widzenia 
czas pracy i ilości realizowanych zadań, a także ich zakresu, wywiera wpływ na ich 
organizm i samopoczucie. Aż 41,01% ankietowanych oświadcza, że często funkcjo-
nuje na granicy swoich możliwości. Bez wątpienia istotnie przyczynia się do tego 
sygnalizowane wydłużanie czasu pracy i wykonywanie zadań w czasie choroby. Jed-
nocześnie aż 74,16% ankietowanych uważa, że nie dysponuje wystarczającym po-
tencjałem osobistym wymaganym do wykonania powierzanych zadań. Subiektyw-
ne odczucia zdolności do realizacji obowiązków zawodowych przez pracowników 
są zatem negatywne. Niepokojące w związku z tym jest oświadczenie aż 46,64% 
uczestników badania, wskazujące, że nie mają oni możliwości regularnej regeneracji 
sił zużywanych w procesie pracy. Oznacza to, że ciągle skupiają się na pracy oraz 
wynikających z niej zadaniach i nie mogą wypocząć i odnowić wewnętrznych zaso-
bów swojego organizmu. Opinia ta potwierdza też wcześniejszą sugestię dotyczącą 
zbytniej eksploatacji pracowników, ich sił i energii.
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Zaprezentowane wyniki nie pozwalają na wyciągnięcie ogólnych wniosków 
dotyczących przeobrażeń w realizacji obowiązków zawodowych przez współcze-
snych pracowników. Wydaje się jednak, że wskazują kierunek, w jakim podążają 
zmiany w pracy ujawniając, że współczesna aktywność zawodowa charakteryzuje 
się (por. Pluta, 2016, s. 171–182): 

 – przyspieszeniem tempa i rytmu realizacji zadań; pracownicy muszą coraz 
szybciej wykonywać swoje obowiązki zawodowe, a ich liczba szybko rośnie,

 – wzrostem różnorodności stawianych zadań, a to rozszerza zasięg działania 
pracowników i wymusza stałe modyfi kowanie czynności zawodowych; ko-
nieczne jest wykorzystywanie różnorodnych informacji, metod i narzędzi,

 – ciągłym doskonaleniem kompetencji wykonawców pracy, ponieważ tylko 
wtedy mogą sprostać rosnącym wymaganiom,

 – eksploatowaniem pracowników, ich sił i energii do działania; coraz bardziej 
widoczna jest dominacja pracy w życiu człowieka, a to znacznie ogranicza 
pracownikom możliwość regeneracji ich zdolności do pracy.

Zarysowana droga przeobrażeń w pracy wskazuje, że konieczne jest dalsze mo-
nitorowanie pracy. Ważne jest również uświadomienie zarządzających w tej kwestii, 
aby mogli podejmować działania przyczyniające się do eliminacji lub zmniejszenia 
negatywnych konsekwencji zmian zachodzących w pracy.

Podsumowanie

Praca jest ważna dla człowieka. Jak pokazują ostanie badania CBOS (2014, s. 2) 
na temat komponentów udanego życia Polaków, wzrasta znaczenie pracy. Obecnie 
znajduje się ona na trzecim miejscu wśród czynników świadczących o udanej eg-
zystencji (za zdrowiem i pieniędzmi) i dla 29% ankietowanych stanowi priorytet 
(5-procentowy wzrost w stosunku do wskazań z 2006 roku). Jest również ważna dla 
organizacji, na rzecz której człowiek wykonuje pracę. Dlatego istotne jest, aby za-
rządzający organizacjami nastawionymi na szybkie działanie zwracali większą uwa-
gę na wpływ dynamiki funkcjonowania na pracę. Konieczne staje się odpowiednie 
kształtowanie środowiska pracy pozwalającego na równoważenie sfery zawodowej 
i osobistej pracowników (Tomaszewska-Lipiec, 2016, s. 92–116), ale też zapewnie-
nie właściwej organizacji pracy.
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TRANSFORMATIONS IN CONTEMPORARY WORK

  Abstract

The article considers changes in work. Its aim is to identify modifi cations in profes-
sional duties of employees and show the characteristics of work. The foundation for the 
considerations is a theoretical debate supported by the author’s own research. The outlined 
characteristic may provide a baseline for the development of effective programmes that can 
eliminate negative effects of changes in work.

Keywords: work, changes in work, work characteristic.
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Głównym celem artykułu jest identyfi kacja roli, jaką odgrywa zaufanie między przed-
siębiorstwami oraz przedstawienie metody pomiaru zaufania międzyorganizacyjnego. 
W procesie badawczym próbowano wykazać ogólny poziom zaufania do badanego podmio-
tu oraz ewentualny wpływ wielkości przedsiębiorstwa oraz okresu współpracy na poziom 
zaufania. Zaufanie spełnia ważną rolę stymulując interakcje społeczne i biznesowe między 
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raz ważniejszą rolę odgrywa zjawisko zaufania. Głównym czynnikiem sprzyjającym 
rozwojowi zaufania jest niepewność i ryzyko. Gdyby organizacje funkcjonowały 
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– podmioty rynkowe funkcjonują w środowisku, w którym występuje coraz więcej 
złożonych i wielowymiarowych interakcji. Organizacje funkcjonujące w gospodar-
ce opartej na wiedzy są uzależnione w dużym stopniu od stworzenia trwałych relacji 
zbudowanych na wzajemnym zaufaniu.

Zaufanie spełnia ważną rolę, stymulując interakcje społeczne i biznesowe mię-
dzy uczestnikami. Staje się niezbędnym zasobem, aktywem niematerialnym przed-
siębiorstwa, generującym zysk. Ma wpływ na inwestowanie, komunikację, uczenie 
się, marketing relacyjny i koszty transakcyjne (Paliszkiewicz, 2013, s. 8). Stanowi 
podstawowe spoiwo organizacyjne we współczesnym biznesie. Jego brak jest barie-
rą uniemożliwiającą efektywne funkcjonowanie organizacji.

Głównym celem artykułu jest identyfi kacja roli, jaką odgrywa zaufanie mię-
dzy przedsiębiorstwami oraz przedstawienie autorskiej metody pomiaru zaufania 
międzyorganizacyjnego.

1. Zaufanie międzyorganizacyjne

Zaufanie będące podstawą interakcji między organizacjami pozwala na współ-
pracę i realizację wspólnych celów. Umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów, 
a także przedsięwzięć gospodarczych. Relacje biznesowe nie miałyby miejsca, gdy-
by nie zaufanie, jakim konkretne podmioty i instytucje są w stanie siebie obdarzyć 
(Seligman, 1997, s. 85).

Zaufanie między przedsiębiorstwami (B2B) jest relacją znacznie różniącą się 
od relacji między przedsiębiorstwem a konsumentem (B2C), głównie ze względu 
na podmioty biorące w niej udział. O ile w przypadku B2C można mówić o dużym 
znaczeniu czynnika emocjonalnego po stronie nabywcy w procesie kreowania sto-
sunków ekonomicznych z daną fi rmą, o tyle między przedsiębiorstwami czynnik ten 
traci swoją wagę ze względu na trudności w rozwiązaniu relacji w przypadku nieza-
dowolenia z przebiegu transakcji. Nawet w branżach wysoce konkurencyjnych, jak 
np. branża turystyczna, koszty zmiany kontrahenta mogą być zbyt wysokie, by taka 
zmiana mogła być opłacalna (Mitręga, 2009, s. 464). Drugą istotną różnicą jest po-
ziom złożoności relacji. Przedsiębiorstwa zazwyczaj funkcjonują w łańcuchach do-
stawców i odbiorców, współzależnych od siebie bezpośrednio i pośrednio. Oznacza 
to, że relacja fi rmy z jednym przedsiębiorstwem może być zależna od działań innego 
przedsiębiorstwa. Ponadto w każdym z przedsiębiorstw w realizację zadań zaanga-
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żowanych jest wiele osób o różnym zakresie obowiązków i uprawnień decyzyjnych 
(Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2007, s. 141). Prawidłowy prze-
bieg relacji opartej na zaufaniu uwarunkowany jest kompetencjami tych osób oraz 
spójnością organizacyjną każdej z fi rm.

Relacje między dostawcami i odbiorcami, przebiegające na wielu płaszczy-
znach, są wynikiem długotrwałej współpracy przedsiębiorstw (Kwiatek, Zieliń-
ski, 2009, s. 456). Wydajnej współpracy powinna towarzyszyć efektywna i otwarta 
komunikacja (Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2009, s. 151). Ko-
munikacja niesprawna jest źródłem konfl iktów. Sprawna natomiast sprzyja zaufaniu, 
zaangażowaniu i wzajemnemu zrozumieniu. Wysoki poziom zaufania występuje, 
gdy proces komunikacji jest intensywny i efektywny. Wymieniane informacje po-
winny być aktualne, wiarygodne i przydatne. Komunikacja między organizacjami 
umożliwia tworzenie sojuszy i porozumień oraz tworzenie sieci gospodarczych. Za-
ufanie wpływa na formę współpracy między organizacjami i ewentualną ograniczo-
ną potrzebę kontroli (Mellewight, Madhok, Weibel, 2007, s. 838–841). Sprzedawca 
i nabywca, dążąc do realizacji wspólnych korzyści, dostrzegają, że sukces jednego 
podmiotu uwarunkowany jest sukcesem drugiego lub przynajmniej jego przetrwa-
niem w dłuższym okresie (Mitręga, 2010, s. 133).

Wzajemne kontakty za pośrednictwem nowoczesnych form komunikacji nie 
stwarzają dogodnych warunków do zbudowania zaufania. Zaufanie wymaga dłu-
gotrwałych kontaktów, powtarzanych doświadczeń i obserwacji (Sztompka, 2007, 
s. 383). Szybkie tempo współczesnego świata powoduje brak czasu na wzajemne 
poznanie się. Budowa zaufania przebiega najskuteczniej, gdy kontakty prowadzone 
są twarzą w twarz. Anonimowość zwiększa poczucie niepewności.

Badania Ryciuk (2014, s. 29) pokazują, że zaufanie międzyorganizacyjne jest 
dużo ważniejsze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz takich, które 
działają na regionalnym i lokalnym rynku. Niewywiązanie się z umowy przez małe 
podmioty gospodarcze jest głównym powodem do utraty reputacji i możliwości 
współpracy w przyszłości. W dużych przedsiębiorstwach budowanie relacji jest 
dużo trudniejsze. Wykorzystują one swoją przewagę i dyktują warunki współpracy 
mniejszym partnerom. Duże przedsiębiorstwa stosują rozwiązania sformalizowa-
ne, oparte na standardach, procedurach i skrupulatnych umowach. Z kolei Mazur 
i Kulczyk (2014, . 500–501) przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych przez 
Gaura i jego współpracowników w 2011 roku, dotyczące czynników tworzących 
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zaufanie oraz konsekwencji związanych z posiadaniem zaufania lub jego brakiem. 
Badacze zauważyli, że czas współpracy wraz z powtarzalnością transakcji przyczy-
niają się do wzrostu zaufania. W przeprowadzonych badaniach powyższe tezy zo-
staną poddane weryfi kacji.

2. Założenia metodyczne badań 

Podstawowym celem badania było uzyskanie informacji na temat postrzega-
nia badanej fi rmy przez jej partnerów biznesowych pod kątem zaufania i reputacji. 
W procesie badawczym próbowano wykazać ogólny poziom zaufania i ewentualne 
zróżnicowanie zaufania w zależności od:

 – wielkości przedsiębiorstwa oraz 
 – okresu współpracy z badanym podmiotem.

Modelowo, według autora, zaufanie międzyorganizacyjne składa się z pięciu 
podstawowych wymiarów (rys. 1). Na uwagę zasługuje wizerunek i postrzeganie 
badanej organizacji przez podmioty zewnętrzne. Kolejne istotne elementy, na które 
partnerzy zwracają uwagę, to kompetencja i wiedza pracowników. Przedsiębiorstwo 
powinno charakteryzować się wysoką jakością swoich produktów oraz lojalnością 
w stosunku do partnerów. Dobrze również, kiedy przyjęta strategia rozwoju jest 
zbieżna z oczekiwaniami dostawców i odbiorców.

W przeprowadzonym badaniu respondenci wyrażali swoje oceny (w skali 1 
do 10, gdzie 10 to ocena najwyższa, a 1 – najniższa) wśród zaproponowanych wy-
miarów zaufania. Podobną skalę sugerują Hill i Alexander (2003, s. 169–170) przy 
badaniu satysfakcji klienta.

Badanie przeprowadzono w okresie grudzień 2014 – styczeń 2015 wśród 
przedsiębiorstw współpracujących z badanym podmiotem. W badaniach wykorzy-
stano kwestionariusz ankiety internetowej (Rószkiewicz, Perek-Białas, Węziak-Bia-
łowolska, Zięba-Pietrzak, 2013, s. 134–135). Link do ankiety został wysłany pocztą 
elektroniczną do wszystkich partnerów (klientów) badanej fi rmy. Zaproponowany 
kwestionariusz składał się z 18 pytań, które pozwoliły w sposób bezpośredni doko-
nać pomiaru zaufania. Badania były całkowicie anonimowe. Ostatecznie w bada-
niu wzięło udział 43 respondentów (wypełnionych ankiet). Wskaźnik odpowiedzi 
osiągnięto na poziomie około 40%. Respondentem był przedstawiciel kierownictwa 
fi rmy udzielającej odpowiedzi.
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Rysunek 1. Wymiary zaufania międzyorganizacyjnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rudzewicz (2016), s. 176–177.

Oceniany podmiot funkcjonuje na rynku kilkanaście lat. Jest to fi rma doradcza, 
specjalizująca się w zarządzaniu strategicznym, doradztwie gospodarczym i biz-
nesowym, pozyskiwaniu kapitału, analizach ekonomicznych i restrukturyzacjach 
przedsiębiorstw. Organizacja zarządza projektami realizowanymi przy udziale do-
tacji z programów unijnych oraz prowadzi biuro rachunkowe, w ramach którego 
oferuje pełen zakres usług fi nansowo-księgowych. Ponadto opracowuje biznesplany, 
plany restrukturyzacyjne i studia wykonalności, analizy fi nansowe i ekonomiczne, 
strategie rozwoju przedsiębiorstwa oraz strategie rozwoju lokalnego.

Najwięcej ankietowanych podmiotów reprezentowało mikroprzedsiębiorstwa 
– 19 fi rm (44%). Kolejną grupę stanowiły małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 
10 do 20 pracowników. Takich podmiotów było 12 (28%). Wśród respondentów 
było również 12 przedsiębiorstw (28%) znacznie większych, to znaczy powyżej 20 
pracowników, a nawet powyżej 250 (rys. 2).

Duża liczba przedsiębiorstw (26 podmiotów), które brały udział w badaniu, 
współpracowała z badaną organizacją powyżej 3 lat. Próba ta stanowiła 60% respon-
dentów (rys. 3). Ankietowanych przedsiębiorstw współpracujących od 1 do 3 lat 
było 12 (28%). Klienci, których współpraca z badanym podmiotem trwała poniżej 
roku, stanowili 12% (5 fi rm).
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Rysunek 2. Struktura badanych respondentów uwzględniająca wielkość przedsiębiorstwa

 

44%

28%

12%
5% 7% 5%

poni ej 10 10-20 21-50 51-100 101-250 powy ej 250

Źródło: badania własne.

Rysunek 3. Struktura badanych respondentów uwzględniająca okres współpracy 
z badanym podmiotem

12%

28%

60%

poni ej roku 1-3 lata powy ej 3 lat

Źródło: badania własne.

3. Wyniki badań 

W badaniu zaufania każdy z zaproponowanych, bezpośrednich elementów po-
miaru osiągnął poziom powyżej 8 punktów na 10-punktowej skali. 
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Tabela 1. Poziom zaufania międzyorganizacyjnego do badanego podmiotu

Kryterium Ocena
ogółem

Wielkość 
przedsiębiorstwa

Okres współpracy 
przedsiębiorstw

do 
20 

pracow.

powy-
żej 20 

pracow.

do 
3 lat

powyżej 
3 lat

Wizerunek zewnętrzny organizacji 8,67 8,94 8,50 7,01 9,30
Organizacja jest kompetentna 8,77 8,93 8,81 7,52 9,23
Organizacja jest uczciwa 8,74 9,03 8,59 7,12 9,30
Organizacja jest konsekwentna w komuni-
kacji oraz działaniach 8,67 8,96 8,49 7,22 9,19

Organizacja cieszy się dobrą opinią 
(reputacją) 8,49 8,84 8,12 6,20 9,50

Kompetencje, wiedza i postawa 
pracowników 8,58 8,83 8,45 6,89 9,24

Pracownicy są grzeczni i życzliwi 9,09 9,31 9,09 7,40 9,77
Organizacja każdego klienta traktuje 
indywidualnie 8,86 9,05 8,90 7,02 9,58

Organizacja doskonale rozumie nasze 
potrzeby 8,12 8,47 7,71 6,59 8,69

Organizacja poszukuje najlepszych dla nas 
rozwiązań 8,33 8,62 7,95 7,07 8,81

Organizacja informuje nas, kiedy sprawy 
toczą się niepomyślnie 8,49 8,68 8,62 6,37 9,35

Jakość produktów i usług 8,62 8,86 8,54 6,63 9,37
Organizacja świadczy usługi wysokiej 
jakości 8,77 9,03 8,69 7,02 9,42

Organizacja dotrzymuje swoich obietnic 
(jest niezawodna) 8,49 8,70 8,45 6,40 9,19

W organizacji dokumentacja jest zawsze 
uporządkowana 8,60 8,87 8,47 6,47 9,50

Lojalność wobec partnerów 8,53 8,74 8,46 7,22 9,04
Organizacja jest szczerze zainteresowana 
sukcesem naszego biznesu 8,51 8,67 8,56 7,14 9,00

Organizacja jest lojalna wobec nas 8,53 8,80 8,32 7,11 9,12
Organizacja dzieli się z nami cennymi 
informacjami 8,56 8,76 8,49 7,39 9,00

Strategia rozwoju 8,79 8,99 8,70 7,04 9,50
Organizacja dysponuje wiedzą 
specjalistyczną 8,88 9,00 8,81 7,38 9,50

Organizacja posiada potencjał rozwojowy 8,81 9,08 8,78 6,98 9,54
Chcemy współpracować z tą organizacją 8,67 8,90 8,52 6,75 9,46
Średnia ocena 8,64 8,87 8,53 6,95 9,29

Źródło: badania własne.



300 ZARZĄDZANIE

Średnia ocena zaufania do organizacji na podstawie wszystkich odpowiedzi 
respondentów wyniosła 8,64 punktów (tab. 1). Jest to wysoka ocena, świadczą-
ca o tym, że organizacja charakteryzowała się dobrą reputacją. Zdaniem klientów 
współpraca z badanym podmiotem była satysfakcjonująca.

Pięć głównych wymiarów zaufania (rys. 4) zostało ocenionych wysoko. 
Wszystkie główne wymiary przekroczyły poziom 8,5 punktów. Najwyższą wartość 
pomiaru otrzymała strategia rozwoju fi rmy. Stosunkowo najsłabiej wypadła lojal-
ność fi rmy wobec partnerów.

Rysunek 4. Główne wymiary zaufania międzyorganizacyjnego do badanego podmiotu
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Źródło: badania własne.

 Dane były analizowane w dwóch grupach. Pierwszą grupę stanowiły przed-
siębiorstwa zatrudniające do 20 pracowników, zaś drugą – fi rmy zatrudniającą po-
wyżej 20 pracowników. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 20 pracowników 
to kontrahenci o dużej satysfakcji, osiąganej w wyniku współpracy z badanym pod-
miotem. Średni poziom zaufania w ich przypadku wynosił 8,53 punktów (tab. 1). 
Podobne oceny, aczkolwiek wyraźnie wyższe, zanotowano w przypadku przedsię-
biorstw zatrudniających do 20 pracowników (8,87 pkt). Podmioty większe były bar-
dziej ostrożne w przyznawaniu punktów i to w każdym wymiarze zaufania, a nawet 
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w każdym z zadanych pytań szczegółowych. Dokładnie przedstawiono ten wynik 
w tabeli 1 i na rysunku 5.

Wyższy poziom zaufania zanotowano w przypadku fi rm mniejszych (do 20 
pracowników). Nie można jednak stwierdzić, że przedsiębiorstwa większe (powyżej 
20 pracowników) nie zwracają uwagi na zjawisko zaufania. Różnice w poziomie 
zaufania charakteryzującym jedną i drugą grupę analizowanych przedsiębiorstw są 
minimalne. Matematycznie można określić je na kilka dziesiątych części punktu. 

Rysunek 5. Główne wymiary zaufania międzyorganizacyjnego do badanego podmiotu 
według wielkości przedsiębiorstw (liczba pracowników)
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Źródło: badania własne.

Następny obszar analityczny dotyczył zależności okresu współpracy z pozio-
mem zaufania występującym między organizacjami. Respondentów podzielono 
również na dwie grupy. Pierwsza reprezentowała przedsiębiorstwa współpracujące 
z badanym podmiotem poniżej 3 lat, zaś druga to stali kontrahenci, których współ-
praca trwała dłużej niż 3 lata. W tym przypadku należy jednoznacznie stwierdzić, 
że kontrahenci ze stosunkowo krótkim stażem współpracy charakteryzują się mniej-
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szym poziomem zaufania (6,95) w odniesieniu do partnerów z dłuższym okresem 
współpracy (9,29) – tabela 1. Badany podmiot wyraźnie zyskiwał na zaufaniu wraz 
z dłuższym okresem współpracy z ankietowanymi partnerami. Ponadto różnice 
w uzyskanej punktacji są już znaczne. Niektóre elementy zaufania uzyskały oceny 
poniżej 7 pkt w przypadku przedsiębiorstw z krótkim okresem współpracy. Nato-
miast w grupie przedsiębiorstw z długim okresem współpracy zaufanie oceniano 
z reguły powyżej 9 pkt.

Poziom zaufania międzyorganizacyjnego wykazał dużą zależność od długości 
okresu współpracy partnerów biznesowych (rys. 6). Niemal każdy wymiar zaufania 
stali kontrahenci ocenili powyżej 2 pkt w stosunku do przedsiębiorstw rozpoczyna-
jących współpracę.

Rysunek 6. Główne wymiary zaufania międzyorganizacyjnego do badanego podmiotu 
według okresu współpracy przedsiębiorstw
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Podsumowanie

W zaufaniu międzyorganizacyjnym pojawia się pewien problem wynikający 
z faktu, że organizacje jako instytucje i podmioty nie wykazują emocji i nie mają 
możliwości, by obdarzać lub być obdarzanym zaufaniem. Nie można się z tym jed-
nak zgodzić, ponieważ organizacje składają się z osób, które wchodzą w relacje 
z różnymi innymi jednostkami. I to jest płaszczyzna, na której można określić za-
ufanie jako podstawę interakcji między organizacjami, pozwalającą na współpracę 
i realizację wspólnych celów.

Przyjęta metodyka pomiaru zaufania międzyorganizacyjnego pozwoliła stwier-
dzić, że oceniany podmiot uzyskał wysoki poziom zaufania wśród swoich kontra-
hentów i charakteryzował się pozytywnym wizerunkiem. Ponadto wyniki badań 
potwierdziły, że wielkość fi rmy i długość okresu współpracy wpływają na odczuwa-
ny poziom zaufania. Należy zauważyć również, że okres współpracy kontrahentów 
jest czynnikiem, który znacząco wpływa na postrzeganą reputację i dobrą opinię na 
temat partnera wymiany handlowej. W przypadku różnicy w wielkości przedsię-
biorstw współpracujących ze sobą, postrzegane zaufanie jest zbliżone, aczkolwiek 
przedsiębiorstwa mniejsze w stosunku do większych wykazują minimalnie lepszą 
ocenę partnera biznesowego.

Analizując wyniki badań i proces badawczy, należy zauważyć pewne ograni-
czenia. Badania oparto jedynie na jednym podmiocie obserwacji. Natomiast w kolej-
nych badaniach do analizy można wprowadzić elementy ekonomiczne, jak na przy-
kład wielkość sprzedaży (wartość wymiany handlowej). Pozwoli to określić wpływ 
zaufania na wzrost sprzedaży. Tym niemniej przedsiębiorstwa powinny zwracać 
większą uwagę na swoją reputację, wizerunek i wiarygodność. Jest to obszar, który 
można mierzyć (oszacować), a następnie właściwie nim zarządzać.
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MEASURING THE INTER-ORGANIZATIONAL TRUST

Abstract

The main aim of this article is to identify the role of trust between businesses and the 
presentation measurement method of the inter-organizational trust. In the process of research 
the author tried to demonstrate the overall level of trust in examined entity and the possible 
impact of the size of the company and the period of cooperation on the level of trust. Trust 
plays an important role by stimulating social and business interaction between the partici-
pants. The rated entity received a high level of trust among its counterparties and enjoyed 
a positive image. In addition, results of the research revealed that the size of the company, as 
well as the length of the period of cooperation may shape the level of trust. 

Keywords: trust, company, relation, collaboration

JEL codes: L14, M14, M39





Dagna Siuda*

Magdalena Grębosz**

Politechnika Łódzka

KREOWANIE WIZERUNKU MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

STRESZCZENIE 

W artykule przedstawiono możliwości kreowania wizerunku marki w mediach spo-
łecznościowych. Omówiono wybrane metody komunikacji marketingowej oferowane przez 
media społecznościowe, wykorzystywane przez fi rmy do budowania i wzmacniania wize-
runku marki. W artykule dokonano przeglądu literatury obcojęzycznej, wzbogaconej o pol-
skie opracowania z zakresu teorii zarządzania marką i marketingu oraz analizę treści stron 
portali społecznościowych.

Słowa kluczowe: social media, marka, komunikacja marketingowa, wirtualne społeczności 
marek

Wprowadzenie

W obliczu rozwoju Internetu, przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują no-
wych metod zarządzania marką w wirtualnej rzeczywistości, zwłaszcza w obszarze 
komunikacji marketingowej. Menadżerowie marek dostrzegają ogromny potencjał 

* Adres e-mail: dagna siuda@p.lodz.pl
** Adres e-mail: magdalena.grebosz@p.lodz.pl

DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-26

Studia i Prace WNEIZ US
nr 48/2 2017

STUDIA I MATERIAŁY



308 ZARZĄDZANIE

mediów społecznościowych. Obecność w social media daje bowiem szansę na wy-
korzystanie zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych form promocji. 

Głównym celem referatu jest przedstawienie możliwości kreowania wize-
runku marki w mediach społecznościowych. Omówiono wybrane metody komu-
nikacji marketingowej oferowane przez media społecznościowe, wykorzystywane 
przez fi rmy do budowania i wzmacniania wizerunku marki. Cel został zrealizowany 
w oparciu o studia literatury obcojęzycznej, wzbogaconej o polskie opracowania 
z zakresu teorii zarządzania marką i marketingu oraz analizę treści stron portali 
społecznościowych.

1. Rozwój Internetu i mediów społecznościowych

Rozwój social media jest dziś możliwy przede wszystkim dzięki intensywnej 
ekspansji Internetu – międzynarodowej sieci pozwalającej na transmisję danych 
i łączącej komputery oraz inne urządzenia elektroniczne. Zgodnie z koncepcją Web 
2.0., globalna sieć rozwija się dziś dzięki interaktywnej komunikacji, a nacisk poło-
żony jest na udział każdego z użytkowników w budowaniu Internetu. Od początku 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku popularność Internetu rosła lawinowo. W 1993 
roku internauci stanowili około 1% populacji całego świata, w 2003 roku już 12,5%, 
a w roku 2013 – 38%. W 2016 roku ponad 46% ludzi na świecie korzystało z global-
nej sieci, która liczy prawie 3,5 mld internautów (Internet Live Stats, 2016)1. 

Bezpośrednim efektem wykorzystania założeń Web 2.0. jest rozwój mediów 
społecznościowych (social media). Według Kaznowskiego (2016) social media to 
„społeczne środki przekazu podlegające społecznej kontroli, które mogą być wyko-
rzystywane na dowolną skalę, zawierające zarówno treść przekazu, jak i możliwe 
punkty widzenia odnoszące się do informacji”. Z kolei Kaplan i Haenlein (2010) 
defi niują social media jako „grupę internetowych aplikacji, opartych na ideologicz-
nych i technologicznych fundamentach Web 2.0, pozwalających na tworzenie i wy-
mianę treści pochodzących od użytkowników”. Mianem social media można zatem 
określić portale internetowe, których głównym przeznaczeniem jest umożliwienie 
interakcji pomiędzy ich użytkownikami. Istnieje wiele klasyfi kacji mediów społecz-

1  Agencja ITU, zajmująca się zbieraniem danych o sieci, uznaje za użytkownika Internetu oso-
bę, która ma dostęp do Internetu w miejscu swojego zamieszkania za pośrednictwem co najmniej jed-
nego rodzaju łącza (ITU, 2009).
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nościowych. Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez Kotlera i Kellera (2013) 
można wyróżnić trzy główne platformy mediów społecznościowych:

 – społeczności i fora internetowe – charakteryzujące się różnorodnością form 
i rozmiarów, zakładane i sponsorowane zarówno przez fi rmy, jak i konsu-
mentów, którzy nie mają powiązań z żadną organizacją; opierają się na dwu-
kierunkowym przepływie treści związanych z indywidualnymi i grupowymi 
formami aktywności, łączącymi członków społeczności,

 – blogi – mające charakter aktualizowanych dzienników zamieszczanych 
w Internecie; mogą być wykorzystywane do przekazywania informacji i opi-
nii o produktach, markach i fi rmach, co umożliwia monitorowanie komuni-
katów zarówno przez fi rmy, jak i konsumentów,

 – portale społecznościowe – służące nawiązywaniu kontaktów i wymianie tre-
ści między użytkownikami; są wykorzystywane przez fi rmy nie tylko do prze-
kazywania informacji, ale także do budowania relacji z konsumentami.

Najpopularniejszą witryną w sieci, według średniej dziennej ilości odwiedzin 
oraz miesięcznej ilości odsłon, jest obecnie anglojęzyczna wersja internetowej prze-
glądarki Google.com (Alexa, 2016). Drugie i trzecie miejsce w rankingu zajmują 
przedstawiciele mediów społecznościowych: służący do przesyłania i odtwarzania 
materiałów wideo Youtube oraz portal społecznościowy Facebook, liczący obecnie 
1,75 mld użytkowników.

Sukces mediów społecznościowych polega między innymi na umożliwieniu 
jednostce bycia członkiem pewnej grupy, z którą dzieli wspólne wartości, normy i za-
interesowania (Gangadharbhatla, 2008). Działanie to doskonale wpisuje się w teorię 
poczucia wspólnoty, opisywaną przez Sarasona (1974, 1986) oraz McMillana i Cha-
visa (1986) w latach 70. i 80. XX wieku. Choć od społeczności w ich rozumieniu, 
społeczności internetowe odróżniają się brakiem fi zycznego kontaktu, to tworzące 
się za ich pomocą więzy są wystarczająco silne, by skłonić członków do znacznego 
zaangażowania w życie wirtualnej grupy, także takiej związanej z konkretną marką.

2. Podstawy kreowania wizerunku marki

W warunkach współczesnego rynku marka jest punktem odniesienia, który 
umożliwia konsumentowi ocenę zarówno materialnych cech produktu, jak i funda-
mentalnych niematerialnych wartości nią związanych. Dzięki marce konsument 
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ma możliwość oceny stopnia identyfi kacji z przedsiębiorstwem i porównania jego 
oferty z innymi kontrofertami na rynku. Marka jest źródłem wartości postrzeganej 
przez klienta i jednocześnie źródłem wartości dodanej dla przedsiębiorstwa (Grę-
bosz, 2013). Z kolei wizerunek marki zdefi niować można jako spostrzeżenia kon-
sumentów na temat marki, które odzwierciedlają skojarzenia zapisane w ich pa-
mięci (Keller, 2011) lub jako „obraz fi rmy lub produktu, który powstaje w umyśle 
konsumenta na podstawie wszelkich informacji, jakie do niego docierają na temat 
przedsiębiorstwa czy produktu” (Dębski, 2009). Według Doyle’a (2003) wizerunek 
marki, czyli „zbiór przekonań o jej atrybutach i skojarzeniach”, jest kreowany na 
podstawie własnych doświadczeń konsumenta, źródeł osobistych (opinii przyjaciół, 
znajomych i innych użytkowników), źródeł publicznych oraz źródeł handlowych. 
W zależności od charakteru i sposobu odwoływania się do świadomości konsumen-
ta, Doyle (2003) wyróżnia trzy typy wizerunków markowych: odwołujące się do 
cech produktu, aspiracji użytkowników lub doświadczeń konsumentów.

Wizerunek marki staje się w dzisiejszych czasach jednym z kluczowych czyn-
ników mających wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Użytkowanie produk-
tów określonej marki może mieć znaczenie także w kontekście budowania własnego 
wizerunku, co jest niezwykle ważne dla osób skoncentrowanych na sobie. Ponad 1/4 
przedstawicieli pokolenia Y2 w Polsce jest skłonna zapłacić więcej za produkt mar-
kowy, który ma rangę kultowego. Podobne grono jest gotowe wydać więcej na pro-
dukt marki, która popiera bliski mu, szczytny cel (Odyseja Public Relations, 2015).

W kontekście rozwoju mediów społecznościowych znaczenia nabrał niema-
terialny wymiar marki, związany ściśle z jej osobowością3, wartościami i wizerun-
kiem klienta docelowego. Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościo-
wych jest zagadnieniem stosunkowo nowym. Jednakże jego podstawy pojawiły się 

2  Pokolenie Y – młodzi ludzie, obyci z nowoczesnymi technologiami, nastawieni na rozwój 
i czerpanie przyjemności z życia. Pokolenie Y składa się z ludzi urodzonych w ostatnim dwudziestole-
ciu XX wieku (w zależności od źródła przyjmuje się daty 1977–1994 lub 1985–2000). Przedstawiono 
wyniki badań prowadzonych przez Odyseja Public Relations. Na potrzeby badania i raportu, jako pol-
skich przedstawicieli pokolenia Y określono ludzi urodzonych w Polsce między rokiem 1980 a 2000.

3  Osobowość marki (brand personality) defi niowana jest w literaturze przedmiotu jako zbiór 
charakterystycznych cech ludzkich związanych z marką i jest sposobem postrzegania marki przez ku-
pujących oraz podstawą do formowania się silnych skojarzeń, które pozwalają rozpoznawać marki na 
tle innych produktów. Osobowość marki można kształtować poprzez stworzenie bohatera marki, wy-
kreowanie wyraźnego i charakterystycznego wizerunku użytkownika marki lub poprzez wykorzystanie 
archetypu (Kozak i in., 2006; Styś-Hajdas, 2006).
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znacznie wcześniej, wraz z ukształtowaniem się teorii tribal marketing4, opartej na 
budowaniu grup, a nawet subkultur, wokół wybranych marek. Społeczność w social 
media można opisać jako „zbiorowość użytkowników Internetu, którzy w aktywny 
sposób wykorzystują tę platformę komunikacji do wymiany informacji i komuni-
katów związanych z ich wspólnymi zainteresowaniami, przekonaniami lub posta-
wami” (Smektała, 2006). Wirtualna społeczność marki jest natomiast zbiorowością 
istniejących lub potencjalnych klientów marki, którzy współdzielą pewne zaintere-
sowania, poglądy czy życiowe wybory, znajdujące swoje odbicie w decyzjach zaku-
powych. Społeczności te można określić jako internetową odmianę brand commu-
nities − społeczności skupionych wokół marki, których członkowie wchodzą w in-
terakcje z marką oraz wymieniają się między sobą informacjami (Woisetschläger, 
Hartleb, Blut, 2011).

3. Wizerunek marki w mediach społecznościowych

Media społecznościowe umożliwiają budowanie i wzmacnianie wizerunku 
marki poprzez:

 – prezentację elementów werbalnych marki (jak nazwa, slogan, czy jingle) –
zamieszczanie materiałów audio i wideo,

 – prezentację elementów wizualnych marki (jak logo, symbol, grafi ka, kolory-
styka, opakowanie oraz inne elementy wizualne związane z komunikacją),

 – prezentację wartości i tożsamości marki,
 – pozycjonowanie marki (zdefi niowanie rynku i grupy docelowej oraz głów-

nych korzyści i atrybutów marki),
 – realizację podstawowych celów promocyjnych (prezentacja oferty, informo-

wanie o promocjach sprzedaży i wydarzeniach),
 – prowadzenie dialogu z konsumentami (fora i portale społecznościowe),
 – tworzenie więzi pomiędzy marką a jej użytkownikami oraz samymi 

użytkownikami.
W mediach społecznościowych marketerzy mogą kreować wizerunek marki za 

pomocą tzw. fanpage’ów, wokół których gromadzi się wirtualna społeczność marki. 
Kluczem do spełnienia tej funkcji fanpage’a jest prowadzenie go w sposób wywołu-
jący emocje u odbiorców komunikatu. Ważne jest podkreślanie poczucia wspólnoty, 

4  Tribal marketing jest określany w języku polskim także jako marketing plemienny.
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najlepiej w oparciu o wartości i idee, które konsumenci współdzielą z marką. Kolej-
nym celem marketerów jest zachęcenie fanów do aktywności w ramach fanpage’a, 
która będzie widoczna dla znajomych użytkownika. Pokazanie interakcji z marką 
na portalu społecznościowym funkcjonuje jako polecenie produktów danej marki. 
Zgodnie z zasadami tzw. marketingu szeptanego (word-of-mouth marketing), użyt-
kownicy są bardziej skłonni nabyć produkt marki polecanej przez bliskie im oso-
by, niż ten reklamowany w tradycyjny sposób lub ten, którego nikt im nie polecał. 
Firmy mogą też zapewnić marce polecenie ich oferty, zatrudniając gwiazdy, które 
umieszczają na swoim profi lu posty i zdjęcia dotyczące marki, często z odnośnikiem 
do jej fanpage’a. Takie polecenia wpływają na decyzje zakupowe zwłaszcza ludzi 
młodych, mogą też kreować wizerunek marki jako ekskluzywnej lub kojarzącej się 
z dostatnim i beztroskim życiem celebrytów. Aby zwiększyć zaangażowanie fanów 
i tym sposobem zwiększyć zasięg komunikatów, marketerzy stosują metodę call to 
action, czyli zamieszczania krótkiego komunikatu nawołującego do konkretnego 
działania, np. „zobacz”, „sprawdź” itp. Komunikaty często zachęcają do pozosta-
wienia komentarza lub udostępnienia treści znajomym.

Kolejną formą komunikacji, która zwiększa zaangażowanie konsumentów 
i wpływa na wizerunek marki, jest oferowanie konsumentom możliwości współ-
tworzenia wartości danej marki (Cova, Pace, Skålén, 2015). Uczestnicy wirtualnej 
społeczności marki mogą wyrażać swoje opinie dotyczące produktów i marki lub 
sugerować wprowadzenie zmian. Organizowane są też badania, w ramach których 
klienci mogą wybrać nowość, jaką najchętniej widzieliby w ofercie marki lub formę 
jej promocji. Dzięki powyższym działaniom konsumenci zrzeszeni wokół fanpage’a 
mają realny wpływ na to, co marka będzie oferować i w jaki sposób będzie się 
zmieniać.

Fanpage na portalu społecznościowym powinien odróżniać się od typowych 
przekazów reklamowych marki. Nie powinien także zawierać zbyt dużo suchych 
faktów i wiadomości pozbawionych ładunku emocjonalnego. Wielu specjalistów za-
leca stosowanie postów o raczej lekkim, zabawnym stylu oraz rzadkie publikowanie 
tzw. poważnych treści (Moroz, 2013). Ważne jest, by marka za pomocą swojego 
fanpage’a odpowiednio często przypominała o swoim istnieniu, choć oczywiście 
zbyt częste i nachalne publikowanie treści na portalach społecznościowych może 
zostać przez konsumentów potraktowane jako „zaśmiecanie” strony. Dobranie od-
powiedniej częstotliwości zależy od branży, z jaką związana jest marka. Jak najbar-
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dziej zrozumiałe jest, gdy kawiarnie i restauracji codziennie prezentują na swoim 
fanpage’u menu, jednakże w przypadku niektórych marek, których zróżnicowanie 
produktów jest mniejsze, publikacja podobnych postów każdego dnia może okazać 
się dla fanów nużąca lub wręcz irytująca. 

Prowadzenie fanpage’a nie powinno być prowadzeniem monologu, lecz swo-
istym dialogiem z konsumentami. Nawet najlepiej przemyślana strategia i najlepsza 
jakość publikowanych treści nie pomogą stworzyć pozytywnego wizerunku marki, 
jeśli zarządzający stroną nie będą reagować na głosy fanów. Nie należy zapominać, 
że głównym założeniem wirtualnych społeczności marek jest wymiana informacji 
i tworzenie więzi między marką a konsumentami, zatem niedopuszczalne jest, by 
pozostawić bez odpowiedzi pytania zadane na fanpage’u. Praktycy zalecają odpo-
wiadać nawet na posty, które teoretycznie tej odpowiedzi nie wymagają i nie stano-
wią typowego pytania (Karvounis, 2015).

Promocja marki za pomocą mediów społecznościowych nie generuje dużych 
kosztów. Opłacie podlegają tzw. posty sponsorowane lub możliwość zwiększenia 
liczby wyświetleń publikowanych treści, lecz samo założenie i prowadzenie fanpa-
ge’a nie wymaga dużych nakładów fi nansowych i może być realizowane w ramach 
marketingowej działalności każdej fi rmy.

Podsumowanie

Funkcjonując w turbulentnym środowisku, przedsiębiorstwa zmuszone są 
prowadzić aktywne działania w ramach komunikacji marketingowej. Jedną ze sku-
tecznych metod realizacji celów rynkowych jest wyróżnianie oferty spośród innych 
i uzyskanie przewagi konkurencyjnej, która nie jest oparta o realizację strategii 
przywództwa kosztowego. Wykorzystanie działań w mediach społecznościowych 
w wyróżnianiu oferty pozwala budować przewagę konkurencyjną, nie tylko na pod-
stawie cech funkcjonalnych produktów czy usług, ale także w oparciu o korzyści 
emocjonalne związane z budowaniem więzi pomiędzy konsumentami a marką oraz 
tworzenie wartości dodanej związanej z symboliką, relacjami z konsumentami, toż-
samością użytkowników czy ich osobowością (Grębosz, Siuda, Szymański, 2016). 

Media społecznościowe umożliwiają tworzenie interaktywnej przestrzeni dla 
konsumentów, którzy w warunkach współczesnego rynku współtworzą wartość do-
daną marki, a tym samym jej wizerunek.
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Konsumenci chętnie przyłączają się do wirtualnych społeczności marek, de-
monstrując w ten sposób swoje sympatie i poglądy oraz kreując własny wizerunek. 
Wirtualne społeczności dają marketerom szansę na zaprezentowanie marki w inny 
sposób niż za pomocą nadużywanej reklamy tradycyjnej. Media społecznościowe 
oferują fi rmom szerokie możliwości promocji marek i kreowania ich wizerunku. 
Możliwe jest tworzenie fanpage’ów, w ramach których marketerzy mogą publiko-
wać informacje w formach tekstowych i grafi cznych oraz prowadzić swoisty dia-
log za pomocą „polubień”, udostępnień, komentarzy, ankiet i konkursów. Media 
społecznościowe pozwalają marce na nawiązanie realnej więzi z konsumentami. 
W czasach coraz większego narcyzmu, zwłaszcza wśród młodych ludzi, zauważenie 
i docenienie relacji z fanami staje się bardzo ważnym czynnikiem w budowaniu 
wizerunku silnej marki.
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CREATING THE BRAND IMAGE IN SOCIAL MEDIA

Abstract

The article presents the possibilities of creating the brand image in social media. Se-
lected methods of marketing communication offered by social media and used by companies 
to build and reinforce the brand image are also analysed. In the article the review of foreign 
and Polish literature concerning the theory of brand management and marketing, as well as 
an analysis of the content of social network sites, were applied.
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Transformacja gospodarki społeczno-rynkowej, która opiera się na wiedzy, ge-
neruje dobrze wykształcone społeczeństwo. Zatem wykształcenie, będące nośnikiem 
odpowiedniej wiedzy, ma wartość rynkową. W świetle tego faktu jedną z najważniej-
szych grup, która będzie kształtować rynek i przyszłość kraju, jest pokolenie ludzi 
młodych, zwłaszcza tych, którzy są na ostatnim etapie kształcenia. Chodzi tu oczywi-
ście o młodzież studiującą, która będzie stanowić swoisty kapitał, bowiem to właśnie 
absolwenci studiów będą poszukiwani na rynku bądź też będą musieli dopasować się 
do realiów rynkowych. 

Problematyka jakości życia, nie tylko młodych ludzi, nadal pozostaje niedo-
statecznie przeanalizowana, zbadana. Istnieje zatem potrzeba pogłębienia tematyki, 
zarówno w kontekście teoretycznym, jak i empirycznym. Biorąc powyższe pod uwa-
gę, celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie kwestii takich, jak postawy 
wobec zdobywania wiedzy (znaczenie wiedzy) oraz sposób, w jaki wpływają one 
w na jakość życia, szczególnie młodych ludzi, defi nicyjne ujęcie terminu „wiedza” 
i procesu zarządzania wiedzą oraz możliwość wykorzystania zdobywanej wiedzy na 
rynku, a dokładniej – w przyszłej pracy zawodowej (według badania przeprowadzo-
nego przez autorki niniejszego opracowania).

1. Postawy wobec wiedzy i jej zdobywania w kontekście jakości życia

Istotnym dla podejmowanej problematyki jest określenie pojęcia „postawa”. 
Termin ten został wprowadzony przez W.J. Thomasa i F.Znanieckiego w celu ozna-
czenia procesów indywidualnej świadomości, determinujących reakcje każdej oso-
by. W ujęciu wspomnianych uczonych, postawa jest zawsze oceną jakiejś wartości, 
przy czym za wartość uznają oni „(...) jakikolwiek fakt mający empiryczną treść, 
dostępną dla członków określonej grupy społecznej i znaczenie, zgodnie z którym 
jest lub może być obiektem działania” (Thomas, Znaniecki, 1918–1920, s. 21). War-
to w tym miejscu dodać, że praca Thomasa i Znanieckiego była przełomowa, gdyż 
zapoczątkowała szersze zainteresowanie problematyką postaw.

D. Katz i E. Scotland zdefi niowali postawę w sposób następujący: „(...) jako 
tendencja lub predyspozycja jednostki do oceniania pewnego obiektu lub symbolu 
tego obiektu w określony sposób. Ocena polega na przypisywaniu własności, które 
mogą być lokowane wzdłuż wymiaru «pożądany–niepożądany» lub «dobry–zły». 
Ocena w tym sensie zawsze włącza elementy poznawcze i afektywne. (...) Posta-



319MAJA SKIBA, AGNIESZKA KWIATEK

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W KONTEKŚCIE JAKOŚCI ŻYCIA MŁODYCH LUDZI

wa może również zawierać komponent behawioralny. Komponent behawioralny 
oznacza tendencję do działania wobec obiektu postawy w powiązaniu z wyrażaniem 
uczuć wobec niego” (Katz, Scotland, 1959, s. 428–429). W polskiej literaturze po-
dobne stanowisko prezentują między innymi T. Mądrzycki (1970) i S. Mika (1966).

Można się zastanowić, czym jest postawa wobec wiedzy. Na użytek opracowa-
nia autorki stworzyły własną defi nicję tej kategorii pojęciowej. Postawą człowieka 
wobec wiedzy będzie ogół względnie trwałych dyspozycji do jej oceniania oraz war-
tościowania. W tak pojmowanej defi nicji przedmiotem postawy jest wiedza. Istotną 
cechą tej defi nicji jest fakt, że postawa w tym ujęciu jest zjawiskiem zakorzenionym 
w psychice ludzkiej, również młodego człowieka. Ważną kwestią jest znaczenie 
przypisywane określonym komponentom danej postawy.

Zdobywanie wiedzy i aktywność w tym działaniu jest swoistym wyznacznikiem 
dla młodego człowieka, jak cenny może być sam stosunek do wiedzy. Uczeni-psycholo-
dzy Mansfi eld i Clinch, o czym pisze M. Białecka-Pikuł, zgromadzili ogromną wiedzę 
na temat tego, jak ewaluuje stosunek młodych ludzi do wiedzy, a tym samym, jak zmie-
nia się ich postawa wobec niej. Owa zmiana dokonuje się począwszy od absolutyzmu, 
zwanego również dualizmem lub obiektywizmem, przez relatywizm aż do racjonalizmu 
czy postawy ewaluatywnej, integratywnej, dialektycznej (Białecka-Pikuł, 2012, s. 279).

Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że aby mogła pojawić się prawdzi-
wa wewnętrzna motywacja, nakłaniająca do podjęcia wysiłku intelektualnego, zdo-
bywania wiedzy bądź motywacja zachęcająca do zrealizowania określonych działań, 
przyjęcia właściwej postawy wobec wiedzy, muszą zostać równocześnie spełnione 
dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, cele naszego działania, w tym młodego 
człowieka, oczekiwane rezultaty, zamierzenia i podejmowane działania muszą dla 
danej jednostki przedstawiać konkretną wartość. Po drugie, dane cele powinny 
umożliwiać osiągnięcie wymiernych korzyści bądź służyć zaspokojeniu określonej 
potrzeby – muszą być więc oceniane pozytywnie (Walczak, 2011).

Warto w tym miejscu zaakcentować, że bez względu na to, czy postawa wo-
bec wiedzy i jej zdobywania jest pozytywna bądź negatywna, to ma ona zasadniczy 
wpływ na jakość naszego życia. Pojawia się pytanie – czym jest w ogóle „jakość”? 
Jak jest defi niowana?

Słowo „jakość” bywa powszechnie używane w wielu sytuacjach, między inny-
mi dla określenia przedmiotów czy szeregu zjawisk, z którymi mamy do czynienia. 
Jakość oznacza sumę cech wytworu, w szczególności wyrobu lub samego działania 
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do niego prowadzącego, najczęściej z oceną wartościującą: dobra jakość – zła jakość. 
Ocenę, jak oznajmiają I. Nowosad, I. Mortag i J. Ondráková, stawia się ze względu na 
istniejący obiektywnie lub idealnie wzorzec rzeczowy lub wzorzec działania. W dru-
gim przypadku, to znaczy wzorca działania, jakość utożsamiana jest ze sprawnością 
w sensie syntetycznym (Nowosad, Mortag, Ondráková, 2010, s. 15 i n.).

W literaturze przedmiotu można poznać wiele różnych defi nicji kategorii poję-
ciowej, jaką jest „jakość życia”. W licznych koncepcjach teoretycznych jakość ży-
cia jest pojmowana jako synonim zadowolenia z warunków życia, dobrostan ściśle 
związany z zaspokajaniem potrzeb, przede wszystkim za pomocą środków fi nanso-
wych (Siciński, 1976; Ratajczak, 1993, s. 37–53).

Jakość życia jest znaczącym zagadnieniem, mającym charakter interdyscypli-
narny. W ujęciu B.C. Liu (1975) stanowi kategorię odzwierciedlającą kombinację 
subiektywnych i obiektywnych odczuć co do stanu dobrobytu, wyrażoną jako funk-
cja czynnika fi zycznego i psychicznego. Pierwszy z nich odnosi się do dóbr ma-
terialnych oraz usług, które mają zaspokoić znaczną większość potrzeb jednostki. 
Z kolei czynnik psychiczny dotyczy samorealizacji i rozwoju.

Jakość życia może być również odzwierciedleniem osiągania satysfakcji 
z życia wynikającej z realizowania siebie w sferze zdobywania wiedzy, która 
w konsekwencji będzie przydatna w relacjach międzyludzkich i pracy zawodowej.

Jakość życia, jak pisze B. Mróz, opiera się na analizie czterech sfer, a mianowicie: 
psychofi zycznej, psychospołecznej, podmiotowej i metafi zycznej. Sfery te, co podkre-
śla wspomniana autorka, analizuje się w kontekście dwóch reguł: pierwszej – rządzącej 
aktywnością człowieka (chęć zdobywania wiedzy) i drugiej – będącej zespołem zmian 
rozwojowych (postawa wobec wiedzy) (Mróz, 2009, s. 129). Wspomniane reguły uła-
twiają badanie postaw młodych ludzi wobec wiedzy i ich wpływ na jakość życia.

Należy dodać, że poruszając kwestię postawy wobec wiedzy jako pewnego wy-
znacznika jakości życia, związanej również z zachowaniami, a raczej odnalezieniem 
się na rynku, nie sposób nie powiedzieć o tym, czym w ogóle jest wiedza oraz proces 
zarządzania nią. O tym w kolejnej części rozważań.

2. Wiedza i proces zarządzania wiedzą w płaszczyźnie przyszłej pracy zawodowej

Wiedza w dobie społeczeństwa informacyjnego ma charakter dynamiczny, sta-
je sie najbardziej poszukiwanym produktem na rynku pracy i kapitałem będącym 
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źródłem konkurencyjności rynkowej. Zdaniem E. Skrzypek (2000), wszystko ma 
swój początek w umysłach ludzi, ich postawach, wrażliwości, ograniczeniach po-
znawczych, kompetencjach i systemie motywacyjnym. Wiedza jest czymś więcej 
niż informacją, jako że jest ucieleśniona w ludziach, nośnikiem informacji może 
być na przykład komputer, podczas gdy zdobywać wiedzę, doskonalić, przetwarzać 
i przekazywać innym potrafi  tylko człowiek. Człowiek jest zatem tyle wart, ile potra-
fi  przekazać innym. Wiedza, która nie służy innym, pozostaje bezużyteczna.

W literaturze przedmiotu „wiedza jest to zdolność wykorzystywania danych 
i informacji do konkretnego działania” (Brdulak, 2005, s. 13). Badacze problematyki 
wiedzy dostrzegając różnicę, ale i wzajemną zależność pomiędzy triadą: dane – in-
formacja – wiedza, wyjaśniają ją przy pomocy modelu stworzonego przez D. Tobina 
funkcjonującego pod nazwą tzw. hierarchii wiedzy. Jako fundament wyróżnia się 
dane, które poprzez powiązanie ze sobą tworzą informację, natomiast wykorzystane 
w praktyce informacje przekształcają się w wiedzę. Jeżeli do wiedzy dodamy cało-
ściowe doświadczenie i intuicję, wówczas na szczycie piramidy pojawi się mądrość 
(Niklewicz-Pijaczyńska, Wachowska, 2012, s. 19).

I. Nonaka i H. Takeuchi sklasyfi kowali wiedzę w stworzonym przez siebie mo-
delu na trzy obszary: wiedzę jednostki, wiedzę grupy jednostek oraz wiedzę w or-
ganizacji. Tworzenie wiedzy to proces spiralnej wymiany pomiędzy wiedzą ukrytą 
a ujawnioną. Wymiana tego rodzaju dokonuje się na trzech płaszczyznach: fi zycznej, 
wirtualnej (komunikacja elektroniczna) i umysłowej (wspólne idee) lub ich kombi-
nacji. Źródłem wiedzy jest natomiast człowiek i związany z nim szeroko ujmowany 
kapitał ludzki. Nonaka i Takeuchi, autorzy japońskiego modelu nazwanego „spi-
rala wiedzy”, uznanego za najbardziej nowatorski, wskazują sie na występowanie 
wiedzy w dwóch postaciach: cichej i formalnej. Wiedza formalna to wiedza skody-
fi kowana, zapisana w formalnym i usystematyzowanym języku. W modelu japoń-
skim przyjmuje sie, że może następować zamiana wiedzy ukrytej w jawną i jawnej 
w ukrytą (Perechuda, 2005, 34–39).

A. Pietruszka-Ortyl uważa, że wiedza tzw. cicha, jako indywidualna, specyfi cz-
no-kontekstowa, jest trudna do sformalizowania i zakomunikowania oraz wymaga 
specyfi cznych umiejętności uczenia się – obejmuje elementy poznawcze i technicz-
ne. Zawiera więc to wszystko, co człowiek wie, a nie jest w stanie wyrazić za pomo-
cą słów, gdyż – jak ujął to M. Polanyi – „wiemy więcej, niż potrafi my powiedzieć” 
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(Pietruszka-Ortyl, 2012, s. 41). Badacze I. Nonaka i H. Takeuchi wyróżnili cztery 
podstawowe procesy przetwarzania wiedzy:

1. Socjalizacja – przekształcanie wiedzy cichej w jawną, gdzie dzielenie sie 
wiedzą (wewnętrzną) następuje w czasie wykonywania wspólnych czynno-
ści przez członków organizacji.

2. Eksternalizacja (uzewnętrznianie) – polega na zamianie wiedzy cichej 
w wiedzę formalną.

3. Kombinacja – jest to przekształcanie wiedzy formalnej w inną postać wie-
dzy formalnej, komunikowanie, rozpowszechnianie, systematyzacja wiedzy 
formalnej.

4. Internalizacja (czyli uczenie się) – polega na zmianie wiedzy formalnej 
w cichą (wykorzystanie doświadczeń i know-how zdobytego przez innych) 
przez przekształcenie wiedzy formalnej w akcje, praktyki, procesy, a także 
inicjatywy (Perechuda, 2005, s. 39).

W. Kotarba (2006), skupiając się na teorii przedsiębiorstwa, proponuje nato-
miast podział wiedzy, która jest adekwatna do potrzeb systemów zarządzania orga-
nizacją. Wyróżnia zatem wiedzę:

 – posiadaną wykorzystywaną, posiadaną niewykorzystywaną, która może stać 
się źródłem nowej wiedzy lub jest niewykorzystywana na danym etapie, 
tworząc pewien potencjał,

 – indywidualną, zespołową, całej organizacji, przy czym wiedza zespołowa 
przekracza często ramy sumowanej wiedzy indywidualnej, należy w to włą-
czyć również „(...) umiejętność współpracy i zrozumienie w zespole lub 
w grupie to zdolność organizacji do rozwiązywania problemów, umiejętność 
łączenia rozproszonych zasobów wiedzy i umiejętności poszczególnych pra-
cowników, (...) również kultura formalna i nieformalna zespołu”,

 – metodyczną (dotyczącą zarządzania), techniczną (mającą bezpośredni zwią-
zek z wytwarzaniem),

 – strategiczną, operacyjną,
 – wolną, jawną, utajnioną, ukrytą (przyjmując jako podstawę rozróżnienia for-

mę i zakres ochrony).
Wspomniany W. Kotarba uważa ponadto, że wiedza ma zmieniającą się po-

stać. Oznacza to, że podlega ciągłym modyfi kacjom, ewolucji, inna jest jej postać na 
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początku, inna w końcowym zastosowaniu; wiedza wcześniejsza stanowi bazę dla 
dalszego jej przeobrażania (Kotarba, 2006, s. 35).

W związku z podejmowaną w opracowaniu problematyką wiedzy i postaw 
wobec niej, które mogą mieć większy lub mniejszy wpływ na konkurencyjność na 
rynku młodego człowieka, autorki pragną zwrócić również uwagę na pojęcie zarzą-
dzania wiedzą. Dla większości młodych ludzi planowanie ich drogi zawodowej wią-
że się z wyborem ścieżki edukacyjnej, podczas której będą zdobywać sprofi lowaną 
wiedzę, potrzebną w późniejszej ich pracy zawodowej. Ich wybór będzie rzutował 
w przyszłości na ich sytuację, a dokładniej – poziom konkurencyjności na rynku, 
a w konsekwencji na jakość życia.

D.J. Skryme, defi niując zarządzanie wiedzą stwierdza, że „jest [ono] określo-
nym i systematycznym zarządzaniem istotną dla organizacji wiedzą i związanymi 
z nią procesami kreowania, zbierania, organizowania, dyfuzji, zastosowań i eksplo-
atacji realizowanymi w dążeniu do osiągania celów organizacji” (Skryme, 1999, 
s. 39). Według autorek można w tym kontekście pojęcie to odnieść na poziom jed-
nostkowy, tzn. zarządzania wiedzą w przypadku poszczególnych osób, kiedy defi -
niuje się je jako podejmowany proces gromadzenia, kreowania, wymiany i eksplo-
atacji wiedzy w osiąganiu indywidualnych celów.

W prowadzonych w 2015 roku przez autorki badaniach wśród studentów jed-
nego z wydziałów uczelni technicznej, na kierunkach oferujących szeroki zakres 
wiedzy, zarówno specjalistycznej-technicznej, jak i ogólnej, analizie poddano 200 
prawidłowo wypełnionych ankiet (z 250 przeprowadzonych). Badani (144 kobiet 
i 56 mężczyzn) stanowili grupę młodych ludzi w przedziale wiekowym od 19–23 
lata, nazwaną w literaturze „Pokoleniem Y”.

Badani studenci określali przydatność wiedzy zdobywanej na obranym przez 
siebie kierunku studiów w przyszłej w pracy zawodowej tylko w średnim bądź 
niewielkim stopniu, co wydaje się być niepokojące i nasuwać wiele przypuszczeń 
co do przyczyn tego zjawiska. Można mówić tu zapewne o przyczynach o podło-
żu jednostkowym – subiektywnym (źle dobrany kierunek kształcenia, niezgodny 
z zainteresowaniami, predyspozycjami intelektualnymi itp.) bądź obiektywnym 
(czynniki rodzinne, środowiskowe, ekonomiczne, itp.) lub systemowym, u podsta-
wy którego leży cały system kształcenia i polityki edukacji państwa. Na rysunku 1 
przedstawiono zakres możliwości wykorzystania wiedzy w przyszłej pracy zawodo-
wej w wypowiedziach respondentów.
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Rysunek 1. Możliwość wykorzystania wiedzy w przyszłej pracy zawodowej 
według badanych (N = 200)

45

110

21 24

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

W przeprowadzonych badaniach najważniejszym motywem podjęcia studiów, 
będącym kluczowym elementem w zarządzaniu wiedzą było przekonanie, że po-
mogą one w znalezieniu atrakcyjnej pracy o relatywnie wysokich zarobkach. Co 
istotne, to wybrane studia umożliwią zdobywanie wiedzy potrzebnej w późniejszym 
wykonywaniu zawodu, a wykształcenie ma również zapewnić wyższy prestiż spo-
łeczny, poważanie, szacunek u innych, a w konsekwencji wpłynąć na jakość życia.

Podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, iż problematyka zarządzania wiedzą w płasz-
czyźnie jakości życia młodych ludzi jest zagadnieniem niezwykle istotnym i nabiera 
ogromnego znaczenia, gdy weźmiemy pod uwagę nie tylko postępujący proces starzenia 
się społeczeństwa, ale też i ekspansywny rozwój gospodarki opartej na wiedzy, zakłada-
jącej, że należy inwestować w młodych ludzi jako kapitał, czyli w ich wiedzę i edukację.

Zdaniem W. Świtalskiego (2005) należy dostrzec cztery zasadnicze elementy, 
mając na uwadze badania nad znaczeniem wiedzy w tworzeniu gospodarki opartej 
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na wiedzy. Pierwszym z nich jest rola państwa i podległych mu instytucji w tworze-
niu celów stymulujących gospodarkę i ustalaniu właściwej polityki ekonomicznej. 
Drugim są podmioty gospodarujące i ich strategie rozwoju, sposoby wykorzysty-
wania wiedzy, potrzeby w zakresie przyswajania nowej wiedzy, zdolności absorpcji 
wiedzy, potencjał i pozycja rynkowa.

Trzeci z kolei to szeroko rozumiany sektor wiedzy – czyli system edukacji, 
poziom i intensywność badań naukowych oraz popularyzacja zasobów wiedzy. 
Niezwykle istotna w obecnych czasach jest także umiejętność współpracy uczelni 
i partnerów biznesowych oraz – jak uważa wymieniony wyżej autor –  elementy 
odnoszące się bezpośrednio do społeczeństwa, jego tradycji, mentalności, kultury 
uczenia się i postaw jednostek.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF YOUNG PEOPLE LIFE QUALITY

Abstract

Knowledge in the times of the information society has become an essential resource for 
every human being, especially in a situation of functioning on the basis of work. The ability 
to acquire, collect and process it, generally speaking – knowledge management is a problem 
that now affects especially young people entering the labor market. They must be aware of 
the impact of collecting this valuable capital for the future quality of life and consequently 
the ability to be competitive on the market. 
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ZRÓŻNICOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIEKIEM 

STRESZCZENIET

Artykuł dotyczy problematyki zarządzania wiekiem (ZW), a w szczególności zróżni-
cowania jego wdrażania w krajach o odmiennych uwarunkowaniach związanych z sytuacją 
osób starszych na rynku pracy, to jest w Szwecji, Niemczech i Polsce. W części empirycznej 
przedstawiono wyniki badań własnych porównując je z wynikami badań przeprowadzonych 
w ramach Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in The Baltic Sea 
Region. Pozwoliło to zweryfi kować istnienie różnic w efektach ZW w tych krajach w per-
cepcji badanych pracowników.
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Wprowadzenie

W reakcji na zachodzące w Europie zmiany demografi czne, silnie promowa-
ne jest wdrażanie zarządzania wiekiem (ZW), rozumiane jako element zarządzania 
różnorodnością, a polegające na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów 
ludzkich w przedsiębiorstwach dzięki uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracow-
ników w różnym wieku (Litwiński, Sztanderska, 2010). Ze względu na to, że ZW 
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może być wdrażane na różnych poziomach: całego społeczeństwa, przedsiębiorstwa 
lub jednostki (Kołodziejczyk-Olczak, 2014a) należy spodziewać się występowania 
różnic zarówno w sposobie, zakresie, jak i tempie jego wprowadzania na każdym 
z tych poziomów. Zróżnicowanie to może mieć charakter zarówno wertykalny, jak 
i horyzontalny. Zróżnicowanie wertykalne wynikać może z konieczności tworzenia 
i wykorzystywania różnych sposobów i narzędzi ZW, np. na poziomie makro mogą 
to być działania w zakresie polityki pracy, a na poziomie przedsiębiorstwa – transfer 
wiedzy i kompetencji, podczas gdy zróżnicowanie horyzontalne zauważalne może 
być pomiędzy poszczególnymi krajami lub przedsiębiorstwami w danym kraju i wy-
nikać zarówno ze sposobu, jak i momentu podjęcia takich działań.

Prezentowane opracowanie dotyczy problematyki ZW, a w szczególności zróż-
nicowania w sposobie jego wdrażania i stopniu zaawansowania w krajach o odmien-
nych uwarunkowaniach związanych z sytuacją osób starszych na rynku pracy, to jest 
w Szwecji, Niemczech i Polsce.

1. Zróżnicowanie działań w zakresie ZW w Szwecji, Niemczech i Polsce

Zróżnicowanie działań z zakresu ZW zależy zarówno od momentu rozpoczęcia 
ich wdrażania, jak i od uwarunkowań występujących w danym kraju, nazywanych 
„kulturą zatrudniania związaną z wiekiem” (age-related employmet culture) (Fre-
richs, Lindley, Aleksandrowicz, Baldauf, Galloway, 2012). W literaturze dotyczącej 
ZW w krajach europejskich najczęściej spotykany jest podział wyróżniający kraje 
skandynawskie, ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Szwecji, kraje Euro-
py kontynentalnej, do których zalicza się m.in. Niemcy, kraje Europy środkowo-
-wschodniej, do których należy Polska, oraz kraje Europy południowej, m.in. z Wło-
chami i Grecją (Kołodziejczyk-Olczak, 2013; Szukalski, 2014).

Szwecja najczęściej przedstawiana jest jako prekursor systemowych i syste-
matycznych działań z zakresu ZW (Kołodziejczyk-Olczak, 2013), a także jako kraj 
o bardzo niskim poziomie bezrobocia (Szukalski, 2014) także wśród osób starszych, 
osiąganym mimo niekorzystnej struktury wieku ludności (Wiktorowicz, 2013). 
Podkreśla się aktywną politykę wobec ZW, w tym system emerytalny sprzyjający 
dłuższej aktywności zawodowej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu 
na wiek (Szweda-Lewandowska, 2013). Wszystko to sprawia, że poziom zatrud-
nienia w grupie 55–64 lat wynosi 74% i jest najwyższy w Europie (Eurostat, 2015), 
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podobnie jak poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia wśród starszych pracowników 
(Hank, Erlinghagen, 2011). W odróżnieniu od innych krajów, a szczególnie Polski, 
powodem podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę w Szwecji jest dobra sytuacja 
materialna połączona z chęcią wykorzystania czasu wolnego (Kołodziejczyk-Ol-
czak, 2013).

W Niemczech poziom zatrudnienia w grupie 55–64 lat jest drugim najwyższym 
w Europie i wynosi 65,6% (Eurostat, 2015). Przyczyniły się do tego zarówno regu-
lacje prawne zniechęcające do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, dzia-
łania zwiększające świadomość antydyskryminacyjną ze względu na wiek (Dietz, 
Walwei, 2011) oraz wzrost kompetencji i poziomu wykształcenia starszych pracow-
ników (Statistisches Bundesamt, 2011). Nadal jednak podkreśla się, że na rynku pra-
cy istnieje zdecydowanie mniej rozwiązań wobec pracowników ze starszych grup 
wiekowych niż z pozostałych (Dietz, Walwei, 2011), a poprawa sytuacji starszych 
pracowników dotyczy wyższej stabilności istniejącego zatrudnienia, a nie ich wyż-
szej zatrudnialności. Drew (2013) sugeruje, że świadomość problematyki ZW wśród 
menadżerów niemieckich przedsiębiorstw nie przekłada się na ich aktywność w tym 
zakresie.

Polska zaliczana jest do krajów charakteryzujących się relatywnie niską ak-
tywnością zawodową i długotrwałym bezrobociem osób starszych (Wiktorowicz, 
2013). Zatrudnienie w grupie 55–64 lat należy do jednych z najniższych w Europie 
i wynosi 45,1% (śr. UE 51,8%) (Eurostat 2015). W odróżnieniu od Szwecji i Nie-
miec, Polska zaliczana jest do państw wczesnej kultury wychodzenia z rynku pracy 
(eary exite culture) (Frerichs i in., 2012) i oceniana jako rozpoczynająca wdrażanie 
ZW, ale działanie to nie posiada cech działania strategicznego, a na poziomie przed-
siębiorstw właściwie nie istnieje (Kołodziejczyk-Olczak, 2013, 2014b). Co prawda 
w badaniach menadżerowie deklarują świadomość wartości zespołów zróżnicowa-
nych wiekowo, jednak nie oznacza to rzeczywistych działań z tego zakresu (Stankie-
wicz, 2015).

Omawiając problematykę upowszechniania i wdrażania działań z zakresu ZW, 
a szczególnie oceniając jej efektywność, należy pamiętać, że benefi cjentami tego 
działania mają być przede wszystkim konkretni ludzie, pracownicy przedsiębiorstw. 
Ważne jest więc, czy efekty podejmowanych działań na poszczególnych poziomach 
zarządzania są odczuwane przez zwykłych pracowników. Na przykład wzrost świa-
domości pracodawców w zakresie wartości ZW może być zauważalny w docenianiu 
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kompetencji pracowników oraz pozytywnym nastawieniu do kontynuowania przez 
nich pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nie chodzi tu jednak o deklarowa-
nie takich postaw przez pracodawców, lecz ich rzeczywiste doświadczanie przez 
pracowników.

Powyższe przemyślenia stały się punktem wyjścia do przeprowadzenia badań 
własnych.

2. Badania własne

2.1. Metodyka badania

Celem przeprowadzanych badań było:
a) stwierdzenie, w jaki sposób pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach 

MSP na terenie Polski oceniają:
 – działania pracodawców w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania 

kompetencji i umiejętności starszych pracowników,
 – postawy pracodawców wobec kontynuowania przez pracowników pracy 

po osiągnięciu wieku emerytalnego,
b) zweryfi kowanie chęci do kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku eme-

rytalnego wśród badanych pracowników,
c) porównanie wyników uzyskanych wśród pracowników zatrudnionych 

w przedsiębiorstwach MSP na terenie Polski z wynikami uzyskanymi wśród 
pracowników zatrudnionych w takich przedsiębiorstwach na terenie Nie-
miec i Szwecji, to znaczy krajów uznawanych za liderów wdrażania ZW.

W przeprowadzonym badaniu wykorzystano metodę badawczą zaprojekto-
waną w międzynarodowym projekcie Best Agers Lighthouses – Strategic Age Ma-
nagement for SME in The Baltic Sea Region1. Celem projektu było promowanie, 
wypracowanie i wdrażanie działań związanych z ZW w przedsiębiorstwach sektora 
MSP w regionie Morza Bałtyckiego. Kwestionariusz opracowany w ramach pro-
jektu wykorzystany został do badań własnych wśród pracowników zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach sektora MSP w Polsce.

Mając na uwadze możliwość porównywania wyników, liczebność polskiej gru-
py badawczej została dostosowana do liczebności grup respondentów z Niemiec 

1  Szczegółowe informacje na temat projektu: http://www.best-agers-lighthouses.eu/.



331KATARZYNA STANKIEWICZ

ZRÓŻNICOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIEKIEM

i Szwecji. Dokładne wyniki dotyczące liczby respondentów z uwzględnieniem ich 
płci i kraju pochodzenia przedstawiono w tabeli 1. Wiek badanych mieścił się mię-
dzy 23 a 67 lat, średnia – 47 lat, SD – 12,8 lat.

Tabela 1. Respondenci badania z uwzględnieniem płci i kraju pochodzenia

N
badanych

%
badanych

Kobiety Mężczyźni

N % N %
Polska 54 30 36 30 18 31
Niemcy 57 32 21 17 36 61
Szwecja 69 38 64 53 5 8
Suma 180 100 121 100 59 100

67% 33%

Źródło: opracowanie własne.

Aby osiągnąć założone w badaniu cele, analizie poddano odpowiedzi uzyskane 
od respondentów na następujące stwierdzenia i pytanie:

1. Kompetencje i umiejętności starszych pracowników w mojej organizacji są 
dobrze rozpoznawane.

2. Moi pracodawcy mają pozytywne nastawienie do kontynuowania przeze 
mnie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

3. Czy chciałbyś kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego?

2.2. Wyniki badań

W odniesieniu do pierwszego stwierdzenia „Kompetencje i umiejętności star-
szych pracowników w mojej organizacji są dobrze rozpoznawane”, respondenci 
odpowiadali na skali „Tak”, „Trudno powiedzieć”, „Nie”, „Nie chcę odpowiadać”. 
Wyniki uzyskanych odpowiedzi przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Wyniki odpowiedzi na stwierdzenie: Kompetencje i umiejętności starszych pra-
cowników w mojej organizacji są dobrze rozpoznawane

Tak Trudno 
powiedzieć Nie Nie chcę 

odpowiadać

Polska
N 8 18 25 3 54
% 15 33 46 6 100

Niemcy
N 11 28 17 1 57
% 19 49 30 2 100

Szwecja
N 23 21 24 1 69
% 33 31 34 2 100

Wszyscy 
badani

N 42 67 66 5 180
% 23 38 37 2 100

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników wskazuje na zróżnicowanie odpowiedzi w zależności od 
kraju badania. Najczęściej odpowiedzi „Nie” wskazywane były przez responden-
tów zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie Polski (46%). Dodatkowo 33% 
z nich wskazywało odpowiedź „Trudno powiedzieć”, a tylko 15% zgadzało się z ta-
kim stwierdzeniem. W przypadku respondentów zatrudnionych na terenie Niemiec, 
najczęściej wskazywana była odpowiedź „Trudno powiedzieć” (49%) oraz „Nie” 
(30%), a tylko 19% z nich zgadzało się z takim stwierdzeniem. Na tym tle ciekawie 
wyglądają wyniki respondentów ze Szwecji, których odpowiedzi rozłożyły się dość 
równomiernie (31–34%) Należy również podkreślić, że to właśnie respondenci ze 
Szwecji najczęściej zgadzali się z tym, że kompetencje i umiejętności starszych pra-
cowników w ich organizacjach są dobrze rozpoznawane (33%).

Wykorzystanie testu ANOVA rang Kruskala-Wallisa, będącego nieparametrycz-
ną alternatywą jednoczynnikowej analizy wariancji w układzie międzygrupowym, 
potwierdziło istnienie statystycznie istotnych różnic (H = 7,18; fd = 2; p < 0,05). 
Respondenci zatrudnieni w Polsce częściej niż respondenci z Niemiec i Szwecji nie 
zgadzają się, że kompetencje i umiejętności starszych pracowników w ich organi-
zacjach są dobrze rozpoznawane. Natomiast respondenci ze Szwecji częściej niż 
respondenci z Polski i Niemiec zgadzają się z takim stwierdzeniem. Dodatkowo nie 
stwierdzono różnic w sposobie odpowiadania w zależności od wieku respondentów.

Kolejne stwierdzenie brzmiało: „Moi pracodawcy mają pozytywne nastawie-
nie do kontynuowania przeze mnie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego”. Re-
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spondenci odpowiadali na skali: „Zgadzam się”, „Raczej się zgadzam”, „Raczej się 
nie zgadzam”, „Nie zgadzam się” oraz „Nie chcę odpowiadać”. Wyniki uzyskanych 
odpowiedzi przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki odpowiedzi na stwierdzenie: Moi pracodawcy mają pozytywne nastawie-
nie do kontynuowania przeze mnie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Zgadzam 
się

Raczej się 
zgadzam

Raczej się
nie 

zgadzam

Nie 
zgadzam 

się

Nie chcę 
odpowiadać

Polska
N 7 18 14 3 12 54
% 13 33 26 6 22 100

Niemcy
N 5 1 4 42 5 57
% 9 2 7 74 9 100

Szwecja
N 36 22 8 1 2 69
% 52 32 12 1 3 100

Wszyscy 
badani

N 48 41 26 46 19 180
% 27 23 14 26 11 100

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników wskazuje na duże zróżnicowanie w zależności od kraju ba-
dania. Najczęściej z takim stwierdzeniem zgadzają się respondenci ze Szwecji. 52% 
z nich wskazało odpowiedź „Zgadzam się” i dodatkowo 32% odpowiedź „Raczej się 
zgadzam”. Najczęściej z takim stwierdzeniem nie zgadzają się respondenci z Nie-
miec. 74% z nich wskazało odpowiedź „Nie zgadzam się” i dodatkowo 7% „Raczej 
się nie zgadzam”. Wyniki odpowiedzi respondentów z Polski są w porównaniu z po-
wyższymi bardziej rozłożone. Polacy częściej zgadzają się z takim stwierdzeniem 
(„Zgadzam się” 13% i „Raczej zgadzam się” 33%) niż nie zgadzają („Nie zgadzam 
się” 6% i „Raczej się nie zgadzam” 26%). Dodatkowo w przypadku odpowiedzi re-
spondentów z Polski na uwagę zasługuje fakt bardzo wysokiego i w dotychczasowej 
analizie niewystępującego odsetka wskazań „Nie chcę odpowiadać” (22%).

Test ANOVA rang Kruskala-Wallisa (H = 68,2; fd = 2; p < 0,00001) jedno-
znacznie potwierdził istnienie statystycznie istotnych różnic w opisanym sposobie 
odpowiadania respondentów z różnych krajów. Respondenci ze Szwecji najczęściej 
zgadzają się, że ich pracodawcy mają pozytywne nastawienie do kontynuowania 
przez nich pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, podczas gdy respondenci 
z Niemiec najczęściej nie zgadzają się z takim stwierdzeniem. Dodatkowo analiza 
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korelacji R Spermana (R = 0,3, p < 0,01) potwierdziła istnienie statystycznie istotnej 
zależności liniowej pomiędzy wiekiem respondentów a sposobem odpowiedzi na to 
pytanie. Im starsi respondenci, tym częściej nie zgadzali się z tak sformułowanym 
stwierdzeniem.

Ostatnie pytanie, którego odpowiedzi zostały poddane analizie, brzmiało: „Czy 
chciałbyś kontynuować prace po osiągnięciu wieku emerytalnego?” Respondenci 
odpowiadali na skali „Tak”, „Tak, po drobnym zmianach”, Nie” oraz „Nie chcę od-
powiadać”. Wyniki uzyskanych odpowiedzi przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy chciałbyś kontynuować prace 
po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Tak
Tak,

po drobnych 
zmianach

Nie Nie chcę 
odpowiadać

Polska
N 18 17 17 2 54
% 33 31 31 4 100

Niemcy
N 7 13 32 5 57
% 12 23 56 9 100

Szwecja
N 4 16 49 0 69
% 6 23 71 0 100

Wszyscy 
badani

N 29 46 98 7 180
% 16 26 54 4 100

Źródło: opracowanie własne

Analiza wyników wskazuje na zróżnicowanie odpowiedzi, jednak tym razem 
w odmienny sposób niż to miało miejsce w poprzednich pytaniach. Zdecydowanie 
najczęściej odpowiedź „Nie” wskazują respondenci ze Szwecji (71%). W tej grupie 
respondentów tylko 6% wskazuje odpowiedź „Tak”, a dodatkowo 23% „Tak, po 
drobnych zmianach”. Wśród pracowników z Niemiec odpowiedź „Nie” wskazuje 
ponad połowa badanych (56%), odpowiedź „Tak” 12%, a dodatkowo 23% odpo-
wiedź „Tak, po drobnych zmianach”. Najbardziej równomierne rozłożenie wyników 
odpowiedzi stwierdzono w grupie respondentów z Polski (33–31%) i to właśnie oni 
najczęściej wyrażali chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego 
(64% – zagregowane wyniki „Tak” i „Tak, po drobnych zmianach”).
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Test ANOVA rang Kruskala-Wallisa (H = 18,8; fd = 2; p < 0,0001) jednoznacz-
nie potwierdził istnienie statystycznie istotnych różnic w sposobie odpowiadania 
respondentów z różnych krajów. Respondenci z Polski częściej niż pozostali bada-
ni chcieliby kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, podczas gdy 
respondenci ze Szwecji częściej wskazują w takim przypadku odpowiedź „Nie”. 
Dodatkowo nie stwierdzono różnic w sposobie odpowiadania w zależności od wieku 
respondentów.

Podsumowanie

Odnosząc się do dwóch pierwszych celów przeprowadzonych badań można stwier-
dzić, że badani pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach MSP na terenie Polski:

 – negatywnie oceniają działania swoich pracodawców w zakresie rozpozna-
wania kompetencji i umiejętności starszych pracowników,

 – niejednoznacznie oceniają nastawienie pracodawcy do kontynuowania przez 
nich pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego,

 – deklarują chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Porównanie wyników uzyskanych wśród pracowników zatrudnionych w przed-

siębiorstwach MSP na terenie Polski, Niemiec i Szwecji, pozwoliło stwierdzić, że:
 – pracownicy niemieccy i polscy negatywnie oceniają działania swoich pra-

codawców w zakresie rozpoznawania kompetencji i umiejętności starszych 
pracowników, natomiast oceny pracowników szwedzkich są pod tym wzglę-
dem równomiernie rozłożone; warto podkreślić, że omawiane wyniki nie są 
zależne od wieku respondentów,

 – pracownicy szwedzcy pozytywnie oceniają nastawienie swoich pracodaw-
ców do kontynuowania przez nich pracy po osiągnięciu wieku emerytalne-
go, natomiast pracownicy niemieccy zdecydowanie negatywnie; ocena pra-
cowników polskich jest niejednoznaczna; dodatkowo niezależnie od kraju, 
im starsi respondenci, tym częściej negatywnie oceniali nastawienie swoich 
pracodawców w tym zakresie,

 – zarówno pracownicy szwedzcy, jak i niemieccy w większości nie wyrażają 
chęci pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, przy czym tendencja ta jest 
silniejsza wśród pracowników szwedzkich, natomiast pracownicy polscy 
w większości wyrażają taką chęć.
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Porównując wszystkie przeanalizowane wyniki łatwo zauważyć, że najbar-
dziej pozytywne pod względem oceny efektów działań z zakresu ZW na poziomie 
indywidualnych benefi cjentów są wyniki otrzymane wśród pracowników szwedz-
kich. W odniesieniu do przedstawionych wcześniej charakterystyk poszczególnych 
krajów, wynik taki był spodziewany i jest potwierdzeniem efektywności podejmo-
wanych działań. Wyniki pracowników niemieckich zaskakują, szczególnie w od-
niesieniu do negatywnej oceny postaw pracodawców wobec kontynuowania przez 
pracowników pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, a także ze względu na niską 
ocenę rozpoznawania przez nich kompetencji i umiejętności starszych pracowni-
ków. Wydaje się, że w kraju, w którym ZW wdrażane jest jako strategia zarówno 
na poziomie polityki pracy, jak i dużych przedsiębiorstw, ten obszar powinien być 
oceniany wyżej.

Na tym tle wyniki polskich pracowników wydają się być zgodne z wcześniej-
szą charakterystyką stopnia wdrożenia ZW w naszym kraju. Fakt, że największy od-
setek osób chcących pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego dotyczy polskich 
pracowników, nie ma tu większego znaczenia – nie tylko z wcześniej opisanych po-
wodów fi nansowych, ale także, a może przede wszystkim z faktu, że długofalowym 
celem ZW jest nie tylko sama aktywizacja zawodowa, ale w dalszej perspektywie 
wypełnianie koncepcji Active Ageing jako paradygmatu nowoczesnej polityki spo-
łecznej. Oznacza to, że osoby starsze, jeśli przedłużają swoją aktywność zawodową, 
to nie dlatego, że są do tego zmuszone, na przykład ze względów fi nansowych, ale 
że są i czują się doceniane, a ich kompetencje wykorzystywane.

Zaprezentowane wyniki mają specyfi czne dla tego rodzaju badań ograniczenia. 
Jednak mimo tego, że liczba przebadanych respondentów nie pozwala na uogól-
nianie otrzymanych wyników, to wydaje się, że mogą przyczynić się one do lep-
szego poznania problematyki związanej ze zróżnicowaniem działań w zakresie ZW 
w przedsiębiorstwach MSP w różnych krajach. Dalsze kierunki kontynuujące zapre-
zentowane badania mogłyby brać pod uwagę między innymi specyfi kę i charaktery-
stykę branży, w której działają badane przedsiębiorstwa.
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DIVERSIFICATION OF ACTIVITIES IN THE FIELD OF AGE MANAGEMENT

Abstract

Article concerns the problem of age management, particularly the diversity of age man-
agement implementation methods in countries of different conditions relating to the situation 
of the elderly in the labor market, it is in Sweden, Germany and Poland. Own research results 
was presented on the background of the results carried out under Best Agers Lighthouses 
– Strategic Age Management for SME in The Baltic Sea Region. This allowed to verify 
whether there are differences of the effects of age management in perception of surveyed 
employees from these countries.
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Wprowadzenie

Dynamika zmian środowiskowych pogłębia złożoność i niepewność funkcjo-
nowania organizacji na wszystkich jej szczeblach. Dlatego wyzwaniem dla współ-
czesnych menedżerów każdego szczebla jest nadążanie za zmianami i elastyczne re-
agowanie na nie. Wiąże się to z ciągłymi zmianami w strategii – zmianami, które są 
reakcją na szanse pojawiające się w otoczeniu, ale także są skutkiem minimalizacji 
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zagrożeń. Z drugiej zaś strony wymaga się od zarządzających tworzenia długo i śred-
nioterminowych planów strategicznych zawierających cele strategiczne dla każdej 
z jednostek biznesowych, jak i organizacji jako całości, zdefi niowania misji i wizji 
organizacji. Wielu menedżerów zastanawia się nad sensownością długoterminowe-
go planowania w dobie nieustających zmian. W dynamicznym środowisku jedyne, 
czego można być pewnym, to zmiana – w zakresie upodobań klientów, warunków 
świadczenia usług dostawców, wprowadzania nowych technologii czy przepisów 
prawa oraz konieczności dopełnienia określonych norm i standardów. Jednak zmia-
na dla współczesnego menadżera postrzegana jest jako szansa – nowy projekt, nowe 
produkty i usługi, nowe ścieżki rozwoju. Dlatego współczesny menedżer „dąży do 
osiągnięcia konsensusu pomiędzy zapewnieniem stabilności funkcjonowania, bez-
pieczeństwa przetrwania oraz tworzeniem niezbędnych planów strategicznym a cha-
osem w otoczeniu, który zarówno stanowi źródło zagrożeń i obaw dla przedsię-
biorstw, jak również daje nieograniczone możliwości kreowania i wykorzystywania 
pojawiających się szans” (Sajdak, 2014, s. 465).

Celem artykułu jest określenie roli strategicznego przywództwa oraz znaczenia 
interakcji zachodzących między menedżerami najwyższego szczebla (top manage-
ment – TM), a menedżerami średniego szczebla (middle management – MM) w pro-
cesie realizacji strategii.

1. Problemy współczesnego zarządzania strategicznego w kontekście roli przywódcy

Nowa rzeczywistość biznesowa stawia przed zarządzaniem wysokie wymaga-
nia, ponieważ coraz trudniej przewidzieć zmiany zachodzące w otoczeniu, a tym 
samym wdrożyć zaplanowaną strategię. Trudnym wyzwaniem staje się zdefi nio-
wanie długoterminowych zamierzeń. Ewolucja myślenia strategicznego, która ma 
miejsce w ostatnich latach, spowodowała odejście od pojęć takich jak plan, sche-
mat, natomiast uwagę swoją skupia na kreatywności, innowacyjności, elastyczności, 
zwinności. Zmieniło się podejście do konkurentów (synergia we współdziałaniu), 
pracowników (strategiczny zasób organizacji) czy społeczności (odpowiedzialność 
za rozwój lokalny). Mimo to przesłanki klasycznego zarządzania są wciąż aktual-
ne, ponieważ fundamentem zarządzania strategicznego są relacje z otoczeniem, ko-
nieczność dostosowania się do zmian w otoczeniu i poszukiwania nowych sposo-
bów działania. Pomimo zwiększonej skali niepewności warunków funkcjonowania 
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przedsiębiorstw i ryzyka niepowodzenia podejmowanych działań, zdolność przed-
siębiorstwa do przewidywania, a następnie planowania zamierzeń strategicznych, 
jest pożądaną umiejętnością menedżerów. W związku z powyższym, bez względu 
na stopień zmienności otoczenia, formułowanie strategii i jej doskonalenie jest obo-
wiązkiem menedżerów (Koźmiński, Nogalski, Szpaderski, 2011, s. 5).

W obecnych warunkach prawidłowe zdefi niowanie strategii stanowi kamień 
milowy w rozwoju organizacji, bowiem droga do rozwoju zależy również od sku-
tecznego procesu wdrażania strategii oraz jej adaptacji do zmieniającego się śro-
dowiska. Należy podkreślić, iż proces tworzenia oraz implementacji strategii jest 
równie ważny w skutecznym zarządzaniu strategicznym i żadnego z nich nie należy 
lekceważyć, co więcej – należy je realizować równolegle. Przedsiębiorstwa posia-
dają dość wysoko rozwinięte umiejętności formułowania strategii, co w praktyce 
oznacza umiejętności analizowania zjawisk zachodzących w otoczeniu i wyciągania 
na tej podstawie wniosków, a następnie planowania zamierzeń strategicznych (Woł-
czek, 2014, s. 594; Hrebiniak, 2008, s. 5). Natomiast obszarem problemowym, z któ-
rym zmagają się menedżerowie, jest faza realizacji strategii – w niej skumulowały 
się największe problemy zarządzania strategicznego (Kaleta, 2013, s. 7). Wyniki 
badań ukazują, iż nawet u 90% organizacji realizacja strategii kończy się niepowo-
dzeniem, zaś 95% pracowników nie rozumie strategii organizacji, w której pracuje 
(Balanced Scorecard Statistics). Struktura organizacyjna, zasoby ludzkie i kultura 
organizacyjna, systemy informacyjne i kontroli, technologia i alokacja zasobów oraz 
przywództwo stanowią czynniki, które według wielu autorów (np. Rajasekar, 2014, 
s. 170–171; Jooste, Fourie, 2009, s. 62–63) mają wpływ na implementację strategii 
– jej powodzenie bądź porażkę.

Przywództwo jest obszarem, który zawiera najwięcej prezentowanych w lite-
raturze przedmiotu problemów występujących w procesie wdrażania strategii (Woł-
czek, 2014, s. 603; Rajasekar, 2014, s. 178; Jooste, Fourie, 2009, s. 52; Beer, Eisen-
stat, 2000, s. 29). Tym samym z różnych badań (Jooste, Fourie, 2009; Hrebiniak, 
2008; Beer, Eisenstat, 2000) wynika, że istotną barierą jest: 

 – brak zaangażowania oraz niewystarczająca wiedza i umiejętności kadry kie-
rowniczej na rzecz wdrażania strategii,

 – brak efektywnego komunikowania strategii pracownikom, co wiąże się z jej 
niezrozumieniem a nawet nieznaniem; menedżerom brakuje pomysłów, jak 
przekonać pracowników do realizacji strategii,
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 – niewłaściwy styl kierowania kadry zarządzającej wyższego szczebla (hierar-
chiczny lub leseferystyczny),

 – brak umiejętności zarządzania zmianą oraz pokonywania wewnętrznych 
oporów wobec tych zmian,

 – nieefektywna komunikacja wertykalna oraz nieumiejętny podział uprawnień 
decyzyjnych i odpowiedzialności,

 – nieadekwatne umiejętności przywódcze kierowników niższych szczebli 
i brak potencjału do ich rozwoju,

 – brak zachęt lub niewłaściwy system motywacyjny zachęcający do realizacji 
celów strategicznych.

Podsumowując, ogromna odpowiedzialność w skutecznej realizacji strategii 
spoczywa na przywódcach w organizacji.

2. Strategiczne przywództwo jako siła napędowa realizacji strategii

Podejście do przywództwa w zarządzaniu jest bardzo zróżnicowane, a poglądy 
wśród naukowców odmienne, pozostawiając tym samym pole do dyskusji. Samo 
pojęcie przywództwa nie zostało jednoznacznie zdefi niowane.

Kontekst strategiczny do przywództwa jest odpowiedzią na potrzebę nowego 
podejścia do roli przywódcy, który oprócz posiadania takich umiejętności, jak kre-
atywność i umiejętność tworzenia wizji, będzie nadążał za zmianami i – co więcej 
– będzie rozumiał zmiany zachodzące zarówno w organizacji, jak i w jej otoczeniu 
(Polowczyk, 2011, s. 3–7). Przywództwo strategiczne wywodzi się z podejścia zaso-
bowego, według którego posiadane przez organizację zasoby stanowią o przewadze 
konkurencyjnej na rynku. Aby wyjaśnić istotę przywództwa strategicznego, należy 
przybliżyć dwie koncepcje, które w nie integrują się i przenikają:

 – przywództwo wizjonerskie – przywódca inspiruje członków grupy, jest cha-
ryzmatyczny i potrafi  zmobilizować do działań na rzecz wspólnej wizji (cha-
ryzmatycznego, transformacyjnego); najważniejsza jest idea,

 – przywództwo organiczne, menedżerskie – przywódca wyłania się wśród 
członków grupy bez formalnego mianowania, grupa tworzy wizję dzięki 
wspólnemu interpretowaniu zjawisk zachodzących w otoczeniu; najważniej-
sza jest grupa (Avery, 2009, s. 39–57).
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G. Rowe i M. Nejad (2009, s. 2–6) defi niują przywództw strategiczne jako 
kombinację przywództwa wizjonerskiego i menedżerskiego, zaznaczając wynika-
jący z niej efekt synergiczny. Wizjonerzy zapewniają przedsiębiorstwu rozwój, zaś 
menedżerowie generują zysk. Przywództwo strategiczne polega na tworzeniu wizji 
i propagowaniu idei oraz bieżącym jej wdrażaniu, uwzględniając przy tym różnego 
rodzaju ograniczenia. Łączy w swej istocie wizjonerstwo z zarządzaniem operacyj-
nym. Niezbędna jest w tym wypadku umiejętność osadzenia wizji w codziennych 
działaniach przedsiębiorstwa (Sajdak, 2014, s. 461–462). Kwestie ograniczeń (po-
znawczych, politycznych, etycznych, kulturowych, emocjonalnych, motywacyj-
nych, kompetencyjnych) poruszał w swoich badaniach A. Koźmiński, twierdząc, 
że siła przywódcy przejawia się w zdolności do przezwyciężania tych ograniczeń 
(Koźmiński, 2013, s. 211–213).

Według P. Schoemakera, S. Kruppa i S. Howland (2014) strategiczne przy-
wództwo opiera się na sześciu umiejętnościach menedżerskich:

 – przewidywanie – polega na zbieraniu informacji zarówno ze źródeł we-
wnątrz branży, jak i poza nią, oraz na tej podstawie przewidywanie posunięć 
konkurencji oraz jej możliwych reakcji na nowe produkty, inicjatywy,

 – kwestionowanie – polega na podważaniu własnych oraz cudzych założeń, 
poznaniu różnych opinii, alternatywnych rozwiązań tak, aby spojrzeć na 
dany problem z różnych stron,

 – interpretowanie – polega na syntezie ogromnej ilości danych, otwartości 
umysłu i weryfi kacji wielu hipotez poprzedzających wyciągniecie ostatecz-
nych wniosków,

 – podejmowanie decyzji – polega na próbie dokonania trafnego wyboru w wa-
runkach niepewności,

 – harmonizacja – polega na równoważeniu oczekiwań interesariuszy,
 – uczenie się – polega na komunikowaniu zarówno sukcesów, jak i porażek, 

oraz na analizie niepowodzeń (własnych i zespołowych) i wyciąganiu wnio-
sków na przyszłość, kontroli aktualności podejmowanych decyzji i korekcie 
wynikających z nich działań.

Badania (Schoemaker i in.) przeprowadzone na ponad 20 tys. menedżerów po-
kazują, że najmniej rozwiniętą umiejętnością jest podejmowanie decyzji, zaś naj-
lepiej – interpretowanie. Nawiązując do interpretacji strategicznego przywództwa 
wg T. Kraśnickiej, które polega na „jednoczesnym analizowaniu sytuacji i wyborze 
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możliwie najlepszego rozwiązania problemu oraz ponoszeniu odpowiedzialności za 
podjęte decyzje (…)” (Kraśnicka 2010, s. 50) można stwierdzić, iż obszarem, któ-
ry powinni doskonalić współcześni liderzy, aby stać się strategicznymi przywódca-
mi jest umiejętność dokonywania wyborów. Procesy decyzyjne, w szczególności 
dotyczące dłuższego okresu, obarczone są dużym poziomem niepewności, która 
towarzyszy pomimo wnikliwej analizy otoczenia zewnętrznego i potencjału orga-
nizacji. Ponadto często menedżerowie podejmują decyzje nie dysponując pełnym 
zestawem informacji, pod wpływem stresu wynikającego z konieczności szybkiego 
działania. Strategiczny lider powinien przygotować wiele opcji na samym początku 
procesu i nie podejmować pochopnych decyzji typu tak/nie, tylko umiejętnie połą-
czyć pośpiech z rzetelnością i działać zgodnie ze swoimi przekonaniami (Schoema-
ker, Krupp, Howland, 2014). Strategiczni liderzy powinni uwzględniać zewnętrzne 
potrzeby w wizji organizacji oraz przełożyć tę wizję na praktyki zarządzania, co-
dzienne działania pracowników, które doprowadzą do jej urzeczywistnienia. Nale-
ży zaznaczyć, iż strategiczne myślenie nie jest wyłącznie obowiązkiem kadry naj-
wyższego szczebla, ale również menedżerów na niższych szczeblach, którzy często 
mają bezpośredni kontakt z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami (Ko-
złowski, 2015, 60–61). Przywództwo strategiczne polega na ciągłym dostosowaniu, 
reorientacji i usprawnieniu organizacji, a więc wiąże się z wprowadzaniem zmian 
– począwszy od wytyczania kierunków rozwoju i opracowania wizji przyszłości, 
do ustalenia strategii działań niezbędnych do realizacji wizji (Grzesik, 2011, s. 89). 
Potwierdzają to badania A.R. Marcella, L. Njanja oraz I. Ochienga (2012, s. 48), 
z których wynika, że strategiczne przywództwo ma wpływ na skuteczne wprowa-
dzanie oraz zarządzanie programami zmian m.in. poprzez odpowiednie motywowa-
nie pracowników.

3. Relacje między najwyższym a średnim szczeblem zarządzania

W literaturze formułowanie strategii traktuje się jako istotne działanie kadry 
najwyższego szczebla, zaś wdrażanie rozumiane jako zoperacjonalizowanie stra-
tegii, czyli przełożenie jej na codzienne działania należy do zadań menedżerów 
średniego i niższego szczebla (Rajasekar, 2014, s. 170). Dotychczas badania pro-
wadzone w zakresie strategicznego przywództwa odrębnie traktowały menedżerów 
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najwyższego szczebla i menedżerów średniego szczebla, tj. (Kuyvenhoven, Buss, 
2011; Raes, Heijltjes, Glunk, Roe, 2011):

 – koncentrowano się na składzie top management team (TMT) i wewnętrz-
nych procesach zachodzących między jego członkami, m.in. ich rolach, 
postawach, wartościach czy osobowości, oraz w jaki sposób wpływa to na 
podejmowane przez nich wybory strategiczne,

 – skupiano się głównie na postrzeganiu roli MM (również jej ewolucji) w za-
kresie realizacji zmian strategicznych, identyfi kacji czynników niezbędnych 
do spełnienia tych ról oraz barier z nimi związanych.

Jednak powodzenie realizacji strategii jest niemożliwe bez współpracy mię-
dzy TM i MM. Te dwa szczeble zarządzania są współzależne w tworzeniu i imple-
mentacji strategii. Raes, Heijltjes, Glunk i Roe (2011, s. 104) wprowadzają pojęcie 
interfejsu (interface) rozumianego jako procesowy model interakcji między mene-
dżerami najwyższego szczebla a menedżerami średniego szczebla. Relacje między 
TM i MM traktowane są jako kluczowy mechanizm dla zapewnienia powodzenia we 
wdrożeniu decyzji strategicznych. Interfejs charakteryzuje się naprzemiennie wy-
stępowaniem okresów bezpośredniego kontaktu między TM i MM oraz okresami, 
kiedy każda z tych grup realizuje zadania zgodne z pełnionymi przez nich rolami. 
To, co dzieje się podczas okresów bezpośredniego kontaktu, ma wpływ na okresy 
bez kontaktu. Okresy płynnie przechodzą, tworząc efektywną współpracę między 
TM a MM, co prowadzi do spójnego połączenia formułowania strategii i jej wdraża-
nia. Kiedy nie ma wystarczających możliwości współpracy między TM a MM, obie 
grupy zaczynają realizować odmienne zadania, którym brakuje spójności, a niekie-
dy są one sprzeczne, czego rezultatem jest niedopasowanie między formułowaniem 
a realizacją strategii.
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Rysunek 1. Szczeble zarządzania i zadania wynikające z zarządzania strategicznego

Kierownictwo najwy szego szczebla
TOP MANAGEMENT – formu owanie strategii

– zaufanie do MM w kwestii zaanga owania we 
wdra anie strategii

– wyznaczanie kierunku rozwoju organizacji

Kierownictwo redniego szczebla
MIDDLE MAGANEMENT

– wykonawcy zmian strategicznych zdefiniowanych 
przez TMT

– doradcy w programach strategicznych zmian
– przek adaj  strategi  na konkretne plany biznesowe

Kierownictwo ni szego szczebla

Wykonawcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kuyvenhoven, Buss (2011), Raes, Heijltjes, 
Glunk, Roe (2011).

Menedżerowie średniego szczebla mają do odegrania kluczową rolę w sku-
tecznej realizacji strategicznych zmian. Ze względu na ich kontakt z klientami, do-
stawcami i innymi zewnętrznymi interesariuszami organizacji, mogą dostarczyć TM 
przydatne spostrzeżenia dotyczące wprowadzania zmian strategicznych. Ich znajo-
mość organizacji i procesów biznesowych jest pomocna w określeniu właściwego 
kierunku rozwoju. Kierownictwo najwyższego szczebla realizuje cele strategiczne 
dzięki relacji z innymi menedżerami. Ponadto menedżerowie średniego szczebla 
odgrywają istotną rolę w komunikowaniu strategii i motywowaniu swoich zespo-
łów do jej realizacji. Przekładają oni bowiem zamierzenia strategiczne na praktykę 
(działania operacyjne). Działania średniego szczebla są pewnego rodzaju pomostem 
między kadrą zarządzającą a członkami zespołów – z jednej strony czują presję swo-
ich szefów do osiągania celów, z drugiej – presję swojego zespołu, który nie zawsze 
rozumie naczelne kierownictwo.

W związku z powyższym, efektywność wzajemnych relacji między TM i MM 
zależy od:

 – reakcji na zmiany w otoczeniu, a w związku z tym podjęcia działań zmie-
rzających do adaptacji obecnej strategii i jej kontynuacji lub wprowadzenia 
istotnych zmian strategicznych,
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 – spójnej, jednakowej interpretacji informacji z otoczenia, bowiem asymetria 
informacji między TM a MM skutkować może działaniem we własnym inte-
resie, niezgodnym z przyjętymi założeniami,

 – sprecyzowanie oczekiwań TM wobec MM oraz jasnej, konkretnej wymia-
ny informacji, co wpływa na jakość decyzji strategicznych i zaangażowanie 
w ich realizację przez MM,

 – unikania konfl iktu interesów wewnątrz MM i między MM a TM wynikają-
cego z podwójnej roli MM, którzy są łącznikami między TMT a niższymi 
szczeblami organizacyjnymi, ale również reprezentują interesy pracowni-
ków niższych szczebli,

 – dopracowania harmonogramów w celu umożliwienia regularnych kontak-
tów TM i MM.

Podsumowanie

Procesy zarządzania strategicznego – planowanie i realizacja strategii – choć 
na pozór tak odrębne, są względem siebie współzależne. Planowanie wpływa na 
implementację, z kolei wdrożenie strategii wpływa na zmiany planów rozwojowych, 
w następstwie na planowanie w przyszłości. Powodzeniu w realizacji zamierzeń 
strategicznych sprzyja, gdy osoby odpowiedzialne za realizację są również częścią 
procesu planowania i formułowania strategii. Im większa interakcja między wizjo-
nerami i planistami, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu w realizacji celów 
strategicznych (Hrebiniak, 2008, s. 8). W związku z powyższym koncepcja strate-
gicznego przywództwa, łącząca w swej istocie „menedżera” i „wizjonera”, wpisuje 
się jako czynnik wspierający wdrażanie strategii. Co więcej, sukces w implementacji 
strategicznych zmian odniesie przywódca, który potrafi  umiejętnie współpracować 
i wykorzystać relacje z innymi menadżerami do efektywnego rozwoju organizacji. 
Współpraca między kadrą zarządzającą najwyższego szczebla a menadżerami śred-
niego szczebla wydaje się być kluczowym elementem efektywnego formułowania, 
a przede wszystkim realizacji strategii.

Dalsze badania w tym zakresie powinny skupić się na zagłębianiu współzależ-
ności występujących między TM i MM poprzez empiryczną weryfi kację proceso-
wego modelu interakcji między menedżerami najwyższego szczebla a menedżerami 
średniego szczebla.
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ROLE OF STRATEGIC LEADERSHIP IN IMPLEMENTING THE STRATEGY 
OF THE ORGANIZATION

Abstract

The article presents barriers of effective implementation of strategies and the role of 
strategic leadership in managing a modern organization. The focus is on the relationship 
between the Top Management (TM), a middle management (MM). It emphasizes the impor-
tance of interactions between TMT and the MM on the process of strategic management. The 
article is based on the literature study and secondary research.

Keywords: strategic leadership, strategic management, Top Management, Middle 
Management
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Wprowadzenie

W wyniku narastających pod koniec XX wieku problemów środowiskowych, 
społecznych i etycznych, a także zwiększającej się świadomości społeczeństwa 
w tym względzie, w zarządzaniu przedsiębiorstwami obserwuje się coraz większy 
wpływ koncepcji ukierunkowanych na rozwiązanie tych problemów. Niewątpliwie 
do jednej z nich należy zaliczyć strategię zrównoważonego rozwoju sustainable de-
velopment (SD) (World Commission, 1987). Zakres działań proekologicznych pro-
mowanych w tej koncepcji został rozszerzony o aspekty społeczne w innej koncep-
cji, zwanej społeczną odpowiedzialnością biznesu corporate social responsibility 
(CSR) (Ciliberti, Pontrandolfo, Scozzi, 2008, s. 88), w której m.in. odniesiono się do 
praw człowieka (Robinson, 2004, s. 369).

Do jednych z pierwszych procesów, w których rozpoczęto poszukiwania roz-
wiązań proekologicznych, zalicza się procesy logistyczne (PL), a ściślej, procesy 
transportowe. Z biegiem lat działania proekologiczne w logistyce zostały rozszerzo-
ne na sferę prospołeczną, nawiązując do CSR. Wspólny zakres tych działań został 
zdefi niowany jako społeczna odpowiedzialność w logistyce – logistics social re-
sponsibility (Carter, Jennings, 2002, s. 146). 

Koncepcja LSR jest młodą koncepcją, której zakres stale się rozwija. Włączane 
są nowe zagadnienia, np. natury etycznej, warunków pracy, postaw fi lantropijnych 
itp. (Carter, Jennings, 2004, s. 147), stąd też w wielu ośrodkach naukowych podej-
mowanych jest wiele prób opracowania kompleksowych metod oceny stanu reali-
zacji tej koncepcji zarówno w przedsiębiorstwach, jak i całych łańcuchach dostaw. 
Dotychczasowe próby opracowania takiej metody mają charakter bardziej ogólny 
(Murphy, Poist, 2002, s. 31; Ciliberti i in., 2008, s. 100), stąd też w literaturze przed-
miotu brakuje wyników badań przedstawiających stopień zrównoważenia logistyki 
według koncepcji LSR na poziomie określonych branż.

1. Cel, zakres i metoda

Celem pracy była ocena stopnia realizacji procesów w wybranych przedsię-
biorstwach rolniczych pod kątem budowania strategii zarządzania logistyką zgodnej 
z koncepcją LSR. W badaniach zastosowano zaadaptowaną dla przedsiębiorstw rol-
niczych metodykę pomiaru zrównoważenia logistyki uwzględniającą pięć głównych 
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obszarów/procesów koncepcji LSR (Wajszczuk, 2016b). Są to: społeczna odpowie-
dzialność w sferze zakupów – purchasing social responsibility (PSR), zrównowa-
żony transport – sustainable transportation (ST), zrównoważenie w sferze procesu 
pakowania – sustainable packaging (SP), zrównoważenie w sferze magazynowania 
– sustainable warehousing (SW) oraz logistyka zwrotna – reverse logistics (RL). 
Dla wszystkich powyższych procesów określono obszar zrównoważenia: społecz-
nego, ekologicznego i ekonomicznego. Ocenie punktowej podlegały subprocesy 
w ramach procesów głównych LSR. Następnie uzyskane punkty były agregowane 
w obrębie poszczególnych procesów głównych LSR, a także w ramach obszarów 
zrównoważenia (tab. 1).

Tabela 1. Maksymalna liczba punktów za spełnienie zrównoważenia 
w danym procesie LSR/obszarze SD

Obszar 
zrównoważenia

Procesy główne LSR Ogółem 
w obszarach 

zrównoważeniaPSR ST SP SW RL

Społeczny 26 6 4 2 4 42
Ekologiczny 16 24 14 12 24 90
Ekonomiczny 32 24 2 4 6 68
Łącznie 74 54 20 18 34 X

Źródło: Wajszczuk (2016a).

Taki system agregacji punktów umożliwił indywidualną ocenę poszczegól-
nych procesów głównych LSR (5 wskaźników) oraz określenie stopnia spełnienia 
zrównoważenia w wymiarze społecznym, ekologicznym i ekonomicznym w nur-
cie koncepcji LSR (3 wskaźniki). Ocena stopnia spełnienia zrównoważenia danego 
obszaru/procesu głównego, w aspekcie koncepcji LSR, będzie przebiegała według 
następującej skali:

 – ˃ 80% – dany obszar/proces główny LSR wysoko zrównoważony,
 – 60–79% – dany obszar/proces główny LSR dobrze zrównoważony,
 – 40–59% – dany obszar/proces główny LSR średnio zrównoważony,
 – 20–39% – dany obszar/proces główny LSR słabo zrównoważony,
 – ˂ 20% – brak zrównoważenia w danym obszarze/procesie głównym LSR.

Do badań wybrano celowo duże przedsiębiorstwo rolnicze, w którym wdra-
żanie strategii zrównoważonego rozwoju jest zaawansowane, szczególnie według 
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koncepcji CSR. Wybrane przedsiębiorstwo – Farm Frites Poland Dwa – specjalizuje 
się w uprawie ziemniaków i sadzeniaków na skalę przemysłową. Firma posiada cer-
tyfi kat jakości produktu GlobalGAP (Global Good Agricultural Practices) oraz jest 
uczestnikiem programu McDonald’s Agriculture Assurance Programme, gospodaru-
je na ok. 3200 ha gruntów ornych (GO) w województwie pomorskim. Ponadto do 
badań wybrano trzy rodzinne gospodarstwa rolnicze (GR) z województwa wielko-
polskiego, gospodarujące na pow. 58 ha GO, 64 ha GO i 71 ha GO, ukierunkowane 
na produkcję mieszaną (roślinna + zwierzęca).

2. Prezentacja wyników

W rezultacie przeprowadzonych analiz, w tabelach 2–6 przedstawiono wyni-
ki oceny stopnia realizacji subprocesów zaliczonych do poszczególnych głównych 
procesów LSR oraz obszarów zrównoważenia.

W zakresie społecznej odpowiedzialności w sferze zaopatrzenia (tab. 2), 
w FFPD zidentyfi kowano realizację 18 subprocesów, w tym 5 w obszarze ekolo-
gicznym, ale realizowanych tylko częściowo; 10 – społecznym (o stopniu realizacji 
częściowym – 9 oraz pełnym – 1) i 13 – ekonomicznym1, wśród których 8 realizo-
wanych w pełni, a 5 częściowo. Z kolei w gospodarstwach rodzinnych w zakresie 
PSR zidentyfi kowano realizację 11 subprocesów, w tym w obszarze ekologicznym 
tylko 1 realizowany częściowo; społecznym – 4 (wszystkie realizowane częściowo); 
ekonomicznym – 9, wśród których 3 są realizowane w pełni, a pozostałe częściowo.

Tabela 2. Stopień realizacji procesów w przedsiębiorstwach rolniczych w ramach PSR

Lp. Stosowane praktyki/subprocesy Obszar 
zrównoważenia

Stopień 
realizacji

FFPD GR
1 2 3 4 5

1. zdefi niowanie zasad PSR EKOL, SPOŁ 1 0
2. scentralizowany system zakupów EKON 2 2
3. tworzenie ofert w Internecie EKON – –

4. stosowanie uczciwych/transparentnych warunków umów 
handlowych SPOŁ 2 0

1  Ponieważ niektóre z subprocesów mają podwójny lub potrójny wymiar zrównoważenia, łącz-
na suma zidentyfi kowanych subprocesów nie będzie równa sumie subprocesów z trzech obszarów 
zrównoważenia. 
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1 2 3 4 5

5. zdefi niowanie strategicznych celów w zaopatrzeniu EKOL, SPOŁ, 
EKON 1 0

6. zdefi niowanie standardów relacji z dostawcami EKOL, SPOŁ 1 0

7. prowadzenie analiz wartości kupowanych materiałów 
i usług EKON 2 1

8. stosowanie rejestru dostawców EKON 2 1
9. kategoryzacja dostawców w aspekcie obrotów EKON 2 0

10. kategoryzacja dostawców w aspekcie rodzajów kupowa-
nych materiałów/usług EKON 2 2

11. kategoryzacja dostawców w aspekcie czasu realizacji 
dostawy EKON 2 1

12. kategoryzacja dostawców w aspekcie ich odległości EKON, SPOŁ 1 1

13. kategoryzacja dostawców stosujących projakościowe/
środowiskowe systemy zarządzania EKOL, EKON 0 0

14. kategoryzacja dostawców w aspekcie jakości dostarcza-
nych materiałów/usług EKON 2 2

15. kategoryzacja dostawców w zakresie dostarczania peł-
nej/poprawnej dokumentacji EKON 2 1

16. kategoryzacja dostawców w aspekcie stosowania pro-
ekologicznych środków transportu EKOL 0 0

17. analizowanie względnej siły przetargowej dostawców EKON 0 0

18. ocena dostawców EKOL, SPOŁ, 
EKON 1 1

19. stosowanie transparentnych kryteriów wyboru 
dostawców EKON, SPOŁ 1 1

20. budowanie systemów wymiany inf. z dostawcami EKON, SPOŁ 1 0
21. prowadzenie szkoleń dla dostawców EKOL, SPOŁ 1 0

22. monitorowanie dostawców w kontekście przestrzegania 
warunków pracy SPOŁ 0 0

23. stosowanie działań zachęcających dostawców do reduk-
cji odpadów EKOL 0 0

24.
realizacja zakupów bez uprzedzeń (np. gdy właścicielem 
fi rmy jest kobieta/osoba innej rasy/osoba reprezentująca 
mniejszości etniczne)

SPOŁ 1 1

25. tworzenie programów wspierających rozwój lokalnych 
dostawców SPOŁ 0 0

26. organizowanie wspólnych z dostawcami akcji 
charytatywnych SPOŁ 0 0

Objaśnienia: (–) – nie podlega ocenie z uwagi na rodzaj przedsiębiorstwa; (0) – nierealizowany w przedsiębior-
stwie; (1) – częściowo realizowany; (2) – w pełni realizowany. Objaśnienia dotyczą tabel 2–6.

Źródło: opracowanie własne.



356 ZARZĄDZANIE

W tabeli 3 przedstawiono wyniki oceny stopnia realizacji subprocesów w zrów-
noważonym transporcie – ST. W FFPD zidentyfi kowano realizację 19 subprocesów, 
w tym 12 w obszarze ekologicznym. Na uwagę zasługuje fakt, iż 9 z nich jest w pełni 
realizowana; 3 – w obszarze społecznym (dwa z nich w pełni realizowane) i 12 – 
ekonomicznym, wśród których 9 realizowanych w pełni. Z kolei w GR w zakresie 
ST zidentyfi kowano realizację 13 subprocesów, w tym 9 w obszarze ekologicznym 
(realizowane w pełni – 3); społecznym – 2 (realizowane częściowo); ekonomicznym 
– 8, wśród których 3 są realizowane w pełni, a pozostałe częściowo.

Tabela 3. Stopień realizacji procesów w przedsiębiorstwach rolniczych w ramach ST

Lp. Stosowane praktyki/subprocesy Obszar 
zrównoważenia

Stopień realizacji

FFPD GR
1. monitorowanie emisji zanieczyszczeń pojazdów EKOL 2 0
2. monitorowanie zużycia paliw przez pojazdy EKOL, EKON 2 2
3. stosowanie innowacyjnych pro-ekologicznych paliw EKOL 2 1
4. zarządzanie fl otą transport. EKON 2 0
5. działania w kierunku redukcji fl oty transport. EKON 2 0
6. monitorowanie wieku pojazdów transportowych EKOL 2 1

7. kategoryzacja środków transportu pod kątem transportu 
zewn. i wewn. EKON 2 1

8. monitorowanie odległości transport. EKOL, EKON 1 1
9. optymalizowanie tras przejazdu EKOL, EKON 2 1

10. zapewnienie wymaganej czystości środków transportu 
dla przewozu produktów żywn. EKOL 2 2

11.
stosowanie środków transportu spełniających wymogi 
dla przewozu poszczególnych kategorii produkcji rolni-
czej i przemysłu rolno-spożywczego

EKOL 2 1

12. optymalizowanie przejazdów w obrębie przedsiębiorstwa EKON 2 2

13. optymalizowanie przejazdów po polach w aspekcie 
zmniejszenia zjawiska ugniatania gleby EKOL, EKON 2 0

14. dbałość o jakość dróg wewn. i placów składowych EKOL, EKON 1 0
15. ocena poziomu garażowania środków trans. EKOL, EKON 1 1
16. przestrzeganie kontrolnych przeglądów środków trans. EKOL, EKON 2 2
17. mechanizacja prac załad.-rozład. EKON, SPOŁ 2 1
18. monitorowanie czasu pracy kierowców SPOŁ 2 1

19. okresowe szkolenia kierowców (np. w zakresie przewo-
zu zwierząt/innych produktów rolniczych) SPOŁ 1 0

20. stosowanie standardów w transporcie pasz EKOL – –

Źródło: opracowanie własne.
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W tabeli 4 zaprezentowano wyniki oceny stopnia realizacji praktyk w zrównowa-
żonym gospodarowaniu opakowaniami. W spółce FFPD zidentyfi kowano realizację 5 
praktyk, w tym 4 w obszarze ekologicznym (realizowane częściowo); 2 – w społecznym 
(gdzie jedna była w pełni realizowana); 1 – w ekonomicznym (częściowo realizowana).

Tabela 4. Stopień realizacji procesów w przedsiębiorstwach rolniczych w ramach SP

Lp. Stosowane praktyki/subprocesy Obszar 
zrównoważenia

Stopień realizacji

FFPD GR
1. stosowanie opakowań wielokrotnego użytku EKOL, EKON 1 1

2. stosowanie opakowań z mat. umożliwiających 
recykling EKOL 1 1

3. stosowanie opakowań wykonanych z mat. 
biodegradowalnych EKOL 1 0

4. ograniczanie wagi i objętości opakowań EKOL 0 0
5. zapewnienie właściwego etykietowania opakowań SPOŁ 2 0

6.
stosowanie opakowań wykonanych z komponen-
tów, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub ekosystemów

EKOL, SPOŁ 1 1

7. przeprowadzanie badań opakowań EKOL – –

8. stosowanie wymaganych standardów przy produk-
cji opakowań EKOL – –

Źródło: opracowanie własne.

Natomiast w GR, w ramach SP, zidentyfi kowano realizację zaledwie 3 praktyk 
– trzy w obszarze ekologicznym i po jednej w obszarach społecznym i ekonomicz-
nym, wszystkie realizowane w stopniu częściowym.

Tabela 5. Stopień realizacji procesów w przedsiębiorstwach rolniczych w ramach SW

Lp. Stosowane praktyki/subprocesy Obszar 
zrównoważenia

Stopień realizacji

FFPD GR
1 2 3 4 5

1. stosowanie w magazynach energooszczędnych 
systemów chłodzenia/wentylacji/oświetlenia EKOL, EKON 2 1

2. stosowanie w magazynach proekologicznych urzą-
dzeń do rozładunku/załadunku EKOL 2 0

3. stosowanie procedur właściwego przechowywania 
i utylizacji niebezpiecznych mat. EKOL 2 1
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1 2 3 4 5

4. okresowe mycie i dezynfekcja magazynów EKOL 2 1

5. stosowanie wymaganych standardów przez fi rmy 
świadczące usługi mag. żywności EKOL – –

6. stosowanie darowizn produktów żywnościowych 
dla lokalnej społeczności SPOŁ 1 0

7. korzystanie z intermodalnych centrów 
logistycznych EKOL, EKON 0 0

Źródło: opracowanie własne.

Ocena stopnia zrównoważenia w gospodarce magazynowej przedstawiono w ta-
beli 5. W tym obszarze w spółce FFPD zidentyfi kowano realizację 5 praktyk, w tym 
4 w obszarze ekologicznym (realizowane w pełni), 1 – w społecznym (realizowana 
częściowo), 1 – w ekonomicznym (w pełni realizowana). Z kolei w GR, w ramach 
SW, zidentyfi kowano realizację zaledwie 3 praktyk: trzy w obszarze ekologicznym, 
jedna w obszarze ekonomicznym – w obu obszarach realizacja w stopniu częścio-
wym. Nie stwierdzono realizacji praktyk w obszarze zrównoważenia społecznego.

Ostatni proces główny w sferze LSR dotyczył oceny realizacji praktyk w lo-
gistyce zwrotnej (tab. 6). W przedsiębiorstwie FFPD zidentyfi kowano realizację 11 
praktyk, w tym wszystkie były praktykowane w obszarze ekologicznym. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż 7 z nich było w pełni realizowanych. Ponadto w obszarze zrówno-
ważenia społecznego realizowano w pełni jeden subproces, a w obszarze zrówno-
ważenia ekonomicznego – 3 subprocesy, w tym 2 w pełni. Natomiast wyniki analizy 
wykazały odmienną sytuację w gospodarstwach rodzinnych, w których stwierdzono 
realizację zaledwie 3 praktyk RL, w tym 3 w obszarze ekologicznym oraz 2 w eko-
nomicznym. Żadna z praktyk nie była w pełni realizowana. W obszarze zrównowa-
żenia społecznego nie stwierdzono realizacji jakiejkolwiek praktyki w ramach RL.

Tabela 6. Stopień realizacji procesów w przedsiębiorstwach rolniczych w ramach RL

Lp. Stosowane praktyki/subprocesy Obszar 
zrównoważenia

Stopień realizacji
FFPD GR

1 2 3 4 5

1. procedura zwrotu produktów przestarzałych EKOL 1 0

2. procedura zwrotu produktów uszkodzonych 
w transporcie EKOL 1 0

3. procedura zwrotów gwarancyjnych EKOL, SPOŁ – –
4. procedura wycofywania produktów ze sprzedaży EKOL, SPOŁ 2 0
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1 2 3 4 5

5. monitoring odzysku odpadów EKOL 2 0

6. wyznaczanie polityki odzysku dla produktów 
końcowych EKOL 1 0

7. planowanie inwestycyjne w sferze odzysku EKOL, EKON 1 0

8. procedura zwrotu i utylizacji śr. ochrony roślin 
przeterminowanych/niewykorzystanych EKOL 2 0

9. procedura zwrotu i utylizacji pozostałych substancji EKOL 2 0

10. procedura zwrotu i utylizacji opakowań po środkach 
chemicznych/olejach/smarach EKOL 2 1

11. system zwrotu opakowań wielokrotnego użytku EKOL, EKON 2 1

12. procedura zagospodarowania produkcji ubocznej 
i innych odpadów organicznych EKOL, EKON 2 1

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione w tabelach 2–6 dane (punkty), zagregowano w obrębie po-
szczególnych procesów głównych LSR, a także w ramach obszarów zrównoważenia 
(tab. 7). Zagregowane w ten sposób punkty umożliwiły analizę porównawczą ocen 
poszczególnych procesów głównych LSR oraz określenie stopnia spełnienia zrówno-
ważenia w wymiarze społecznym, ekologicznym i ekonomicznym w nurcie koncepcji 
LSR pomiędzy dużym przedsiębiorstwem rolniczym a gospodarstwami rodzinnymi. 

Tabela 7. Stopień zrównoważenia logistyki w wymiarze procesów głównych LSR 
oraz w wymiarach społecznym, ekologicznym i ekonomicznym

Procesy 
główne 

LSR

Obszary zrównoważenia Łącznie w procesach 
głównych LSRspołeczny ekologiczny ekonomiczny

FFPD GR FFPD GR FFPD GR FFPD GR

pkt % pkt % pkt % pkt % pkt % pkt % pkt % pkt %

PSR 11 42 4 15 5 31 2 13 21 70 13 43 37 51 19 26
ST 5 83 2 33 21 95 12 55 17 71 11 46 43 83 25 48
SP 3 75 1 25 4 40 3 30 1 50 1 50 8 50 5 31
SW 1 50 0 0 8 80 3 30 2 50 1 25 11 69 4 25
RL 2 100 0 0 18 82 3 14 5 83 2 33 25 83 5 17
Ogółem 
w obsza-
rach zrów-
noważenia

22 55 7 18 56 70 23 29 46 70 28 42 X X X X

Źródło: opracowanie własne.
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Z porównania wskaźników dotyczących procesów głównych LSR, zgodnie 
z przyjętą skalą oceny, wynika, że w przedsiębiorstwie FFPD w stosunku do GR 
procesy te są realizowane w większym stopniu zrównoważenia. W dwóch proce-
sach, tj. ST i RL realizowanych w FFPD, osiągnięto wysoki stopień zrównoważenia 
– po 83%. Na dobrym poziomie zrównoważenia jest gospodarka magazynowa SW – 
69%, natomiast średni poziom zrównoważenia odnotowano w procesach PSR (51%) 
i SP (50%). Z kolei na podstawie uzyskanych wskaźników stwierdzono, iż gospodar-
stwa rodzinne charakteryzują się niskim poziomem zrównoważenia, a w przypad-
ku logistyki zwrotnej RL – brakiem zrównoważenia (17%). Najlepiej zrównoważo-
nym procesem głównym – średni poziom – okazał się być zrównoważony transport 
(48%). Natomiast w realizacji takich procesów, jak PSR, SP i SW stwierdzono słaby 
poziom zrównoważenia.

Wyniki analizy logistyki w drugim wymiarze, tj. społecznym, ekologicznym 
i ekonomicznym wykazały, iż w przedsiębiorstwie FFPD realizowane praktyki LSR 
generują dobry stopień zrównoważenia w obszarach ekologicznym i ekonomicz-
nym, natomiast zrównoważenie w obszarze społecznym jest na poziomie średnim. 
Z kolei w GR obserwuje się zdecydowanie niższy poziom zrównoważenia. W obsza-
rze ekonomicznym logistyka jest zrównoważona w stopniu średnim (42%), a w eko-
logicznym – w stopniu słabym (29%). Brak zrównoważenia odnotowano natomiast 
w obszarze społecznym.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono wyniki pilotażowych badań oceniających stopień wdra-
żania strategii logistyki w wybranych przedsiębiorstwach rolniczych w aspekcie kon-
cepcji LSR. Analizy przypadków przeprowadzone w dużym przedsiębiorstwie oraz 
trzech małych wykazały rosnący stopień zrównoważenia logistyki w tym pierwszym 
w stosunku do tych drugich – zarówno w wymiarze poszczególnych procesów głów-
nych LSR, jak i w wymiarach społecznym, ekologicznym i ekonomicznym.

Podobną zależność, biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, zaobserwo-
wali w swoich badaniach Ciliberti, Pontrandolfo i Scozzi (2008). Stwierdzili, że sto-
pień zrównoważenia logistyki, w aspekcie koncepcji LSR, rośnie wraz ze wzrostem 
wielkości przedsiębiorstwa. Z badań autorów wynika, że w małych przedsiębior-
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stwach realizowano zaledwie 9,8% praktyk zgodnych z zasadami LSR, w średnich 
udział ten wynosił 20,3%, natomiast w dużych fi rmach 69,9%.

W świetle rosnącej presji społeczeństwa na zwiększenie bezpieczeństwa 
w przepływie produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw, przedsiębiorstwa 
agrobiznesu skupujące surowiec od małych gospodarstw rolniczych, chcąc za-
chować transparentność, będą wymuszały na tych ostatnich wdrażanie zasad LSR 
w coraz większym stopniu. Na podstawie tego zarysowującego się trendu należy 
wnioskować, że nawet małe przedsiębiorstwa, jakimi są GR, powinny w swoich 
strategiach rozwoju zintensyfi kować wdrażanie zasad LSR, stając się tym samym 
odpowiedzialnymi dostawcami surowców dla dużych przedsiębiorstw.
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A MODEL OF LOGISTICS STRATEGY FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES BASED 
ON LSR CONCEPT – CASE STUDY

Abstract

The paper presents the results of pilot studies conducted in selected agricultural enter-
prises in order to identify the strategies in logistics taking into account the idea of   the LSR 
concept. The study was conducted at Farm Frites Poland Two Sp. o.o. (FFPD), specializing 
in the cultivation of potatoes and seed potatoes on an industrial scale and in several small 
family agricultural enterprises in Wielkopolska region. The study used an adapted methodol-
ogy for measuring the sustainability of the logistics in agricultural enterprises, taking into 
account the fi ve main areas of the LSR concept. These are: purchasing social responsibility, 
sustainable transportation, sustainable packaging, sustainable warehousing and reverse logis-
tics. The results showed a considerable degree of implementation of the LSR concept already 
in the FFPD company as opposed to family businesses.

Keywords: logistics strategy, LSR concept, agricultural enterprises
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest wskazanie cyfrowej abstynencji jako współczesnego trendu rynko-
wego determinującego metody i narzędzia komunikacji marketingowej organizacji z otocze-
niem rynkowym. W artykule zastosowano podejście badawcze oparte na badaniach piśmien-
nictwa oraz źródeł internetowych. Ujęto ogólną charakterystykę trendu cyfrowej abstynen-
cji, wskazując jego specyfi kę i implikacje rynkowe. W szczególności ukazano case study 
ilustrujące skuteczne kampanie reklamowe będące adekwatną odpowiedzią na zachowania 
nabywców unikających i uciekających od świata wirtualnego.

Słowa kluczowe: cyfrowa abstynencja, komunikacja marketingowa, trendy rynkowe

Wprowadzenie

Decyzje marketingowe aktualnie podejmowane są w warunkach nadmiaru da-
nych. Problemem nie jest niedobór informacji o konsumentach, ich zachowaniach 
i potrzebach. Dylematem jest natomiast pozyskanie i wyselekcjonowanie informacji 
płynących z rynku, które będą użyteczne i możliwe do wykorzystania z punktu wi-
dzenia biznesowego. Wśród natłoku informacji rynkowych, jawią się także i takie, 
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które noszą znamiona trendów rynkowych. Wczesne ich wykrycie wiąże się z prze-
widywaniem potrzeb konsumenckich i szybkim dostosowaniem oferty produktowej. 
Nowa sytuacja rynkowa wymaga także odpowiedniej komunikacji marketingowej, 
której skuteczność determinowana jest doborem metod i narzędzi adekwatnych do 
dotarcia i percepcji przez docelowych odbiorców. Zatem występowanie trendów 
o rynkowym potencjalne bezpośrednio przekłada się na realne działania biznesowe 
i rozwój organizacji. Analiza sygnałów płynących z rynku pozwala na gromadze-
nie, przetwarzanie i właściwe wykorzystanie danych dotyczących zachowań nabyw-
czych w kontekście wąskich obszarów. Szczególnym polem zainteresowania staje 
się wpływ nowych i nowoczesnych technologii na styl życia konsumentów. Techno-
logia obecna w niemal każdej sferze życia stała się permanentnym atrybutem współ-
czesnego konsumenta, który nie rozstaje się ze smartfonem, korzysta z Internetu i re-
alizuje zakupy w dowolnym miejscu i czasie. Nowoczesność działania konsumen-
ta przejawia się w poszukiwaniu i wykorzystywaniu szeregu różnych informacji, 
dostępnych przede wszystkim dzięki Internetowi i mediom społecznościowym, do 
codziennych czynności osobistych i profesjonalnych, kontaktów interpersonalnych, 
także decyzji zakupowych. Stałe obcowanie konsumenta z technologią zdetermino-
wało metody komunikacji marketingowej produktów i marek, zapewniając wysoką 
efektywność działań marketingowych w przestrzeni cyfrowej i mobilnej.

Celem artykułu jest wskazanie na nowy trend rynkowy, określany jako cyfro-
wa abstynencja, który implikuje zmiany w konsumpcji, przedstawienie uwarunko-
wań zachowania konsumentów oraz charakterystycznych przejawów omawianego 
trendu. Dla jego realizacji wykorzystano studia literatury poświęcone konsumpcji, 
zachowaniom konsumentów i komunikacji marketingowej oraz dostępne źródła in-
ternetowe ilustrujące praktyczne działania marketingowe podejmowane przez orga-
nizacje wpisujące się w tematykę skutecznych rozwiązań komunikacyjnych na tle 
cyfrowej abstynencji.

1. Cyfrowa abstynencja jako trend rynkowy

Zmiany w zachowaniach konsumentów dotyczą korzystania z dóbr material-
nych i usług w celu zaspokojenia potrzeb, jak również sposobu podejścia do procesu 
podejmowania decyzji o zakupie, wykazując skrajnie różne postawy – od bardzo 
tradycyjnych do nowoczesnych. Uwarunkowania i przejawy tych zmian związane 
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są z czynnikami makrootoczenia rynkowego, wśród których najbardziej istotne to 
(Sobczyk, 2014, s. 89):

 – globalizacja gospodarek i rynków, 
 – wzrost stopy życiowej społeczeństwa, 
 – światowy kryzys fi nansowy, 
 – zmiany demografi czne i społeczno-edukacyjne,
 – rozwój produkcji i dystrybucji dóbr i usług,
 – postęp technologiczny.

Dostępność nowoczesnych i zróżnicowanych produktów w powiązaniu z po-
stępem technicznym i technologicznym wpływają na poziom konsumpcji. Łatwy 
dostęp nabywcy do produktu, niemal w każdym miejscu i czasie sprzyja wymianie, 
konkurencji rynkowej i wzbogacaniu oferty o nowe atrakcyjniejsze i często lepszej 
jakości produkty (Sobczyk, 2014, s. 93). Wnikliwa obserwacja otoczenia rynkowego 
w połączeniu z oceną poziomu życia, postaw i zachowań konsumentów pozwala 
na zdiagnozowanie występowania nowych tendencji i sił je kształtujących. Zmia-
ny w hierarchii i poziomie potrzeb, upowszechnienie się konsumpcji nowych dóbr 
oraz zmiany miejsca i sposobu ich konsumowania są podstawowymi czynnikami 
wpływającymi na zachowania konsumentów. W tym kontekście pojawiają się ob-
serwowalne trendy charakteryzujące współczesne zachowania rynkowe nabywców 
z dominującymi elementami nowej konsumpcji, tj. ekologizacja, wirtualizacja, pre-
sumpcja, domocentryzm czy dematerializacja (Smyczek, Kieżel, 2014, s. 120–121). 
W tabeli 1 zestawiono najbardziej istotne trendy konsumenckie czasów globalizacji 
i Internetu, uwzględniające szybką ekspansję nowych technologii, która w znaczący 
sposób wpływa na kształt życia konsumentów (Mróz, 2013, s. 110, 127, 133).

Obok wyżej wymienionych tendencji w zachowaniach konsumentów odrębną 
uwagę skupiono na trendzie określanym jako cyfrowa abstynencja, określanym tak-
że jako detechnologizacja (Mróz, 2015/2016). Trend ten polega na celowym odłą-
czaniu się od wirtualnego świata i przejawia się znudzeniem i ucieczką konsumen-
tów od produktów zaawansowanych technologicznie. Konsumenci przyjmują dwu-
znaczne postawy i dążenia. Wykazują entuzjazm wobec nowych technologii, ak-
tywnie z nich korzystając w niemal każdej sytuacji życia codziennego. Szczególnie 
wśród młodych konsumentów nasila się potrzeba bycia w sieci (plugged-in). Jednak 
z drugiej strony, ci sami konsumenci odczuwają przesyt i znudzenie wysokimi tech-
nologiami i powoli zaczynają rezygnować oraz odcinać się od przestrzeni cyfrowej, 
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nawet na niedługi okres czasu, weekend, tydzień, wakacje (Mróz, 2015/2016). Cy-
bersceptycy odcinają się od mediów społecznościowych i bezkrytycznego przyjmo-
wania nowości, upatrując w nich zagrożenia wolności osobistej, własnej intymności, 
inwigilacji. Uważają, że cyfryzacja zubaża relacje międzyludzkie, także rodzinne. 
Cyfrowe media narzucają szybkie tempo życia i wysoką aktywność (odbieranie 
i wysyłanie smsów, maili, wideokonferencje, czaty, śledzenie zmian na giełdzie, 
monitoring Internetu). Ponadto dostęp do technologii mobilnych sprawia, że tele-
fon stał się uniwersalnym produktem towarzyszącym człowiekowi niemal w każdej 
czynności życiowej. Smartfon wykorzystywany jest jako uniwersalne narzędzie do 

Tabela 1. Charakterystyka wybranych trendów konsumenckich

Nazwa trendu Charakterystyka
Mieszanie się płci (gender blending) Tradycyjne role i zachowania przypisane konkretnej płci 

zmieniają się.
LOHAS (Lifestyles of Health and 
Sustainability) 

Odejście od nadmiernej konsumpcji, promowanie zdro-
wego stylu życia, ekologiczne odżywianie, poszanowanie 
środowiska i zrównoważony rozwój; poszukiwanie rów-
nowagi pomiędzy zdrowiem i przyjemnością.

Technologia życia codziennego i media 
społecznościowe 

Technologia dotyka wszystkich sfer życia codziennego, 
stając się na tyle powszechną, że niektóre urządzenia 
i gadżety uznawane są za dobra pierwszej potrzeby.

Trysumer Konsumenci są bardziej świadomi swoich potrzeb, pewni 
siebie i z rosnącymi wymaganiami, sami poszukują infor-
macji, nowych doświadczeń i produktów, sami sprawdza-
ją wiarygodność fi rm i oferowanych produktów.

Sharing economy (colaborative 
consumption) 

Współpraca konsumencka czy wspólne użytkowanie 
redukuje wydatki, konsumenci szukają alternatywnych 
sposobów korzystania z produktów.

Demokratyzacja luksusu Nabywanie relatywnie tanich wyrobów marek luksuso-
wych przez klasę średnią; nie ogranicza się tylko do wą-
skich grup społecznych i zamożnych konsumentów.

Natychmiastowa gratyfi kacja Próba przywrócenia nawyków zakupowych i konsump-
cyjnych oraz sprawianie, by konsumenci oddawali się 
nieograniczonej konsumpcji tu i teraz, przeniesienie 
nawyków ze świata wirtualnego, nowych modeli bizneso-
wych, wykorzystanie social media. 

Hiperpersonalizacja Konsumenci poszukują produktów unikatowych, dopaso-
wanych do ich indywidualnych oczekiwań i preferencji 
w związku z dyskomfortem nadmiaru produktów, niecier-
pliwością konsumentów i oczekiwaniem elastyczności 
i odrębności.

Źródło: opracowanie na podstawie Mróz (2013), s. 134–164.
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kontaktu ze znajomymi, dostępu do informacji, bankowości, dokonywania zakupów 
online (Smyczek, Kieżel, 2014, s. 140) Nadmiar bodźców, informacji, wykonywa-
nych czynności w Internecie, prowadzi do zmęczenia i frustracji. W konsekwencji 
coraz więcej osób wybiera cyfrową abstynencję, przejawiającą się czasową rezy-
gnacją z korzystania z Internetu i telefonii komórkowej (Mróz, 2013, s. 160). Warto 
przy tym zauważyć, iż akceptacja technologii komunikacyjnych i informacyjnych 
(ICT) nie jest pojedynczą decyzją użytkownika. Wynika z wieloetapowego, wielo-
aspektowego i rozłożonego w czasie procesu uwarunkowanego sytuacją w otocze-
niu, cechami samej technologii oraz indywidualną percepcją osoby. Ponadto reakcje 
konsumenta można rozpatrywać jako ogólną akceptację technologii oraz akceptację 
konkretnych technologii (Mącik, 2013, s. 53). Jak pokazują badania (Mróz, 2013, 
s. 161), ponad 50% reprezentantów pokolenia X i Y regularnie wyłącza się z wirtual-
nego świata, by bardziej zaangażować się w inne czynności życiowe. Podobna ilość 
badanych wskazuje na odczuwalne bycie zakładnikiem nowoczesnych technologii 
oraz postrzega technologię jako czynnik rozpraszający i niepozwalający skoncentro-
wać się na ważnych sprawach np. pracy czy rodzinie. 

2. Uwarunkowania komunikacji marketingowej

Współcześni konsumenci mają dużą siłę, są lepiej wyedukowani, bardziej 
świadomi swoich potrzeb i oczekiwań, a wiąże się to z szerokim dostępem do in-
formacji i skumulowanych zasobów. Są wyposażeni w nowoczesne technologie 
i wykorzystują ich funkcjonalności. Jednocześnie fi rmy mają coraz doskonalsze 
narzędzia oddziaływania na konsumenta. Zwrócenie jego uwagi, budowanie zaan-
gażowania i przywiązania do marki wymusza zmianę podejścia do instrumentów 
marketingowych. Komunikacja marketingowa wymaga przejścia od marketingu 
masowego do marketingu tematycznego. Konsument oczekuje sprofi lowanego prze-
kazu, który adresowany będzie do wąskiego czy nawet niszowego segmentu konsu-
mentów. O skuteczności komunikatu decyduje interesujący kontent, który dostarczy 
odbiorcy użyteczności, informacji, rozrywki. Segmentacja behawioralna zastępuje 
geodemografi czną, by maksymalizować personalizację działań promocyjnych, któ-
re w ekstremalnym wydaniu przybierają postać marketingu typu one-to-one (Mróz, 
2015/2016). Strategie kontent-marketingowe czy marketing kontekstowy nie jest już 
dla fi rmy wysokim kosztem, a jego efektywność zdecydowanie rośnie w porówna-
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niu z tradycyjnymi mediami. Dzięki narzędziom big data, profi lowanie konsumenta 
dokonuje się w czasie rzeczywistym. Użytkownikowi dostarczana jest informacja, 
która aktualnie go interesuje i której szuka, tym samym dając fi rmie obraz poten-
cjalnego klienta z jego aktywnością w sieci i zwyczajami zakupowymi. Charakte-
rystyczne dla współczesnego rynku działania w obszarze promocji oraz obserwacje 
zachowań nabywców na rynku, w szczególności w zakresie decyfryzacji, pozwo-
liły zauważyć, że komunikacja marketingowa powinna uwzględniać (Andruszkie-
wicz, 2015, s. 247; Gębarowski, 2014, s. 152; Halligan, Shah, 2010, s. 29):

 – rozwój mediów i związany z tym wzrost liczby przekazywanych 
komunikatów,

 – trend, że odbiorcy ignorują dostarczane im informacje, których siła oddzia-
ływania słabnie,

 – unique selling proposition fi rmy – powinna opierać się na prostym wyróżnie-
niu, musi być prosta, czytelna i multimedialna,

 – advertainment, shoppertainment oraz eatertainment – stanowią rozszerzenie 
oferty rynkowej, poszukiwanej, oczekiwanej i akceptowanej przez klientów,

 – repozycjonowanie – do zmiany percepcji, postaw i skojarzeń konsumenta,
 – inbound marketing – koncentracja działań zmierzających do zapewnienia fi rmie 

jak najlepszej widoczności na wszystkich płaszczyznach, z którymi potencjal-
nie może mieć styczność klient, w szczególności poprzez content marketing.

Podsumowując uwarunkowania komunikacji marketingowej w kontekście zja-
wiska cyfrowej abstynencji, jako szczególnie ważne jawią się następujące elementy, 
które należy uwzględnić w procesie planowania procedury promocyjnej (Tarczy-
dło, 2016, s. 382–384):

 – personifi kowanie marki i budowanie jej niepowtarzalnego wizerunku,
 – komunikowanie wartościowych treści,
 – umiejętne nawiązywanie do aktualnych wydarzeń,
 – ukierunkowanie form komunikacji marketingowej na wszystkie zmysły ad-

resata i metodyczne oddziaływanie na niego,
 – wzbudzanie emocji i kreowanie odpowiednich doświadczeń,
 – cykliczne dostosowywanie form, narzędzi i procedur komunikacji 

marketingowej,
 – nacisk na innowacyjność, kreatywność, permanentne zaskakiwanie, inspiro-

wanie, ułatwianie życia,
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 – angażowanie celebrytów, blogerów i liderów opinii,
 – respektowanie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju,
 – realizowanie zintegrowanych kampanii w kierunku holistycznej komunika-

cji marketingowej.

3. Przykłady wybranych kampanii marketingowych wobec detechnologizacji

Przesyt nowoczesnymi technologami i stopniowe, okresowe odchodzenie lu-
dzi od przestrzeni wirtualnej wpływa bezpośrednio na sposoby prowadzenia dialo-
gu między organizacją a konsumentem, w szczególności w obszarze komunikacji 
marketingowej.

Biorąc pod uwagę przejawy cyfrowej abstynencji w kontekście skuteczno-
ści komunikacji marketingowej, zaprojektowano badania jakościowe wybranych 
kampanii przy zastosowaniu metody studium przypadku. Do badań wykorzystano 
trzy kampanie marek: Milka, Nescafé i Nivea. Kryterium wyboru kampanii był ro-
dzaj instrumentów oraz charakter apelu promocyjnego zastosowanego w kampanii. 
W szczególności skupiono się na doborze narzędzi i metod zastosowanej procedu-
ry komunikacji marketingowej opartych o strategię offl ine. Istotnym wyróżnikiem 
kampanii była idea przekazu promocyjnego wraz z kreatywnym rozwiązaniem ma-
jącym za zadanie angażować odbiorców i tym samym skłonić do kontaktu z marką. 
Kampanie oparto na apelu emocjonalnym odwołującym się do uczuć, pozytywnych 
doznań, budowania więzi międzyludzkich. Uzyskane rezultaty w formie opisowej 
zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Charakterystyka wybranych kampanii promocyjnych

Marka Charakterystyka kampanii promocyjnej 
1 2

Milka Kampania reklamowa Milki (Mondelez Polska) „Ostatnia kostka” (maj 
2015). Marka zachęca do podzielenia się czekoladą z najbliższą osobą. Do 
sklepów trafi ła limitowana edycja tabliczek, w których brakuje jednej kostki. 
Idea kampanii odwołuje się do przyjaźni i bliskości. Konsumenci mogą wziąć 
udział w promocji wysyłając jedną z 60 tys. prawdziwych kostek po zakupie 
specjalnej tabliczki czekolady. Kanały promocji: ogólnopolskie i tematycz-
ne stacje telewizyjne z 15-sekundowym spotem, reklama wideo w serwisach 
VoD, citylight w całej Polsce, materiały POS w sklepach. Kampania przygo-
towana przez: Dentsu Aegis Network Polska – dom mediowy Carat Polska 
i Posterscope Polska.
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1 2

Milka Kampania reklamowa Milki „Delikatność w sercu” (maj 2016) z okazji 115. 
rocznicy powstania pierwszej tabliczki czekolady Milka zawiniętej w fi ole-
towe opakowanie. Marka zachęca do odkrycia na nowo klasycznej tabliczki 
czekolady. Kampania inspiruje do ujawnienia delikatności kryjącej się w każ-
dym z nas. Bohaterem fi lmu reklamowego jest chłopiec, który podczas zaba-
wy w alpejskim parku rozrywki okazuje się za słaby, żeby wygrać w jednej 
z konkurencji. Podczas spotkania z prawdziwym siłaczem odkrywa jednak 
coś dużo ważniejszego – „Delikatność w sercu”. Kanały promocji: spot rekla-
mowy w głównych i tematycznych stacjach telewizyjnych, OOH, YouTube 
i VoD. Kampania przygotowana przez agencje SMG LiquidThread (pomysł 
i realizacja aktywacji konsumenckiej), Big Picture (działania PR) oraz Carat 
(zakup mediów).

Nescafé Kampania marki Nescafé (Nestlé) „Nescafé’s Instant Connections” (sierpień 
2015) zachęcała nieznajomych w Berlinie do poznania się przy kawie. Idea 
kampanii opierała się o akcję przy przejściu dla pieszych, gdzie przygoto-
wano specjalne automaty imitujące przyciski wywołujące zielone światło. 
W maszynach zamontowano ukryte kamery z ekranami prezentującymi oso-
bę po drugiej stronie ulicy wraz z komunikatem „naciśnijcie razem”. W mo-
mencie, gdy przechodnie po obu stronach przejścia porozumieli się ze sobą 
i jednocześnie nacisnęli klawisz, maszyna otwierała się i serwowała poranną 
kawę. Narzędzia promocyjne: event, marketing szeptany. Kampania przygo-
towana przez OglivyOne Frankfurt.

Nivea Kampania promocyjno-wizerunkowa marki Nivea (Nivea Polska Sp. zoo 
w grupie Beiersdorf AG) „Pielęgnuj bliskość z Nivea” (maj–lipiec 2013). Ce-
lem nadrzędnym jest zbudowanie wokół marki Nivea skojarzeń dotyczących 
dbałości o bliskość między ludźmi.
Event marketing jako rodzinna impreza w wybranych miastach Polski:
 – „Wspólny chłodzący prysznic” (Olsztyn),
 – „Powrót do dziecięcej beztroski” (Katowice),
 – „Słodkie nicnierobienie razem” (Wrocław),
 – „Weekendowe śniadanie na trawie” (Poznań),
 – „Wspólne budowanie zamków z piasku” (Gdańsk).

Kanały promocji ATL i BTL: lokalne akcje ambientowe, reklamy w telewizji, 
prasie, outdoor, POS (plakaty, standy, regały i wobblery, naklejki podłogowe, 
hangery podsufi towe, automatyczne hostessy), loteria konsumencka. Kampa-
nia przygotowana przez agencję Tequila, Draft FCB + AdFabrika (kreacja), 
dom mediowy MEC, agencję „Lubię to”, Alert Media Communications (PR).

Źródło: opracowanie na podstawie: Milka w nowej kampanii pyta „Komu podarujesz Ostatnią 
Kostkę”; Milka zachęca do podzielenia się ostatnią kostką; Kampania „Delikatność w sercu” 

z okazji 115-lecia marki Milka; Nescafé łączyła berlińczyków przy porannej kawie; 
„Pielęgnuj bliskość” w wizerunkowej kampanii Nivea; Nivea chce być blisko.
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Podsumowanie

Zmiany zachodzące na rynku dóbr konsumpcyjnych skutkują zarówno pozytyw-
nymi, jak i negatywnymi zjawiskami społecznymi, bezpośrednio wpływającymi na sfe-
rę biznesu. Cyfrowa abstynencja, jako obserwowalny trend w zachowaniach rynkowych 
nabywców, nie pozostaje bez związku z decyzjami organizacji w zakresie konstrukcji 
oferty produktowej, miejsc sprzedaży, w szczególności zaś jej skutecznego komuniko-
wania. Identyfi kacja specyfi cznych wzorców zachowań w obrębie określonych kate-
gorii produktowych i segmentów rynku daje możliwość oceny rynku i dostosowania 
działań marketingowych, w tym promocyjnych, do postawy i oczekiwań konsumenta. 
Skuteczna promocja polegać powinna na poszukiwaniu kreacyjnych narzędzi komu-
nikacji marketingowej offl ine, które będą opierały się na dostarczaniu interesujących 
doświadczeń i doznań, rozrywki i wartości odbieranych jako nietypowe i unikalne.
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DIGITAL ABSTINENCE AND EFFECTIVE MARKETING COMMUNICATIONS

Abstract

The aim of the article is pointing out digital abstinence as the contemporary market 
trend, which determines methods and tools in the communication of the organization with 
market environment. The research approach based on preliminary research of the writing and 
Internet sources was applied in the article. An overall description of digital abstinence show-
ing the specifi city and market implication was included. The case study of effective advertis-
ing campaigns illustrating this problem was portrayed in the article.
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KOMPETENCJE MENEDŻERÓW W ZRÓWNOWAŻONEJ ORGANIZACJI 

STRESZCZENIE

W obliczu narastających problemów ekologicznych i społecznych kierownicy organi-
zacji są predysponowani do skutecznego i efektywnego kierowania fi rmą, mając na uwadze 
równoważenie potrzeb międzypokoleniowych. W opracowaniu zaproponowano model kom-
petencji menedżerów, który obejmuje kompetencje potrzebne z punktu widzenia realizacji 
celów w zrównoważonej organizacji. Opracowanie oparto na źródłach wtórnych, wykorzy-
stując metodę desk research oraz doświadczenia i przemyślenia własne autorek.
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ganizacje gospodarcze, a przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne, dlatego 
też powinny one przekształcać się w zrównoważone organizacje. Najbardziej pre-
dysponowane do przekształcania fi rm w zrównoważone przedsiębiorstwa jest kie-
rownictwo, które jest wrażliwe na sprawy ekologiczne i społeczne oraz skuteczne 
w osiąganiu wytyczonych celów. Od kierownictwa wymaga się kreatywności i in-
nowacyjności, ponieważ musi ono zmierzyć się nie tylko z problemami ochrony 
środowiska i społeczeństwa, ale i rozwiązywać różne problemy dotyczące celów 
ekonomicznych oraz ekologicznych oraz społecznych (Bansal, 2002, s. 122–131).

Niniejsze opracowanie bazuje w dużej mierze na autorskich komentarzach i re-
fl eksjach, wynikających ze skonfrontowania doświadczeń z przeglądem literatury 
dotyczącej kompetencji współczesnej kadry menedżerskiej. Podstawowe metody 
przygotowania artykułu, to analiza i synteza oraz indukcja i dedukcja.

1. Cel i metodyka postępowania badawczego 

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zrównoważonej organizacji oraz 
identyfi kacja pożądanych kompetencji, które powinien posiadać menedżer1 w tego 
typu organizacjach. Do tak sformułowanego celu postawiono następujące tezy:
Teza 1. Najważniejszą rolę w procesie przekształcania przedsiębiorstw w zrówno-

ważone organizacje odgrywają kierownicy, którzy rozumieją i stosują zasa-
dy zrównoważonego rozwoju w swojej pracy. 

Teza 2. Menedżerowie odpowiedzialni za zrównoważony rozwój powinni posiadać 
odpowiedni zestaw kompetencji osobistych, interpersonalnych i bizneso-
wych dotyczących różnych dziedzin funkcjonowania organizacji. 

Dążąc do osiągnięcia celu badawczego, zastosowano dwa etapy badawcze. 
W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę zrównoważonej organizacji oraz 
określono obszary działalności kierowników, które mają wpływ na rodzaj posiada-
nych przez nich kompetencji. Następnie, na podstawie analizy literatury przedmiotu 
i własnych przemyśleń autorskich, zaproponowano zarys modelu kompetencji dla 
menedżerów w zrównoważonej organizacji. Wstępna analiza wskazuje na koniecz-
ność dalszych badań nad tym zagadnieniem. Pojawiają się kolejne pytania: jak oce-
niać i rozwijać kompetencje menedżerów w zakresie zrównoważonego rozwoju? 

1  W niniejszym artykule pojęcie kierownik i menedżer jest używane zamiennie.
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W jakim stopniu kompetencje te przyczynią się do budowania współpracy między 
menedżerami odnośnie do kształtowania zrównoważonej organizacji?

2. Istota zrównoważonej organizacji 

Jedną z najbardziej znanych defi nicji zrównoważonego rozwoju (ZR) przedsta-
wiła G.H. Brundtland w 1987 roku. Mówiła ona o dążeniu do zaspokojenia aspiracji 
rozwojowych obecnego pokolenia w taki sposób, by umożliwić realizację tych sa-
mych dążeń następnym pokoleniom (Nasza wspólna przyszłość, 1991). W defi nicji 
tej zwraca się uwagę na konieczność przyjęcia perspektywy długookresowej.

Zrównoważone przedsiębiorstwo w ujęciu S. Harta i M. Milsteina (2003) 
to takie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju dzięki dostarczeniu 
równocześnie korzyści ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. T. Dyllick 
i K. Hock erts (2002, s. 131) również uwzględniają trzy wymiary zrównoważone-
go przedsiębiorstwa: ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Ponadto, parafrazu-
jąc defi nicję G. Brundtland, autorzy ci określają zrównoważone przedsiębiorstwo 
jako takie, które dąży do zaspokojenia potrzeb interesariuszy fi rmy (pracowników, 
klientów, dostawców, społeczności lokalnej itd.), bez uciekania się do kompromisu 
w kwestii zaspokajania potrzeb przyszłych interesariuszy.

Według W. Grudzewskiego, I. Hejduk, A. Sankowskiej i M. Wańtuchowicz 
sustainability w przedsiębiorstwie należy rozumieć jako zdolność przedsiębiorstwa 
do ciągłego uczenia się, adaptacji i rozwoju, rewitalizacji, a także rekonstrukcji 
i reorientacji, umożliwiającej utrzymanie „trwałej i wyróżniającej pozycji na ryn-
ku przez oferowanie ponadprzeciętnej wartości nabywcom dziś i w przyszłości 
(…), przy równoważeniu interesów różnych grup” (Grudzewski i in., 2010, s. 27). 
Grudzewski i Hejduk stwierdzają ponadto, iż „sustainable enterprise to koncepcja 
przedsiębiorstwa przyszłości, elastycznie dostosowującego się do ciągłych i turbu-
lentnych zmian zachodzących w otoczeniu oraz potrafi ącego funkcjonować w wa-
runkach chaosu i kryzysu” (Grudzewski, Hejduk, 2011, s. 11).

W zrównoważonej organizacji istotny jest również aspekt indywidualnego pra-
cownika (human sustainability). J. Pfeffer stawia pytanie, dlaczego troszczymy się 
o misie polarne, a nie o zdrowie pracownika. Ma on na myśli to, jak praktyki zarzą-
dzania w przedsiębiorstwie wpływają na dobrostan psychiczny i fi zyczny człowieka 
(Pfeffer, 2010, s. 36). Tym samym dodaje kolejny wymiar zrównoważonej organiza-
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cji – wymiar indywidualny, dotyczący pracownika. Do wymiaru human sustainabi-
lity odnoszą się również G. Spreitzer, C. Porath i C. Gibson. Ich zdaniem organizacje 
mają trwałe osiągnięcia (sustainable performance) dzięki odpowiedniemu podejściu 
do pracowników, dlatego zadaniem menedżerów jest tworzenie odpowiedniej kultu-
ry organizacyjnej (Spreitzer, Porath, Gibson, 2012, s. 158–161).

Koncepcja ZR na poziomie przedsiębiorstwa wymaga operacjonalizacji, czyli 
przełożenia na praktyki działania. Dyrektywa unijna 2014/95/UE, która weszła w ży-
cie w grudniu 2014 roku, zobowiązuje przedsiębiorstwa (jednostki zaufania publiczne-
go: banki, fundusze inwestycyjne) do przedstawiania w sprawozdaniach z działalności 
informacji niefi nansowych, m.in. w obszarze społecznym i środowiskowym, zgodnie 
ze standardem G4 GRI (Global Reporting Initiative). W tym świetle istotna staje się 
kwestia kompetencji kadry kierowniczej. Pojawia się pytanie, jakie kompetencje po-
trzebne są menedżerom, by móc tworzyć zrównoważoną organizację?

3. Obszary działalności kierowników w zrównoważonej organizacji 

Punktem wyjścia do określenia kluczowych kompetencji menedżerów w zrów-
noważonej organizacji było określenie obszarów ich działalności. Odpowiedzialni 
kierownicy są nie tylko zorientowani na cele ekonomiczne (własne i przedsiębior-
stwa), lecz również aktywni ekologicznie i społecznie. W przypadku kierownictwa 
organizacji aktywność ekologiczna i społeczna uzewnętrznia się w trzech obszarach 
ich działalności (Pabian, 2011, s. 13–14):

 – realizacji celów przedsiębiorstwa,
 – wykonywaniu pracy,
 – zachowaniu.

Domenę kierowników stanowi przede wszystkim realizacja głównych celów 
przedsiębiorstwa. Kierownicy wszystkich szczebli zarządzania określają cele oraz 
plany strategiczne, taktyczne i operacyjne, a następnie nadzorują ich realizację. Od-
powiedzialni kierownicy to osoby wrażliwe ekologicznie i społecznie. Uznają od-
powiedzialną produkcję za fundament rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Czysta 
produkcja to jeden z najważniejszych celów ich aktywności proekologicznej. Elimi-
nują więc z jej procesów szkodliwe emisje oraz montują urządzenia umożliwiające 
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ponowne użycie wody, odzyskiwanie ciepła, wykorzystanie odpadów. Ich dostawcy 
również muszą wykazywać się wrażliwością ekologiczną2 i społeczną.

Drugim ważnym obszarem działalności zrównoważonych kierowników jest 
dbałość o odpowiedni asortyment produkcji. Oparty jest on na bezpiecznych i zdro-
wych produktach i usługach. Produkty takie mają cztery cechy: wykonane są ze 
zdrowych i bezpiecznych materiałów, oszczędnie zużywają prąd, wodę i inne media, 
którymi są zasilane, gwarantują właściwe zaspokojenie potrzeb klientów oraz moż-
na je utylizować, nie wyrządzając szkód środowisku. Dla kierowników bardzo waż-
na jest trwałość produktów. Zdają sobie sprawę, że dobra o niskiej jakości, nietrwałe, 
muszą być częściej wymieniane przez konsumentów, a to prowadzi do marnotraw-
stwa surowców oraz generuje ogromne ilości zużytych wyrobów. Są również przy-
gotowani do renowacji wyrzuconych produktów (przedłużania ich cyklów życia) 
w celu przekazywania ich na cele dobroczynne lub odsprzedaży po niskich cenach.

Trzeci obszar aktywności zrównoważonych kierowników stanowi działalność 
społeczna. Dostrzegają oni problemy społeczne świata, kraju i swojego regionu oraz 
pragną przyczynić się do ich rozwiązywania. Dlatego też inicjują lub włączają się 
w różnego rodzaju akcje społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, 
chorych, poszkodowanych w klęskach żywiołowych oraz innych społeczności, które 
wymagają pomocy materialnej lub fi nansowej.

Bardzo ważnym przejawem prospołecznych zachowań w omawianych sferach 
działalności kierowniczej jest podporządkowanie się zasadom etyki. Etyczne postę-
powanie przedsiębiorstw buduje zaufanie klientów, inwestorów i jest źródłem dumy 
pracowników (Grudzewski, Hejduk, 2011, s. 15).

4. Pożądane kompetencje menedżerów 

Istnieje szereg różnych czynników, od których zależy zdolność przedsiębiorstwa 
do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wymienić należy m.in. włącze-
nie kwestii ZR do strategii przedsiębiorstwa, oferowanie innowacyjnych produktów 
przyjaznych dla środowiska, uwzględnienie kwestii ZR w całym łańcuchu dostaw, 
wspieranie partnerów we wprowadzaniu koncepcji ZR (Brzozowski, 2013, s. 13). 
W polskich przedsiębiorstwach brakuje koordynacji działań w zakresie ZR, powią-

2  Na przykład przetwórca owoców i warzyw podpisuje kontrakty na dostawy z farmerami któ-
rzy mają ekologiczne gospodarstwa.
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zania „założeń strategicznych z fi lozofi ą zrównoważonego rozwoju” (Bosch, 2010, 
s. 112). Aby takie powiązanie miało miejsce, należy najpierw zadbać o kształtowa-
nie kompetencji menedżerów w tym zakresie.

W literaturze niewiele jest propozycji oraz badań kompetencji menedżerskich 
w odniesieniu do koncepcji ZR. M. Willard i in. na podstawie badań wśród (głównie 
amerykańskich) menedżerów i specjalistów ds. ZR wyróżnili kompetencje twarde 
i miękkie. Spośród twardych kompetencji trzy najczęściej wymieniane przez respon-
dentów to: planowanie strategiczne, myślenie systemowe, zarządzanie projektami. 
Do kompetencji miękkich zaliczyli: komunikowanie się z interesariuszami, rozwią-
zywanie problemów, motywowanie ludzi (Willard i in., 2010, s. 6). 

A. Wiek, L. Withycombe i C.L. Redman (2011) proponują ujęcie pięciu kom-
petencji istotnych w stosowaniu koncepcji ZR. Ich zdaniem są to następujące kom-
petencje3: umiejętność myślenia systemowego (myślenia holistycznego), umiejętność 
antycypowania (myślenia o przyszłości), kompetencje normatywne (tj. umiejętność 
kierowania się wartościami i zasadami etycznymi), umiejętności strategiczne dotyczą-
ce skutecznego wdrażania rozwiązań problemów, oraz umiejętności interpersonalne.

R. Wesselink, V. Blok, S. Van Leur, T. Lans i D. Dentoni (2015) wymieniają takie 
kompetencje, jak: myślenie systemowe, dostrzeganie różnorodności, podejście interdy-
scyplinarne, kompetencje interpersonalne, umiejętność podejmowania działań (action 
competence), oraz umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego. Na problem 
i konieczność edukacji menedżerów w zakresie ZR zwracają też uwagę J. Przychodzeń 
i W. Przychodzeń (www. docplayer.pl), jednak nie podejmują oni próby określenia, jakie 
kompetencje potrzebne są menedżerom, by organizacja stała się zrównoważona.

Na tym etapie autorki przedstawiły zarys modelu kompetencji dla menedże-
rów w zrównoważonej organizacji przyczyniających się do sprawnego i skutecznego 
działania oraz podjęły próbę ich zdefi niowania (tab. 1). Model ten jest tylko koncep-
tem teoretycznym –stanowi wynik analizy literatury – i nie został zweryfi kowany 
praktycznie. Zakłada się w nim istnienie trzech wymiarów kompetencji (Cardona, 
Garcia-Lambardia, 2005, s. 38):

1. Wymiar osobisty – kompetencje, które budują zaufanie u pracowników oraz 
pomagają im utożsamiać się z misją organizacji. Kompetencje te podzielono 

3  Chociaż owa lista kompetencji odnosiła się do kształtowania kompetencji studentów w ob-
szarze ZR, to można ją zastosować także w odniesieniu do kształtowania kompetencji menedżerskich 
w organizacjach.
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na zewnętrzne – pro aktywność (zarządzanie: sobą, czasem, informacją, stre-
sem) oraz wewnętrzne – doskonalenie osobiste (m.in. otwartość na zmianę, 
uczenie się, uczciwość, przestrzeganie zasad etyki). Poziom tych kompetencji 
decyduje o szybkości, jakości i zaangażowaniu w podejmowane działania.

2. Wymiar interpersonalny – kompetencje, które umożliwiają menedżerowi 
rozwijanie umiejętności pracowników oraz pomaganie im w dobrym wyko-
nywaniu pracy; komunikacja, zarządzanie konfl iktem, charyzma, delegowa-
nie, coaching, praca zespołowa. Poziom tych kompetencji decyduje o sku-
teczności współpracy, porozumiewania się i wywierania wpływu na innych.

3. Wymiar biznesowy – kompetencje, które mają na celu wytwarzanie opty-
malnej wartości ekonomicznej dla fi rmy; wizja biznesu, wizja organizacji, 
zarządzania zasobami, orientacja na klienta, networking, negocjacje. Doty-
czy zarówno miękkich obszarów kierowania, jak i strategicznych aspektów 
zarządzania. Poziom tych kompetencji decyduje o skuteczności zarządzania.

Tabela 1. Struktura kompetencji kadry kierowniczej w zrównoważonej organizacji

Kompetencje osobiste Kompetencje 
interpersonalne Kompetencje biznesowe

1 2 3

Interdyscyplinarna wiedza – 
identyfi kowanie czynników w fi r-
mie odpowiadających za wpływ 
na otoczenie oraz umiejętność 
zarządzania procesami z różnych 
obszarów; od logistyki, poprzez 
produkcję po kwestie zasobów 
ludzkich.

Dbałość o dobrostan pra-
cowników – tworzenie kul-
tury organizacyjnej sprzy-
jającej ograniczeniu rotacji 
pracowników i poszano-
waniu ich praw oraz pod-
noszeniu komfortu pracy; 
sprawiedliwe traktowanie 
pracowników.

Myślenie długofalowe – podejmo-
wanie działań na rzecz przyszłych 
pokoleń, aby były zdolne nie tylko 
przetrwać, lecz również się rozwijać; 
dobieranie technologii oraz kształ-
towanie parku maszynowego w taki 
sposób, aby zminimalizować szkody 
wyrządzone środowisku naturalnemu 
oraz marnotrawstwo czynników pro-
dukcji. Ponadto ważne jest posiada-
nie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Innowacyjność i elastyczność 
– posiadanie zdolności intelek-
tualnych i percepcyjnych, które 
ułatwiają radzenie sobie ze złożo-
nością otoczenia, a także pomaga-
ją jednostkom znajdować proste 
rozwiązania do skomplikowanych 
problemów; dobre wykorzystanie 
zasobów i innowacyjny rozwój 
biznesu, który rozwiązuje jedno-
cześnie ważne problemy społeczne.

Coachingowy styl zarzą-
dzania – budowanie po-
zytywnego nastawienia 
pracowników do realizacji 
zadań; docenianie oraz za-
chęcanie pracowników do 
efektywnej pracy i dalszego 
rozwoju poprzez urucho-
mienie samodzielnego my-
ślenia i odpowiedzialności 
pracowników.

Systemowe podejście do zarządza-
nia – nastawienie nie tylko na zysk 
fi nansowy, ale także budowanie kapi-
tału ludzkiego i społecznego w orga-
nizacji – optymalizacja zysku. 
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1 2 3

Etyczne przywództwo – prze-
strzeganie zasad etyki i dążenie 
do sprawiedliwości społecznej; 
wspieranie praktyk organizacyj-
nych przyjaznych dla środowiska. 

Praca zespołowa – dzielenie 
się wiedzą i informacjami, 
m.in. na temat misji, wizji, 
strategii, tak by pracownicy 
mogli zobaczyć swoją pracę 
w szerszym kontekście; bu-
dowanie lojalności i zaan-
gażowania pracowników na 
rzecz ochrony środowiska.

Nawiązywanie współpracy między-
organizacyjnej – umiejętność pro-
wadzenia dialogu z interesariuszami 
organizacji.

Orientacja na klienta – pozytyw-
ne nastawienie do klientów oraz ich 
potrzeb; wykorzystanie własnych 
umiejętności, wiedzy i doświadczeń 
do prowadzenia kampanii informa-
cyjnych, mających nauczyć klien-
tów, jak użytkować ich produkty 
w sposób ekologiczny i społecznie 
odpowiedzialny.
Zarządzanie zmianą – wdrożenie 
systemu zarządzania środowiskiem 
zgodnego z normą ISO 14001, posia-
danie własnych systemów ochrony 
środowiska w organizacji; znajomość 
raportowania zintegrowanego, które 
odnosi się do perspektywy fi nansów, 
wpływu społecznego i środowisko-
wego oraz wartości, jakich dostarcza 
w tych obszarach.

Źródło: opracowanie własne.

Od menedżerów w zrównoważonej organizacji wymaga się różnych kompeten-
cji. Jedną z najważniejszych jest interdyscyplinarna wiedza i etyczne przywództwo. 
Ponadto menedżerowie powinni posiadać szereg kompetencji biznesowych, takich 
jak: myślenie długofalowe, systemowe podejście do zarządzania, nawiązywanie 
współpracy międzyorganizacyjnej, orientację na klienta oraz zarządzanie zmianami.

Podsumowanie

Przedstawiony w artykule zestaw kompetencji wskazuje, że menedżer odpo-
wiedzialny za zrównoważony rozwój w organizacji powinien łączyć kompetencje 
z wielu dziedzin, musi nie tylko umiejętnie zarządzać, ale również reagować na wy-
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zwania ekologiczne i społeczne, powinien posiadać odpowiedni zestaw kompetencji 
osobistych, interpersonalnych i biznesowych.

Nie można stworzyć jednej uniwersalnej listy pożądanych kompetencji, ponie-
waż każda organizacja jest inna, ma swoją misję i cele, a także działa w odmiennym 
otoczeniu. Podsumowując, problem kompetencji jest i pozostanie nadal kwestią 
otwar tą, a różnice w ich określaniu powinny być zachętą i inspiracją dla teo retyków 
i praktyków zarządzania do poszukiwania nowych obszarów pożądanych kompeten-
cji oraz metod ich pomiaru.
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COMPETENCES OF MANAGERS FOR SUSTAINABLE ORGANIZATION

Abstract

In the face of increasing environmental and social problems steering the organization 
they are predisposed to the effi cient and effective management of the company with a view to 
balancing the needs of intergenerational. The study was proposed competency model of man-
agers, which includes the skills needed for the realization of the objectives of a sustainable 
organization. The study was based on secondary sources, using the method of desk research 
and experience and rethink their own authors.

Keywords: sustainable organization, sustainable development, managers, competence
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dochodowa polega na uzyskiwaniu przychodów z tytułu wykonywanej pracy, a spo-
łeczna wyraża się w możliwościach realizowania aspiracji zawodowych. Chociaż 
nadal brakuje jednoznacznej defi nicji jakości pracy, to często wymienia się zasady, 
które powinny być spełniane w zarządzaniu jakością pracy i wskazuje czynniki, któ-
re na jakość pracy wpływają (Sajkiewicz, 2004, s. 24).

W zarządzaniu jakością w służbie zdrowia stosuje się metody wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Przykłady metod wewnętrznych to: ocena jakości opieki i przestrzegania 
procedur, monitorowanie sytuacji niepożądanych, badanie satysfakcji pacjentów. 
Metody zewnętrzne to: licencjonowanie i nadawanie praw do wykonywania zawo-
du, rekomendacje, zalecenia udzielane przez ekspertów, certyfi katy jakości, akredy-
tacje (Siwiec, 2002, s. 9).

Zawód pielęgniarki należy do zawodów typu społecznego i stanowi wśród per-
sonelu służby zdrowia najliczniejsza grupę zawodową. Zasady i warunki wykony-
wania tego zawodu reguluje ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 
1996 roku; według ustawodawcy wykonywanie tego zawodu polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, diagnostycznych, zapobiegawczych, 
leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia (Ustawa, 1996).

Celem prowadzonych badań była ocena jakości pracy pielęgniarek. W ocenie 
uwzględniono motywy wyboru zawodu pielęgniarki, relacje interpersonalne zacho-
dzące pomiędzy pielęgniarkami i innymi grupami zawodowymi, opinie o posia-
danych umiejętnościach zawodowych i ich wykorzystaniu, źródłach fi nansowania 
szkoleń, fi zyczne środowisko pracy, czynniki demotywujące w pracy.

1. Charakterystyka szpitala

Organem założycielskim sprawującym nadzór nad szpitalem jest województwo 
kujawsko-pomorskie. Szpital opiera się w swojej działalności o podstawę prawną 
zwaną ustawą z 1998 roku i rozporządzenie Rady Ministrów z 2001 roku (Ustawa, 
1998; Rozporządzenie, 2001). Radę społeczną szpitala powołuje sejmik wojewódz-
twa. Jest ona organem inicjującym i opiniodawczym samorządu województwa i or-
ganem doradczym dyrektora szpitala, a jej zadania zawarte są w statucie szpitala 
(Konwencja, 1989; Konstytucja, 1997; Ustawa, 2000; Ustawa, 2008).

Szpital jako podmiot leczniczy wykonuje działalność określoną statutem za po-
średnictwem przedsiębiorstwa zwanego szpitalem, działów, komórek organizacyj-
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nych i samodzielnych stanowisk pracy o charakterze niemedycznym niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Szpital jest przygotowany również do 
wykonywania określonych zadań związanych z potrzebami obronnymi państwa oraz 
wykazuje gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczaj-
nych (www.bip.pl, 2016).

Struktura organizacyjna szpitala jest rozbudowana. Głównemu dyrektorowi 
podlega trzech jego zastępców: zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, spraw eko-
nomiczno-fi nansowych i spraw administracyjno-technicznych. W pionie zastępcy 
dyrektora do spraw lecznictwa najważniejszą rolę pełni naczelna pielęgniarka. Pod-
lega jej cały personel pielęgniarski zatrudniony w szpitalu.

Zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno-fi nansowych podlega: główny księ-
gowy, stanowisko do spraw kosztów i analiz, stanowisko do spraw procedur medycz-
nych, stanowisko do spraw rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) oraz 
dział kadrowo-płacowy. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa odpowiedzialny 
jest za jakość funkcjonowania podmiotu leczniczego jako przedsiębiorstwa, w któ-
rego strukturze organizacyjnej wyodrębniony jest szpital, zespół specjalistycznej 
opieki ambulatoryjnej i zespół specjalistycznej opieki stomatologicznej. W szpitala 
wydzielone organizacyjnie są następujące komórki: izba przyjęć, oddziały szpital-
ne, blok operacyjny, pracownie diagnostyczne, apteka szpitalna, zakład diagnostyki 
laboratoryjnej, laboratorium mikrobiologiczne oraz zakład diagnostyki obrazowej. 
W zespole opieki stomatologicznej znajduje się przychodnia stomatologiczna z po-
radnią chirurgii stomatologicznej, poradnią chorób błon śluzowych i przyzębia, po-
radnią stomatologii zachowawczej, poradnią protetyki stomatologicznej i poradnią 
stomatologii dziecięcej. W ramach zespołu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej 
wydzielona jest przychodnia dla dzieci, w której lekarze pracują w zlokalizowanych 
na terenie szpitala specjalistycznych poradniach.

W zespole opieki ambulatoryjnej działa poradnia rehabilitacyjna oraz specja-
listyczne pracownie: diagnostyki nieinwazyjnej układu krążenia, neurofi zjologii, 
endoskopii, densytometrii, serologii z bankiem krwi, elektroencefalografi i (EEG) 
i elektromiografi i (EMG), rezonansu magnetycznego, tomografi i komputerowej, 
rentgenodiagnostyki (www.bip.wsd.org.pl/viewpage).
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2. System jakości w szpitalu

Szpital posiada certyfi kat ISO 9001:2008. System ten należy do bogatej rodzi-
ny norm z serii ISO 9000. W Polsce norma jakości z tym numerem została szczegó-
łowo określona przez Polski Komitet Normalizacyjny. Norma ta jest skonstruowana 
uniwersalnie i zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania, nie jest normą 
techniczną opisującą wyroby czy usługi (Wawak, 2013, s. 40). Wymagania tej nor-
my są tak opracowane, by system mógł być wdrażany dla usprawnienia zarządzania 
w różnych przedsiębiorstwach. Koncepcja systemu oparta jest na cyklu Deminga 
i może być pomocna w usprawnieniu zarządzania w różnego typu organizacjach 
(Hamrol, Mantura, 2002, s. 93–95). 

Cykl Deminga, nazywany też kołem Deminga lub cyklem poprawy zarządza-
nia, zawiera chronologicznie uporządkowane działania, typowe dla układu sterowa-
nia, uwzględniające sprzężenia zwrotne (Cole, 2001, s. 8). Algorytm postępowania 
w tym cyklu jest typowym modelem systemowym (Dahlgaard, Kristensen, Kan-
ji, 2007, s. 55–59). Uwzględnia cztery podstawowe etapy zmierzające do dosko-
nalenia jakości, które mogą być wprowadzone w każdej strukturze organizacyjnej 
i w odmiennych kulturach organizacyjnych. Te etapy to: planowanie, wykonanie, 
sprawdzanie, działanie korygujące (Dahlgaard, Kristensen, Kanji, 2000, s. 239).

Wdrożony system zarządzania jakością w charakteryzowanym szpitalu pomaga 
w spełnianiu wymagań formalno-prawnych oraz wymagań i oczekiwań pacjentów 
w zakresie świadczonych specjalistycznych usług medycznych. Główne wymagania 
norm ISO gwarantowane poprzez występujące procedury postępowania w syste-
mie obejmują: ciągłe doskonalenie zarządzania jakością, nadzór nad dokumentacją, 
unormowania dotyczące wykorzystania zasobów i zarządzania nimi, systematyczne 
dokonywanie pomiarów w procesach działania oraz ocenę zadowolenia pacjentów. 
Wdrożone w szpitalu ISO 9001:2008 oparte jest na koncepcji TQM, gdzie konieczne 
jest przestrzeganie ośmiu zasad jakości. Są one następujące: koncentracja na klien-
cie, przywództwo, zaangażowanie całej kadry, podejście procesowe, podejście sys-
temowe do zarządzania, ciągłe doskonalenie, opieranie się na faktach, tworzenie 
korzystnych powiązań z klientami (www.jakosc.biz./norma-iso-90012008/, 2016).
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3. Metoda, źródło danych

Dla zgromadzenia materiału empirycznego wykorzystano kwestionariusz an-
kiety. Badaniami objęto pielęgniarki zatrudnione we wszystkich oddziałach szpitala 
i w pracowniach diagnostycznych. Kwestionariusze otrzymały wszystkie zatrudnio-
ne pielęgniarki, które anonimowo i dobrowolnie wypełniły je i przekazały osobie 
prowadzącej badania. Poprawnie wypełnione kwestionariusze uzyskano od 160 
pielęgniarek, co stanowiło 71% rozdanych kwestionariuszy. Bazę danych założono 
w programie Excel. Informacje dotyczące szpitala uzyskano z biuletynu informacji 
publicznej.

4. Wyniki badań

W strukturze wieku pielęgniarki najmłodsze, liczące do 30 lat, stanowiły naj-
mniej liczną grupę (11,8%, 19 osób). Grupą posiadającą największy udział w tej 
strukturze były kobiety znajdujące się w przedziale wieku od 41 do 50 lat (42,5%, 68 
osób). Pielęgniarki wiekowo najstarsze – więcej niż 50 lat – liczyły w zbiorowości 
30,2% (48 osób). Co szósta pielęgniarka (15,5%, 25 osób) znajdowała się w prze-
dziale wieku od 31 do 40 lat. 

Już struktura wieku pielęgniarek pokazuje, że większość z nich posiada dłu-
gi staż pracy w wykonywanym zawodzie. Staż pracy wynoszący więcej niż 20 lat 
zadeklarowała największa grupa osób (69%,110 osób). Osoby ze stażem pracy nie-
przekraczającym czterech lat stanowiły 11,3% (18 osób). Podobną co do wielkości 
grupę stanowiły pielęgniarki posiadające staż pracy od 5 do 9 lat (11,5%, 19 osób). 
Najmniej osób deklarowało staż pracy od 15 do 19 lat (3,3%, 5 osób) i od 10 do 
14 lat (4,9%, 8 osób). 

Pielęgniarki ze średnim poziomem wykształcenia liczą 57 osób (35,5%). Kolej-
ną co do wielkości grupą są legitymujące się wykształceniem wyższym na poziomie 
licencjatu (51 osób, 31,8%). Pielęgniarki z wykształceniem wyższym i dyplomem 
magistra stanowią w udziale struktury poziomu wykształcenia 27,3% (44 osoby). 
Osoby deklarujące ukończone studia podyplomowe stanowią 5,4% (8 osób). Pielę-
gniarki pracują głównie w systemie dwuzmianowym (83,3%, 133 osoby). W syste-
mie jednozmianowym pracuje 27 osób (16,7%).
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Umowę pracy na czas nieokreślony posiada największa grupa pielęgniarek 
(75,8%, 121 osób), a zawartą na czas określony zadeklarowało znacznie mniej osób 
(18,5%, 30 osób). Umowy na czas próbny (1,4%, 2 osoby) i zatrudnienia w formie 
kontraktu (4,3%, 7 osób) obejmują nieliczne osoby.

W zbiorowości udzielających wypowiedzi pielęgniarek w mieście powyżej 100 
tys. mieszkańców mieszka na stałe 64,5% (103 osoby). Na wsi zamieszkuje 16,8% 
(27 osób) ankietowanych. Co dziesiąta osoba (10,0%, 16 osób) mieszka w mieście 
z liczbą mieszkańców od 26 tys. do 100 tys. Pozostałe osoby (8,7%, 14 osób) za-
mieszkują w mieście o wielkości do 25 tys. mieszkańców. Analiza udzielonych wy-
powiedzi pozwoliła stwierdzić, że stan cywilny pielęgniarek był następujący: pie-
lęgniarki mężatki 61,6%, panny 21,3%, rozwiedzione 14,7%, wdowy 1,5%, żyjące 
w separacji 0,7% (99 osób, 34 osoby, 24 osoby, 2 osoby, 1 osoba).

Czynniki, które wskazywały osoby ankietowane za najważniejsze podczas po-
dejmowania decyzji o wyborze zawodu były następujące: chęć pomagania innym 
35,5%, zainteresowanie zawodem 31,3%, namowa rodziców 10,0%, przypadek 
9,5%, niedostanie się do innej szkoły 7,2%, korzystny rynek pracy 6,1%, inne 0,4%. 
Na pytanie, czy zawód pielęgniarki byłby wybrany ponownie, „zdecydowanie tak” 
odpowiedziało 35,5% respondentek, a „raczej tak” 52,7%, zatem łącznie 88,2% pie-
lęgniarek akceptuje swój pierwotny wybór, co należy uznać za pozytywne. Zde-
cydowanie nie wybierałoby ponownie zawodu pielęgniarki 5,5% ankietowanych, 
a raczej nie 6,3%. 

Pielęgniarki w skali trzystopniowej oceniały stosunki interpersonalne kształtują-
ce się w swoim miejscu pracy, gdzie 1 oznaczało ocenę słabą, 2 dobrą i 3 bardzo dobrą.

Tabela 1. Ocena stosunków interpersonalnych w miejscu pracy (N = 160)

Stosunki interpersonalne zachodzące pomiędzy pielęgniarką i wybranymi 
grupami zawodowymi, w tym z Średnia Mediana

administracją 2,04 2
naczelną pielęgniarek 2,08 2
lekarzami 2,09 2
pielęgniarkami z innych oddziałów 2,20 2
pacjentami i ich rodziną 2,30 2
pielęgniarką oddziałową 2,55 2
pielęgniarkami z tego samego oddziału 2,63 3

Źródło: obliczenia na podstawie danych z kwestionariuszy.
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Analiza zebranych wypowiedzi pozwoliła stwierdzić, że relacje interpersonal-
ne w ocenianym szpitalu zachodzące pomiędzy pielęgniarkami i innymi grupami 
zawodowymi są dobre, jednakże najniżej pielęgniarki oceniły współpracę z pracow-
nikami administracyjnymi, a najwyżej relacje występujące pomiędzy pielęgniarka-
mi tego samego oddziału (tab. 1). 

Ważną kwestią w miejscu pracy jest możliwość bezproblemowego przedstawie-
nia zastrzeżeń związanych z wykonywanymi obowiązkami swojemu przełożonemu. 
Ponad połowa udzielających odpowiedzi pielęgniarek (55,8%, 89 osób) zaznaczyła, 
że raczej może przedstawić zastrzeżenia swojemu przełożonemu, a 33,8% (55 oso-
by) stwierdziło, że zdecydowanie tak może to zrobić; odpowiedzi „raczej nie” udzie-
liło  3,1% (5 osób). Odpowiedzi nie zaznaczyło 7,3% (11 osób) ankietowanych.

W ocenie jakości pracy nie bez znaczenia jest atmosfera występująca wśród za-
trudnionych. Zdaniem większości pielęgniarek atmosfera panująca w miejscu pracy 
zdecydowanie wpływa na jakość wykonywanych obowiązków (56,9%, 91 osób), 
a że „raczej wpływa” podkreśliło 42,6 % (68 osób) respondentek. Tylko jedna osoba 
uznała, że dla jakości wykonywanych obowiązków atmosfera występująca w miej-
scu pracy nie ma znaczenia. Na pytanie, czy jest ankietowane są kompromitowane 
w miejscu pracy odpowiedzi, odpowiedzi rozkładały się następująco: nigdy 71,5 % 
(114 osób), czasami 27,4% (44 osoby) i często 1,1% (2 osoby).

Tabela 2. Poziom umiejętności pielęgniarskich i poziom wykształcenia (N = 160)

Wyszczególnienie
Poziom wykształcenia

średnie licencjat magister podyplomowe 

Poziom 
oceny swoich 
umiejętności 

ogółem N 57 51 44 8 160
% 35,5 31,8 27,3 5,4 100,0

średni N 27 14 4 – 45
% 47,4 27,5 9,1 – 28,3

wysoki N 29 36 36 2 103
% 50,9 70,6 81,8 25,0 64,2

bardzo
wysoki

N 1 1 4 6 12
% 1,7 1,9 9,1 75,0 7,5

Razem % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: obliczenia na podstawie danych z kwestionariuszy.
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Pielęgniarki swoje umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania zakre-
su obowiązków związanych z pracą oceniły w sposób następujący: poziom średni 
28,3%, (45 osób), poziom wysoki 64,2% (103 osoby), poziom bardzo wysoki 7,5% 
(12 osób). Samoocena zatrudnionych pielęgniarek z uwzględnieniem ich poziomu 
wykształcenia pokazuje, że osoby z poziomem wykształcenia wyższego i podyplo-
mowego częściej wyżej oceniały swoje umiejętności od osób, które mają średni po-
ziom wykształcenia (tab. 2).

Analiza informacji uzyskanych od respondentek o wykorzystaniu ich umiejęt-
ności i kwalifi kacji zawodowych podczas wykonywanej pracy pozwoliła stwierdzić, 
że zdobyta wiedza na pełnionych stanowiskach pracy jest dobrze wykorzystywana. 
Odpowiedzi odnośnie do wykorzystania w pełni na zajmowanym obecnie stano-
wisku pracy nabytych wcześniej umiejętności i kwalifi kacji ukształtowały się na-
stępująco: „zdecydowanie wykorzystuję” 24,8% (40 osób), „raczej wykorzystuję” 
56,9% (91 osób), „trudno powiedzieć” 10,3% (17 osób), „zdecydowanie nie” 4,0% 
(6 osób), „raczej nie” 4,0% (6 osób).

Szkolenia i kursy wśród zawodu pielęgniarek prowadzone są systemowo i sys-
tematycznie, gdyż są konieczne do wykonywania wielu czynności i wymagane przez 
procedury postępowania w stacjach diagnostycznych lub przy pacjentach. Źródła fi -
nansowania doszkalania były następujące: 45,6% (73 osoby) ze środków własnych, 
32,3% (52 osoby) w całości Okręgowa Izba Pielęgniarek, 19,6% (31 osób) połowa 
kosztów szpital i połowa Okręgowa Izba Pielęgniarek, 2,5% (4 osoby) – w całości 
szpital.

W miejscach pracy zdarza się, że pracownicy wykonują zadania, których nie 
powinni wykonywać. Opinie pielęgniarek dotyczące nieprzestrzegania obowiązków 
pielęgniarskich wskazywały w większości na brak występowania takich sytuacji. 
W uzyskanych opiniach 54,5% respondentów (87osób) zaznaczyło, że takie sytuacje 
raczej nie występują, 16,5% (26 osób) podkreśliło, że zdecydowanie nie wykracza 
się poza zakres obowiązków pielęgniarskich, ale 19,7% (32 osoby) zaznaczyło od-
powiedź „raczej występują takie sytuacje” i 9,3% (15 osób) wybrało odpowiedź 
„zdecydowanie tak, występują takie sytuacje”. Najczęściej wymieniane wykonywa-
ne zadania wykraczające poza obowiązek pielęgniarski to: obsługa kasy fi skalnej, 
wydawanie leków innym oddziałom, wydawanie wypisów lekarskich. 

Analiza zebranych informacji o postrzeganiu fi zycznych aspektów pracy po-
zwoliła stwierdzić, że pielęgniarki wysoko oceniają czystość szpitala, warunki 
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w pomieszczeniach socjalnych, bezpieczeństwo występujące na stanowiskach pracy, 
oświetlenie i temperaturę oraz wygląd szpitala. Największe niezadowolenie dotyczy 
możliwości parkowania samochodów (łącznie niezadowolenie i duże niezadowole-
nie – 84,3% wypowiedzi). Niezadowolenie dotyczyło także wyposażenia w stroje 
robocze (łącznie niezadowolenie i duże niezadowolenie – 70,8% wypowiedzi). Nie-
pokojące są także opinie wskazujące, że wyposażenie w szpitalu w sprzęt medyczny 
powinno być lepsze (48,4% łącznie niezadowolenie i duże niezadowolenie) (tab. 3).

Tabela 3. Charakterystyka fi zycznego środowiska pracy w opiniach respondentów (%)

Wyszczególnienie
Poziom zadowolenia

1 2 3 4 5
Wygląd szpitala na zewnątrz i wewnątrz 17,3 65,4 4,3 7,6 5,4
Temperatura 20,7 41,8 16,3 8,7 12,5
Oświetlenie 14,5 68,3 5,2 8,0 4,0
Wyposażenie w sprzęt medyczny 8,8 35,9 6,9 31,6 16,8
Zapewnienie stroju roboczego 4,5 22,4 2,3 41,5 29,3
Bezpieczeństwo na stanowisku pracy 9,7 56,8 19,4 11,6 2,5
Pomieszczenia socjalne 21,4 58,4 10,2 5,2 4,8
Czystość szpitala 16,8 67,5 6,8 4,6 4,3
Miejsca parkingowe – – 15,7 38,5 45,8
Objaśnienia: 1 – duże zadowolenie, 2 – zadowolenie, 3 – obojętne, 4 – niezadowolenie, 5 – duże niezadowolenie.

Źródło: obliczenia na podstawie danych z kwestionariuszy.

Czynniki demotywujące w pracy, na które wskazywały respondentki, według 
częstotliwości wskazania ukształtowały się następująco: brak podwyżek 15,4%, 
zbyt niskie wynagrodzenia 13,9%, zła organizacja pracy 10,9%, zbyt mała liczba 
pielęgniarek na oddziale 10,7%, obciążenie psychiczne i fi zyczne 9,2%, zła atmos-
fera 9,0%, zbyt duża odpowiedzialność 8,1%, nadmierna wrażliwość na cierpienie 
chorych 5,4%, brak wspierania i motywowania ze strony przełożonych 4,7%, wy-
palenie zawodowe 4,7%, za mało szkoleń 4,5%, monotonia pracy 2,4%, system go-
dzinny i zmianowy 1,1%.
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Podsumowanie

Badania wykazały, że stosunki interpersonalne pomiędzy pielęgniarkami i in-
nymi grupami zawodowymi w szpitalu są na dobrym poziomie, chociaż najniższe 
oceny uzyskała współpraca z pracownikami administracji. Poziom umiejętności pie-
lęgniarek jest wysoki, a ich wiedza jest w pełni wykorzystywana, co wpływa na po-
zytywny wizerunek szpitala. Pielęgniarki posiadające wykształcenie wyższe magi-
sterskie i podyplomowe wykazywały się wyższym poziomem umiejętności. Główne 
obszary, które według opinii badanych wymagają poprawy, dotyczą miejsc parkin-
gowych, wyposażenia w sprzęt medyczny i wyposażenia w stroje robocze. Anali-
za danych wskazuje, że pielęgniarki nie są zadowolone z poziomu wynagrodzenia 
i oceniają, że nie jest ono adekwatne do posiadanych umiejętności i kwalifi kacji.
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Wprowadzenie

Innowacyjność przedsiębiorstw określana jest nie tylko jako zmiana techno-
logiczna, ale także modyfi kacja o charakterze marketingowym i organizacyjnym. 
Warunkiem innowacyjności jest podjęcie działań nowych, które są niezbędne do 
osiągania sukcesów, o czym pisze Elżbieta Wojnicka-Sycz w artykule Działalność 
badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu na ryn-
kach zagranicznych (Wojnicka-Sycz, 2016, s. 471). Istotną zmianą dotyczącą wła-
ściwie wszystkich wymienionych aspektów jest coraz popularniejsze prowadzenie 
przez przedsiębiorstwa działań badawczo-rozwojowych.

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiło dynamiczne zwiększenie się liczby przed-
siębiorstw prowadzących tego typu prace. Ryszarda Bolonek w artykule Rozwój 
gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-roz-
wojowego opisuje rozwój prywatnego sektora B+R, wskazując na bariery współ-
pracy między przedsiębiorstwami a centrami transferu technologii zajmującymi się 
samym transferem, a nie wdrożeniami (Bolonek, 2016, s. 269). W konsekwencji, 
część przedsiębiorstw tworzy własne działy lub laboratoria B+R, na co niewątpliwie 
również środki fi nansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, a rezultaty wi-
doczne są w obszarze fi nansowym, organizacyjnym i wizerunkowym fi rm. 

1. Prace badawczo-rozwojowe w ujęciu teoretycznym

W celu zdefi niowania prac badawczo-rozwojowych należy odnieść się do ak-
tów prawnych, takich jak m.in. Ustawa o niektórych formach wspierania działalno-
ści innowacyjnej z dnia 30 maja 2008 roku, Ustawa o zasadach fi nansowania nauki 
z dnia 30 kwietnia 2010 roku czy też Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

Przez pojęcie działalności badawczo-rozwojowej rozumie się „działalność 
twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób 
systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów 
wiedzy do tworzenia nowych zastosowań” (Ustawa, 2015, art. 1, pkt 1, podpunkt 
38). W świetle powyższego, możliwe jest prowadzenie samej działalności nauko-
wej, jak i również jedynie działalności rozwojowej.
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Zgodnie z ustawą o zasadach fi nansowania nauki rozróżnia się trzy rodzaje 
badań naukowych: badania podstawowe, badania stosowane i badania przemysłowe. 
Jako badania podstawowe określa się „oryginalne prace badawcze eksperymentalne 
lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy 
o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie 
zastosowanie komercyjne”. Badania stosowane to „prace badawcze podejmowane 
w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie 
w praktyce”. Natomiast badania przemysłowe defi niowane są jako „badania mające 
na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania nowych pro-
duktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących 
produktów, procesów i usług” (Ustawa, 2015, art. 1, pkt 1, podpunkt 39).

Po analizie defi nicji można wywnioskować, iż są one dość szerokie, nie zawę-
żają zakresu pod kątem podmiotu, efektów, branży czy sektora działalności. Równie 
obszerna jest defi nicja prac rozwojowych, określanych jako „nabywanie, łączenie, 
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dzie-
dziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętno-
ści do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych 
lub ulepszonych produktów, procesów i usług (…)” (Ustawa, 2015, art. 1, pkt 1, 
podpunkt 40). Powyższa defi nicja również szeroko określa prace rozwojowe. Doko-
nując analizy można byłoby zaryzykować stwierdzenie, iż właściwie każda forma 
prowadzenia działalności w świetle ustawy może być potraktowana jako działalność 
rozwojowa. Właśnie kwestia defi nicji jest jedną z przyczyn lęku przedsiębiorców 
przed zakwalifi kowaniem swojej działalności do prac badawczo-rozwojowych, co 
przecież niosłoby dla nich korzyści fi nansowe w postaci możliwości zmniejszania 
podatków. Stąd nie dziwi coraz większa liczba wniosków o wydanie indywidual-
nych interpretacji Izb i Urzędów Skarbowych.

2. Centrum badawczo-rozwojowe w ujęciu teoretycznym i kryteria dostępu

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 371), przyznanie statusu centrum 
badawczo-rozwojowego jest, obok udzielenia kredytu technologicznego lub premii 
technologicznej, drugą formą wspierania działalności innowacyjnej. Ustawa powyż-
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sza obowiązuje od roku 2008, więc liczba czterdziestu czterech podmiotów ze statu-
sem CBR jest relatywnie mała.

Warto zwrócić uwagę, iż pojęcie „centrum badawczo-rozwojowe” może być 
używane w kontekście węższym (formalno-prawnym) lub szerszym (marketingo-
wym i organizacyjnym). Przyczyna tak małej liczby zarejestrowanych centrów ba-
dawczo-rozwojowych to w pierwszej kolejności aspekty formalne. Przedsiębiorca 
ubiegający się o status CBR może go uzyskać, jeśli:

 – uzyskał przychody netto za poprzedni rok obrotowy w wysokości 5 010 600,00 zł,
 – co najmniej 20% przychodów netto pochodzi ze sprzedaży usług B+R,
 – nie zalega ze zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne (Biuletyn Informacji Publicznej. Ministerstwo Rozwoju).
Kryterium drugie i trzecie jest dość łatwe do spełnienia. Natomiast kryterium 

pierwsze stanowi dużą barierę, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw.
Pomimo możliwości zwolnień z kilku podatków, korzyści fi nansowe na chwilę 

obecną są relatywnie niewielkie, a sam proces przekształcania fi rmy czy wydziela-
nia w jej strukturze CBR budzi u przedsiębiorców niepewność i konieczność pono-
szenia kosztów tej zmiany.

Na przekształcenie fi rmy na CBR decydują się obecnie duże przedsiębiorstwa, 
co potwierdza analiza listy udostępnionej przez Ministerstwo Rozwoju. Natomiast 
wiele przedsiębiorstw tworzy laboratoria rozwojowe bez występowania o formalny 
status. Wówczas taki dział zostaje wyodrębniony w strukturze organizacyjnej fi r-
my i zajmuje się prowadzeniem prac B+R na rzecz pozyskania innowacji produk-
towej, procesowej czy organizacyjnej. Niektóre przedsiębiorstwa prowadzą wpraw-
dzie prace badawczo-rozwojowe, lecz bez wydzielania takiej komórki w strukturze. 
Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy czasami rzeczywiście prowadzą tego rodzaju 
prace, ale nie mają tego świadomości. Jednakże dzięki działaniom państwa, centra 
badawczo-rozwojowe są coraz popularniejsze. Rola państwa w kreowaniu warun-
ków do tworzenia i rozwoju innowacyjności jest bardzo duża, o czym piszą np. Ry-
szard Borowiecki i Tomasz Kusio w artykule Determinanty rozwoju innowacyjności 
sektora MSP (Borowiecki, 2016, s. 18–19). Uważa się, iż rząd powinien być nie 
„regulatorem rynku”, ale podmiotem przyjaznym wobec działań proinnowacyjnych.
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3. Wpływ środków pochodzących z Unii Europejskiej na budowę 
i rozwój infrastruktury CBR

Centra badawczo-rozwojowe to inwestycje częściowo fi nansowane ze środków 
własnych inwestorów, a częściowo ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 
Trend budowania i wyposażania centrów badawczo-rozwojowych jest widoczny 
w analizie dofi nansowywanych konkursów ogłaszanych w tym celu.

Doskonałym i niezależnym wskaźnikiem ukazującym zainteresowanie prowa-
dzeniem prac badawczo-rozwojowych są dane Ministerstwa Rozwoju, które jako 
instytucja pośrednicząca odpowiada za koordynowanie konkursów na dofi nansowa-
nie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. W dniu 10 października 2016 
Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju opublikował listę projektów wy-
branych do dofi nansowania w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infra-
strukturę B+R przedsiębiorstw.

Na rysunku 1 przedstawiono dane dotyczące statusu podmiotów, które zostały 
wybrane do dofi nansowania.
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Rysunek 1. Status podmiotów, które zostały wybrane do dofi nansowania w ramach konkur-
su 2.1/1/2016 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 

POIR 2014-2020.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju 
Serwis Programu Inteligentny Rozwój (2016).

Jak pokazano na rysunku 1, status podmiotów zarekomendowanych do otrzy-
mania dofi nansowania jest różnorodny. Nie znając danych, można byłoby zakładać, 
że w tej strukturze wyraźnie wyróżniającą się grupą będą duże i średnie przedsię-
biorstwa, zaś mikro i małe przedsiębiorstwa raczej będą stanowiły niewielki procent. 
Tymczasem struktura podmiotów jest różnorodna i również te mniejsze fi rmy mają 
spory udział w konkursie. Pozytywnie zaskakującą jest grupa mikroprzedsiębior-
ców, których znalazło się aż 20 na liście posiadającej 105 pozycji. Najliczniejszą 
grupą podmiotów są mali przedsiębiorcy w liczbie aż 30 podmiotów. Na liście znaj-
duje się również 27 podmiotów ze statusem średniego przedsiębiorstwa.

Podstawowym wnioskiem jest zaobserwowanie, że zainteresowanie prowadze-
niem i budowaniem CBR wykazują nie tylko największe fi rmy, ale jest ono duże już 
na poziomie mikro i małych przedsiębiorstw. Jedną z przyczyn tak dużego zaintere-
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sowania mógł być poziom dofi nansowania, który w przypadku mikro- lub małego 
przedsiębiorcy wynosił aż do 45% wartości kosztów kwalifi kowanych, w przypadku 
średniego przedsiębiorcy 35%, w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie 
przedsiębiorstwa – 25% kosztów kwalifi kowanych (zgodnie z dokumentacją kon-
kursową na stronie Serwisu Programu…, 2016). Takie zapisy w dokumentacji kon-
kursowej wyraźnie ukazują politykę państwa i Unii Europejskiej, które chcą jak naj-
mocniej wyrównywać szanse w dostępie tworzenia infrastruktury B+R.

4. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu statystycznym 

Podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową, zgodnie ze słowni-
kiem PKD zobowiązane są do składania każdego roku Sprawozdań o działalności 
badawczej i rozwojowej do Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązek ten doty-
czy nie tylko jednostek naukowych i szkół wyższych, ale także innych podmiotów 
gospodarczych prowadzących prace B+R.

Na podstawie danych ujętych w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej 
Polskiej za rok 2015, możliwe jest przeprowadzenie analizy rozwoju działalności 
badawczo-rozwojowej wśród przedsiębiorstw.

Tabela 1. Jednostki prowadzące działalność badawczą i rozwojową w latach 2005–2014

Rok 2005 2010 2013 2014
Podmioty gospodarcze 603 977 2096 2425
Ogółem 1097 1767 3122 3474
Procent podmiotów gospodarczych 55 55 67 70

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 
(2015), s. 425.

Łącznie w roku 2005 wszystkich podmiotów prowadzących prace badawczo-
-rozwojowe było 1097, z czego 603 to podmioty gospodarcze, które stanowią 55% 
wszystkich podmiotów. W roku 2010 sumaryczna liczba podmiotów wynosiła 1767, 
w tym podmiotów gospodarczych 977. Wzrosła więc i ogólna liczba podmiotów, 
i liczba podmiotów gospodarczych, które stanowiły 55% całości. W ciągu trzech lat 
liczba ta podwoiła się, ponieważ łączna liczba podmiotów wynosiła 3122, a podmio-
tów gospodarczych aż 2096. Przyrost ten związany był w dużym stopniu z realizacją 
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projektów współfi nansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ostatnie dane doty-
czące roku 2014 wykazują liczbę 3474 podmiotów, w tym aż 2425 przedsiębiorstw, 
co stanowi aż 70% wszystkich podmiotów.

Na przestrzeni 10 lat widoczne jest potrojenie sumarycznej liczby podmiotów 
oraz zwiększenie prawie czterokrotne liczby podmiotów gospodarczych, które pro-
wadzą działalność badawczo-rozwojową. Ciekawa jest również zmiana stosunku 
procentowego przedsiębiorców: początkowo stanowili oni 55%, a w ciągu 10 lat 
ich udział zwiększył się do aż 70%. Drugi aspekt warty uwagi to nakłady fi nansowe 
przeznaczane na działalność badawczo-rozwojową, które zobrazowano w tabeli 2.

Tabela 2. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w latach 2005–2014 w mln zł

2005 2010 2013 2014
Ogółem 5574,6 10416,2 14423,8 16168,2
Podmioty gospodarcze 1150,1 2363,7 5505,6 6546,8
Szkoły wyższe 1760,3 3863,7 4208,3 4701,5
Udział procentowy podmiotów gospodarczych 
w całości 21 23 38 40

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 
(2015), s. 427.

Zgodnie z danymi statystycznymi, w roku 2005 przeznaczono 5574,6 mln zł na 
działalność badawczą i rozwojową, w tym 1150,1 mln zł ze środków podmiotów go-
spodarczych, co stanowiło 21%. W roku 2010 wysokość środków fi nansowych prze-
znaczonych na ten cel podwoiła się, stosunek środków wnoszonych przez przedsię-
biorców był porównywalny i wynosił 3863,7 mln zł, co stanowiło 23%. Natomiast 
w latach 2013 i 2014 nakłady fi nansowe zdecydowanie wzrosły i wynosiły w 2013 
roku 14423,8 mln zł, przy czym aż 38% pochodziło z sektora podmiotów gospodar-
czych. Ten stosunek był porównywalny w roku 2014, kiedy łączne nakłady wyniosły 
16168,2 mln zł, a 4701,5 mln zł było nakładami podmiotów gospodarczych, co sta-
nowiło 40% całości. Popularność prowadzenia prac badawczo-rozwojowych wśród 
przedsiębiorstw spowodowała, iż ich nakłady w roku 2013 były wyższe o ponad 
milion złotych niż nakłady w szkołach wyższych, a w roku 2014 – wyższe o pra-
wie 2 miliony złotych. Jest to bardzo pozytywne zjawisko w odniesieniu do da-
nych z wcześniejszych lat. Jak pisze Aleksandra Podwysocka (2015, s. 14), w latach 
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2000–2012 udział nakładów na B+R w PKB naszego kraju należał do najniższych 
w Europie. Chociażby w roku 2000 udział procentowy nakładów wynosił w Polsce 
0,64%, w krajach Beneluksu 1,85%, a w krajach skandynawskich 3,0%. Do roku 
2012 proporcje nie zmieniły się w znaczący sposób.

Kolejny istotny aspekt w kontekście fi nansowym to nakłady na działalność ba-
dawczą i rozwojową według źródeł fi nansowania, które przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową według źródeł fi nansowania 
w latach 2010–2014 w mln zł

2010 2013 2014 2010 2014
Ogółem 10415,2 14423,8 16168,2 100,0 100,0
Sektor rządowy 6347,1 6814,5 7310,2 61,0 45,2
Sektor przedsiębiorstw 2543,1 5384,3 6305,0 24,4 39,0

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2015), s. 428.

Jak wynika z danych w tabeli 3, w roku 2010 środki przeznaczane na działal-
ność B+R pochodzące z sektora rządowego były trzykrotnie większe (6347,1 mln 
zł) niż środki pochodzące z sektora przedsiębiorstw (2543,1 mln zł). W ciągu trzech 
lat w dynamiczny sposób przedsiębiorstwa zwiększyły nakłady na tego rodzaju dzia-
łalność przeznaczając na ten cel 5384,3 mln zł, podczas gdy w sektorze rządowym 
wydatki te utrzymywały się cały czas na porównywalnym poziomie. W roku 2014 
nakłady fi rm wynosiły aż 6305,0 mln zł. Dynamiczna zmiana widoczna jest poprzez 
analizę udziału procentowego, gdyż w roku 2010 udział procentowy ze strony sekto-
ra rządowego wynosił 61%, a ze strony sektora przedsiębiorstw 24,4%. W roku 2014 
udział sektora przedsiębiorstw wzrósł prawie dwukrotnie, gdyż wynosił już 39%.

Reasumując, w różnych aspektach, zarówno fi nansowych, jak i pozafi nanso-
wych, widoczny jest wyraźny rozwój w obszarze prowadzenia prac B+R realizo-
wanych przez przedsiębiorstwa. Znacznie zwiększyła liczba podmiotów gospodar-
czych deklarujących i prowadzących rozliczenia fi nansowe z uwzględnieniem prac 
badawczych i rozwojowych, jak również zwiększyły się nakłady fi nansowe przezna-
czane na ten cel.
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5. Przyczyny prowadzenia badawczo-rozwojowych

Decyzja o prowadzeniu prac B+R dla każdego przedsiębiorstwa wiąże się 
z pewnymi motywatorami, ale także konkretnymi skutkami. O skutkach takiej decy-
zji można mówić w ujęciu fi nansowym (sprawozdania PNT-01, wydzielanie nakła-
dów fi nansowych), organizacyjnym (komórka badawczo-rozwojowa w strukturze 
organizacyjnej) czy marketingowym (wizerunek innowacyjnej fi rmy).

Zgodnie z raportem „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój” czynniki 
decydujące o podejmowaniu prac B+R to prawdopodobieństwo sukcesu, zmniej-
szenie kosztów projektu, podniesienie poziomu technologicznego, możliwość po-
zyskania dotacji, a także wejście na nowe rynki i pozyskiwanie nowych klientów. 
Natomiast czynniki, które najsilniej motywują przedsiębiorstwa do rozwoju w za-
kresie B+R, to szansa na bezzwrotne dotacje, ulgi podatkowe czy też elastyczność 
i dynamika działania (Opłacalność inwestowania, 2015, s. 7, 23).

Aspekt fi nansowy w postaci obniżania kosztów oraz zwiększania zysków jest 
głównym czynnikiem popularyzacji prac B+R. Aspekt organizacyjny i marketingo-
wy jest raczej rezultatem działań.

Podsumowanie

Dawniej prace naukowe, badawcze czy rozwojowe kojarzone były jedynie 
z pracownikami naukowymi czy też osobami pracującymi w laboratoriach che-
micznych w białych kitlach. Ciekawe jest to, że właściwie to przedsiębiorcy powoli 
wchodzą w role naukowców. W niniejszym artykule wykazano, jak mocno rozpo-
wszechniło się pojęcie prac B+R. Widoczny jest trend budowania laboratoriów roz-
woju produktu, usług czy procesów. Wpływa to na wizerunek fi rmy i jej strukturę 
wewnętrzną.

Główną przyczyną realizowania prac B+R jest możliwość pozyskiwania dofi -
nansowań, a także korzystanie z ulg podatkowych. Wraz z upływem kolejnych anali-
zowanych lat popularność prac B+R wzrastała bardzo dynamicznie. Z dużym praw-
dopodobieństwem można mówić o kontynuacji tego trendu dzięki środkom fi nanso-
wym pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy fi nansowej.
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CONDUCTING RESEARCH AND DEVELOPMENT WORKS 
AS AN INDICATOR OF INNOVATION ENTERPRISES

Abstract

The article describes the research and development work, carried out by companies in 
several aspects. First, reference is made to the legal acts which defi ne the R & D, determine 
the types of work and their scope. Next, reference is made to the concept of Research and De-
velopment Centre. In business, this approach is used much more frequently and more widely 
than in formal and legal areas. Part of the analysis devoted to the current distribution of Euro-
pean Union funds earmarked for the creation and development of infrastructure CBR. There 
is an emphasis on a big impact of these measures on the current situation, refl ection of those 
can be seen in the statistical data. The fi nal aspect of the article is about causes and effects of 
decisions on the implementation of R&D and their impact on the company behaviour.

Translated by Agnieszka Zielińska

Keywords: Research and Development Center, R&D, European Union funds, fi nance 
company
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Wprowadzenie

Do składowych kompetencji zaliczyć można wiedzę, umiejętności, wartości 
i zachowania niezbędne dla osiągnięcia pożądanego poziomu wydajności w obsza-
rze danej aktywności lub zadania (Morris i in., 2013). Możliwe jest również wyod-
rębnienie spośród nich i scharakteryzowanie takich, których posiadanie może w zna-
czący sposób ułatwiać decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz przesą-
dzić o jej ewentualnym powodzeniu. J.C. Sánchez (2013) wskazuje na specyfi czne 
charakterystyki indywidualne odnoszące się do postawy przedsiębiorczej, takie jak: 
samoskuteczność, proaktywność oraz skłonność do ponoszenia ryzyka. Poniższe 
rozważania zogniskowane zostaną przede wszystkim na kwestii samoskuteczności, 
a konkretnie –  samooceny kompetencji przedsiębiorczych w odniesieniu do szaco-
wanego prawdopodobieństwa rozpoczęcia działalności gospodarczej w kontekście 
doświadczeń przedsiębiorczych w rodzinie.

1. Przekonanie o posiadaniu kompetencji a podejmowanie działań przedsiębiorczych

Poczucie własnych kompetencji, czyli przekonanie o tym, że posiada się wy-
starczające umiejętności do realizacji zakładanych celów, było obiektem badań 
głównie w nurcie zapoczątkowanym przez A. Bandurę (1997). Autor ten wprowa-
dził pojęcie poczucia samoskuteczności, które jest defi niowane jako przekonanie 
jednostki dotyczące jej możliwości czy zdolności do tego, by w przedsięwziętym 
działaniu osiągnąć określony poziom wykonania.

Poczucie własnej skuteczności może być analizowane na różnych poziomach 
ogólności. W literaturze można odnaleźć na przykład wyniki badań dotyczące zna-
czenia zgeneralizowanego poczucia samoskuteczności, które stanowi w miarę trwa-
łą cechę czy dyspozycję jednostki (np. Luszczynska, Gutierrez-Dona, Schwarzer, 
2005). Wspomniany już Bandura, twórca pojęcia poczucia własnej skuteczności, był 
zwolennikiem defi niowania go na szczegółowym poziomie tak, aby dotyczyło dość 
wyraźnie sprecyzowanych działań. Tak widziane poczucie własnej skuteczności 
przyjęło się defi niować jako przekonanie o poziomie własnych kompetencji w okre-
ślonej dziedzinie funkcjonowania (np. Ryan, Deci, 2000; Baumeister, Vohs, 2007).

Przekonanie o posiadaniu kompetencji jest jednym z czynników wpływających 
na zachowania jednostki. Osoby, które wierzą we własne możliwości skutecznej re-
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alizacji określonych działań, chętniej owe działania podejmują, stawiają sobie bar-
dziej ambitne cele oraz wykazują większą wytrwałość w obliczu pojawiających się 
trudności. Zależności te były wielokrotnie weryfi kowane w badaniach uwzględniają-
cych bardzo różne konteksty sytuacyjne i dziedziny ludzkiej aktywności (np. Chen, 
Green, Crick, 1998; Markman, Balkin, Baron, 2002; Bradley, Roberts, 2004; Wil-
liams, Rhodes, 2014).

Przekonanie o posiadaniu kompetencji przedsiębiorczych wydaje się nie być 
wystarczającym czynnikiem do podjęcia i wprowadzenia w życie decyzji o założe-
niu działalności gospodarczej. Założenie o konieczności rozważenia znaczenia do-
datkowych aspektów było czynione przez badaczy zajmujących się zagadnieniem 
powstawania intencji przedsiębiorczych oraz ich relacji z działaniami jednostki 
(Zellweger, Sieger, Halter, 2008; Kurczewska, 2010). Najszerzej opisanymi i mają-
cymi najbardziej ugruntowane podstawy empiryczne są: model zdarzenia przedsię-
biorczego oraz teoria planowanego zachowania.

W modelu zdarzenia przedsiębiorczego autorstwa Shapero i Sokola (1982), 
z poczuciem własnych kompetencji najsilniej związana jest postrzegana wykonal-
ność, będąca obok chęci oraz skłonności do działania determinantą wystąpienia 
intencji przedsiębiorczych. Intencje te z kolei mogą przekładać się na działanie 
wówczas, gdy wystąpi dodatkowe zdarzenie będące pewnego rodzaju katalizato-
rem, bodźcem. Z kolei teoria planowanego zachowania autorstwa Ajzena (1991) za-
kłada, że podejmowanie przez jednostkę określonych działań wynika bezpośrednio 
z intencji jednostki. Determinantami powstawania intencji są z kolei: postrzegana 
przez jednostkę możliwość sprawowania kontroli nad działaniem, sposób, w jaki 
postrzega ona normy społeczne, czyli czy uważa, że dane działanie będzie aprobo-
wane przez jej środowisko i ważne osoby z jej otoczenia (Giannetti, Simonov, 2004), 
a także to, na ile postrzega dane działanie jako atrakcyjne. Przekonanie o posiadaniu 
przez jednostkę kompetencji wydaje się w tym modelu najsilniej związane z pierw-
szą z wymienionych determinant, czyli postrzeganą możliwością sprawowania kon-
troli. Zgodnie z przywołanymi modelami jest ono natomiast tylko jednym z czynni-
ków decydujących o przedsięwzięciu działania polegającego na rozpoczęciu własnej 
działalności gospodarczej, choć w różnych kontekstach sytuacyjnych waga poszcze-
gólnych czynników może być różna (Ajzen, Fishbein, 2004).
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2. Hipotezy i założenia metodologiczne badania

Celem badania była weryfi kacja następujących hipotez badawczych:
H1:  Osoby posiadające członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą ce-

chują się wyższą oceną swoich kompetencji przedsiębiorczych niż osoby nie-
posiadające członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą.

H2:  Relacja pomiędzy poziomem posiadanych przekonań o własnych kompeten-
cjach przedsiębiorczych a szacowanym prawdopodobieństwem założenia wła-
snej działalności gospodarczej w ciągu 1 roku po zakończeniu studiów jest sil-
niejsza wśród osób posiadających członka rodziny prowadzącego działalność 
gospodarczą w porównaniu do osób nie posiadających takiego członka rodziny.
Opisane w niniejszym badaniu wyniki zostały uzyskane w ramach szerszego 

projektu badawczego dotyczącego intencji przedsiębiorczych młodych osób. Łącz-
nie, w badaniu sondażowym przeprowadzonym przy wykorzystaniu standaryzowa-
nego kwestionariusza ankietowego, udział wzięły 374 osoby, spośród których 240 
stanowiły kobiety, 133 – mężczyźni, a 1 osoba badana nie wskazała swojej płci. 
Próba badawcza powstała na zasadzie doboru celowego. Uczestnikami badania byli 
studenci kierunku zarządzanie na jednej z polskich dużych uczelni technicznych. 
Badanie tej grupy w kontekście jej podejścia do przedsiębiorczości jest celowe oraz 
szczególnie istotne z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, osoby te są obec-
nie lub będą w niedługim czasie na etapie podejmowania decyzji dotyczących ich 
dalszej kariery zawodowej i jej przebiegu. Wybór kariery przedsiębiorcy jest dla nich 
jedną z możliwych opcji. Po drugie, grupa ta może w szczególnym stopniu przyczy-
nić się do rozwoju przedsiębiorczości. W gospodarkach opartych na wydajności, do 
których wciąż zaliczana jest Polska, to właśnie wśród ludzi młodych istnieje duża 
skłonność do zakładania własnej działalności gospodarczej (Kelley i in., 2015). Tym 
samym, poznanie czynników powiązanych z ową skłonnością – zarówno mogących 
ją ograniczać, jak i wspierać – wydaje się bardzo ważne.

Ocena własnych kompetencji przedsiębiorczych

Do oceny własnych kompetencji przedsiębiorczych przez osoby badane wyko-
rzystano skalę badawczą złożoną z sześciu pozycji. Skala ta została zaproponowana 
przez Liñán i Chen (2009) w badaniach dotyczących weryfi kacji opisanej powyżej 
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teorii Ajzena. Użyte pozycje skali były stosowane przez autorki do pomiaru postrze-
ganej kontroli nad działaniami przedsiębiorczymi, czyli konstruktu bliskiego poczu-
ciu własnej skuteczności. Same Liñán i Chen (2009) wskazują na to, że skala ta 
składa się ze stwierdzeń dotyczących „poczucia kompetencji związanych z tworze-
niem fi rmy” (Chen, 2009, s. 602). Dla potwierdzenia zasadności użycia tej skali jako 
metody pomiaru samooceny kompetencji przedsiębiorczych, poniżej zamieszczono 
przykładową pozycję skali:

Znam praktyczne kwestie niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Badani odnosili się do każdej z pozycji na skali Likerta wybierając odpowiedź 

od 1 (całkowicie się nie zgadzam) do 7 (całkowicie się zgadzam). Wykorzystana 
skala osiągnęła bardzo wysoki poziom rzetelności w grupie wszystkich osób bada-
nych (a Cronbacha = 0,89). Wysoka rzetelność skali pozwala wnioskować o tym, że 
pozycje kwestionariusza użyte do pomiaru badanej zmiennej stanowią jeden czyn-
nik. W związku z tym, dla każdej z osób badanych został obliczony wynik stano-
wiący miarę samooceny poziomu kompetencji przedsiębiorczych, będącej średnią 
wyników z odpowiedzi na 6 twierdzeń zawartych w skali.

3. Wyniki badań własnych

Posiadanie członka rodziny kierującego fi rmą

W jednym z pytań zawartych w ankiecie badawczej uczestnicy byli proszeni 
o wskazanie, czy ktoś z członków ich rodziny posiada więcej niż 5% udziałów w fi r-
mie i nią zarządza. W pytaniu doprecyzowano, że dotyczy ono członków najbliższej 
i/lub bliskiej rodziny (rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, ciocia, wujek lub kuzyno-
stwo). Pośród wszystkich osób badanych 211 odpowiedziało na to pytanie przeczą-
co, natomiast 163 osoby zadeklarowały, że w ich rodzinie jest taka osoba.

Szacowane prawdopodobieństwo założenia własnej fi rmy

Osoby badane, w jednym z pytań w ankiecie były proszone o wskazanie, jak 
duże jest prawdopodobieństwo, że założą własną fi rmę w przeciągu roku od ukoń-
czenia studiów. W ankiecie użyto skali od 0 do 100% z interwałami co 10%. Średni 
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wynik ze wszystkich wskazań osób badanych wyniósł M = 31,78, a odchylenie stan-
dardowe SD = 24,93.

Weryfi kacja hipotezy 1

W celu weryfi kacji pierwszej z hipotez badawczych dokonano porównania 
średniej samooceny poziomu kompetencji przedsiębiorczych w grupie osób posia-
dających członka rodziny posiadającego i zarządzającego fi rmą oraz w grupie osób 
nieposiadających takiego członka rodziny. W tym celu wykorzystano test t-Studen-
ta dla grup niezależnych. Uzyskany wynik wskazuje na występowanie istotnej sta-
tystycznie różnicy pomiędzy analizowanymi grupami w poziomie weryfi kowanej 
zmiennej:

 t(372) = 3,70, p < 0,001.

Samoocena poziomu własnych kompetencji przedsiębiorczych była wyższa 
w grupie osób posiadających członka rodziny mającego własną fi rmę i nią zarządza-
jącego (M = 3,96, SD = 1,10) niż w grupie osób nieposiadających takiego członka 
rodziny (M = 3,53, SD = 1,10). Wynik ten przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Średnia samoocena poziomu kompetencji przedsiębiorczych 
w obu analizowanych grupach
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Źródło: opracowanie własne.

Uzyskany rezultat stanowi potwierdzenie hipotezy 1. Przy jego interpretacji 
i uzasadnieniu warto odwołać się do koncepcji Bandury, który wskazuje na istotną 
rolę, jaką pełni obserwowanie innych w procesie budowania przekonania o tym, że 
posiada się określone kompetencje pozwalające na osiągnięcie pożądanych rezulta-
tów. Bandura szczególnie podkreślał rolę osób, które dla jednostki mogą stanowić 
wzór dzięki temu, że widziane są jako do niej podobne lub też w związku z tym, że 
są z nią blisko związane (Bandura, 1997). 

Weryfi kacja hipotezy 2

W celu weryfi kacji drugiej hipotezy badawczej, mówiącej o silniejszym związku 
pomiędzy poziomem postrzeganych kompetencji przedsiębiorczych a szacowanym 
prawdopodobieństwem, że założy się fi rmę w ciągu roku po zakończeniu studiów, 
w pierwszej kolejności obliczono współczynnik korelacji r-Pearsona pomiędzy siłą 
przekonań o posiadaniu kompetencji przedsiębiorczych a szacowanym prawdopodo-
bieństwem rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Współczynnik ten został 
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policzony osobno dla grupy badanych, którzy zadeklarowali posiadanie w bliskiej ro-
dzinie osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą oraz w grupie osób, które 
zadeklarowały, że takiej osoby w rodzinie nie mają. Współczynnik korelacji w pierw-
szej z tych grup wyniósł r = 0,47, p < 0,001, zaś w drugiej grupie wyniósł r = 0,29, 
p < 0,001. W obu analizowanych grupach zależność pomiędzy siłą przekonań o po-
siadaniu kompetencji przedsiębiorczych i szacowanym prawdopodobieństwem za-
łożenia własnej działalności była pozytywna na istotnym statystycznie poziomie, co 
oznacza, że wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy wzrost wartości drugiej 
zmiennej. Jednocześnie, w grupie osób posiadających w bliskiej rodzinie osobę pro-
wadzącą fi rmę, poziom tej zależności okazał się być umiarkowany (tak defi niowane 
są korelacje osiągające wartość 0,4–0,7). Podczas gdy w grupie osób nieposiada-
jących bliskiego członka rodziny-przedsiębiorcy, poziom tej zależności okazał się 
słaby (tak defi niowane są korelacje osiągające wartość 0,2–0,4). Uzyskanie współ-
czynników korelacji o zróżnicowanym poziomie w analizowanych grupach pozwa-
la na stwierdzenie, że możliwe jest istnienie efektu interakcji pomiędzy badanymi 
zmiennymi. W celu dalszej weryfi kacji jego istnienia, przeprowadzono analizę re-
gresji ze składnikiem interakcji, w której posiadanie w rodzinie osoby prowadzącej 
działalność oraz poziom przekonań o posiadaniu kompetencji przedsiębiorczych były 
zmiennymi niezależnymi, a szacowane prawdopodobieństwo założenia fi rmy było 
zmienną zależną. Zmienne niezależne wycentrowano. W przypadku zmiennej ilo-
ściowej (poziom przekonań o posiadaniu kompetencji przedsiębiorczych) wybrano 
metodę centracji opartą na standaryzacji wyników. Wykonana hierarchiczna analiza 
regresji ze składnikiem interakcyjnym wykazała efekt główny posiadania w rodzinie 
osoby prowadzącej działalność gospodarczą (beta = 0,16, p < 0,01) oraz efekt głów-
ny poziomu przekonań o posiadaniu kompetencji przedsiębiorczych (beta = 0,37, 
p < 0,001). Ujawnił się także istotny efekt interakcji (beta = 0,11, p < 0,05). Zarów-
no model bez składnika interakcyjnego F(2, 356) = 40,75, p < 0,001, jak i model 
ze składnikiem interakcyjnym F(3, 355) = 29,11, p < 0,001 okazały się dobrze do-
pasowane do danych. Model bez składnika interakcyjnego pozwolił wyjaśnić 18% 
wariancji zmiennej zależnej. Wprowadzenie składnika interakcyjnego skutkowało 
istotną, choć nieznaczną zmianą w procencie wyjaśnianej wariancji F(1, 355) = 4,92, 
p < 0,05. Model ze składnikiem interakcyjnym pozwolił wyjaśnić 19% wariancji 
zmiennej zależnej. Uzyskane rezultaty świadczą zatem o tym, że zależność między 
poziomem poczucia kompetencji przedsiębiorczych a szacowanym prawdopodobień-
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stwem założenia własnej działalności w ciągu roku od zakończenia studiów różni 
się istotnie w obu analizowanych grupach badawczych. Różnicę tę zobrazowano na 
rysunku 2, który przedstawia linię najlepszego dopasowania do uzyskanych w obu 
grupach wyników.

Rysunek 2. Linie najlepszego dopasowania do uzyskanych wyników obrazujące 
zależność pomiędzy poziomem przekonań o własnych kompetencjach 

przedsiębiorczych i szacowanym prawdopodobieństwem założenia własnej działalności 
w obu analizowanych grupach 
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Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie i wnioski

Uzyskane rezultaty okazały się zgodne z postawionymi przez autorów arty-
kułu hipotezami. Potwierdzenie hipotezy pierwszej, wskazujące na wyższy poziom 
przekonań o posiadaniu kompetencji przedsiębiorczych przez osoby majce przedsię-
biorcę w rodzinie, wydaje się zgodne z wiedzą intuicyjną. Przekonanie takie może 
się tworzyć w wyniku oddziaływania różnorodnych źródeł decydujących o wierze 
w zdolność osiągania w wyniku własnych działań pożądanych rezultatów. Bandura 
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(1997) wyróżnia cztery takie źródła, czyli własne doświadczenie, obserwację in-
nych, perswazję społeczną oraz poziom postrzeganego subiektywnie pobudzenia 
fi zjologicznego. Wydaje się, że przynajmniej część spośród nich powinna być bar-
dziej dostępna czy też stanowić częstszy przedmiot doświadczeń osób, które mają 
w bliskiej rodzinie kogoś prowadzącą fi rmę. Może to bowiem być związane z naby-
waniem własnych doświadczeń związanych z braniem udziału w prowadzeniu fi rmy 
czy też samą możliwością obserwacji przedsiębiorcy, który w ten sposób staje się 
modelem pewnych działań.

Drugi z uzyskanych wyników jest w ocenie autorów niniejszego artykułu 
ważniejszy i bardziej interesujący. Wskazuje on bowiem na fakt, że wytworzone 
przekonanie o posiadaniu kompetencji jest silniej związane z szacowanym prawdo-
podobieństwem rozpoczęcia własnej działalności w grupie osób, które mają w bli-
skiej rodzinie kogoś, kto prowadzi działalność gospodarczą. Wniosek ten jest istotny 
zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Oznacza bowiem, 
że posiadanie członka rodziny prowadzącego własną fi rmę może stanowić w kon-
tekście zakładania działalności gospodarczej czynnik moderujący relację pomiędzy 
wiarą, że się potrafi , a chęcią podjęcia działania. Praktyczne implikacje uzyskanego 
wyniku mogą być, zdaniem autorów, wykorzystane w praktyce edukacyjnej w kon-
tekście rozwijania kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodar-
czej, a także związanego z nim wzrostu przekonań o posiadaniu przez jednostkę 
tych kompetencji. Wydaje się bowiem, że w zależności od warunków rodzinnych, 
w jakich jednostka wzrastała, inaczej mogą być stawiane cele tych oddziaływań.
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SELF-ASSESSMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AND ESTIMATED 
PROBABILITY OF STARTING ONE’S OWN VENTURE AMONG PEOPLE WITH 

AND WITHOUT FAMILY ENTREPRENEURIAL EXPERIENCE

Abstract

The article presents results of empirical research pertaining to the relationship between 
the assessed level of entrepreneurial competencies and estimated probability of starting one’s 
own venture in the future among those who have a family member who runs his/her own ven-
ture and those who do not. Obtained results indicate that people in the fi rst group assess their 
entrepreneurial competencies as higher. Additionally, the relationship between this assess-
ment and the estimated probability that they will start their own venture in the near future is 
stronger in that group in comparison to the group of people who do not have a family member 
who owns and operates her/his company.
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Wprowadzenie

„Motywacja” jest pojęciem szeroko omawianym w literaturze. Jednakże na-
rzędzia motywacji, które wpływają na procesy innowacyjne, pobudzenie innowa-
cyjności, kreowanie oraz wdrażanie innowacji przez pracowników i tworzonych 
przez nich zespołów jest zagadnieniem, któremu badacze nie poświęcali aż tak wiele 
uwagi. Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty motywacji 
i roli, jaką odgrywa ona  w kreowaniu i realizowaniu przez pracowników procesów 
innowacyjnych. Dodatkowym celem pracy jest zwrócenie uwagi na poszczególne 
poziomy motywacji i ich wpływ na generowanie oraz wdrażanie innowacji przez 
pracowników i zespoły.

1. Rola kapitału ludzkiego w procesach innowacyjnych

Procesy innowacyjne nierozerwalnie powiązane są z kapitałem ludzkim. Zda-
niem  A. Wojtczuk-Turek (2012, s. 13) źródłem innowacyjności jest elastyczność 
i kreatywność potencjału ludzkiego. M. Juchnowicz (2013, s. 13) podkreśla, iż 
potencjał kompetencyjny pracowników wraz z wiedzą organizacyjną pozwalają 
w pierwszej kolejności na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a w dalszym okresie 
na jej utrzymanie. Także B. Kożusznik (2010, s. 10) uważa, że kluczową w pro-
cesach innowacyjnych jest rola człowieka, którego mechanizmy psychologiczne 
wpływają na motywację w procesie tworzenia i implementowania innowacji. S. De 
Winne i L. Sels (2010) doszli do wniosków, że proces innowacji jest wspomagany 
przez dwie zasadnicze składowe kapitału ludzkiego, którymi są: poziom wykształ-
cenia oraz doświadczenie zawodowe w branży. Według A. Wojtczuk-Turek (2012, 
s. 16) „z punktu widzenia innowacyjności istotne wydają się: wiedza, umiejętności, 
postawy, motywacja oraz niektóre cechy osobowości”. Oznacza to, iż kompetencje 
odgrywają istotną rolę w kreowaniu innowacyjności organizacji, procesu wdrażania 
innowacji oraz promowaniu postaw innowacyjnych.

T.A. Ambile (1988) zwraca uwagę na podmiotowe czynniki wpływające na 
innowacje, do których zalicza: motywację, wiedzę oraz zdolności w obszarze kre-
atywności. J. Moultrie  i A. Young (2009, s. 311) także podnosili temat wpływu mo-
tywacji na innowacje. Wyróżnili oni dwa jej typy – motywację organizacyjną oraz 
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motywację zadaniową. Pierwsza dotyczy głównie organizacji i działających w jej 
ramach zespołów, natomiast druga dotyczy jednostek.

A. Wojtczuk-Turek (2012, s. 18–19) w prowadzonych przez siebie badaniach 
raz jeszcze dowodzi wyżej omawianego twierdzenia, wskazując na rolę motywacji 
w innowacjach. Podkreśla ona rolę postaw i motywacji w kreowaniu postaw inno-
wacyjnych, zwracając uwagę  na konieczność włączenia czynników psychologicz-
nych do badań nad innowacyjnością  i zachowaniami innowacyjnymi.

Rysunek 1. Model podmiotowych determinantów zachowania innowacyjnego

Zachowanie 
innowacyjne

Osobowo Kapita  
psychologiczny Wiedza Kompetencje 

osobiste
Motywacja, 

postawa 

Źródło: Wojtczuk-Turek (2012), s. 46.

Prezentowany powyżej model uwzględnia pięć podstawowych obszarów wpły-
wających na zachowania innowacyjne i kreujących relacje w procesach innowacyj-
nych. Ponadto badania literaturowe podkreślają, iż „motywacja stanowi podstawo-
wy mechanizm wzbudzania i utrzymania wysiłku ukierunkowanego na realizację 
celów innowacyjnych” (Wojtczuk-Turek, 2012, s. 74).

 2. Wewnętrzna i zewnętrzna motywacja pracowników tworzących zespoły 
w kreowaniu innowacji

Rozważania na temat motywacji należy rozpocząć od przyjrzenia się podsta-
wowym jej typom oraz poziomom, które następnie będą powiązane z narzędziami 
motywacyjnymi stosowanymi do pobudzania innowacyjności i realizacji procesów 
innowacyjnych.

„Motywacja wewnętrzna” defi niowana jest jako „tendencja do podejmowania  
i kontynuowania działania ze względu na jego treść. Cechą określającą motywację 
wewnętrzną jest ciekawość, czynnikami motywującymi są właściwości, będące wy-
nikiem wzajemnego porównywania bodźców docierających do jednostki aktualnie 
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bądź zakodowanych  w strukturach pamięciowych: wieloznaczność, niewyraźność, 
nowość, złożoność, dziwność, niezgodność” (Szewczuk, 1985, s. 151).

Osoby zmotywowane wewnętrznie angażują się chętniej w daną czynność, gdyż 
jest ona dla nich interesująca i wiąże się z poczuciem zadowolenia. Motywacja taka 
występuje wówczas, kiedy pracownicy podejmują działanie bez zewnętrznych nagród 
– wykonują pracę, ponieważ sprawia ona im przyjemność, daje okazję do poznawania 
czegoś nowego i rozwijania swojego potencjału. Uznaje się, iż motywację wewnętrzną 
rozumiemy jako działanie pochodzące z ambicji, pasji i zainteresowań. Osoby mające 
silną wewnętrzną motywację łatwiej i bez wysiłku realizują zadania, osiągają wyzna-
czone cele i same poszerzają własne horyzonty (Listwan, 1993, s. 73–76). Satysfakcję 
czerpią z samego działania, które zazwyczaj wiąże się  z potrzebą zaangażowania, po-
mysłowości i twórczego podejścia (Listwan, 1993, s. 73–76). Motywacja wewnętrzna 
może być także wynikiem naturalnych konsekwencji wykonania lub niewykonania 
jakiejś czynności. Motywem działania może być na przykład wewnętrzna satysfakcja 
lub pokonanie wyzwania, nawet jeśli działania będą nudne lub mało interesujące.

J. Penc ( 2000, s. 45–48) podkreśla natomiast, że motywacja wewnętrzna może 
być uzależniona od czynników osobowościowych, takich jak: percepcja, poglądy 
i wartości, zainteresowania, uczucia, umiejętność koncentracji, szybkość uczenia 
się, zaangażowanie  w zadania, umiejętność utożsamienia się z sytuacją. Zdaniem 
C. Sikorskiego (1999, s. 133) także cechy pracy mogą wpływać na motywację we-
wnętrzną. Autor wyróżnił: charakter pracy o znacznym stopniu trudności, złożoności 
i wrażliwości; dużą autonomię pracowników posiadających uprawnienia decyzyjne; 
sprzężenie zwrotne, polegające na bezpośrednich i dość częstych kontaktach między 
pracownikami w relacjach interpersonalnych, gwarantujących szybką informację.

Motywacja zewnętrzna, nazywana motywacją instrumentalną lub egzogenicz-
ną,  to tendencja do podejmowania i kontynuowania działań ze względu na pewne 
konsekwencje, do których one prowadzą (uzyskanie nagrody lub innej uchwytnej 
korzyści), związana  z poczuciem, że przyczyna i kontrola działania ma charakter 
zewnętrzny i nie jest zależna  od jednostki (Sikorski, 1999, s. 133). Jest to świadome 
oddziaływanie menedżerów  na podwładnych za pomocą systemu płac, nagród i kar 
oraz innych, pozafi nansowych metod. W motywacji zewnętrznej człowiek sam nie 
odczuwa chęci zrobienia czegoś, ale chęć ta jest wzbudzana poprzez perspektywę 
nagrody lub uniknięcia kary. Motywacja zewnętrzna oparta jest zatem na stosowaniu 
instrumentów motywowania. W przypadku motywacji zewnętrznej satysfakcja jest 



423JOANNA ŻUKOWSKA

ISTOTA MOTYWACJI PRACOWNIKÓW TWORZĄCYCH ZESPOŁY W PROCESACH INNOWACYJNYCH

osiągana nie ze względu na wykonywaną czynność, ale ze względu  na zewnętrzne 
konsekwencje lub korzyści, jakie temu towarzyszą (Lipka, 2010, s. 252).

W motywacji zewnętrznej wyróżnia się motywację pozytywną i negatywną. 
Założeniem motywacji pozytywnej jest zwiększenie w pracownikach motywacji 
wewnętrznej. Motywacja pozytywna opiera się na wytworzeniu i wzmocnieniu chę-
ci do realizacji zadania. Jest ona także nazywana motywacją dodatnią, ponieważ 
koncentruje się na dodatnich wzmocnieniach. Związana jest z chęcią dążenia do 
celu, która jest tym silniejsza, im krótsza jest droga do zapowiedzianej nagrody. Mo-
tywacja pozytywna ma umożliwić pracownikowi osiągnięcie lepszego niż dotych-
czas poziomu zaspokojenia potrzeb. Motywacja negatywna opiera się na mechani-
zmach obronnych, które zakładają,  że ludzie są bardziej zmotywowani w dwóch 
przypadkach: w poczuciu strachu przed utratą nagrody lub kiedy istnieje możliwość 
kary. Zakłada ona, że wywołanie stanu zagrożenia determinuje motywowanego do 
szybkiej realizacji celu (Lipka, 2010, s. 252).

3. Poziomy motywacji pracowników w procesach innowacyjnych

Zidentyfi kowano trzy główne poziomy motywacji: podporządkowanie, iden-
tyfi kację celu, zaangażowanie. Podporządkowanie, będące pierwszym poziomem, 
zakłada dokładne stosowanie się do poleceń przełożonego. Eliminuje samodzielne 
myślenie pracownika czy też jego zaangażowanie w pracę. Drugi poziom powinien 
generować pragnienie osiągnięcia celu. Rolą przełożonego jest wyraźne i proste 
zakomunikowanie korzyści wynikających z realizacji planu. Poziom trzeci to za-
angażowanie, wynikające z uznania przez pracownika celu za własny (Kopertyń-
ska, 2009, s. 17). Poziom pierwszy będzie wiązał się z bardzo odtwórczym wy-
konywaniem zadań, pozbawionym kreatywności. Natomiast w przypadku poziomu 
drugiego, a w szczególności trzeciego, można stwierdzić, iż motywacja może prze-
kładać się na generowanie innowacji i kreowanie postaw innowacyjnych wśród pra-
cowników zespołu, wpływając jednocześnie na procesy innowacyjne.

Poziomy motywacyjne znajdują przełożenie w środkach motywacyjnych, 
wśród których wyróżnia się środki przymusu, zachęty oraz perswazji. Poziom pod-
porządkowania znajduje odzwierciedlenie w środkach przymusu, które koncentrują 
się na roli podległości, przejawiającej się w całkowitym podporządkowaniu przeło-
żonemu. Motywacja przyjmuje charakter negatywny, wyrażony jedynie w unikaniu 
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kary. Pozytywne postawy i zachowania nie są wzmacnianie, a jedynym motywato-
rem pracownika jest dążenie do zmniejszenia możliwości poniesienia kary. W ta-
kiej sytuacji występuje ryzyko konfl iktów między pracownikami oraz brak zaufania 
pomiędzy nimi (Kopertyńska, 2009, s. 31–32). Relacje nie przyjmują charakteru 
sprzyjającego powstawaniu innowacji i realizacji procesów innowacyjnych.

Poziom drugi jest skorelowany ze środkami zachęty (są to zazwyczaj nagro-
dy). System motywacyjny jest przejrzysty i zrozumiały dla pracowników, którzy 
wchodzą w relacje interpersonalne. Poziom trzeci znajduje odzwierciedlenie w środ-
kach perswazji. Mają one na celu budowanie partnerstwa pomiędzy motywującym 
a motywowanym dzięki wykorzystaniu technik personalnych. System motywacyjny 
wpływa również bardzo pozytywnie na relacje interpersonalne. Do najczęstszych 
środków perswazji zalicza się: coaching, mentoring, szkolenia, prawidłowo prze-
prowadzoną ocenę pracowniczą i rozmowę oceniającą, przejrzystą ścieżkę kariery. 
Środki perswazji, poprzez motywację zewnętrzną, mają wpływać  na motywację 
wewnętrzną (Kopertyńska, 2009, s. 31–32).

Podobnie jak drugi i trzeci poziom, tak i środki zachęty oraz perswazji pozy-
tywnie wpływają na postawy pracowników i zespołów, przyczyniając się do realiza-
cji procesów innowacyjnych. Z tego względu w dalszej części opracowania zostaną 
one poddane dokładniejszej analizie.

4. Środki zachęty jako motywatory pracowników i tworzonych przez nich zespołów 

Środki zachęty, w przeciwieństwie do środków przymusu, wykorzystują 
wzmocnienie pozytywne. System nagradzania musi być jasny i czytelny. Do środ-
ków zachęty możemy zaliczyć:

 – motywatory fi nansowe (takie jak: płaca, premie, nagrody, różnego rodzaju 
dodatki fi nansowe),

 – motywatory niefi nansowe (na przykład: awanse, zmiana miejsca wykony-
wania pracy, elastyczniejszy tydzień pracy, możliwość okazjonalnej pracy 
zdalnej, bardziej odpowiedzialne zadania, udziały w seminariach, pakiety 
medyczne, karnety do klubów sportowych), (Pocztowski, 1998, s. 24–28).

Środki zachęty znacząco wpływają na zachowanie pracownika z uwagi na fakt,  
iż oddziałują na wymierne poczucie wykonania zadania przez pracownika lub ze-
spół, a efekty mogą być bardziej długotrwałe (Pocztowski, 1998, s. 24–28). Moty-
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watory fi nansowe dostarczają korzyści ekonomicznych, pozwalając na zaspokojenie 
potrzeb niższego rzędu. Motywatory niefi nansowe odwołują się do potrzeb wyższe-
go rzędu, dając poczucie szacunku, godności czy samorealizacji.

W tym miejscu należy podkreślić, iż motywator fi nansowy jest jednym z naj-
silniejszych czynników determinujących postawy, motywację i zachowania pra-
cowników. Płaca stanowi więc istotny element systemu motywacyjnego. Zdaniem 
M.W. Kopertyńskiej  (2009, s. 32–39) płaca stanowi źródło dochodu pracowniczego, 
środek stymulacji działania, element stosunku pracy, wyznacznik pozycji społecznej, 
zróżnicowania społecznego, wyznacznik poziomu życia (potrzeba przynależności), 
bezpieczeństwa socjalnego (potrzeby fi zjologiczne i bezpieczeństwa), wyznacznik 
poczucia wartości, uznania dla posiadanych talentów, umiejętności, kwalifi kacji (po-
trzeby szacunku). Wynika to ze spełnienia przez nią pięciu zasadniczych funkcji: 
kosztowej, dochodowej, motywacyjnej, społecznej i rynkowej.

Prawidłowo opracowany system motywacyjny przyciąga odpowiednich pra-
cowników, pozytywnie wpływa na ich retencję w organizacji, jak również pobudza 
do osiągania oczekiwanych efektów pracy, kształtuje pożądane postawy, w tym te 
skierowane na innowacje i procesy innowacyjne (Bagieńska, 2008, s. 297). Należy 
jednak pamiętać, że rola płacy jako środka motywującego jest silnie zdeterminowa-
na poprzez indywidualne potrzeby  i oczekiwania. Z tego względu dla zwiększenia 
motywacji pracowników należy dążyć  do poznania poziomu wspomnianych po-
trzeb i oczekiwań, pamiętając o teorii sprawiedliwości (Adams, 1965, s. 267–300).

W grupie elementów motywowania pozapłacowego o charakterze materialnym 
najpowszechniejszymi rozwiązaniami są: ubezpieczenia, bony towarowe, możli-
wość korzystania z samochodu służbowego, telefon komórkowy czy tablet fi rmowy. 
Ponadto stosowana jest prywatna opieka zdrowotna w postaci pakietów medycz-
nych oraz karnety do klubów sportowych (Bagieńska, 2008, s. 297).

Środki zachęty przyjmują także niefi nansowy charakter. W grupie motywatorów 
pozapłacowych o charakterze pozamaterialnym szczególne znaczenie ma praca będą-
ca źródłem stałych dochodów. Chociaż płaca jest w naszych warunkach nadal istotnym 
elementem motywowania, to posiadanie pracy jest często ważniejszym motywatorem 
niż poziom zarobków. Pracownicy wysoko oceniają możliwość awansu na wyższe 
stanowisko, prestiż wynikający z zajmowanego stanowiska, przejrzyste ścieżki karie-
ry, dostęp do informacji, a także promocję rozwoju wyrażaną przez bezpośredniego 
przełożonego. Ważnym motywatorem jest również zwiększanie odpowiedzialności 
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pracowników oraz dawanie autonomii. Ponadto stwarzanie dogodnych warunków 
do zarządzania czasem i organizowania własnej pracy jest uznawane za czynnik mo-
tywujący (Pocztowski, 1998, s. 24–28). Istotne znaczenie motywacyjne ma też sa-
modzielność w wykonywaniu pracy, która przekłada się na poczucie samorealizacji. 
Samodzielność oznacza swobodę działania i decydowania, jest szczególnie ważna dla 
pracowników szukających dużych wyzwań (Kopertyńska, 2009, s. 32–39).

Warto podkreślić, iż właśnie te motywatory mają istotny związek z realizacją 
procesów innowacyjnych. Autonomia, odpowiedzialność, samodzielność, własna 
organizacja pracy przyczyniają się do promowania postaw innowacyjnych u pra-
cowników oraz w ich zespołach.

Ważną rolę w grupie motywatorów niematerialnych odgrywają szkolenia i roz-
wój pracowników. Należy podkreślić, iż są one na granicy środków zachęty i środ-
ków perswazji. Szkolenie personelu wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwa-
niom pracowników, ma więc istotne znaczenie motywacyjne z uwagi na:

 – możliwość rozwoju zawodowego,
 – stwarzanie warunków do samorealizacji,
 – zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zadania,
 – kształtowanie ścieżki kariery (Kopertyńska, 2009, s. 32–39).

Pomimo iż środki zachęty zawierają największy pozytywny ładunek motywa-
cyjny,  to stanowią najtrudniejszy do ukształtowania obszar systemu motywacyjne-
go. Wynika to z faktu, iż organizacji nie zawsze udaje się dostosować środki zachęty 
do potrzeb i oczekiwań wszystkich członków zespołu.

5. Środki perswazji jako narzędzia wpływające na pracowników 
i tworzone przez nich zespoły w procesach innowacyjnych

T. Listwan (1993, s. 73–76) uważa, że „rozwój kadr stanowi zasadniczą stra-
tegię przeżycia i rozwoju organizacji. Rozwój pracowników powinien więc być 
podstawową wartością zarówno dla organizacji, jak i dla niego samego”. Rozwój 
kadr to całokształt działań organizacji, zmierzających do doskonalenia kompetencji 
pracowników, ale i wzrostu ich motywacji. Pocztowski podkreśla, iż rozwój kadr 
ma na celu „wyposażenie ich potencjału zawodowego we właściwości niezbędne 
do wykonywania obecnych i przyszłych zadań.  W efekcie przyczynia się on do 
osiągnięcia celów przedsiębiorstwa i indywidualnych celów pracownika”. Powinien 
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sprowadzać się do: identyfi kacji cech, potrzeb, aspiracji, celów pracownika, przeka-
zywania informacji o perspektywach i warunkach ich spełnienia w ramach organi-
zacji, a także do wzajemnego dostosowania oczekiwań i możliwości obydwu stron 
(Pocztowski, 1998, s. 24–28). Takie działania zazwyczaj przekładają się na zdolność 
i chęć pracowników i tworzonych przez nich zespołów do kreowania innowacji.

Podsumowanie

W pracy dołożono starań, aby osiągnąć cel, jakim była prezentacja istoty moty-
wacji  i roli, jaką odgrywa ona w kreowaniu i realizowaniu przez pracowników oraz 
zespołów, które tworzą. Zidentyfi kowano trzy główne poziomy motywacji: porząd-
kowanie, identyfi kację celu oraz zaangażowanie. Powiązano je z poziomami moty-
wacyjnymi, znajdującymi przełożenie  w środkach motywacyjnych, wśród których 
wyróżniono środki przymusu, zachęty oraz perswazji. Dokonano analizy powyż-
szych środków motywacyjnych. Zmierzając do osiągnięcia celów badania, zapre-
zentowano systemy motywacyjne, wpływające na pracowników  i tworzone przez 
nich zespoły w procesach innowacyjnych. Podsumowując: zagadnienie motywacji, 
mimo że szerzej omawiane w literaturze, w kontekście innowacji powinno być dalej 
badane i analizowane. Założeniem autorki jest zatem prowadzenie dalszych badań 
empirycznych weryfi kujących założenia zaprezentowane w artykule.
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MOTIVATION ESSENCE OF EMPLOYEES CREATING TEAMS IN INNOVATIVE PROCESSES 
TAKING INTO THE CONSIDERATION COACHING MODELS

Abstract

The main purpose of the paper was to present the essence of motivation and the role it 
plays in creating and performing innovative processes by employees. Furthermore, the ad-
ditional purpose of the paper was to point out the particular motivation levels and their effect 
on generation and implementation of innovation by employees and teams. 

Three major motivation levels have been identifi ed: sorting out, identifi cation of tar-
get and commitment. They have been linked to motivation levels translated into motivation 
measures, including without limitation coercive, incentive and persuasion measures. The 
above mentioned motivation measures have been analyzed. On the way to achieve the targets 
of the study, motivation systems affecting the employees and teams creating them  in innova-
tion processes have been presented. 

Keywords: motivation, motivation levels, innovation process, teams, employee
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Cechą charakterystyczną funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw jest 
to, że – poza silną konkurencją występującą we wszystkich obszarach działalności 
gospodarczej – muszą uwzględniać dynamiczne zmiany w swoim otoczeniu. Zmiany 
te dotyczą gospodarki, techniki i technologii, prawa, polityki, zagadnień społeczno-
-kulturowych i przyczyniają się do konieczności uwzględniania w funkcjonowaniu 
organizacji różnorodnych działań przystosowawczych. Te dwa elementy funkcjono-
wania przedsiębiorstw, konkurencja i zmiany otoczenia, wymagają od zarządzają-
cych i pracowników dużej wiedzy, predyspozycji osobowościowych, umiejętności, 
sił witalnych itp., czyli odpowiednich kwalifi kacji, kompetencji i kapitału ludzkiego. 
I tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest recenzowana książka.

Poza wymienionymi wyżej, duże znaczenie poruszanych w książce zagadnień 
wynika też z tego, że kompetencje pełnią kluczową rolę w pracy zarobkowej. Mają 
one wpływ z jednej strony na koszty funkcjonowania organizacji, ale i danej osoby, 
a z drugiej – na efekty pracy w postaci ilości i jakości wytwarzanych dóbr i usług, 
innowacyjności i kreatywności, dla dochodów, zysków i płac.

Istotnym problemem, również szeroko poruszonym przez Autorkę, jest kwestia 
rozwoju kompetencji w okresie studiów wyższych. Jest to okres zdobywania wie-
dzy, rozwoju cech osobowości, nabywania umiejętności społecznych, pierwszych 
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doświadczeń zawodowych, a wszystkie te elementy są składowymi zarówno kom-
petencji, jak i kapitału ludzkiego.

Przedstawiana praca jest ważną, w zasadzie nową na rynku wydawniczym 
pozycją, analizującą i opisującą bardzo złożone, interdyscyplinarne pojęcie kom-
petencji, odnoszące się do zarządzania, ekonomii, szczególnie rynku pracy, ale też 
do pedagogiki pracy, socjologii, psychologii, kultury. Problematyka kompetencji 
zyskuje też coraz większe zainteresowanie nie tylko ze strony badaczy, ale i prak-
tyki gospodarczej. Wynika to zarówno z potrzeby zdobywania wiedzy na ten temat, 
jak i ze zmian w otoczeniu organizacji oraz samego rozumienia pojęć: kwalifi kacje, 
kompetencje, kapitał ludzki.

Książka ma charakter podręcznika, z którego mogą korzystać studenci kie-
runków ekonomicznych i społecznych, ale też innych, gdyż zawarta w niej wiedza 
może zostać wykorzystana do uświadomienia i budowy własnych kompetencji już 
w okresie studiów, do tworzenia własnej kariery zawodowej, a po podjęciu pracy 
zarobkowej – do dalszego samorozwoju, do zarządzania innymi, do prowadzenia 
własnej działalności itd. Należy jednak podkreślić, że pozycja ta ma również wy-
miar praktyczny i może być wykorzystana przez przedsiębiorców, osoby kierujące 
organizacjami i zespołami pracowników, jako poradnik do rozwoju kompetencji, do 
analizy własnych efektów pracy, do tworzenia modeli kompetencyjnych.

Istotną zaletą książki jest uporządkowanie stanu wiedzy z zakresu kompetencji, 
kwalifi kacji i kapitału ludzkiego. Wykorzystano w niej polski i zagraniczny doro-
bek naukowy w tym obszarze badawczym. Tekst jest mocno osadzony w obszernej 
bibliografi i przedmiotu rozważań, a podawane defi nicje, określenia i przykłady są 
dobrze udokumentowane w przypisach i odnośnikach do literatury.

Konstrukcja książki, liczącej 232 strony, jest logiczna. Poszczególne jej czę-
ści i rozdziały są ze sobą powiązane. Układ techniczny, podawanie praktycznych 
przykładów, wyników badań, są przejrzyste i czytelne, co ułatwia lekturę. Każdy 
rozdział kończą zagadnienia do przemyślenia i dyskusji. Stawiane pytania mogą być 
inspiracją do pogłębionych rozważań. Przydałaby się jednak jeszcze zalecana li-
teratura rozszerzająca omawiane zagadnienia. Treść rozdziałów wskazuje, jak już 
wspomniano, na wieloaspektowe podejście do podjętej problematyki.

Książka składa się z trzech części, które dodatkowo podzielono na rozdziały. 
Łącznie jest ich dziewięć. 
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Część pierwsza książki nosi tytuł „Teoretyczne aspekty kompetencji” i składa 
się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono konceptualizację 
pojęcia „kompetencje”. W rozdziale drugim, mającym dużą wartość porządkującą, 
wnikliwie przeanalizowano pojęcia kwalifi kacji, kompetencji i kapitału ludzkiego. 
W szczególności w odniesieniu do tych dwóch pierwszych pojęć, jest to wzorzec 
analizy do wykorzystania przez innych autorów. Można stwierdzić, że wreszcie zo-
stały wyraźnie określone defi nicje kwalifi kacji i kompetencji wraz ze wskazaniem 
różnić między tymi pojęciami.

Odnośnie do pojęcia kapitału ludzkiego, przydałaby się też defi nicja Między-
narodowej Organizacji Pracy czy OECD, ale te wykorzystane przez Autorkę w za-
sadzie są zbieżne. Pewne wątpliwości budzi w tym rozdziale dosyć kategoryczne 
stwierdzenie, że kapitał ludzki „nie jest dany przez genetyczne właściwości danej 
populacji (…)”. Rzeczywiście nie jest on stały, jednak jest częściowo uwarunkowa-
ny genetycznie. 

W rozdziale trzecim przedstawiono obszernie, ale przy tym interesująco i lo-
gicznie, typologię kompetencji. Część pierwsza kończy się przedstawieniem bar-
dzo ważnego zagadnienia, które dopiero zaczyna się w Polsce doceniać – kapitał 
społeczny.

Druga część omawianej książki zatytułowana jest „Problematyka kompetencji 
w perspektywie pedagogicznej”. Wydaje się, że ta pewna rezerwacja modeli i nie-
dopasowań do „perspektywy pedagogicznej” może być trochę dyskusyjna. Część ta 
składa się z trzech rozdziałów (piąty, szósty i siódmy), każdy bardzo dobrze opraco-
wany merytorycznie. Piąty rozdział poświęcono szczególnym odniesieniom kompe-
tencji do pedagogiki pracy. W szóstym przedstawiono problematykę modeli i metod 
kształtowania kompetencji, a w siódmym opisano kwestie niedopasowań kompe-
tencyjnych i kwalifi kacyjnych. Bez wątpienia, te dwa ostatnie rozdziały mogą być 
bardzo przydatne również dla praktyków.

W części trzeciej, pt. „Kompetencje jako problem kształcenia na poziomie 
wyższym w świetle wyników badań empirycznych” znajdują się dwa rozdziały od-
noszące się w większym stopniu do badań empirycznych. Badania te dotyczą stu-
diów pierwszego, drugiego i – szczególnie – trzeciego stopnia. W pierwszym z nich 
(rozdział 8) zostały opisane problemy wyposażenia studentów w kompetencje przy-
datne w pracy zawodowej i wyniki badań różnych autorów, które to badania odnoszą 
się przede wszystkim do losów zawodowych absolwentów. Interesujące są też za-
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warte w nim rozważania nad ideą i rzeczywistością funkcjonowania uniwersytetów 
(uczelni wyższych). Z kolei w rozdziale dziewiątym przedstawiono wyniki badań 
własnych nad kompetencjami absolwentów studiów wyższych, szczególnie trzecie-
go stopnia, przedstawiające wiele interesujących i ważnych wyników, które mogą 
być przyczynkiem do głębszej refl eksji nad rozwojem kompetencji, ale i do dalszych 
badań w tym zakresie. Niemniej interesujące są wyniki badań Autorki dotyczące 
pierwszego i drugiego poziomu studiów, chociażby w aspekcie podejmowania pracy 
w okresie studiowania. W „Zakończeniu” zawarto całościowe podsumowanie opi-
sanych zagadnień.

Reasumując należy stwierdzić, że w przedstawianej książce Kompetencje. 
Aspekty teoretyczne i praktyczne prowadzone rozważania akademickie wyróżnia-
ją się niezwykłą rzetelnością metodyczną i dociekliwością merytoryczną. Autorka 
wykorzystała bogatą literaturę specjalistyczną z zakresu podejmowanych obszarów 
badawczych, ale też literaturę o bardziej ogólnym charakterze, a w części empirycz-
nej (trzecia część) przedstawiła interesujące badania. Po prezentowaną książkę po-
winny sięgnąć nie tylko osoby zajmujące się badaniami problematyki kompetencji 
czy studenci chcący zdobyć wiedzę odnoszącą się do kwalifi kacji, kompetencji i ka-
pitału ludzkiego, ale też praktycy chcący rozwijać własne kompetencje oraz swoich 
pracowników czy studenci i inne osoby chcące tworzyć własną ścieżkę kariery oraz 
planujące swoją przyszłość zawodową. Można stwierdzić, że recenzowana praca 
stanowi ważne osiągnięcie dydaktyczno-naukowe w zakresie problematyki odno-
szącej się do kompetencji.


