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WSTĘP

Czasopismo składa się z artykułów prezentujących najnowsze wyniki badań 
prowadzonych przez naukowców z ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Sta-
nowi wynik prac teoretycznych, metodycznych i badawczych w dwóch dyscypli-
nach naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Wyodrębnienie dyscyplin naukowych stało się przyczynkiem do podziału 
opracowania na dwie części. W pierwszej części czasopisma – Ekonomia i finanse 
autorzy prezentują wyniki badań dotyczące systemu emerytalnego, oceny funk-
cjonowania indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, bilansu 
płatniczego, uwarunkowania nierównowagi bilansu płatniczego Sri Lanki czy pro-
blematyki wzrostu gospodarczego na przykładzie gospodarki Japonii.

W drugiej części opracowania autorzy prezentują wyniki badań własnych 
z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, ilustrując opisywane zagadnienia dany-
mi czy przykładami (case study). Poruszono następujące problemy: wykorzystania 
modeli biznesowych przez organizacje (na przykładzie zakładów leczniczych dla 
zwierząt), innowacyjności przedsiębiorstw (w województwie zachodniopomorskim) 
i relacji między innowacyjnością a internacjonalizacją przedsiębiorstwa, zarządza-
nia czasem wolnym (zasoby i sposoby wykorzystania czasu wolnego przez osoby 
w wieku 60+), zarządzania talentami i kompetencjami (rozwój kompetencji przed-
siębiorstw przetwórstwa przemysłowego), zarządzania kryzysowego czy wykorzy-
stania systemów informatycznych w działalności logistycznej przedsiębiorstwa.

Niniejszy numer serii „Studia i Prace WNEiZ US” potwierdza szerokie spek-
trum zainteresowań autorów i różne podejścia bądź metody analizy i oceny zjawisk 
ekonomicznych. Poruszono w nim kwestie ważne i ciekawe, co wpisuje się w aktu-
alną dyskusję naukową i stanowi wkład do dalszych polemik naukowych.

Katarzyna Kozioł-Nadolna 
redaktor naukowy
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Streszczenie

W niniejszym artykule poruszono tematykę indywidualnych kont zabezpieczenia 
emerytalnego będących elementem dobrowolnego systemu świadczeń emerytalnych w Pol-
sce. Celem artykułu jest próba oceny funkcjonowania IKZE będących elementem trzeciego 
filaru emerytalnego, które funkcjonują od 2012 roku, w obliczu zmian demograficznych. 
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metoda obserwacji, analiza dokumentów oraz metoda dedukcji. Rezultatem rozważań 
jest określenie obszarów, na które należy zwrócić uwagę w celu wzrostu zainteresowania 
oszczędzaniem na IKZE, oraz propozycja powołania instytucji wspierającej rozwój tej for-
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Wprowadzenie

We współczesnej gospodarce obserwujemy nieustanne próby poszukiwania 
właściwej konstrukcji systemu emerytalnego. Przyczyną tych procesów są zmiany 
demograficzne, które zachodzą w społeczeństwie. Według prognozy przedstawio-
nej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS, 2014) w 2050 roku liczba ludności 
w wieku produkcyjnym zmniejszy się o ponad 8 mln (z 24,7 mln w 2013 r. do ok. 
16,5 mln w 2050 r.), natomiast jej udział w ogólnej populacji z 63,44 do 48,84%. Pro-
ces starzenia się społeczeństwa będzie miał konsekwencje dla rynku pracy. W tym 
samym czasie liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 7 do ponad 
12 mln i będzie stanowiła 36,54% ogólnej populacji. Oznacza to znaczny wzrost 
wskaźnika obciążenia demograficznego – w 2013 roku na 100 osób w wieku pro-
dukcyjnym przypadało 29 osób w wieku poprodukcyjnym, a w 2050 roku będzie 
to 75 osób.

Rysunek 1. Struktura ludności według grup wieku ekonomicznego (prognoza GUS)

18.17% 17.90% 17.65% 15.95% 14.75% 14.62%

63.44% 62.51% 59.75% 57.83% 54.77% 48.84%

18.39% 19.59% 22.60% 26.22% 30.48% 36.54%

0%

100%

2013 2015 2020 2030 2040 2050

Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych  
przez Główny Urząd Statystyczny (GUS, 2014). 

Przewidywana zmiana struktury ludności według ekonomicznych grup wieku 
będzie miała wpływ na obniżenie świadczeń emerytalnych w przyszłości. W obli-
czu przedstawionych zmian demograficznych emerytura pochodząca tylko z pierw-
szego i drugiego filaru może okazać się niewystarczająca w celu zapewnienia 
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odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych. Świadomość oszczędzania 
na przyszłą emeryturę powinna być nadrzędnym celem edukacji społeczeństwa.

Starzenie populacji jest powszechne i nieodwracalne (Okólski, 2014, s. 54). 
Wydłużanie się przeciętnego trwania życia jest zjawiskiem pozytywnym, jeżeli nie 
towarzyszy temu spadek dzietności. Procesy demograficzne mają wpływ na system 
emerytalny poprzez rynek pracy. Z tego względu wyzwaniem dla finansowania sys-
temu emerytalnego nie jest starzenie się ludności, lecz konsekwencje z relacji wyni-
kającej pomiędzy pracującymi a emerytami (Żukowski, 2012, s. 42). W przyszłości 
będzie to powodować utrudnienia w systemie zabezpieczenia społecznego w wyni-
ku wzrostu liczby i odsetka ludzi w starszym wieku. Zwracając uwagę na problem 
obniżenia się poziomu życia w związku z niższymi świadczeniami z obowiązkowej 
części systemu emerytalnego, należy pamiętać o możliwości gromadzenia kapi-
tału, korzystając z dobrowolnych programów emerytalnych. Na szczególną uwa-
gę zasługują indywidualne formy oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach 
tzw. trzeciego filaru. Celem opracowania jest omówienie istoty oraz znaczenia in-
dywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), które funkcjonują w Pol-
sce od 2012 roku obok wprowadzonych wcześniej indywidualnych kont emerytal-
nych (IKE). W artykule podjęto próbę oceny celowości oraz efektów wprowadzenia 
IKZE w latach 2012–2017. Dokonując uzasadnienia wyboru problemu badawczego, 
a następnie przygotowując się do przeprowadzenia badań, przyjęto hipotezę ba-
dawczą: w obliczu prognozy demograficznej istnieją przesłanki wpływające na ko-
nieczność gromadzenia kapitału na emeryturę. Materiałem badawczym w artykule 
jest analiza literatury i aktów prawnych, metoda obserwacji, analiza dokumentów 
oraz metoda dedukcji.

1. Geneza powstania indywidualnych kont zabezpieczenia 
emerytalnego

Z dniem 1 stycznia 1999 roku została przeprowadzona w Polsce reforma syste-
mu emerytalnego, której celem była dywersyfikacja źródeł pochodzenia emerytur 
Polaków (Wykowska, 2014, s. 7). Zaproponowano system, w którym świadczenia 
emerytalne będą wypłacane emerytom przez trzy instytucje, tzw. trzy filary. Pierw-
szy filar, który jest zarządzany przez ZUS, funkcjonuje na podstawie umowy mię-
dzypokoleniowej, natomiast dwa pozostałe mają charakter kapitałowy. Emerytury, 
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które są wypłacane z pierwszego filaru, są finansowane ze składek osób aktualnie 
pracujących, obowiązuje zasada repartycji składek i świadczeń. Drugi filar obej-
muje otwarte fundusze emertytalne, które funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Ich ce-
lem jest gromadzenie środków pieniężnych oraz lokowanie do momentu wypłaty 
członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Trzeci filar to 
dobrowolny kapitałowo-ubezpieczeniowy element systemu emerytalnego. W ra-
mach tego filaru od 1999 roku funkcjonują pracownicze programy emerytalne, któ-
re stanowią grupową formę oszczędzania na emeryturę tworzoną przez pracodawcę 
celem gromadzenia oszczędności na emeryturę dla zatrudnionych osób. Wobec ni-
skiego poziomu uczestnictwa, jak również małej liczby programów pracowniczych 
w 2004 roku wprowadzono dobrowolną formę oszczędzania na cele emerytalne 
na indywidualnych kontach emerytalnych. Z powodu małego zainteresowania tym 
produktem w 2008 roku wprowadzono zmiany legislacyjne umożliwiające wycofa-
nie części środków zgromadzonych na IKE. Ponadto została podwyższona kwota 
limitu wpłat na IKE do równowartości trzykrotności przeciętnego prognozowane-
go wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, które jest 
określone w ustawie budżetowej lub prowizorium budżetowym. Pomimo wprowa-
dzonych zmian obserwowano dalszy spadek liczby indywidualnych kont emerytal-
nych, a maksymalny udział oszczędzających na IKE wynosił zaledwie 6% ludności 
aktywnej zawodowo. Z dniem 1 stycznia 2012 roku oferta produktowa w ramach 
dobrowolnego oszczędzania na emeryturę została poszerzona o indywidualne konta 
zabezpieczenia emerytalnego. Osoby oszczędzające na emeryturę w ramach trze-
ciego filaru mogą mieć jednocześnie IKE i IKZE, jak również uczestniczyć w pra-
cowniczych programach emerytalnych.

2. Ramy prawne funkcjonowania indywidualnych kont zabezpieczenia 
emerytalnego 

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego są prowadzone na podsta-
wie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego z funduszem inwestycyjnym, 
podmiotem prowadzącym działalność maklerską, zakładem ubezpieczeń, ban-
kiem lub dobrowolnym funduszem emerytalnym. Na mocy art. 3 ustawy o indy-
widualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 
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emerytalnego prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobie fizycznej, która ukoń-
czyła 16 lat (Ustawa, 2004). Osoby małoletnie mają prawo do dokonywania wpłat 
na konto emerytalne tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody ze 
stosunku pracy wykonywanego na podstawie umowy o pracę. Prawo do wypłaty 
zgromadzonych oszczędności uczestnik nabywa po osiągnięciu 65 roku życia, pod 
warunkiem dokonywania wpłat przez pięć dowolnych lat kalendarzowych. Uczest-
nictwo w trzecim filarze emerytalnym nie jest obligatoryjne. Ponadto uczestnik do-
konuje samodzielnego wyboru instytucji finansowej prowadzącej rachunek IKZE. 
Ustawodawca wskazuje jedynie rodzaje podmiotów, w których istnieje możliwość 
dobrowolnego oszczędzania na indywidulnym koncie zabezpieczenia emerytal-
nego. Zgodnie z art. 13a pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych 
oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego wpłaty dokonywane 
na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego 
prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany 
rok, które zostało określone w ustawie budżetowej. W tabeli 1 zawarto limity rocz-
nych wpłat na IKZE obowiązujące w latach 2012–2017. 

Tabela 1. Limity wpłat na IKZE (w zł)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kwota limitu 4031 4231 4495 4751 4866 5116

Źródło: MRPiPS (2016).

W celu wzrostu zainteresowania produktami umożliwiającymi dodatkowe 
oszczędzanie na emeryturę wprowadzono ulgi podatkowe. Osoba oszczędzająca 
na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego może dokonać odlicze-
nia wpłaconych kwot od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Wypłaty 
z IKZE są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% przycho-
du. Został zastosowany mechanizm podatkowy EET (Extempt, Extempt, Tax) za-
kładający zwolnienie z opodatkowania składki i zysków inwestycyjnych, natomiast 
opodatkowanie świadczeń emerytalnych (Rutecka, 2015, s. 69). W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa gromadzonych oszczędności na przyszłe świadczenia emerytalne 
nadzór nad prowadzeniem indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego pełni 
Komisja Nadzoru Finansowego. Dodatkowo bezpieczeństwo wpłacanych środków 
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zapewniają również regulacje prawne dla instytucji uprawnionych do gromadzenia 
kapitału w ramach trzeciego filaru.

3. Rynek IKZE w Polsce w latach 2012–2017 – analiza

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego wartość środków zgromadzo-
nych przez osoby oszczędzające na IKZE na koniec czerwca 2017 roku wyniosła 
1,3 mld zł, natomiast na indywidualnych kontach emerytalnych, które funkcjonu-
ją osiem lat dłużej, zostały zgromadzone aktywa o wartości 7,5 mld zł. Na dzień 
30 czerwca 2017 roku liczba uczestników IKZE kształtowała się na poziomie 
664,1 tys. osób (4% ogółu pracujących). Jedynie jedna na dziesięć osób aktywnych 
zawodowo posiadała konto emerytalne. 

Największy udział w liczbie funkcjonujących IKZE ze względu na wiek od 
2014 roku mają osoby w przedziale wiekowym od 51 do 60 roku życia (tab. 2). 
Również udział osób z przedziałów wiekowych 31–40 lat oraz 41–50 lat kształtuje 
się na zbliżonym poziomie na przestrzeni lat. Wyraźnie zmniejsza się udział osób 
mających IKZE w wieku do 30 lat w analizowanym okresie. Na koniec 2012 roku 
wynosił 19,92%, natomiast na koniec czerwca 2017 roku – 8,51%. Udział posiada-
czy indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w wieku powyżej 65 roku 
życia zwiększył się na przestrzeni lat z 0,17% na koniec 2012 roku do 2,39% na ko-
niec pierwszego półrocza 2017 roku. Dane te, w powiązaniu z niewielką liczbą za-
kładanych nowych IKZE, mogą świadczyć o braku wiedzy lub zainteresowania 
tą formą oszczędzania na emeryturę kolejnych roczników Polaków wchodzących 
na rynek pracy. W tabeli 2 wskazano na większą świadomość posiadania dodatko-
wego zabezpieczenia wśród osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Malejąca 
tendencja posiadanych IKZE wśród kategorii wiekowej do 30 roku życia świadczy 
o niskiej świadomości emerytalnej wśród młodych Polaków. 

Instytucje finansowe uprawnione do prowadzenia IKZE obsługiwały na ko-
niec czerwca 2017 roku łącznie 664,1 tys. kont (tab. 3), na których zgromadzono ak-
tywa o wartości 1,4 mld zł. Od początku funkcjonowania IKZE, czyli od 2012 roku, 
do I połowy 2016 roku najwięcej kont było obsługiwanych przez zakłady ubezpie-
czeń, w dalszej kolejności w dobrowolnych funduszach emerytalnych. Na koniec 
2016 roku fundusze inwestycyjne były coraz chętniej wybierane przez oszczędzają-
cych do prowadzenia IKZE i obsługiwały prawie tyle samo IKZE, co dobrowolne 
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fundusze emerytalne. W I półroczu 2017 roku oszczędzanie na emeryturę w fundu-
szach inwestycyjnych dalej zyskiwało na popularności, a liczba IKZE w funduszach 
inwestycyjnych wyniosła 105,5 tys. Tym samym na koniec czerwca 2017 roku licz-
ba IKZE w funduszach inwestycyjnych przekroczyła o 16,2 tys. kont liczbę IKZE 
w dobrowolnych funduszach emerytalnych. Udział IKZE w pozostałych instytu-
cjach, czyli podmiotach prowadzących działalność maklerską i bankach, był na ko-
niec I półrocza 2017 marginalny – wynosił 3,4%.

Tabela 2. Liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w latach 2012–2017 
według kategorii wiekowych

Kategoria 
wiekowa

Liczba IKZE
30.12.2012 30.12.2013 30.12.2014 30.12.2015 30.12.2016 30.06.2017

do 30 lat 98 984 82 354 72 575 68 728 59 940 56 549
31–40 lat 135 181 137 713 144 097 156 963 161 494 162 728
41–50 lat 134 489 133 315 144 169 161 555 173 517 178 790
51–60 lat 121 920 131 715 144 951 165 998 180 587 186 231
61–65 lat 5 394 10 420 19 808 35 080 53 769 63 919
powyżej 65 lat 853 919 2 542 8 935 13 805 15 894
Ogółem 496 821 496 436 528 142 597 259 643 112 664 111

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Komisji Nadzoru Finansowego.

Tabela 3. Liczba IKZE prowadzonych przez instytucje finansowe

Instytucje finansowe 
prowadzące IKZE

Liczba IKZE
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.06.2017

Zakłady ubezpieczeń 363 399 388 699 418 935 442 735 446 054 446 453
Fundusze 
inwestycyjne 5 252 9 565 17 510 54 170 87 510 105 530

Podmioty prowadzące 
działalność maklerską 559 1 012 2 797 4 235 6 201 6 659

Banki 19 33 8 105 13 735 15 585 16 154
Dobrowolne fundusze 
emerytalne 127 642 97 127 80 795 82 294 87 762 89 315

Ogółem 496 821 496 436 528 142 597 259 643 112 664 111
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Komisji Nadzoru Finansowego.
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Struktura IKZE według prowadzących je instytucji finansowych wska-
zuje na dominującą rolę zakładów ubezpieczeń jako instytucji, w których osoby 
oszczędzające decydują się na gromadzenie środków na przyszłą emeryturę. Można 
również dostrzec wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych oraz stopniowe od-
budowywanie pozycji przez dobrowolne fundusze emerytalne na rynku instytucji 
oferujących prowadzenie IKZE. Najmniejszy udział w strukturze podmiotów finan-
sowych umożliwiających oszczędzania na dodatkową emeryturę zajmują banki oraz 
podmioty prowadzące działalność maklerską.

4. Dyskusja

Pomimo że w IKZE, w odróżnieniu od IKE, zastosowano preferencje podat-
kowe polegające na odliczaniu kwoty wpłat w bieżącym roku od podstawy opodat-
kowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie zyskało ono większej 
popularności wśród społeczeństwa. W propozycji zabrakło zwolnienia z podatku od 
wypłat z IKZE po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zapisy pozwalają wprawdzie 
zminimalizować element niepewności co do wysokości podatku, jaki w przyszłości 
zapłaci klient, jednak to nadal może stanowić barierę przed podjęciem decyzji o tej 
formie oszczędzania. 

Przyrost IKZE nie jest zadowalający w obliczu prognozowanej sytuacji de-
mograficznej w Polsce. Nasuwa się pytanie, co świadczy o niechęci społeczeństwa 
do oszczędzania w trzecim filarze emerytalnym. Czy dochody społeczeństwa są 
na poziomie, który umożliwia dokonywanie oszczędności? W ostatnich latach moż-
na zaobserwować wzrost przeciętnego dochodu na jednostkę w gospodarstwach 
domowych. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystycz-
ny (GUS, 2016) przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 
1340 zł w 2014 roku, 1386 zł w 2015 roku oraz 1475 zł w 2016 roku. Jednak mimo 
poprawiającej się sytuacji materialnej stałe dochody uniemożliwiały zaspokojenie 
bieżących potrzeb w 19% gospodarstw domowych w 2015 roku (Panek, Czapiński, 
2015, s. 47). 

Przyczyn braku motywacji do oszczędzania i gromadzenia kapitału na eme-
ryturę w trzecim filarze można doszukiwać się na wielu płaszczyznach. Do barier 
o podłożu psychologicznym należą brak zaufania do instytucji finansowych, po-
czucie kontroli nad własnymi finansami, niska skłonność do ryzyka, wyobrażenia 
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o własnej przyszłości będące źródłem motywacji ubezpieczeniowej oraz dokonywa-
nie porównań społecznych (Czapiński, 2010, s. 40). Brak zainteresowania Polaków 
oszczędzaniem w ramach trzeciego filaru jest związany także z brakiem edukacji 
finansowej oraz odpowiedniej promocji takich produktów (Rutecka, 2014, s. 262). 
Stąd warto wspomnieć o edukacji młodych osób, które nie myślą aktualnie o emery-
turze. Jest to wynikiem m.in. badania przeprowadzonego przez TNS Polska (2016), 
z którego wynika że 53% młodych Polaków nie dysponuje wiedzą, jak oszczędzać 
na emeryturę w ramach trzeciego filaru emerytalnego. 

Szansą dla otrzymania wyższych emerytur mogą być zmiany w systemie eme-
rytalnym, jak również przeprowadzenie przez państwo kampanii ogólnopolskiej 
zachęcającej do samodzielnego oszczędzania. Indywidualne konta zabezpiecze-
nia emerytalnego są oferowane przez różne instytucje, jednak wiele osób nie wie, 
jak należy pomnażać zgromadzony kapitał na przyszłą emeryturę. Kubiak (2011, 
s. 340) zwraca uwagę na brak kampanii marketingowych promujących instrumenty 
trzeciego filaru ubezpieczeniowego. Natomiast Olejnik i Białowąs (2015, s. 16–18) 
za barierę uznają brak wiedzy przy podejmowaniu decyzji. W badaniu przeprowa-
dzonym przez ZUS (2016) spośród 25% respondentów deklarujących oszczędzanie 
długoterminowe tylko 8% podało IKZE. 

Wobec powyższych wyników badań wydaje się, że kampania promocyjna po-
winna również obejmować program nie tylko otwierania IKZE, lecz także pomo-
cy w lokowaniu środków. Niewielka część społeczeństwa dysponuje umiejętnością 
samodzielnego inwestowania środków za pomocą rachunku w podmiotach prowa-
dzących działalność maklerską, dlatego ich udział w strukturze instytucji prowa-
dzących IKZE jest najniższy. Należy dodać, że wiele osób jest zniechęconych do 
instytucji finansowych z powodu kryzysu finansowego, co może również być po-
wodem niepewności oszczędzania za ich pośrednictwem na emeryturę. Biorąc pod 
uwagę sytuację demograficzną prognozowaną przez GUS oraz niski odsetek po-
pulacji skłonnej oszczędzać na dodatkową emeryturę, państwo powinno wprowa-
dzić dodatkowe zachęty wspierające osoby, które zdecydują się na posiadanie oraz 
wpłacanie oszczędności na IKZE. Przede wszystkim należy wprowadzić program 
oferujący wsparcie przy dokonywaniu wyboru właściwej instytucji, z którą zawie-
ra się umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. 
Warto również rozważyć utworzenie jednej instytucji finansowej, która mogłaby 
lokować środki przyszłych emerytów oszczędzających w ramach trzeciego filaru. 
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Działania te umożliwiłyby pokonanie barier związanych z brakiem odpowiedniej 
wiedzy obywateli z zakresu funkcjonowania systemu emerytalnego oraz inwe-
stowania środków. Zrozumienie istoty produktów umożlwiających oszczędzanie 
na dodatkową emeryturę oraz wzrost świadomości społeczeństwa pozwoli zmniej-
szyć konsekwencje pozostania tylko w obowiązkowej części systemu emerytalnego. 

Podsumowanie

Na skutek reformy systemu emerytalnego z dniem 1 stycznia 1999 roku każ-
da osoba ubezpieczona uzyskała możliwość aktywnego udziału w kształtowaniu 
świadczenia emerytalnego. Wiele osób nie było na to przygotowanych, gdyż przez 
lata społeczeństwo biernie uczestniczyło w systemie emerytalnym, oczekując, że 
państwo zapewni im świadczenia emerytalne w zamian za składki, które opła cali, 
gdy byli aktywni zawodowo. Jednak wobec prognozowanych zmian demograficz-
nych repartycyjna część systemu emerytalnego będzie niewystarczająca, aby wypła-
cać świadczenia emerytalne. Z systemowego punktu widzenia coraz istotniejszym 
elementem zabezpieczenia emerytalnego powinny zatem stawać się dobrowolne 
plany emerytalne. Nie można jednak oczekiwać, że uczestnicy systemu dokonają 
zmiany oczekiwań związanych ze świadczeniami emerytalnymi oraz zdobędą wie-
dzę i umiejętności dotyczące indywidualnego gromadzenia kapitału na emeryturę. 
Niewystarczająca świadomość społeczeństwa o konieczności oszczędzania na eme-
ryturę wraz z ograniczonymi możliwościami dochodowymi to istotne ogranicze-
nia korzystania z trzeciego filaru. Dobrowolne oszczędzanie na emeryturę dotyczy 
przede wszystkim młodych osób. Jednak zainteresowanie tej grupy populacji indy-
widualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego jest najniższe. Stąd niezbędne 
jest wsparcie ze strony państwa w oszczędzaniu na przyszłą emeryturę. Promo-
wanie dobrowolnych form oszczędzania, edukacja społeczeństwa oraz utworzenie 
instytucji finansowej, która w imieniu państwa wspierałaby rozwój gromadzenia 
środków na dodatkową emeryturę, mogłoby się przyczynić do wzrostu zaintereso-
wania tą formą gromadzenia środków na przyszłość.
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Introduction

Sri Lankan government has used several policies to make a stable economic 
circumstance in the country. Capital formation, Inflation rate and exchange rate 
management, increase the employment opportunities, expansion of business and 
market structure are highlighted among them. 

The concept of balance of payments was discussed during 1960s and 1970s 
(Rabin, Yeager, 1982). The deep study on the BOP provides more information about 
money demand and supply. It provides signals for international business partners 
of the country. Further, the data of BOP can be used to analyse the behaviour of the 
country in the international competitive economy (Howells, 2009).

According to the international Monetary Fund every country should keep the 
BOP in an equilibrium level to sustain the external economic stability. The total bal-
ance of all the sub accounts in BOP should be equal to zero (Rabin, Yeager, 1982).

The importance of Sri Lankan balance of payments was enhanced with the 
open economic policy which has being used since 1978. Sri Lanka is facing to 
a long-term BOP imbalance that is a huge challenge to sustain the external economic 
stability (Athapaththu, 2009).The deficit of current account was 1988 and 2009 US 
Dollars Million in 2014 and 2015. It has recorded 2309 US Dollars Million in 2017. 
There was a 1369 $ Million surplus of BOP in 2014. It has recorded 2771 US Dollars 
Million in 2017 (Lanka, 2015).

This research attempted to identify the high impactable determinants of the 
Balance of Payments imbalance of the country. Moreover, the applicability of the 
basic concepts of the Monetary Approach for balance of payments has been checked 
in this research. Further, research aimed to observe the recent behaviour of the de-
terminants of the balance of payments imbalance. Research attempted to search the 
appropriate policy adjustments that can be applied to solve the BOP problem in the 
country. This research is important for the policy makers and investors. Based on the 
results it is possible to identify the appropriate policies that can be applied. 

1. Literature Review

In 1952, Hume and Alexander, in 1968 Mundell, in 1975 Johnson discussed the 
monetary approach for balance of payments. According to the theory, the balance 
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of payments is basically a monetary phenomenon. BOP should be analysed regard-
ing to the changes of money supply (Gureech, 2014). 

A study in Sri Lanka has considered the relationship between exchange rate, 
competitiveness and balance of payments behaviour. Research has examined the 
productivity of the exchange rate policy to attain external competitiveness. However, 
research has explained only about the relationship between three variables. It does 
not examine the impact of exchange rate or trade balance on BOP imbalance (Ala-
wattage, 2000).

There is a comparative study in India and is focused more to investigate how 
the balance of payments determines regarding to the exports and imports (Rana, 
Khurana, 2011). There is another descriptive analysis about how the balance of pay-
ments works regarding to the export and imports (Srivastava, Sinha, Geetu, 2016).

Another research in Kenya has examined the determinants of balance of pay-
ments using time serious data covering 38 years. It has been based on the monetary 
approach for balance of payments. It has concerned the money supply, openness 
of the economy, real interest rate, real exchange rate, gross capital formation, politi-
cal stability as the determinants of the balance of payments (Gureech, 2014).

The research in Bangladesh reveals that barriers in imports should be removed 
slowly than removing barriers in exports. Further it has explained that liberal polices 
causes to increase imports expenditure than export income (Chowdhury, 2013).

Research in Nigeria has examined the applicability of using monetary ap-
proach for balance of payments with the intention of exploring the determinants 
of the balance of payments. It has revealed the competent of the theory and further 
explained the positive relationship between balance of payments and exchange rate 
(Tijani, 2014).

The empirical literature highlights the research gap and the necessity of ob-
serving the determinants of the balance of payments of Sri Lanka. Literature review 
reveals the applicability of using the monetary approach to investigate the deter-
minants of the balance of payments imbalance. By considering the empirical liter-
ature, researcher selected the BOP of previous year, money supply, inflation rate, 
economic growth rate, export income, import expenditure, and exchange rate to 
be analysed to find the high impactable determinants of the balance of payments 
imbalance of Sri Lanka. 
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2. Methodology 

Eight hypothesises were made when doing the research. It was assumed that 
there is an impact from selected variables for the variance of the dependent varia-
ble. The conceptual framework of the research reveals the nature of the hypothe-
sises (Figure 1). Research used the multiple regression model and the model was 
based on the standard econometric model of monetary approach for balance of pay-
ments. The dependent variable of the model was the imbalance of balance of pay-
ment of the country (BOPt) while the independent variables were the Imbalance 
of the previous year (BOPt–1), Money Supply (MSt), Economic Growth Rate (EGRt), 
Inflation Rate (IRt), Reserve Assets (RAt), Export Income (EXt), Import Expendi-
ture (IMt) and the Exchange Rate (EXRt). 

BOPt = β0 + β1BOPt–1 + β2MSt + β3EGRt + β4IRt + β5RAt + 

+ β6EXt + β7IMt + β8EXRt + εt.

Figure 1. The conceptual Framework

Source: author’s computation.
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Research has used the time serious analysis to observe the recent behaviour 
of the determinants of balance of payments imbalance of the country. All the varia-
bles that have been concerned in the research are quantitative variables and second-
ary data were used from the central bank annual reports from 1990 to 2017 covering 
28 years. In the pre-estimation tests multicollinearity, autocorrelation and the nor-
mal distribution of the residual have been checked. 

3. Results and Discussion

The highest deficit that has been recorded during the 1990–2017 is RS Mil-
lion 145,795. The highest surplus that can be seen during the period is RS Million 
397,126. The medium imbalance that has been recorded in the BOP is RS Million 
46,448.3456 (Table 1). 

The multiple regression model which was used in the research reveals the im-
pact of considered variables on the variance of dependent variable. According to the 
analysis, the estimated model is as follows.

BOPt = 199,561.053 – 0.606 BOPt–1 – 837.885 MSt – 9,442.575 EGRt – 493.943 IRt + 
+ 0.858 RAt + 1.204 EXt – 0.606 IMt  – 5,378.362 EXRt.

Table 1. Maximum, Minimum and mean values of variables

Variable Total sum Maximum Minimum Mean
BOPt 1,300,553.70 397,126.00 –145,795.00 46,448.3460
BOPt–1 982,778.90 397,126.00 –145,795.00 35,099.2460
MSt 6,175.10 902.50 14.50 220.5390
EGRt 148.80 9.10 –1.50 5.3140
IRt 238.93 22.60 2.10 8.5332
RAt 14,921,978.00 1,829,304.00 34,271.00 532,927.7860
EXt 19,022,156.60 1,732,440.00 79,481.00 679,362.7360
IMt 31,195,997.80 3,198,572.00 107,626.00 1,114,142.7790
EXRt 2,565.27 152.46 40.06 91.6168

 Source: author’s computation.
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There is an inverse relationship between the BOP of previous year and the BOP 
imbalance of the current year. When the BOP of previous year is increased by Rs 
Million 1, the BOP imbalance of current year is decreased by 0.606 Rs Million while 
the other variables are constant. The BOP imbalance of current year is decreased 
by 837.885 Rs Million when the Money Supply is increased by 1 Rs Million while 
the other factors are constant. It reveals that there is an inverse relationship between 
the Money Supply and balance of payments imbalance as well. When the Economic 
growth rate is increased by 1 Rs Million, the BOP imbalance is varied negatively 
by Rs Million 493.943. There is a positive relationship between the reserve assets 
and BOP imbalance. BOP imbalance is varied positively by Rs Million 1.204 when 
the export income is varied by 1 Rs Million while the others are constant. The re-
lationship between the import expenditure and BOP imbalance is negative. When 
the Import expenditure is increased by 1 Rs Million, the BOP imbalance is varied 
negatively by 0.606 Rs Million while the other factors are constant. When all the 
other variables are constant, the BOP imbalance is decreased by 5378.362 Rs Mil-
lion while the exchange rate increase by one unit with regards to the 1 $. According 
to the analysis the value of the β0 is 199,561.053. it reveals the mean impact of the 
unconcerned factors when the selected variables are constant. According to the anal-
ysis the highest impactable determinants of the BOP imbalance are Money Supply, 
Economic Growth Rate, Inflation Rate and Exchange Rate (Table 2).

The R Square value can be used to check the fitting goodness of the multiple 
regression model. The estimated model shows that the R2 value is 0.832. It reveals 
that the model explains the 83.2% of the total variance of the Balance of Payments 
imbalance (Table 2). As a result of that the percentage that is explained by residuals 
is only 16.8%. 

ANOVA table can be used to check the total significance of the estimated mod-
el. The model is statistically significance in 5% significance level since the P value 
is lower than to the 0.05. 

Tolerance and VIF values have been used to check the multicollinearity of the 
model. If the tolerance is lower than to the 0.1 and VIF is greater than to 10, the 
model would be consisted with Multicollinearity. According to the analysis there 
is a minimum level multicollinearity in the model. Yet there is an interrelationship 
between economic variables in nature and it has not been a huge impact to the mod-
el. Therefore, the model has been kept without changes. The Durbin-Watson value 
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is used to check the autocorrelation of the model. When the value is close to 2, it is 
assumed that model is settled out from the autocorrelation issue. The Durbin-Watson 
value of this model is 1.297 and it is close to 2. Therefore, it is assumed that there is 
no autocorrelation issue in the model. 

Table 2. Coefficients of the estimated model

Variable β value Standard 
error P value

Confidence intervals Collinearity 
statistics

lower 
bound upper bound tolerance VIF

Constant 199,561.053 93,142.738 0.045 4,611.061 394,511.044
BOP –0.606 0.129 0.000 –0.876 –0.337 0.656 1.524
MSt –837.885 211.672 0.001 –1,280.921 –394.850 0.049 20.509
EGRt –9,442.575 6,777.249 0.180 –23627.521 4,742.370 0.749 1.335
IRt –493.943 2,643.983 0.854 –6027.862 5,039.997 0.704 1.420
RAt 0.858 0.154 0.000 0.531 1.180 0.024 41.016
EXt 1.204 0.499 0.026 0.161 2.248 0.002 440.726
IMt –0.606 0.186 0.004 –0.996 –0.216 0.004 225.525
EXRt –5,378.362 2,177.865 0.023 –9,936.686 –820.038 0.026 39.142

Source: author’s computation.

According to the hypothesis testing it was proved that 6 hypothesises were 
accepted while two are rejected. According to the analysis there are statistically sig-
nificance impact from BOP previous year, Money Supply, Reserve Assets, Export 
Income, Import Expenditure and Exchange Rate on the BOP imbalance. Yet the 
impact from Economic Growth Rate and Inflation Rate on BOP imbalance is not 
statistically significance. 

The time serious analysis explained the long-term increase of the money sup-
ply, reserve assets, export income, import expenditure and exchange rate. Yet there 
is a trend of declining in the inflation rate. However, there is an irregular variance 
of the BOP imbalance and the economic growth rate. 
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Conclusions and Recommendations 

Research concludes that the statistically significant highest negative impact on 
the BOP imbalance is from the money supply and exchange rate. The highest posi-
tive statistically significant impact is from reserve assets and export income. 

Thus, the reserve assets and export income should be increased when there 
is a deficit in the balance of payments. If it is expected to reduce the surplus of the 
balance of payments, research concludes to decline both export income and reserve 
assets.

To finance the deficit of Sri Lankan balance of payment, the most appropriate 
determinants that should be declined are money supply and exchange rate. When 
there is a surplus in the BOP, if the governments wanted to remove the surplus, it is 
recommended to increase the money supply and exchange rate. 

Although it is explained in economic theories to decline the import expenditure 
when there is currency depreciation, Sri Lanka has not yet practiced that policy suc-
cessfully. Because research reveals that the import expenditure has been increased 
year by year although there is a continuous currency depreciation. Moreover, it is 
showed that a strong positive correlation between the import expenditure and ex-
change rate.

The basic concepts of monetary approach for balance of payments are appli-
cable in Sri Lankan context. Since there is a positive relationship between BOP and 
reserve assets, and a negative relationship between BOP and money supply like the 
theory explained. 

The theory of Demand-Pull Inflation is not applied in Sri Lankan context be-
cause there is an inverse relationship between money supply and inflation rate. Ac-
cording to the theory money supply causes to increase of inflation rate and it is the 
behind logic of the demand-pull inflation theory. Therefore, the basic reason for the 
increase of inflation rate is the cost push circumstance of the production culture. 

Export differentiation, starting import substitutable industries, enhancing the 
reserve assets, maintain the inflation rate in a one value further, upgrading the value 
of Sri Lankan currency regarding to the US dollars are major recommendations to 
manage the Sri Lankan balance of payments. 

Research highlights the necessity of managing the negative relationship between 
economic growth rate of the country and balance of payments. It is recommended 
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the starting import substitutable industries. Utilizing local human and physical re-
sources will provide a support to decline the import expenditure when facilitating 
for the growth. Further, research recommends to future researchers to analyse the 
impact of qualitative variables on the balance of payments imbalance by covering 
a long time. 
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DETERMINANTY NIERÓWNOWAGI BILANSU PŁATNICZEGO SRI LANKI

Streszczenie

Celem badań jest zidentyfikowanie czynników wpływających na równowagę bilan-
su płatniczego na Sri Lance. Badanie zostało przeprowadzone na danych wtórnych z lat 
1990–2017. Przyjęta metodologia to model regresji wielokrotnej dla zmiennych takich jak 
dysproporcje w latach (β1BOPt–1), podaż pieniądza, wskaźniki wzrostu gospodarczego, sto-
pa inflacji, aktywa rezerw, eksport, import oraz kursy walut. Otrzymane wyniki wykazały, 
że takie determinanty, jak podaż pieniądza i kursy walutowe, mają silnie negatywny wpływ 
na bilans płatniczy, podczas gdy aktywa rezerw oraz dochody z eksportu mają bardzo po-
zytywny wpływ na równowagę bilansu płatniczego. Autor badania zalecałby podniesienie 
dochodów z eksportu przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu kursu walutowego, aby 
zapobiec deficytowi bilansu płatniczego (BOP) na Sri Lance. Uważa również, że powinny 
być podjęte badania nad wpływem zmiennych jakościowych na równowagę bilansu płatni-
czego.

Słowa kluczowe: bilans płatniczy, nierównowaga, handel międzynarodowy

Kod JEL: E52
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Wprowadzenie

W 1950 roku japońskie PKB wynosiło 13% amerykańskiego (per capita 
23,3%), podczas gdy w 1973 roku odpowiadało 35,1% (per capita 68,5%). Średnio-
roczny wzrost gospodarczy w latach 1953–1973 wynosił 9,1% (Valli, 2012, s. 4–8), 
a okres ten nazywany jest powojennym cudem gospodarczym.

Lata osiemdziesiąte upłynęły w Japonii pod znakiem ekspansywnej polityki 
fiskalnej i monetarnej, eskalując akcję kredytową oraz wzrost gospodarczy. Niskie 
stopy procentowe, inżynieria finansowa, liberalizacja rynków finansowych, nad-
mierne inwestycje firm i zadłużenie przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych 
wpłynęły na dynamiczny wzrost cen aktywów – indeks Nikkei 225 osiągnął histo-
ryczne maksima pod koniec 1989 roku.

Bańka spekulacyjna osiągnęła moment kulminacyjny, w literaturze nazywany 
momentem Minsky’ego (Minsky, 1992), doprowadzając do załamania cen aktywów 
i rozpoczęcia problemów gospodarczych Japonii trwających nieprzerwanie przez 
niemal trzydzieści lat. Mając w pamięci doświadczenia „straconych dekad”, rząd 
Japonii zdecydował się na podjęcie niestandardowych działań, rodząc tym samym 
pytania o to, czy Japonia zbliża się do granicy możliwości dalszego pobudzania 
wzrostu gospodarczego. 

Celem artykułu jest próba oceny rezultatów nowej polityki ekonomicznej Abe-
nomics. Metodami przyjętymi do osiągnięcia celu były przegląd literatury przed-
miotu oraz analiza danych makroekonomicznych i rynkowych pozyskanych z zaso-
bów m.in. IMF, World Bank, Federal Reserve Economic Data, Banku Centralnego 
Japonii (BOJ) oraz instytucji rządowych Japonii.

1. Od cudu gospodarczego do dwóch straconych dekad

Począwszy od 1981 roku, w Japonii występował dodatni rachunek obrotów 
bieżących, pogłębiając deficyt USA, co wywołało naciski na jego zmniejszenie. 
W 1985 roku doszło do spotkania przedstawicieli państw G-5, omówiono wtedy 
m.in. działania zmierzające do osłabienia dolara względem jena. Chcąc zmniejszyć 
skutki aprecjacji waluty, BOJ rozpoczął ekspansywną politykę pieniężną. 
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W 1987 roku miało miejsce kolejne spotkanie (tzw. Louvre Accord), podczas 
którego uznano poziom aprecjacji jena za odpowiedni1. Japonia zobowiązała się do 
dalszego pobudzenia popytu wewnętrznego, doprowadzając do redukcji nadwyżki 
handlowej. Tym samym w 1987 roku ogłoszono pakiet fiskalny w wysokości 1–2% 
PKB (Balassa, Noland, 1988, s. 180).

Począwszy od 1985 roku agregat monetarny M2 wzrastał o ponad 8% rocz-
nie. W latach 1985–1988 długoterminowa stopa procentowa (rentowność 10-let-
nich JGB2) spadła z poziomu około 6,5% do przedziału 4,0–4,5%, natomiast realny 
wzrost PKB wzrósł z poziomu 6,3% w 1985 roku do 7,1% trzy lata później. Jedno-
cześnie luka PKB zaczęła być dodatnia, wskazując na „przegrzanie” gospodarki. 
Według Engdahla (1987, s. 6) od czasu, gdy jen wzrósł o ponad 40% w stosunku do 
dolara, japońskie przedsiębiorstwa zaczęły kompensować straty poprzez stosowanie 
inżynierii finansowej (zaitech).

1.1. Pęknięcie bańki spekulacyjnej – pierwsza stracona dekada  
(1990–1999)

W latach 1986–1988 średnioroczne wzrosty cen akcji wyniosły 32%, ziemi 
23%, podczas gdy CPI 1%. Dopiero gdy inflacja zaczęła wzrastać w latach 1987–
1989, BOJ rozpoczął cykl podwyżek stóp procentowych z 2,5 do 6% w sierpniu 
1990 roku. Indeks Nikkei 225 wzrósł ponad 80% w ciągu dwóch lat, osiągając pod 
koniec 1989 roku historyczne maksimum.

Od początku 1990 roku ceny akcji na tokijskiej giełdzie zaczęły gwałtownie 
spadać. Ceny ziemi osiągnęły maksimum rok później, po czym również zaczęły tra-
cić na wartości. Pęknięcie bańki cen aktywów szybko ostudziło gospodarkę Japonii. 
Jednocześnie wiele niewypłacalnych firm (nazywanych zombie) nadal otrzymywało 
finansowanie od banków, co pozwalało im nie wykazywać strat (Ahearne, Shinada, 
2005, s. 3). Podobna sytuacja występowała w sektorze finansowym, w którym funk-
cjonowały zombie banks generujące straty i utrzymujące się dzięki subsydiom oraz 
dostarczanej płynności przez BOJ (Caballero, Hoshi, Kashyap, 2008, s. 1943–1946).

1  W latach 1985–1988 jen uległ aprecjacji w stosunku do dolara o ok. 100%.
2  Obligacje skarbowe Japonii.
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Rysunek 1. Wartość indeksu Nikkei 225 oraz ceny ziemi (100 = 1990), Japonia 1980–1995
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federal Reserve Economic Data, www.stat.go.jp.

W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą oraz brakiem ożywienia 
BOJ obniżył stopy procentowe z 5,5% w październiku 1991 roku do 1,75% we wrze-
śniu 1993 roku. Finalnie, ze względu na kolejne minima inflacji oraz recesję w 1998 
roku, stopa procentowa została obniżona do 0% w marcu 1999 roku. Nie wpłynęło 
to na wzrost dynamiki kredytów, a tym samym konwencjonalna polityka pienięż-
na stała się nieefektywna ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia pułapki 
płynności (Krugman, 1999).

Pęknięcie bańki cenowej na rynku aktywów doprowadziło do silnego spadku 
cen ziemi oraz nieruchomości. Spowodowało to brak możliwości refinansowania 
zaciągniętych kredytów, pociągając za sobą konieczność ich spłaty z bieżących do-
chodów, doprowadzając do wystąpienia recesji bilansowej. W takiej sytuacji poli-
tyka niskich stóp procentowych może okazać się nieefektywna ze względu na brak 
chętnych do zaciągania nowych zobowiązań.

Uczestnicy życia gospodarczego rozpoczęli proces delewarowania, który po-
legał na wzroście stopy oszczędności oraz spłacie zobowiązań, poprawiając tym 
samym swój bilans (Koo, 2009). Skutkowało to zmniejszeniem popytu na nowe 
kredyty oraz spadkiem zagregowanego popytu, negatywnie wpływając na wzrost 
PKB.

Przy nieefektywnej polityce pieniężnej jednym ze sposobów, aby nie doprowa-
dzić do powstania spirali deflacyjnej podczas tego typu recesji, jest strategia rządu 
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polegająca na pożyczaniu oszczędności od sektora prywatnego, a następnie ich wy-
datkowanie (Koo, 2014, s. 16). Skłoniło to rząd Japonii do podjęcia serii programów 
stymulujących, zwłaszcza w obrębie infrastruktury (Yoshino, Mizoguchi, 2010), co 
wpłynęło na wzrost długu publicznego do PKB z 71% w 1992 roku do 144% na ko-
niec 2000 roku.

1.2. Druga stracona dekada (2000–2009) 

Do przyczyn niższego wzrostu gospodarczego w drugiej straconej dekadzie 
zalicza się m.in. starzejące społeczeństwo, model gospodarczy oparty na eksporcie, 
utrzymywanie firm zombie oraz ich powolna restrukturyzacja. Caballero, Hoshi 
i Kashyap (2008, s. 1950) szacują liczbę takich firm w przedziale 5–15% do 1993 
roku oraz ich wzrost od połowy lat dziewięćdziesiątych do około 25% wszystkich 
przedsiębiorstw.

Kolejną przyczyną powolnego wzrostu były błędy popełniane w polityce go-
spodarczej, w tym m.in. niewłaściwy nadzór oraz regulacje sektora bankowego, 
które przyczyniły się do powstania firm zombie. Ponadto banki przez długi czas 
pozostawały niedostateczne dokapitalizowane. Słabym ogniwem okazały się rów-
nież elementy sieci bezpieczeństwa finansowego. W przypadku polityki monetarnej 
najwięcej zastrzeżeń dotyczyło zbyt wolnej reakcji lub zastosowania niewystarcza-
jących działań.

Niski wzrost PKB oraz długi okres deflacji zbiegły się w czasie ze światowym 
kryzysem finansowym w latach 2007–2008. Pomimo ekspansji monetarnej i fiskal-
nej nie udało wydobyć się japońskiej gospodarki ze stagnacji, a efektem ubocznym 
tych działań było przekroczenie 200% długu publicznego do PKB w 2009 roku. 

2. Abenomics początkiem eksperymentów pobudzania wzrostu 
gospodarczego

Głównym problemem Japonii była przedłużająca się stagnacja gospodarcza, 
która z czasem doprowadziła do powstania negatywnego sprzężenia zwrotnego po-
między nią a długoterminowymi oczekiwaniami deflacyjnymi.
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Rysunek 2. Uproszczony schemat sprzężenia zwrotnego pomiędzy stagnacją i deflacją
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Guilford (2013).

Napływające mniej optymistyczne dane gospodarcze doprowadziły do prze-
konania, że deflacja może okazać się trwałym zjawiskiem. Do podstawowych przy-
czyn trwałego obniżenie się tempa wzrostu PKB zaliczane są: stałe obniżanie się 
tempa wzrostu wydajności, sztywności strukturalne zmniejszające przepływ za-
sobów z mniej wydajnych do bardziej wydajnych sektorów, długi okres delewaro-
wania, brak szybkiego dokapitalizowania banków oraz starzenie się społeczeństwa 
(Sławiński, 2014).

Chcąc wyciągnąć japońską gospodarkę ze stagnacji, premier Shinzo Abe 
na początku 2013 roku przedstawił plan Abenomics oparty na trzech fundamentach: 
ekspansywna polityka pieniężna i fiskalna oraz reformy strukturalne3.

3 W oryginale trzy strzały, co w japońskiej kulturze oznacza nawiązanie do siły płynącej z ko-
operacji.
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Rysunek 3. Sposób oddziaływania trzech strzał Abenomics na gospodarkę Japonii
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Guilford (2013).

2.1. Pierwsza strzała – ekspansywna polityka monetarna

W styczniu 2013 roku BOJ przyjął cel inflacyjny na poziomie 2%, zobowią-
zując się do jego osiągnięcia w perspektywie dwóch lat. W tym celu wprowadzony 
został program luzowania ilościowego oraz jakościowego zwiększający bazę mone-
tarną oraz zakupy papierów o dłuższym terminie zapadalności.

Wzmożone działania monetarne spowodowały wzrost inflacji do poziomu oko-
ło 2% na początku 2014 roku, po czym jej dynamika zaczęła zwalniać. Konsekwen-
cją tego zdarzenia było zwiększanie skali oraz zakresu skupu aktywów (Bobowski, 
2016, s. 92). Na początku 2016 roku BOJ zaskoczył rynki finansowe, wprowadzając 
ujemną stopę depozytową na poziomie –0,1%. 

We wrześniu tego roku zdecydowano się na wprowadzenie nowej agendy, prze-
chodząc z kontroli bazy monetarnej na kontrolę krzywej dochodowości (Shirai, 2018, 
s. 145–146). Wytyczne dotyczące operacji rynkowych opierają się na negatywnej, 
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krótkoterminowej stopie depozytowej oraz osiągnięciu długoterminowej stopy pro-
centowej na poziomie około 0%.

Działania BOJ doprowadziły do znaczącego obniżenia się krzywej dochodo-
wości oraz spadku rentowności obligacji skarbowych. Jednocześnie bank central-
ny stał się największym posiadaczem obligacji rządowych w wysokości 90% PKB 
Japonii (Turner, 2018). Według szacunków na koniec marca 2018 roku BOJ został 
jednym z największych dziesięciu akcjonariuszy w 40% notowanych spółkach w Ja-
ponii (1446 na 3735 podmiotów) (Tomita, 2018).

2.2. Druga strzała – elastyczna polityka fiskalna

Celem prowadzonej polityki fiskalnej w ramach Abenomics jest zapewnienie 
elastyczności oraz balansu pomiędzy konsolidacją a stymulacją fiskalną (Lecheva-
lier, Monfort, 2016, s. 9). Rząd Japonii zobowiązał się do redukcji deficytu budże-
towego oraz osiągnięcia nadwyżki w perspektywie 2020 roku pomimo wdrażania 
reform i programów socjalnych.

W tym celu został podwyższony podatek konsumpcyjny z 5 do 8% w kwiet-
niu 2014 roku, co było pierwszą podwyżką od siedemnastu lat. W październiku 
2018 roku premier Abe ogłosił (kilkukrotnie przesuwaną) kolejną podwyżkę VAT 
do 10%, która ma obowiązywać od października 2019 roku. Wiele symulacji poka-
zuje, że znaczące obniżenie relacji długu do PKB wymagałoby istotnego obniżenia 
wydatków budżetowych oraz podwyżki VAT do 20–25% przy braku negatywnego 
wpływu na wzrost gospodarczy (Ueda, 2016, s. 6), co jest mało realne.

2.3. Trzecia strzała – reformy strukturalne

Ostatni element stanowią reformy strukturalne, które mają za cel wzmocnie-
nie konkurencyjności kraju oraz wzrostu PKB. Zidentyfikowano dziesięć głównych 
obszarów strategii wzrostu: 1) zachęcenie firm do wzrostu płac; 2) podwyżkę po-
datków; 3) zmniejszenie deficytu oraz jego zrównoważenie do 2020 roku; 4) wzrost 
udziału kobiet oraz osób starszych na rynku pracy; 5) wzrost wydatków na opie-
kę zdrowotną; 6) zapewnienie wystarczającego finansowania w razie katastrof; 
7) zwiększenie stypendiów dla studentów oraz wzrost wydatków na B+R; 8) wzrost 
wydatków na naprawę infrastruktury; 9) większy dostęp do finansowania obszaru 
B+R dla MŚP; 10) pomoc w utrzymaniu konkurencyjności sektorowi rolniczemu 
(Yoshino, Taghizadeh-Hesary 2014, s. 12–13).
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3. Sześć lat Abenomics – realna poprawa czy fiasko działań?

OECD (2017), analizując sytuacje gospodarczą Japonii, dokonała pozytywnej 
oceny działań podejmowanych w ramach Abenomics, wskazując przy tym wiele 
wyzwań w obszarach m.in. niskiego wzrostu dochodów per capita, wysokiego dłu-
gu publicznego oraz wciąż niskiej inflacji.

Podobne wnioski przedstawił IMF (2017), wskazując na pozytywny wpływ 
przemian na poprawę warunków finansowania, wzrost zysków firm oraz poprawę 
na rynku pracy. Zdaniem IMF, postęp we wdrażaniu reform strukturalnych nastę-
puje w wielu sektorach, jednak nadal pozostają one w opóźnieniu do pozostałych 
działań.

Kluczowym czynnikiem, który wpływa na pozostającą wciąż poniżej celu in-
flację, jest nie tak znaczący, jak pierwotnie oczekiwano, wzrost płac. Do przyczyn 
tego stanu zalicza się m.in. wzrost podaży pracy ze względu na zwiększenie udziału 
kobiet i osób starszych wraz z napływem zagranicznych pracowników, nastawie-
nie części firm na wzrost produktywności poprzez inwestycje w technologie oraz 
strukturę japońskiego rynku pracy kładącą nacisk na stabilność zatrudnienia nad 
podwyżkami płac (Economist, 2017).

Podstawowe dane makroekonomiczne z okresu poprzedzającego Abenomics 
(1997–2012) oraz po jego wprowadzeniu (2012–2016) wskazują na poprawę. Średni 
nominalny wzrost PKB wzrósł z –0,5 do 2,1% (cel 3%), podczas gdy inflacja wzro-
sła z –1,1 do 0,9% przy celu 2% (Ito, Iwata, Mckenzie, Urata, 2018, s. 3). Efektem 
ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej jest m.in. deprecjacja jena, znaczący 
wzrost indeksu Nikkei 225 (co może rodzić obawy o powstawanie kolejnych baniek 
spekulacyjnych) oraz wzrost dynamiki akcji kredytowej.

Podsumowanie

Japonia doświadczyła powojennego cudu gospodarczego, który pozwolił jej 
wejść do grona krajów rozwiniętych. Ekspansywna polityka monetarna i fiskalna 
wraz z błędami popełnionymi w prowadzonej polityce gospodarczej doprowadziły 
do przegrzania gospodarki, co skończyło się załamaniem cen aktywów, dając po-
czątek „straconym dekadom”.
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Skoordynowane, stanowcze działania mające na celu wydobycie Japonii z im-
pasu gospodarczego zaczęły być realizowane w ramach Abenomics, dając impuls 
do wzrostu PKB, inflacji, cen na tokijskiej giełdzie oraz poprawy sytuacji na rynku 
pracy. Jednocześnie dane z końca 2018 roku wskazują na obniżenie się dynamiki 
CPI w okolicy 1%.

Dane makroekonomiczne wskazują na poprawę, jednak obecne działania w ra-
mach Abenomics nie są wystarczające, aby na trwałe zwiększyć tempo wzrostu 
PKB oraz inflacji. W dodatku wyzwanie stanowią liczne ograniczenia, m.in. wyso-
ki dług publiczny, powstawanie nierównowag w gospodarce, struktura gospodarki 
oraz starzejące się społeczeństwo. Powodują one nieuchronne zbliżanie się Japonii 
do granicy możliwości dalszego pobudzania wzrostu gospodarczego.
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THE CASE OF JAPAN: FROM AN ECONOMIC MIRACLE TO THE LIMITS 
OF EXPERIMENTING WITH ECONOMIC GROWTH STIMULATION

Abstract

Between 1950–1973 Japan was experiencing dynamic economic growth and until the 
end of the 1980s its development remained unwavering. The collapse of asset prices has 
triggered the economic problems that plague Japan to this day. In order to bring the econo-
my out of the stagnation, the Abenomics plan was implemented in 2013. The plan’s role is 
to undertake coordinated, unordinary action to stimulate economic growth. The aim of this 
article is to try and judge the results of the new economic policy – Abenomics. The methods 
used to achieve this goal were: literature review and analysis of macroeconomic and market 
data. This conducted research shows that the economic situation in Japan has improved, 
however the steps taken show no sign of being able to lift Japan out of economic impasse.
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Introduction

The contemporary environment of enterprises, its dynamics and conditions, 
forces enterprises to use new, more effective and often more sophisticated manage-
ment tools. Medical facilities for animals, as economic entities also feels the need 
for change. The discussion on business models is undertaker both by managers and 
researchers in the field of management sciences. The business model is often per-
ceived as a tool supporting the growth of an enterprise and increasing its economic 
efficiency.

1. Literature review – in search of business model definition

In the literature, the concept of business models appeared in the mid 90s, with 
the spread of the Internet and the development of new industries and technolo-
gies. Despite the growing interest in this field, this concept has not been clearly de-
fined. The presentation of the business model essence is not an easy task. The prob-
lem stems from a very different approach to the category examined by different 
researchers. The analysis of literature and definitions allows to accept the claim, 
that it is difficult to talk about the business model as a coherent and mature con-
cept, but it possible to indicate its specific elements and features (Drzewiecki, 2011, 
p. 336). It can be assumed that a business model is an excellent tool for describing 
and analyzing a company, which should explain the way the company creates and 
captures value and explain the mechanism of generating profits (Drzewiecki, 2013, 
p. 70). A business model is a tool that shows how the company creates, delivers and 
captures value. It can be added that the business model is a model of action for ac-
quiring, servicing customers and transforming these activities into profits.

The lack of an explicit definition of a business model means that the concept is 
sometimes identified with:

 – business architecture,
 – company development strategy,
 – strategic advantage,
 – business plan.
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In a certain context, a business model can be treated as a valuable asset and an 
element of the company’s intellectual capital. The practice of selling, licensing or 
franchising a proven business model is also popular on the market.

One of the first definitions of the business model that took root in the literature 
is Timmers’ view (1998, p. 4), according to which the business model is an architec-
ture for the product, service and information flows, including a description of the 
various business actors and their roles; and it is a description of the potential benefits 
for the various business actors; and a description of the sources of revenues. While, 
Magretta (2002, p. 87) emphasizes that a business model’s great strength as a plan-
ning tool is that it focuses attention on how all the elements of the system fit into 
a working whole. Another view presents Afuah (2004, pp. 9–10), who understands 
the business model as the activities, methods and time of their implementation in the 
enterprise, using resources in such a way as to create the highest value for the client 
and to provide the company to get value.

Another popular definition of the business model is Teece’s view (2010, p. 173), 
according to which a business model articulates the logic and provides data and oth-
er evidence that demonstrates how a business creates and delivers value to custom-
ers. It also outlines the architecture of revenues, costs, and profits associated with 
the business delivering that value. 

However, it should be emphasized that despite numerous definitions of a busi-
ness model in the literature, this term is often understood, due to the Osterwalder 
and Pigneur concept (2012, p. 18), according to which a business model describes 
the way to create value and provides and derives profits from this generated value. 
The authors present a business model in graphical form, creating a business model 
template called business model canvas, indicating its nine elements, which are part 
of the logic of the process of making profit by a company: Value proposition; Cus-
tomer relationships; Customer segments; Channels; Key activities; Key resources; 
Key partners; Cost structure and Revenue streams. 

In Polish literature the discussion on the concept of business models was also 
taken. Obłój defines the business model as a total concept of the company’s oper-
ations: as a combination of the company’s strategic concept and technology of its 
practical implementation, understood as building a value chain that allows for ef-
fective exploitation and renewal of resources and skills (Obłój, 2002, pp. 97–98). 
According to Falencikowski (2013, p. 37) s business model is relatively isolated 
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multi-component conceptual object describing business, by articulating the logic 
of creating value for the customer and capturing part of that value by the company. 
An interesting definition is presented by  Jabłoński (2008, p. 19) who point out that 
the business model is the mapping of factors in a given place, time and business 
space that guarantee meeting the current internal stakeholders’ needs, which gives 
the enterprise an opportunity to achieve competitive advantage and creates the fu-
ture platform for enterprise growth and development, ensuring business continuity.

On the other hand,  Jabłoński (2013, p. 40) defines the business model as a spe-
cific, authorial shape of the relationship between various resources and activities 
involved in the enterprise, in which the revenue is based on permanent pillars thanks 
to the proposal of appropriate value for clients.

Summing up the definitions of business model mentioned above, it can be con-
cluded that despite differences in understanding this concept, some common ele-
ments appear. The concepts of the business model are based on the creation of val-
ues, in particular values for customers and for an enterprise.

Can the concept of a business model be used in the activities of animal treat-
ment facilities? Can business models from typical companies be used directly in 
veterinary units? Does the specificity of animal healthcare institutions require the 
construction of new business models? The discussion on answers to the above ques-
tions was taken later in the article.

2. Materials and methods

The article is theoretical in nature and its aim is to present the essence of busi-
ness models in veterinary units. In this article the analytical and descriptive method 
were used. The research was based on the analysis of Polish and foreign literature. 
The characteristic of Polish veterinary market were also presented, for this purpose 
source data were used and analyzed. 
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3. Results – The characteristic of Polish veterinary market 
and its units

Healthcare units for animals are economic entities subjected to different legal 
rules than standard enterprises. Thus, at the outset, it can be assumed that business 
models formulated for enterprises will be inadequate for entities providing veteri-
nary services.

The functioning of the veterinary units in Poland is determined in detail by 
the provisions of, inter alia, the Act on Medical Facilities for Animals; Act on the 
profession of veterinary surgeon and chambers of veterinary medicine; regulations 
of the Minister competent for agriculture; Resolutions of the National and District 
Chamber of Physicians and Veterinary and others.

The definition of an animal treatment facility is specified in the Act on Medical 
Facilities for Animals established on 18 December 2003 (Ustawa, 2003):

Art. 1.1. An animal health facility is an animal health and welfare establishment set up 
to provide veterinary medicine services, hereinafter referred to veterinary services, 
(…) equipped with assets, and in particular, premises, apparatus and equipment suited 
to the scope of services provided.

It should be emphasized that veterinary services can be provided only by a vet-
erinary doctor who has the right to practice the profession (Ustawa, 2003, Art. 2.2). 
The Act on Medical Facilities for Animals (Ustawa, 2003) in Art. 4.1. also defines 
the types of veterinary units, which in general are determined by the size of enti-
ties and the type of services provided. Also other individual regulations specify the 
requirements to be met when running a small veterinary unit, or large clinics, etc. 
requirements for premises, equipment, apparatus and veterinary equipment.

According to data from the registration of medical facilities for animals which 
are carried out by the Medical Veterinary Chambers, there are about 7.5 thousand 
of veterinary units in Poland. Figure 1 presents the number of entities in different 
voivodships. The largest number of veterinary units (approx. 1300) are carried out 
in the Mazowieckie Voivodship. Less than 800 animal healthcare institutions are 
registered in the Wielkopolskie Voivodship, and in the Śląskie Voivodeship, despite 
its small area, about 580 entities operate. The smallest amount of veterinary units 
operate in the Lubuskie (160), Świętokrzyskie (219) and Opolskie (229) Voivodships.
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When analyzing the veterinary market, it is also necessary to characterize the 
clients’ side. The main difference of the activity of veterinary units in relation to 
typical enterprises is the client’s specificity. In this case, the services provided have 
at least two recipients. In the first place it is a patient-animal, on the other hand, it 
is a payer for the service – owner/carer of an animal. On the Polish market, it is es-
timated that there are approximately 8 million dogs and 6 million cats (TNS, 2014, 
p. 3). In terms of the number of dogs, Poland is in third place in Europe, after Great 
Britain and Germany. At the same time, according to the TNS Report, 91% (2014, 
p. 4) of respondents believe that caring for an animal is a big responsibility. About 
94% of animal carers declare that in the event of health problems they will visit 
a veterinary unit with animals, and 24% of carers treat preventive visits as an ele-
ment of care for the health and well-being of their pupil (Frątczak-Rudnicka, 2015, 
p. 10).

Figure 1. Veterinary services market in numbers

Source: own study based on records kept by the Chamber of Physicians and Veterinary  
on 31. December 2017.
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The veterinary services market has recently undergone dynamic changes, the 
increase in interest of veterinary services is of particular importance. In addition, 
there is an increase in the expectations of animal keepers regarding the scope of the 
offer and the quality of services provided. Today, veterinarians in order to increase 
their competitive potential must, on the one hand, expand the scope of provided ser-
vices, on the other they require specialization in specific diseases. The range of vet-
erinary services currently does not focus solely on treatment, but also on prevention, 
comprehensive medical examination using modern equipment, as well as providing, 
among others, dietetic, rehabilitation or animal psychology services. A modern vet-
erinary unit is also a shop with animal products.

An important role on the veterinary market is also played by producers of pet 
food, accessories or veterinary medicines. The value of the pharmaceutical market 
for small animals in Poland is estimated at over 190 million PLN, while the val-
ue of accompanying services at about 480 million PLN (Frątczak-Rudnicka, 2015, 
p. 10). In addition, expenses on pet food increase, about 20% of owners feed their 
animals only with ready-made meals, there is the possibility of further growth, 
for example in the UK it is 65%, in Denmark 95%. The market is growing faster 
than the number of animals, what means that expenses for an average pet grow. 
In 2015, the market for dog and cat food alone exceeded 2 billion PLN. It is estimat-
ed that in the next few years this market will grow at a rate of around 15% annually 
(Frątczak-Rudnicka, 2015, p. 11).

The shape and dynamics of the modern veterinary market induces activities in 
the field of management of veterinary units in order to optimally use the opportu-
nities appearing in the environment, giving the opportunity to generate economic 
values. The above is a premise for analyzing business models for animal healthcare 
institutions, which in turn will allow the development of business models for veter-
inary entities taking into account the specificity of their activities.

4. Discussion – are business models in veterinary units necessary?

The above-mentioned specificity of the contemporary veterinary services mar-
ket, and the dynamics of expectations from animal carers, availability of new treat-
ment methods and innovative diagnostic equipment, make to consider the necessity 
of analyzing business models in animal healthcare entities.
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The use of the business model in veterinary units has not been widely analyzed 
yet. To remain competitive in an ever-changing business environment, veterinary 
service providers must be able to learn about business models and be able to con-
stantly adapt them, not only in a changing business environment, but also to adapt 
to the ever-changing needs of veterinary service customers.

The literature presents business models that can be used by typical enterprises, 
but their shape and the possibility of using them in veterinary units are inadequate 
due to the specificity of the sector and norms defining the functioning of animal 
healthcare entities. This is mainly due to legal regulations determining activities in 
this area. In addition, one of the barriers to acquiring customers is according do the 
law the inability to conduct advertising activities, which largely limits the market-
ing activities that can be used. Another barrier limiting the possibility of veterinary 
units’ growth and development, for example by creating new offices, is a provision 
indicating that a veterinary doctor may manage only one veterinary unit. In addition 
veterinary facilities are subject to many other regulations that do not apply to a typi-
cal enterprise, eg. veterinary unit is obliged to care for environmental protection and 
to record and store waste in accordance with the relevant regulations.

Although on the one hand veterinary activity can be compared to the models 
of operation of  “human medicine” health care institutions, it is not possible to use 
their business models, because veterinary units operate on different principles of fi-
nancing services and relate to a different category of clients. Funding in this case is 
based solely on private financing. There are signs of attempts to introduce animal 
health insurance on the market, but the offer in this area is still limited.

Despite the barriers mentioned above, there is a need to develop business mod-
els for veterinary services, the premise in this respect is also the lack of adequate 
knowledge of veterinary doctors in the field of management. This fact is confirmed 
mainly by the lack (or very narrow scope) in the veterinary study programs of edu-
cation in the field of entrepreneurial skills and running business in the form of vet-
erinary practice. Emerging new opportunities on the veterinary market, resulting 
from the growing tendency of the society to use animal care, as well as the growing 
awareness of animal owners, make more willing to use the services of veterinary 
doctors. Customers have more and more needs related first of all to the need of treat-
ment sick animals, as well as with the increasingly common prevention and possible 
rehabilitation. All this puts new challenges ahead of veterinary unit’s u owners.
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Taking the above into account, today veterinary units are facing the necessity 
of introducing changes in managing entities, ensuring the possibility of achieving 
economic benefits and competitive advantage. This can be helped by the develop-
ment and implementation of appropriate business models that take into account the 
specificity of the business and the market, which in turn will allow veterinary entities 
to increase the efficiency and increase the internal value and value for customers.

The veterinary business model should first determine the value for the client 
by expanding the portfolio of services provided. To optimize the offer, it is also 
necessary to cooperate with key partners, including suppliers of medical equipment, 
medical supplies or nutrition and animal care products. In addition, two important 
elements should be distinguished in the business model of veterinary units.

First, human resources, their activities and the created value in the system 
of service. Veterinary service and its supply process depends not only on people’s 
(the physicians, who run veterinary practice and the employed in veterinary compa-
nies) professional competencies a lot, but on their entrepreneurship, helpfulness, at-
tentiveness to a customer and animal, and an ability to communicate. The following 
personal veterinary service suppliers’ characteristics/qualities are the key element 
of successful entrepreneurial activities (Asmenskaite, Astromskiene, 2015, p. 207).

The second element is the need to create the right contacts and relationships 
with the environment, both with clients and other veterinary doctors. The main el-
ement of business models is the concentration on the client. The creation of tight 
business relations among specialized veterinary service suppliers and the creation 
of veterinary tool distributors in veterinary activities, secure successful activities for 
all veterinary surgeons, running veterinary practice. In addition, a proper commu-
nication with the animal keeper in order to identify the need of the help necessary 
for an animal; supply processes of the very veterinary service and supplementary 
services under the aid of which there is formed the feeling of reliability, closeness, 
and emotional strength. Positive feelings of animal and its carer after using the ser-
vice, will increase the loyalty of consumers who will become regular clients, using 
various elements of the veterinary offer (not only treatment, but also prevention or 
purchase of veterinary products). It is worth added that satisfied animal carers are 
the best source of advertising, their opinion may encourage other animal owners to 
use service.
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Conclusions

The literature does not indicate a unanimous definition of the business model. 
There is also lack of the analysis of the shape of veterinary business models. There-
fore, there is a need for a deeper examination and systematization of terms related to 
the business model and the possibility of its use in veterinary practices. An analysis 
of the veterinary services market indicates high dynamics and increased interest 
in comprehensive veterinary services. New conditions dictated by the environment 
require changes in the functioning of animal healthcare facilities. For this purpose, it 
is possible to use an appropriate business model. Unfortunately, the specificity of the 
activities of entities providing veterinary services differs from typical enterprises 
and typical business models do not correspond to the specificity of veterinary ac-
tivity. In connection with the above, there is a need to build adequate business mod-
els that can be implemented in veterinary units, taking into account the specificity 
of operations and allowing the generation their value and value for their clients.

This article is based on the theoretical considerations regarding business model 
and the possibilities of its use in veterinary units. The importance of the subject 
and the complexity of the concepts in question prompts to undertake more detailed 
research on the topic, above all empirical ones, the results of which the author will 
present in subsequent scientific studies.
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WYKORZYSTANIE MODELU BIZNESOWEGO  
W ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT

Streszczenie

W artykule podjęto teoretyczne rozważania dotyczące istoty modeli biznesowych 
przedsiębiorstw oraz dyskusję na temat wykorzystania modeli biznesowych w zakładach 
leczniczych dla zwierząt. Dokonując analizy tematy, zwrócono uwagę, że nie został dotych-
czas opracowany model biznesowy, który byłby adekwatny do specyfiki funkcjonowania 
zakładów leczniczych dla zwierząt, ze względu na swoją specyfikę w znacznym stopniu 
różniących się od tradycyjnych przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest podjęcie dyskusji na temat wykorzystania modeli biznesowych 
w działalności zakładów leczniczych dla zwierząt, a tym samym próba odpowiedzi na py-
tania: Czy model biznesowy jest narzędziem możliwym do wykorzystania w zakładach 
leczniczych dla zwierząt? Czy modele biznesowe wykorzystywane w innych podmiotach 



52  Nauki o zarządzaniu i jakości

mogą być wykorzystanie bezpośrednio w placówka weterynaryjnych? Czy specyfika ZLZ 
wymaga budowy nowych modeli biznesowych? W artykule zaprezentowano przegląd de-
finicji modeli biznesowych oraz analizę rynku usług weterynaryjnych w Polsce. Do zreali-
zowania celu wykorzystano metody badawcze takie jak analiza literatury, metoda opisowa 
czy analiza porównawcza.

Słowa kluczowe: model biznesowy, zarządzanie w zakładach leczniczych dla zwierząt, 
działalność weterynaryjna, rynek usług weterynaryjnych, model biznesowy przy-
chodni weterynaryjne

Kody JEL: M10, M19, M20, M38

Cytowanie

Beyer, K. (2019). The use of business models in veterinary units. Studia i Prace WNEiZ US, 
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Wprowadzenie

We współczesnych warunkach życia czas stał się dobrem szczególnie cen-
nym, a jednym z istotnych problemów związanych z zarządzaniem budżetem czasu 
jest interesujące wykorzystanie czasu wolnego. Jego zasoby i sposoby spędzania 
uzależnione są od wzajemnie powiązanych ze sobą uwarunkowań wynikających 
z cech osobowościowych i demograficznych jednostki, jej aktywności zawodowej 
czy poziomu dochodów. Jak pokazują badania budżetów czasu realizowane przez 
GUS (2014a), jednym z czynników różnicujących ilość czasu wolnego i sposób jego 
zagospodarowania jest wiek. Przedmiotem zainteresowania autorki publikacji jest 
czas wolny Polaków w wieku 60 plus. Osoby w tej grupie wiekowej w większości 
dysponują większymi niż przeciętne zasobami czasu wolnego ze względu na etap 
życia, jak również z uwagi na to, że wiele z nich zakończyło już aktywność za-
wodową. Za podjęciem takiej problematyki przemawia z jednej strony rola czasu 
wolnego w życiu człowieka, z drugiej – starzenie się społeczeństwa, przy jednocze-
śnie wydłużającym się czasie życia oraz coraz szerszych możliwościach spędzania 
czasu wolnego. Osoby w wieku 60 plus dysponują obecnie większymi zasobami 
finansowymi i są w lepszym stanie zdrowia niż poprzednie pokolenia, co znajduje 
odzwierciedlenie w realizowanych przez nie stylach życia, których elementem jest 
sposób wykorzystania czasu wolnego.

Istotne jest także, że biorąc pod uwagę wydłużanie się przeciętnego czasu ży-
cia i obniżenie poziomu dzietności, udział osób w wieku 60 plus w społeczeństwie 
będzie wzrastał. W 2014 roku osoby w wieku 60 plus stanowiły ponad 22% ludności 
Polski (tj. 8,5 mln). Według założeń GUS (2014b) w okresie do 2050 roku zwiększy 
się liczba osób mających 60 i więcej lat. Wzrost liczby osób w tej grupie będzie 
postępował dynamicznie i w założeniu wyniesie blisko 19%, co daje 13,7 mln osób, 
tj. 40,4% ogółu Polaków (GUS, 2016).

W świetle przedstawionych rozważań celem artykułu jest charakterystyka za-
sobów i sposobów wykorzystania czasu wolnego Polaków w wieku 60 plus. Jej pod-
stawę stanowiły przeprowadzone badania wtórne, w tym studia literaturowe oraz 
analiza wyników publikacji statystycznych i raportów z badań.
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1. Istota i znaczenie czasu wolnego

Czas wolny jest elementem budżetu czasu człowieka wyróżnionym z uwagi 
na przypisane mu zajęcia, cechy oraz funkcje (Kolny, 2016, s. 228). Pojęcie czasu 
wolnego wykształciło się w trakcie rozwoju cywilizacyjnego i było opisywane jako 
przeciwieństwo czasu pracy (Dyoniziak, 1997, s. 239). Ściślej ujmując, czas wol-
ny jest czasem, który pozostaje po uwolnieniu się jednostki od czynności koniecz-
nych, jego cechą jest swoboda wyboru aktywności, które nie przynoszą jednostce 
dóbr materialnych, lecz przyjemności i odzwierciedlają jej potrzeby (Bombol, 2005, 
s. 13–16). Jak pisał Dumazedier w Sociologie empirique du loisir. Critique et con-
tre – critique de la civilisation du loisir (1974), czas wolny to ten element budżetu 
czasu człowieka, w którym nie odbywa się ani praca zarobkowa, ani systematyczne 
kształcenie, nie jest to również czas zajęty przez wypełnianie podstawowych po-
trzeb fizjologicznych lub prac domowych. Jest to natomiast czas wykorzystywany 
na odpoczynek, życie rodzinne i towarzyskie oraz aktywność przynoszącą chwilo-
we korzyści (za: Bombol, 2008, s. 11–14). Podejmowane w tym czasie zajęcia służą 
samodoskonaleniu człowieka oraz realizacji potrzeb psychicznych wyższego rzędu 
(Bombol, 2008, s. 19–21). Istotą podejmowanych wtedy aktywności jest swobodny 
wybór form rozrywki i wypoczynku, które odpowiadają danej osobie i mają na celu 
poprawę sił fizycznych i psychicznych, profilaktykę zdrowotną oraz poprawę kon-
dycji czy rozwój (Kwilecki, 2011, s. 12).

Istotę czasu wolnego można także wyjaśnić za pomocą przypisanych mu funk-
cje. Wśród nich należy wyróżnić:

a) funkcję wypoczynkową – czas wolny obejmuje zajęcia dające wypoczynek 
zarówno dla ciała, jak i umysłu;

b) funkcję kulturalną – polegającą na kreowaniu wartości kulturowych po-
przez podejmowanie aktywności właściwych czasowi wolnemu;

c) funkcję integracyjną – związana z zaspokajaniem w czasie wolnym potrzeb 
uznania, osiągnięć oraz przynależności, jak również czas wolny pozwala 
na spajanie rodziny lub grupy towarzyskiej;

d) funkcję wychowawczą – wynikająca z przyswajania sobie oraz pokazywa-
nia innym osobom pewnych zasad i norm współżycia społecznego poprzez 
wspólne spędzanie czasu wolnego;
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e) funkcję oświatową – polegającą na zdobywaniu nowej wiedzy i dokształca-
nie się poprzez doświadczenia realizowane w czasie wolnym;

f) funkcję kompensacyjną – polegającą na sprawdzeniu przez jednostkę 
w czasie wolnym swoich możliwości w innych sferach życia niż jedynie 
praca zawodowa, co wpływa na dowartościowanie jednostki (Brożek, Kwi-
lecka, 2007, s. 63).

Czas wolny odgrywa ważną rolę w życiu i rozwoju człowieka. Jego zasoby 
i sposób wykorzystania stanowią istotne czynniki wpływające na jakość życia 
(Zandecki, 1999), w tym życie zawodowe, zdrowie i codzienne samopoczucie (Da-
szykowska, 2005; Kwilecki, 2011, s. 9). Nie można pominąć jego znaczenia spo-
łecznego i prozdrowotnego. Mądrze wypełniony czas wolny ma korzystny wpływ 
na rozwój osobowości ludzi i podwyższanie poziomu kultury społeczności (Krupa, 
Biliński, 2006, s. 429–430), a realizowana w nim aktywność ruchowa wpływa za-
równo na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, a także zbieranie życiowych doświad-
czeń (Sygit, 1997, s. 163).

2. Czas wolny Polaków wieku 60 plus w świetle badań wtórnych

Struktura budżetu czasu osób 60 plus różni się od struktury budżetu czasu 
pozostałych grup wiekowych. Jedną z jej cech jest relatywnie większa ilość czasu 
wolnego, który stanowi – zależnie od wieku i aktywności zawodowej jednostki – 
od 23,1 do 25,5% doby, tj. od około 5 godzin i 33 minut do 6 godzin i 7 minut. 
W porównaniu do tej grupy czas wolny osób w wieku 18–59 lat stanowi od 15,7 do 
19,7% doby, przy tym najmniejszy udział ma w grupie aktywnych zawodowo osób 
w wieku 35–44 lata. Wynika to przede wszystkim z fazy cyklu życia gospodarstwa 
domowego i związanego z tym posiadania i wychowywania dzieci, obowiązków 
domowych i aktywności zawodowej (GUS, 2014a). 

Ilość czasu wolnego według grup wiekowych w minutach na dobę, w tym za-
soby czasu wolnego osób w wieku 60 plus, przedstawiono na rysunku 1.

Tak duże zasoby czasu wolnego osób w wieku 60 lat i więcej dają więcej moż-
liwości wyboru aktywności, zwłaszcza że stereotyp seniora jako konsumenta scho-
rowanego i bez chęci do życia ewoluuje. Seniorzy stają się konsumentami bardziej 
świadomymi zmian technologicznych, o względnie lepszym stanie zdrowia i coraz 
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częściej chcącymi robić to, czego nie mogli realizować wcześniej z uwagi na pracę 
i obowiązki rodzinne (Bondos, 2013, s. 31–33).

Rysunek 1. Ilość czasu wolnego według grup wiekowych w minutach na dobę
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014a), s. 3.

Głównymi barierami wyboru aktywności czasu wolnego w analizowanej gru-
pie wiekowej są stan zdrowia oraz fundusz swobodnej decyzji. Dlatego według ba-
dań CBOS (2010) Polacy w tym wieku poświęcają najwięcej czasu wolnego na od-
poczynek bierny, oglądanie telewizji oraz spotkania towarzyskie. Są też w dużej 
mierze (82%) usatysfakcjonowani taką ilością czasu, jaką poświęcają działaniom 
pasywnym. Niestety, po ukończeniu 65 roku życia prawie nie uczestniczą w zdo-
bywaniu nowych umiejętności oraz podnoszeniu własnych kwalifikacji (zaledwie 
0,3%).

Świtała (2012) podkreśla, że współczesny senior przeznacza czas wolny przede 
wszystkim na ulubione programy telewizyjne, spotkania z rodziną i przyjaciółmi 
i rzadziej na adekwatną do wieku aktywność fizyczną i intelektualną, jak czytanie 
książek, czasopism bądź wycieczki. Podobnie z badań budżetu czasu realizowa-
nych przez GUS wynika, że seniorzy najwięcej czasu wolnego (rys. 2) poświęcają 
na korzystanie ze środków masowego przekazu (jest to 14–16% doby, tj. od ok. 
3 godzin i 22 minut do 3 godzin i 50 minut). Dużo mniej czasu przeznaczają z kolei 
na życie towarzyskie i rozrywki (6%), zamiłowania osobiste (2%) oraz uczestnictwo 
w sporcie i rekreacji (2%). Relatywnie więcej czasu wolnego niż inne grupy wie-
kowe poświęcają natomiast na dobrowolną pracę w organizacjach, pomoc innym 
oraz praktyki religijne – zależnie od wieku od 2,6 do 2,8% doby (podczas kiedy 
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np. osobom w wieku 25–34 lata aktywność taka zajmuje 0,7% dobowego budżetu 
czasu) (GUS, 2014a).

Rysunek 2. Struktura czasu wolnego Polaków w zależności od wieku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014a), s. 4.

Jednym ze sposobów spędzania czasu wolnego jest uczestnictwo w turysty-
ce. Pośród najczęściej wybieranych kierunków długookresowych wyjazdów wśród 
osób starszych według badań GUS znalazły się miasta (38%) oraz tereny wiejskie 
(29%). Rzadziej wskazywane były obszary wybrzeża (20%) i góry (13%) (GUS, 
2014c). Osoby starsze podczas wyjazdów najczęściej odwiedzają znajomych i krew-
nych, ale również z podobną częstotliwością wyjeżdżają w celach prozdrowotnych, 
co jest związane z ich wiekiem oraz pogarszającym się stanem zdrowia (Górna, 
2015, s. 157). Część osób, która nastawiona była na poprawę zdrowia podczas wy-
jazdu, interesowała się m.in. zabiegami rehabilitacyjnymi, kąpielami leczniczymi, 
masażami czy terapiami odchudzającymi. Popularna ostatnio stała się również tury-
styka kulinarna, czyli poznawanie kultur poprzez konsumpcję (Górna, 2015, s. 160). 
Na większą intensywność wyjazdów osób w grupie 60 plus wpływa z pewnością 
wprowadzony w Polsce program Europe Senior Tourism pod patronatem Unii Eu-
ropejskiej, który aktywizuje osoby starsze do wyjazdów zagranicznych. Obecnie 
niewiele polskich biur podróży specjalizuje się w obsłudze turystycznej seniorów, 
ponieważ nie doceniają ich jeszcze jako potencjalnych odbiorców. Zupełnie prze-
ciwna sytuacja ma miejsce za granicą, gdzie przygotowane są specjalne katalogi 
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wjazdowe dla tej grupy wiekowej – dostosowane do ich potrzeb, wymagań oraz 
zawierające zniżki przysługujące im z racji wieku (Górna, 2015, s. 162).

Badania Eurostatu (2015) pokazują stopień, w jakim ludzie są usatysfakcjo-
nowani ze sposobu spędzania czasu wolnego ze względu na wiek, płeć, przychód, 
status zawodowy czy poziom wykształcenia. Stwierdzono, że korzystanie z czasu 
wolnego i zajęć rekreacyjnych wiąże się z zadowoleniem z życia. Odsetek czasu 
przeznaczony na zajęcia rekreacyjne był najwyższy na Malcie i wynosił 5,2%. Śred-
nia dla UE wynosiła 3,3%, a Polska znalazła się tuż poniżej średniej z wynikiem 
3,2%. Według badań GUS z 2013 roku wśród osób 15 lat i więcej aż 56,9% męż-
czyzn i 51,3% kobiet było zadowolonych z ilości czasu wolnego. Podobna sytuacja 
miała miejsce w przypadku zadowolenia ze sposobu spędzania czasu wolnego, gdy 
zarówno kobiety i mężczyźni w podobnie wysokim stopniu potwierdzili swoje za-
dowolenie (kobiety 57,4%, mężczyźni 57,7%) (GUS, 2015). Dla porównania – we-
dług badań z 2015 roku 19% osób uznawało, że ilość czasu wolnego jest dla nich 
niewystarczająca. Natomiast dla osób w grupie 65 plus większość uznała, że ma za 
dużo czasu wolnego, w przedziale wiekowym 65–74 było to 13%, w grupie 75 plus 
27% (GUS, 2017a).

Według badań Eurostatu z 2013 roku (Eurostat, 2013) seniorzy w Polsce na tle 
innych obywateli Unii Europejskiej w wieku 65 plus są dopiero na 25 miejscu pod 
względem ilości osób korzystających z Internetu z wynikiem 21% (rys. 3). Kluczo-
we miejsca w rankingu zajmują Dania (84%), Luksemburg (83%) oraz Holandia 
(79%). Ostatnią pozycję zajmuje Bułgaria z najmniejszą liczbą seniorów korzystają-
cych z wirtualnego świata (11%).

Rysunek 3. Odsetek seniorów korzystających z Internetu w wybranych krajach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie FSOG (2016), s. 82.
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Drugim aspektem diametralnie odróżniającym Polskę od większości krajów 
UE jest uczestnictwo seniorów w sporcie i aktywności fizycznej. Według badań 
Niemieckiego Federalnego Biura Statystycznego w UE aktywnych w sporcie było 
aż 30% mężczyzn w wieku 55 lat i więcej oraz 29% kobiet z tej samej grupy wieko-
wej (FSG, 2016). Według badań GUS w Polsce jednie 25% osób z grupy wiekowej 
60 plus uczestniczy w zajęciach sportowych (GUS, 2017b).

Podsumowanie

Zasoby i sposoby wykorzystania czasu wolnego mają istotne znaczenie z punk-
tu widzenia możliwości realizowania funkcji zdrowotnych i rozwojowych, a tym 
samym zrównoważonego rozwoju człowieka. Czas wolny można wypełnić odpo-
czynkiem, jak również samokształceniem dla własnej przyjemności i rozwoju. Kul-
tura odpoczywania może być traktowana jako sposób utrzymania dobrego samo-
poczucia, zdrowia i stanu emocjonalnego, co jest szczególnie istotne w przypadku 
seniorów, zwłaszcza jeśli nie są już aktywni zawodowo i prowadząc jednoosobowe 
gospodarstwa domowe, często borykają się z problemem samotności czy braku mo-
tywacji do aktywności fizycznej, pracy i zaangażowania bądź życia towarzyskiego, 
szczególnie kiedy wybór aktywności czasu wolnego jest ograniczony z uwagi na po-
ziom osiąganych dochodów.

Styl życia, którego elementem jest sposób spędzania czasu wolnego w odnie-
sieniu do w Polaków w wieku 60 plus, znacząco różni się od stylu życia ich ró-
wieśników w krajach UE, szczególnie krajów zachodnich i nordyckich. Wpływa 
na to zbyt mała świadomość prozdrowotnego znaczenia sportu, wzorce kulturowe 
i zaszłości historyczne oraz system zdrowotno-socjalny w Polsce, który nie zawsze 
zapewnia seniorom możliwość szybkiego dostępu do właściwej opieki specjalisty-
cznej. Osoby 60 plus mają często ograniczenia ruchowe, lecz niestety, odnotowuje 
się brak wystarczającego dostępu do niezbędnych ośrodków fizjoterapetycznych, 
przez co dominujący jest bierny i domocentryczny sposób spędzania czasu wolnego. 
Wpływa to niekorzystnie na relacje międzyludzkie, poczucie osamotnienia, bycia 
niepotrzebnym. Z kolei brak aktywności fizycznej, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu 
niezdrowy tryb życia, przekłada się na frustracje, zmęczenie, pogorszenie stanu 
zdrowia (Gorgol, 2016, s. 225–231). Sytuacja taka wymaga objęcia seniorów więk-
szą opieką ze strony państwa, szczególnie w odniesieniu do osób o bardzo niskich 
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dochodach, jak również wymaga przebudowy świadomości i wrażliwości pozos-
tałej części społeczeństwa tak, aby zapewnić pokoleniu 60 plus większy komfort 
życia, głównie z uwagi na wspomniane trendy demograficzne oraz znaczenie czasu 
wolnego dla zdrowia i rozwoju społeczeństwa. 

Zaprezentowane wyniki badań wtórnych będą stanowiły podstawę rozszerznia 
przez autorkę badań w tym zakresie o badania pierwotne.
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 RESOURCES AND WAYS OF MANAGING LEISURE TIME  
BY PEOPLE OF AGE 60 PLUS

Abstract

 The article has a research character. Its main goal is to characterize the resources and 
ways of using free time for Poles in the age of 60 plus. The basis for deliberations is second-
ary research, including literature studies, analysis of statistical publications and research 
reports. As results from the research – age is one of the important factors differentiating 
both the resources and ways to use free time. Poles in the age of 60 plus have relatively more 
free time, especially if they have already completed their professional activities. The prob-
lem is the use of free time allowing not only the current regeneration of physical and mental 
strength but for the development, maintenance and improvement of health or physical and 
social activities, which will positively affect the quality of life of people in this age group.

Keywords: time budget, leisure time, consumer
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działalność może mieć bardzo mało wspólnego z procesem innowacji. Nie podlega 
dyskusji, że współcześnie innowacje odrywają kluczową rolę w rozwoju organizacji 
i w osiągnięciu przez nie upragnionej przewagi konkurencyjnej.

Innowacje są coraz częściej postrzegane jako środki przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego, a co za tym idzie – przekłada się je na zwiększenie dobrobytu na-
rodów. W rezultacie innowacje stają się kluczem do przyszłej pomyślności. Z kolei 
z ekonomicznego punktu widzenia odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu przed-
siębiorstw.

Badanie Globalny Barometr Innowacji GE dotyczące także Polski (Jankowska, 
2013) wskazało, że w Polsce innowacyjność stanowiła najważniejszy cel przedsię-
biorstwa – 96% badanych była zdania (wynik o 5 pkt wyższy niż średnia globalna), 
że innowacyjność ma dla nich strategiczne znaczenie (52% – bardzo wysokie zna-
czenie strategiczne, 44% – dość wysokie znaczenie strategiczne)1. Na podstawie 
tego samego badania zdiagnozowano, jakie czynniki warunkują skuteczne wdraża-
nie innowacji. Polscy przedsiębiorcy za najważniejsze uznali rozwój nowych tech-
nologii (86%), zrozumienie klientów i przewidywanie rozwoju rynku (84%), zarzą-
dzanie i podejmowanie ryzyka (82%).

Województwo zachodniopomorskie jest regionem charakterystycznym na ma-
pie Polski. Mimo że sąsiaduje z takim liderem innowacyjności, jak Niemcy, ma do-
skonały dostęp do morza i jest obszarem w Polsce o najlepiej rozwiniętym sektorze 
MŚP w ujęciu ilościowym, to – niestety – jest słabe pod względem innowacyjności 
i efektywności. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki województwa 
zachodniopomorskiego na tle Polski pod kątem innowacyjności MŚP.

1. Teoretyczne ujęcie tematyki innowacji

Tematyka innowacji staje się coraz popularniejsza, nie dziwi zatem fakt, że 
powstaje także wiele definicji precyzujących to zjawisko. Definicje innowacji wy-
nikają często z obranej przez dane przedsiębiorstwo strategii, stąd różnorodność 

1 Badania zrealizowano na zlecenie GE przez firmę Strategy One w okresie od 22 październi-
ka do 5 grudnia 2012 r. Polegały one na przeprowadzeniu telefonicznych wywiadów, którymi objęto 
3100 dyrektorów wyższego szczebla z 25 krajów. Wszyscy respondenci byli bezpośrednio zaangażo-
wani w procesy innowacyjne w swoich przedsiębiorstwach. Zajmowali stanowisko wiceprezesa lub 
wyższe, a 28% stanowili dyrektorzy najwyższego szczebla.
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w obrębie zdefiniowania innowacji. Wspólny dla większości z nich jest element no-
wości.

Tabela 1. Przegląd definicji innowacji

Autor Definicja 
GUS Wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), 

lub procesu, nowej metody organizacyjnej bądź nowej metody marketingowej 
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy albo stosunkach 
z otoczeniem

P. Drucker Innowacja to specyficzne narzędzie przedsiębiorców. Środek, dzięki któremu 
wykorzystują zmiany jako szanse dla różnych interesów lub usług

A. Harman Wprowadzenie do gospodarki istotnie ulepszonych, nowych produktów 
lub procesów produkcji

T. Edison Innowacja to więcej niż nowy, dobry pomysł. To proces wykorzystania go 
w praktyce

Ph. Kotler Innowacja to jakiekolwiek dobro, usługa, pomysł, które jest postrzegane 
przez kogoś jako nowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie Baruk (2002), s. 55; Drucker (1992), s. 36;  
Grudzewski, Hejduk (2000), s. 138–140; MNiSW (2008), s. 48; Schumpeter (1960), s. 104.

Innowacje to nowy produkt bądź usługa powstała w wyniku procesu innowa-
cyjnego, realizowanego przez uprzednio wybrane do tego celu osoby.

Przedsiębiorstwo, które jest w stanie tworzyć innowacje, pozyskiwać je oraz 
absorbować, jak również zdobywać informacje o rozwiązaniach innowacyjnych, 
nazywane jest przedsiębiorstwem innowacyjnym (Tylżanowski, 2012, s. 95–96), 
przy czym należy zaznaczyć, jakimi cechami powinno charakteryzować się przed-
siębiorstwo innowacyjne. Cechy te to:

 – prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 – przeznaczanie relatywnie wysokich nakładów finansowych na B+R,
 – systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań naukowo-technologicznych,
 – znaczący udział nowości w wartości produkcji w cenach sprzedaży,
 – ciągłe wprowadzanie nowości na runek (Tylżanowski, 2012, s. 95–96).

W obecnej rzeczywistości rynkowej innowacyjność jest decydującym czynni-
kiem wzrostu atrakcyjności towarów i usług, dlatego innowacje powinny być wpro-
wadzane zarówno w przedsiębiorstwach z długim stażem na rynku, jak i w przed-
siębiorstwach dopiero na niego wchodzących.
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Wpływ na innowacyjność polskich przedsiębiorstw mają różnego rodzaju de-
terminanty nazywane także uwarunkowaniami, bodźcami, impulsami. Najczęściej 
jednak determinanty rozumiane są jako czynniki powodujące określone działania 
lub wyznaczające coś (Tokarski, 1980, s. 148). O wyborze określonego rodzaju in-
nowacji może decydować dostępność czynników innowacji, jak również, a nawet 
przede wszystkim poziom skumulowanej w przedsiębiorstwie wiedzy, przyjmującej 
postać wiedzy naukowej bądź kapitału ludzkiego. Czynniki determinujące inno-
wacyjność w przedsiębiorstwach mogą także rozwijać się poza przedsiębiorstwem, 
mamy wówczas do czynienia z czynnikami zewnętrznymi.

Badania empiryczne prowadzone w Polsce nad czynnikami innowacyjności 
przedsiębiorstw pokazują, że przedsiębiorstwa decydują się na podejmowanie dzia-
łań innowacyjnych, biorąc pod uwagę zarówno warunki zewnętrzne, jak i własne 
możliwości oraz aspiracje (zob. m.in. Juchniewicz, Grzybowska, 2010; Klimek, 
2015; Knauff, 2012; KPMG, 2013; Lewandowska, Kowalski, 2015; Matejun, 2015; 
Oleksiuk, 2012; Weresa, 2015).

Maria Romanowska proponuje następujący zestaw czynników innowacyjno-
ści:

a) determinanty zewnętrzne:
 – czynniki bezpośredniego oddziaływania (ulgi podatkowe, preferencyjne 

kredyty, finansowanie projektów innowacyjnych przedsiębiorstw),
 – czynniki pośredniego oddziaływania (edukacja, nauka, zaplecze B+R, 

system podatkowy, prawo, system kredytowy),
 – czynniki sektorowe (natężenie konkurencji w sektorze, znaczenie zmian 

technologicznych, umiędzynarodowienie sektora);
b) determinanty wewnętrzne: kreatywność, przedsiębiorczość, styl przywódz-

twa, kultura organizacyjna, jakość kadry, system motywacyjny, sytuacja 
konkurencyjna przedsiębiorstwa, rodzaj strategii.

One wszystkie składają się na innowacyjność podmiotu, jego aktywność i doj-
rzałość (Romanowska, 2016, s. 30).

Zdaniem Romanowskiej, przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie podejmu-
ją działalność innowacyjną w wąskim zakresie i incydentalnie. Przedsiębiorstwa 
dojrzałe innowacyjnie prowadzą wielostronną systematyczną działalność, skupioną 
na wielu aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a działania innowacyjne są 
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ważnym elementem ich strategii rozwoju i konkurencji oraz istotnym czynnikiem 
sukcesu finansowego.

2. Materiały i metody

Za obszar badawczy przyjęto województwo zachodniopomorskie, natomiast 
podmiotem badawczym są przedsiębiorstwa MŚP. Artykuł oparty jest głównie 
na danych wtórnych, których krytyczna analiza doprowadziła do określonych wnio-
sków zawartych w artykule. Dokonany przegląd literatury pokazuje teoretyczne 
aspekty problematyki innowacji zarówno w Polsce, jak i w Zachodniopomorskiem, 
natomiast dane statystyczne, zaczerpnięte głównie z zasobów Głównego Urzędu 
Statystycznego, mają na celu przedstawienie innowacyjności Zachodniopomorskie-
go na tle innowacyjności Polski.

Dodatkowymi źródłami danych były liczne raporty sporządzone przez cenione 
podmioty na całym świecie. Raporty te poruszają problematykę innowacji i poka-
zują jej istotę z punktu widzenia lokalnego oraz globalnego. Ponadto przytaczane 
są wyniki badań znamienitych naukowców, którzy zgłębiali tematykę innowacji 
w aspekcie regionalnym.

3.  Innowacyjność MŚP w Polsce

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę gospodarki Polski (PARP, 
2017, s. 5). W ciągu ostatnich dziesięciu lat produktywność polskich przedsiębiorstw 
wykazywała trend wzrostowy we wszystkich trzech kategoriach ekonomicznych: 
przychodach, wartości dodanej i produkcji przypadającej na jedną firmę. W latach 
2008–2015 odnotowano wyraźny wzrost produktywności przychodów, produkcji 
i wartości dodanej, przy czym warto zaznaczyć, że małe przedsiębiorstwa stanowią 
3% polskiego sektora przedsiębiorstw, a średnie 0,8% (PARP, 2017, s. 5).

Ze względu na specyfikę sektora MŚP stosowane w nim podejścia do innowa-
cji, szczególnie w firmach małych, różnią się od tych wykorzystywanych w dużych 
przedsiębiorstwach.

W Unijnej Tablicy Innowacyjności za 2017 rok (Komisja Europejska, 2017) 
Polska, podobnie jak w poprzednim roku, została zaliczona do grupy krajów 
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doganiających. Znajduje się w grupie krajów, których poziom innowacyjności oscy-
luje poniżej średniej dla wszystkich krajów członkowskich objętych badaniem, 
z roku na rok jednak znacząco rośnie. Silne strony naszego kraju zostały powiązane 
z zasobami ludzkimi, inwestycjami przedsiębiorstw oraz wynikami gospodarczy-
mi. Kwestie, które wymagają poprawy, to przede wszystkim konieczność zwiększe-
nia powiązań między sektorem publicznym a prywatnym, przywiązywanie więk-
szej wagi do ochrony własności intelektualnej oraz konieczność zwiększenia liczby 
innowacyjnych przedsiębiorstw. W Tablicy zwrócono uwagę, że w ostatnich latach 
istotnie zwiększył się poziom finansowania, w tym wsparcie publiczne działalności 
innowacyjnej.

W 2016 roku Polska zajęła 39 miejsce na liście 128 najbardziej innowacyj-
nych gospodarek, awansując o siedem miejsc względem poprzedniego roku (we-
dług Global Innovation Index 2016). Wyższą pozycję w rankingu Polska zawdzię-
cza m.in. łatwości zakładania firm (awans o pięć miejsc), edukacji (awans o dwa 
miejsca), wydatkom na B+R w PKB (awans o trzy miejsca), zawartym umowom 
na rynku venture capital (awans o szesnaście miejsc), pracownikom z zaawansowa-
ną technologicznie wiedzą (awans o cztery miejsca), artykułom naukowym (awans 
o dwa miejsca), kreatywności sektora ICT (awans o czternaście miejsc) (Maliszew-
ski, Bernet, Kukulska, Kryńska, Pulnar, 2017, s. 4).

Jak podano w raporcie Smart Industry Polska 2018, mimo istnienia wielu barier 
ograniczających innowacyjność polskie przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora 
MŚP inwestowały i nadal planują inwestować w rozwój technologiczny. Większość 
z nich podnosiła również kompetencje pracowników poprzez szkolenia, a jeszcze 
większy odsetek planuje podjąć takie działania w przyszłości. Rodzimi przedsię-
biorcy oczekują od państwa w pierwszej kolejności zmniejszania barier biurokra-
tycznych, zachęt podatkowych, a także dostosowania kształconych przez szkoły 
i uczelnie kadr technicznych do potrzeb współczesnego przemysłu (MPiT, Siemens, 
2018, s. 11).

4. Innowacyjność MŚP województwa zachodniopomorskiego  
na tle Polski

Województwo zachodniopomorskie jest szczególnym obszarem na mapie Pol-
ski. Jest regionem bardzo charakterystycznym, co przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego w kontekście europejskim, 
bałtyckim, krajowym oraz makroregionalnym

Kontekst europejski Kontekst bałtycki
 – „brama do Polski” od zachodu i północy,
 – obszar koncentracji terenów i obiektów cennych 
przyrodniczo o znaczeniu kontynentalnym,

 – obszar nakładania się na przestrzeni stuleci 
kulturowych wpływów pomorskich, niemiec-
kich, szwedzkich i polskich, a także kompletnej 
wymiany ludności po 1945 roku,

 – region współpracy transgranicznej Polski, Nie-
miec, Szwecji i Danii, szczególnie w kontekście 
Szczecina – jednego z nielicznych wielkich eu-
ropejskich miast nadgranicznych,

 – ważne ogniwo korytarza transportowego 
CETC_ROUTE65 łączącego Bałtyk z Adriaty-
kiem,

 – obszar lokalizacji i odziaływania Europej-
skiego Metropolitalnego Obszaru Wzrostu 
(MEGA), lecz słabego i zawdzięczającego 
swoją rangę łącznemu potencjałowi Szczecina 
i Świnoujścia,

 – miejsce, z którego zarządzana jest PŻM – trze-
cia w Europie co do wielkości tonażu flota 
trampowa

 – „brama do Polski” od strony Szwecji (częścio-
wo) oraz Danii,

 – ważny port bałtycki (zespół portowy Szcze-
cin–Świnoujście),

 – ważne ogniwo potencjalnego korytarza trans-
portowego oraz pasma rozwojowego Łuku 
Południowego Bałtyku,

 – składnik cennego przyrodniczo pasa pobrze-
ży i pojezierzy południowobałtyckich,

 – miejsce lokalizacji wielkiego miasta – Szcze-
cina (największego pomiędzy Hamburgiem 
i Trójmiastem)

Kontekst krajowy Kontekst makroregionalny
 – „brama do Szwecji” (częściowo, bo konkuruje 
z Trójmiastem),

 – miejsce lokalizacji podstawowych portów na-
rodowych (głównie ładunków masowych i pa-
sażerów),

 – obszar wytwarzania surowców leśnych i rolno-
-spożywczych,

 – obszar wytwarzania żywności,
 – obszar wytwarzania energii elektrycznej i wy-
branych produktów przemysłowych (nawozy, 
meble, opony i in.)

 – miejsce lokalizacji Szczecina obok Wrocła-
wia i Poznania jako jednego z trzech wielkich 
miast Polski Zachodniej,

 – ważne ogniwo współpracy nadgranicznej 
z Niemcami (np. Partnerstwo Odry, Polsko-
Niemiecki Dom, Łuk Południowego Bałty-
ku itp.) oraz Skandynawią (np. Euroregion 
Pomerania, Środkowoeuropejski Korytarz 
Transportowy CETS_Route65),

 – ważne ogniwo Łuku Odry jako fragmentu 
CETC_ROUTE65 oraz potencjalnej osi roz-
wojowej,

 – nośnik potencjałów istotnych dla rozwo-
ju całej Polski Zachodniej w dziedzinach: 
transport i logistyka, turystyka i rekreacja, 
usługi medyczne i prozdrowotne, szkolnic-
two wyższe i badania naukowe, energetyka, 
wytwarzanie żywności, oceanotechnika, wy-
twarzanie produktów przemysłowych o spe-
cjalistycznym charakterze

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dutkowski (2011), s. 4–5.
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Ogromny wpływ na rozwój województwa zachodniopomorskiego ma także 
sektor małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród podmiotów gospodarczych w regionie, co przedstawiono w tabeli 3. 

Sektor małych przedsiębiorstw w Polsce oraz Zachodniopomorskiem jest naj-
liczniejszy pod względem liczby podmiotów zarejestrowanych w REGON. Należy 
przy tym zaznaczyć, że dynamika przyrostu małych przedsiębiorstw jest niewielka, 
od 2006 do 2010 roku można zauważyć wzrost liczby podmiotów z sektora małych 
przedsiębiorstw. W okresie 2010–2011 widoczny jest niewielki spadek tej liczby, 
a od 2012 roku ponownie zauważa się wzrost liczby podmiotów z sektorem małych 
przedsiębiorstw. Województwo zachodniopomorskie jest więc obszarem w Polsce 
o najlepiej rozwiniętym sektorze MŚP w ujęciu ilościowym, ale niestety, słabym 
pod względem innowacyjności i efektywności. 

Raport autorstwa ekspertów Banku Millennium zawiera ranking polskich 
województw według ich potencjału innowacyjności oraz opisuje uwarunkowania 
sprzyjające rozwojowi innowacyjności w Polsce i na świecie w latach 2010–2017, 
przy czym warto zaznaczyć, że nie odnaleziono wcześniejszych danych. Jest on 
wkładem w publiczną debatę na temat czynników warunkujących rozwój regionów 
w Polsce oraz zmniejszających nierówności między nimi.

W rankingu przedstawiono, jak poszczególne regiony zostały ocenione pod 
względem potencjału innowacyjnego. Województwo zachodniopomorskie należy 
do grupy najniżej ocenionej według Indeksu Millenium. Zachodniopomorskie prak-
tycznie nie zmienia swojej pozycji. Jedyny progres, jaki można zauważyć w tym 
obszarze, to porównanie roku 2016 z 2017, gdy zauważalny jest wzrost punktacji. 
Jaka jest przyczyna, że województwo zachodniopomorskie jest tak nisko notowa-
ne w rankingach oceniających poziom innowacyjności? To bardzo niezadowalające 
zjawisko, ponieważ wskazuje na niewystarczające wykorzystanie potencjału, jaki 
drzemie w tym regionie.

W Zachodniopomorskiem istnieje zdecydowanie więcej firm przemysłowych 
uznanych za innowacyjne niż firm usługowych określonych mianem innowacyj-
nych, co pokazano w tabeli 4.
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Taki stan rzeczy – więcej jest przedsiębiorstw przemysłowych innowacyjnych 
niż usługowych – może wynikać z charakteru oraz historii Zachodniopomorskiego. 
W stosunku do okresu PRL-u oraz lat dziewięćdziesiątych XX wieku znaczenie Za-
chodniopomorskiego w Europie, regionie Morza Bałtyckiego oraz w Polsce zmniej-
szyło się, przede wszystkim w wyniku utraty licznych funkcji. Główne funkcje 
Zachodniopomorskiego utracone w wyniku transformacji ustrojowej w kontekście 
globalnym, europejskim i krajowym to rybołówstwo dalekomorskie oraz produk-
cja statków. W kontekście krajowym osłabiło się również znaczenie regionu jako 
dostawcy produktów rolnych (co jest rezultatem upadku PGR-ów). Ponieważ rów-
nocześnie w wyniku zmian kierunków handlu zagranicznego Polski i wstąpienia do 
Unii Europejskiej osłabiły się funkcje portowe i zmniejszył się popyt na przewozy 
droga morską, region utracił w ciągu kilkunastu lat znaczną część swojej bazy eko-
nomicznej.

Pod względem stanu innowacyjności województwo zachodniopomorskie oce-
niane jest jako jeden z najsłabszych regionów w kraju. Według publikacji i analiz 
Głównego Urzędu Statystycznego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
a także dokumentów i prac naukowych opracowanych w regionie województwo 
zachodniopomorskie charakteryzuje jeden z najniższych w kraju odsetek przedsię-
biorstw innowacyjnych oraz mających podpisane porozumienia o współpracy w za-
kresie procesów innowacyjnych. Pesymistyczne są również bardzo niskie nakłady 
wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową i działalność innowacyjną. Zatem 
problematyka dotycząca rozwoju proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu 
w kontekście wpierania innowacyjności sektora MŚP wydaje się niezwykle intere-
sująca z punktu widzenia gospodarki regionu zachodniopomorskiego. W przypadku 
MŚP wybór instytucji oraz zasad działania uzależnione jest od jej indywidualnych 
celów biznesowych, a mianowicie od planu wdrożenia przedsięwzięcia innowacyj-
nego.

Badanie przedstawione w artykule Markiewicz (2010) dotyczące aktywności 
innowacyjnej sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim oraz działalno-
ści instytucji otoczenia biznesu dostarcza informacji na temat roli instytucji oto-
czenia biznesu we wpieraniu aktywności innowacyjnej firm. Na podstawie tegoż 
badania sformułowano następujące konkluzje:

1. Instytucje otoczenia biznesu pośrednio wpływają na aktywność innowa-
cyjną firm.
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2. Oczekiwania na usługi ze strony instytucji otoczenia biznesu są zróżnico-
wane ze względu na poziom rozwoju i innowacyjność firm.

3. Dotychczasowy wpływ działalności instytucji otoczenia biznesu na stricte 
innowacyjną aktywność sektora MŚP nie jest duży.

4. Instytucje otoczenia biznesu oraz ich wsparcie należy rozpatrywać w kon-
tekście funkcjonowania całej regionalnej sceny innowacji.

5. Podnoszenie świadomości innowacyjnej oraz zacieśnienie powiązań ko-
operacyjnych pomiędzy aktorami regionalnej sceny innowacji powinno 
być traktowane jako główny cel działalności instytucji otoczenia biznesu 
(Markiewicz, 2010, s. 38).

Brak ukierunkowania oferty wsparcia na potrzeby firm, a w szczególności 
oferowanie przez instytucje otoczenia biznesu w regionie usług informacyjno-do-
radczych o bardzo ogólnym i zbliżonym charakterze, to jeden z najważniejszych 
problemów. Brakuje specjalizacji IOB oraz profesjonalnej pomocy oferowanej 
przedsiębiorstwom (Markiewicz, 2010, s. 39).

W świetle powyższych badań oraz z uwagi na to, że Zachodniopomorskie jest 
regionem charakterystycznym, należy podjąć inne dodatkowe działania w jego roz-
woju. Strategia działania operacyjnego na tym obszarze nie może być zbyt oczy-
wista, a dokładniej nie może być ani punktowa, ani jednolita (Markiewicz, 2010, 
s. 39). Podmioty MŚP, nawet jeśli miejscem prowadzenia ich działalności gospo-
darczej jest jedynie województwo zachodniopomorskie, powinny szukać narzędzi 
biznesowych wykonawczych, takich jak dofinansowanie innowacji lub doradztwo 
naukowo-przemysłowe, i korzystać z nich także poza granicami obszaru.

Podsumowanie

Polska gospodarka ma duży potencjał rozwojowy i staje się coraz bardziej in-
nowacyjna na tle światowym. Nadal istnieją jednak różnice w tempie rozwoju po-
szczególnych regionów wewnątrz kraju, chociaż stają się one coraz mniejsze w mia-
rę upływu czasu.

Województwo zachodniopomorskie jest bardzo ciekawym obszarem badaw-
czym ze względu na położenie, bliskość granicy z Niemcami, które według Europej-
skiej Tablicy Wyników Innowacji 2017 roku należą do liderów w dziedzinie innowa-
cji (Strzelecki, 2011). Interesujący jest wpływ dużej liczby małych przedsiębiorstw 
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na poziom innowacyjności województwa, również to, jak generują innowacje i jak 
wygląda ten proces. Zarządzanie innowacjami w MŚP (podobnie jak w dużych) 
skupia się na takich obszarach, jak organizacja firmy, kultura organizacyjna, zasoby 
ludzkie. W przypadku MŚP podejmowane działania w zakresie zarządzania inno-
wacjami są dostosowane do ich wielkości i możliwości. Należy pamiętać, że często 
większość funkcji w przedsiębiorstwie pełni właściciel (np. finanse, zarządzenie, 
kadry), a głównym źródłem innowacji są zmotywowani i kreatywni pracownicy 
o dużej wiedzy. Dużym wsparciem byłyby instytucje otoczenia biznesowego, jed-
nak ich oferty o bardzo ogólnym i zbliżonym charakterze, stanowią jeden z najważ-
niejszych problemów. Przedsiębiorstwa odczuwają deficyt specjalizacji IOB oraz 
profesjonalnej pomocy oferowanej podmiotom MŚP.
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INNOVATIVENESS OF SME SECTOR IN ZACHODNIOPOMORSKIE 
ON THE BACKGROUND OF POLAND

Abstract

Zachodniopomorskie is a characteristic region on the map of Poland. Although 
Zachodnio pomorskie is adjacent to such an innovation leader as Germany and despite the 
fact that it has excellent access to the sea and is the area in Poland with the most developed 
SME sector in terms of quantity, unfortunately – poor in terms of innovation and efficiency. 
The aim of the article is to present the characteristics of the West Pomeranian Voivodeship 
against the background of Poland in terms of innovation of SMEs.
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A THEORY AND PRACTICE 

Abstract

The article has a theoretical and empirical character. Its purpose is to present the re-
lationships between innovation and internationalization of the company. Innovation and 
internationalization are connected.

The first part of article presents the theoretical basis for innovation and internation-
alization of enterprises, is based on the literature of the subject. The second focused on 
showing the links between these categories, presenting/using the results of research and 
own research.

Keywords: product & process innovation, internationalization, company, MNC (multina-
tional corporation), Poland

Introduction 

Economists, researchers and social sciences define innovations, hence the term 
innovation is widely understood. This applies to all spheres of life: from new, better, 
more progressive solutions to economic or social life ending with the new currents 
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of thought and culture. In the colloquial meaning, innovation is something new and 
different from existing solutions; it is associated with the change for the better.

The interest in innovation evolved over the years together with the changing 
world of economy. In 21st century, one can talk about change in the nature, types 
and forms of contemporary innovation, and even a shift of paradigm from closed to 
open innovation in the field of innovation.

Innovation is one of the most crucial elements of competitiveness of economy 
in the future. Innovation means that there is an ability and motivation to undertake 
a continuous search and to apply the results of this research, new ideas, concepts and 
inventions. Additionally, innovation encompasses boosting and developing of pro-
duction and operating technologies also used in services, the application of new 
solutions in organization and management, advances in the development of in-
frastructure, and most importantly, accessibility to information (Janasz, Kozioł- 
-Nadolna, 2011).

According to the latest theories and practice, innovations are the result of nu-
merous, complex interactions among units, organizations and business environ-
ment. The development of innovation theories and processes shows further evolu-
tion of these phenomena and together with all processes in today’s economy it will 
result in the appearance of more complex and realistic models of innovation process.

Innovation and internationalization are two activities, which are highly con-
nected.

The aim of the paper is to present the relationships between innovation and in-
ternationalization of the company. The study was based on the analysis of domestic 
and foreign literature, inductive-deductive inference, and also own research.

1. Literature review: A theoretical basis of innovation 

Innovation can be defined as a new or improved product or process (or combi-
nation thereof), that differs significantly from the unit’s previous products or pro-
cesses and that has been made available to potential users (product) or brought into 
use by the unit (process).” The generic term ‘unit’ describes the actor responsible 
for innovations. It refers to any institutional unit in any sector, including households 
and their individual members (OECD, 2018). According to Tidd and Bessant (2009, 
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p. 16) innovation is reffered to as being an idea of product or business that is imple-
mented often commercially.

Hüsig (2014) defines innovation as an iterative, interactive, context-specific, 
multiactivity, uncertain, path-dependent process and the result of a new combination 
of ends and means from a certain perspective. From this perspective, someone must 
perceive a difference concerning the qualitative newness of an object compared to 
a prior status in a given context. This new combination must be realized and intro-
duced into a specific context which is the point of reference of the prior status.

Innovation should be seen from different perspectives (Garcia, Calantone, 
2002; Hüsig, 2012):

 – Content/objet dimension: What is new? For example, technologies, business 
models, structures, markets, culture, institutions, strategies, systems, prod-
ucts, services, resources, etc.;

 – Intensity dimension: How new? The innovativeness of the innovation, how-
ever measured;

 – Context/subjective dimension: New for whom, seen from which point of ref-
erence? Person, organization, firm, domain, industry, market, nation, world, 
etc.;

 – Process dimension: When and where does the innovation process start and 
end?

 – Normative dimension: When is an innovation successful or unsuccessful, 
good or bad?

The development of innovation theory can be presented from different per-
spectives and stages. An interesting overview was made by Greenacre, Gross and 
Speirs (2012). The development of innovation theory was divided into five main 
stages, and they singled out sub-steps.

Innovation might be analyzed through many dimensions. The first interesting 
classification was presented by Lopes, Kissimoto, Salerno, Laurindo and Carvalho 
(2012). In it they classified different factors in creating and sustaining innovation, 
i.e., one of them is the generation and management of knowledge cycles (Cohen, 
Levinthal, 1990; Nonaka, 1994; Nonaka, Takeuchi, 1995).

The organizational strategy is also indicated as an influencing factor for inno-
vation. For example, Tidd (2001) analyzes how complexity and uncertainty influence 
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the decision about different strategies and principles companies can choose to man-
age innovation. 

Project management is another aspect that has a strong influence on innovation 
management (Cooper, 1990; Wheelwright, Clark, 1992). 

Other dimensions such as technological innovation (Dosi, 1982; Goffin, Mitch-
ell, 2010) and open innovation (Chesbrough, Vanhaverbeke, West, 2006) are widely 
described in the literature.

2. Literature review: The essence of internationalization of enterprises 

The second economic category which is the subject of discussion is interna-
tionalization. The process of internationalization of businesses aims to undertake 
an economic activity by a company in various areas outside the country. This is the 
process of expanding business activities of companies (of a sector or national econ-
omy) beyond national markets. To transfer the activity different methods and chan-
nels can be used, e.g. a foreign direct investment (FDI), cooperation agreements 
(alliances, cooperation, joint ventures, etc.) or export. It is difficult to attribute the 
concept of internationalization to one author as there are many views of this concept 
covering various types of business activities. In the economic literature as well, 
due to its complexity, it is difficult to find a definition that would fully characterize 
this process. For instance, Piercy (1985) associates internationalization with a phys-
ical creation of enterprises outside the home country. According to Pietrasieński, 
internationalization of a business activity should be considered as a process of its 
internationalization based on exporting products and increasingly on moving their 
production to other countries. This process is applied to an entire economy and all 
entities (Pietrasieński, 2005).

Dunning (1981) considers internationalization to be a kind of an investment 
model of a business entity in foreign markets, which can be explained by existing 
advantages in ownership, internalization and location when compared to companies 
of the host country.

The subject literature gives many examples of theories, models and stages 
of internationalization of a company, however, due to the aim of this article, they 
will not be discussed. For the purposes of the discussion, it can be mentioned that 
Coviello and McAuley (1999) distinguish three schools whose assumptions are used 



85Katarzyna Kozioł-Nadolna  
Innovation and internationalization of companies: a theory and practice

to study the process of internationalization of enterprises: the neoclassical school 
of foreign direct investments, the behavioral school of stage models and the relation-
al school of network approach.

Evolutionary models of the internationalization of companies were described 
in the literature (Kogut, 1983; Perlmutter, 1969; Vernon, 1966).

Rundh (2001) distinguishes three approaches to analyze the process of interna-
tionalization of enterprises:

 – an incremental approach based on various stages of internationalization,
 – a network approach, in which internationalization is based on cooperation 

networks,
 – a business and strategic approach where internationalization is described as 

an international development resulting from an employed business strategy.
Ruzzier, Hisrich and Antonic (2006) proposed five perspectives of interna-

tionalization: process models, innovative models, a network approach, a resource 
approach and a theory of international entrepreneurship.

Witek-Hajduk (2010) distinguishes six groups of theories: theories of interna-
tional trade (e.g. a theory of technological gap, or a theory of a product life cy-
cle), theories of foreign direct investments (e.g. a theory of transaction costs, a mo-
nopolistic advantage theory of a company), theories of staged internationalization 
of a company (e.g. Uppsala model, innovative models of internationalization, Finn-
ish models), network theories, theories of early internationalization or alternative 
theories of internationalization. It is interesting to draw attention to innovative mod-
els of internationalization describing a process of international expansion as an in-
novation introduced by a company.

3. Research methods

The thematic scope of the article and its aim determine the applied research 
approach. The theoretical part was grounded on deductive inference and compara-
tive analysis on the basis of subject literature analysis, whilst the empirical part was 
based on inductive-deductive reasoning and a method of survey research based on 
a questionnaire.

The survey was carried out in the two groups: Polish enterprises and inter-
national companies (multinational corporations). The questionnaire survey was 
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conducted among the selected entities. It covered the second half of 2011 and was 
emailed to 94 transnational corporations and 102 Polish enterprise. 33 transnational 
corporations responded to the invitation to participate in the study, i.e., 35% of the 
chosen firms and 40 Polish enterprises, i.e., 39% of selected firms. The survey and 
empirical observation disclosed 57 R&D centers established by multinational enter-
prises in Poland. The research covered the years 2005–2011 (Kozioł-Nadolna, 2015).

4. Relationships between innovation and internationalization – results

Innovation and internationalization are the two strategic factors which are 
closely related. Despite the fact that these relationships are complex, one can try 
to present them in a simple way, that is, considering the direction of these rela-
tionships. What influences what? Does internationalization influence innovation? 
Or does innovation influence internationalization of a company? Considerations 
about these relationships are complex because both analyzed categories are very 
broad. There are various forms of innovation as well as different levels or models 
of internationalization.

Therefore, it should be emphasized that the links or relationships between in-
novation and internationalization are not simple and oftentimes are not character-
ized by a cause and effect chain.

It can be said that companies generally seek to maximize profits and stimulate 
growth by implementing different strategies, e.g. selling products and services on 
foreign markets (internationalization), raising or improving innovation of their prod-
ucts or services or by using mixed strategies (Kyllaheiko, Jantunen, Puumalainen, 
Saarenketo, Tuppura, 2011).

So far, the research has concentrated on various aspects of the aforementioned 
categories. The following selected results of the research provide a general answer to 
questions of whether the process of internationalization affects the creation of inno-
vation and whether innovative enterprises internationalize their businesses.

A theoretical basis to the links between transnationalization and innovation 
can be found in the evolutionary theory of the companies (Nelson, 1992; Nelson, 
Winter, 1985). The impact of innovation on internationalization has been explored in 
various studies from the 1960s (Hufbauer, 1966; Posner, 1961; Vernon, 1966). From 
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these studies we can draw a general conclusion that innovation of companies and 
countries determines their export, followed by the tendency to FDI.

The impact of internationalization on the process of innovation was studied 
by Dymitrowski (2014) on a sample of 438 companies located on Polish territory. 
He confirmed a hypothesis that the higher the degree of involvement of enterprises 
in the process of internationalization, the higher the number of innovations. The au-
thor diagnosed key components of the process of internationalization exerting an 
impact on the formation of innovation, for instance, forms of internationalization, 
resources created by internationalization and relationships with entities on foreign 
markets.

Another interesting research on innovation and internationalization relation-
ship was conducted by Mlakar and Ruzzier (2011). They confirmed that internation-
alized companies were more innovative than non-internationalized companies. In-
ternationalization strengthens the ability of a company to improve successfulness 
of innovations, but companies with lower levels of internationalization can not reap 
benefits from innovations.

Ripollés Meliá, Blesa Pérez and Roig Dobón (2010) in their survey on Spanish 
internationalized firms operating in the service sector proved that innovation orien-
tation accelerates internationalization of firms and allows them to implement more 
activities and opportunities for high control of entry modes on foreign markets.

The research of Frenz and Ietto-Gillies (Frenz, Ietto-Gillies, 2007) revealed 
that companies being part of transnational corporations have a higher propensity to 
introduce innovations than companies that do not belong to a network.

However, the study of Ruzzier, Hojnik and Lipnik (2013) conducted on 108 Slo-
venian internationalized companies confirmed the hypothesis that companies intro-
ducing more innovative products are more internationalized. On the other hand, the 
same study rejected the hypothesis that companies implementing more innovative 
processes are more internationalized. The research of Kafaouros, Buckley, Sharp 
and Wang shows (2008), that the efficiency of innovative activity is determined by 
the internationalization of a company.

Researchers also came to negative conclusions. Fernandez Olmos (2011) found 
that the process of innovation in DOC Rioja (Spain) wineries was not identified to 
be a driver of export activity and a determinant of internationalization. The author 



88  Nauki o zarządzaniu i jakości

suggested that the focus should be on research and development of product innova-
tions rather than on innovation processes if they seek to affect export activity.

The author of article carried out research in two groups: Polish enterprises and 
international companies. Transnational corporations internationalized their busi-
ness activities in various fields and forms (in Poland in the form of FDI). Polish 
companies internationalized their business primarily through the export of products 
and services. On the basis of the research the author has already carried out, it can 
be stated (Kozioł-Nadolna, 2013) that TNCs are more involved in the process of in-
ternationalization than Polish companies.

Polish and transnational organizations involved in the process of internation-
alization were asked about the number and type of innovations they implemented 
in the years 2005–2011. To the question if a given entity launched a technologi-
cally new or developed product during the period 2005–2011, 30% of companies 
answered no, whereas 70% replied yes. The number of innovations ranged from 1 to 
30 innovative products. In the studied period, 37% of enterprises did not introduce 
any process innovation, while the remaining 63% introduced at least one new tech-
nological process or developed the existing one. 

Multinational companies did not really innovate their marketing and organi-
zational methods – only 39% of them did so. It stems from the fact that in Poland 
MNCs located mainly their production departments dealing with technological as-
pects of innovative process, while marketing stays at their head offices. In this case, 
the companies implemented from 1 to 3 non-technological innovations.

5. Discussion and conclusion

The relationship between innovation and internationalization is studied by re-
searchers all around the world, however, these concepts are not yet widely exhibited 
in Polish literature. 

The results of the author’s own research prove that the number of innovations 
introduced by the companies involved in the process of internationalization is higher 
among Polish companies than in MNC (more involved in the process of internation-
alization). 

Polish enterprises introduced more innovations than multinational corpora-
tions involved in the internationalization process.
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The number of innovations that both groups tend to introduce is the main dif-
ference. Polish companies introduced more innovations than transnational corpora-
tions. All the entities taking part in the survey launched a brand new or improved 
product on the market, however, the number of innovations differed considerably, 
i.e., from one to forty-seven innovative products. Most enterprises (45%) introduced 
from 6 to 10 innovative products, 30% of the respondents – more than 10 but less 
than 15 new products, and 10% – less than 5 innovations; 15% implemented over 
16 innovative solutions in the studied period.

Similarly to TNCs. the number of innovations differed substantially, i.e. from 
one to forty-seven innovative products. 5% of all Polish companies did not introduce 
any process innovation, while the remaining introduced at least one.

Polish companies introduced non-technological innovations more often than 
multinational enterprises – 62% of them did so. 

Among all the surveyed companies, 9% were not going to adopt any innovative 
solution (product, process, non-technological innovation) in the years 2012–2014. 
This may be due to a defensive strategy adopted because of economic recession or 
taking a conscious decision about not launching innovative products outside the 
mother country. As for Polish enterprises, 8% of them declared so.

Studies conducted in Scandinavian countries confirmed these results – the 
share of foreign affiliates in the innovative activity of enterprises, in general, was 
lower than that of domestic enterprises (Ebersberger, Loof, 2005, pp. 43–45). The re-
search conducted in Poland (Jasiniak, 2012), on Polish and foreign companies in the 
Łódź region, also show that foreign companies are less innovative than domestic 
ones (especially those operating on the international market).

Hence, there is a question of why transnational corporations, more involved in 
the process of internationalization, introduce less innovation to the Polish market. 
This may be due to the fact that innovation activity of companies (including R&D) 
is based on the global research network, i.e., a network of research and development 
centers around the world, and not within branches, e.g. in Poland. TNCs may have 
adopted a defensive strategy during the period of economic recession or a deliberate 
strategy aiming not to introduce innovative products outside the home country.

In contrast, the biggest barrier for innovative activities of Polish companies in-
volved in the process of internationalization is the lack of financial resources, whilst 
for MNCs it is a high risk of success of an innovative project.
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It seems that further research on the links between innovation and internation-
alization of an enterprise is required to better understand these relationships as well 
as to explore other areas. Therefore, the author intends to undertake further studies 
to formulate a wider definition of the relationships between innovation and interna-
tionalization.
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Wprowadzenie 

Od drugiej połowy XX wieku gospodarka światowa przechodzi fundamental-
ne zmiany. Potocznie proces ten zaczęto nazywać globalizacją, a jego szczególny 
wpływ można zauważyć w każdej sferze gospodarki. Z tego powodu efektywne, 
racjonalne kierowanie i zarządzanie firmą jest istotnym celem dzisiejszych przed-
siębiorców (Marcinkowski, 2018, s. 332). Wśród dostępnych koncepcji zarządzania 
przedsiębiorstwem szczególną uwagę należy poświęcić kompetencjom organiza-
cji, które wykorzystuje się jako niezawodne narzędzie rekonstrukcji funkcjono-
wania firm. Koncepcja ta umożliwia przedsiębiorcom wybranie obszarów, które 
z ich punktu widzenia przynoszą największe zyski. Należy jednak podkreślić, że 
powinny to być atrybuty, w ramach których przedsiębiorstwo może skutecznie się 
wyróżniać, a do których można zaliczyć umiejętności, doświadczenie, technologię, 
praktykę, zasoby itp. (Nowak, Wojtkowiak, 2016, s. 53). Choć kompetencje przed-
siębiorstw pozwalają w szybki i prawidłowy sposób reagować na bieżące zmiany 
rynkowe, sam proces ich rozwoju jest złożony i skomplikowany. W tym miejscu 
należy zauważyć swego rodzaju lukę badawczą, ponieważ w przedsiębiorstwach, 
zwłaszcza tych z sektora przetwórstwa przemysłowego, można rozwijać kompeten-
cje w każdym obszarze funkcjonowania. Mając na uwadze powyższe, problem ba-
dawczy sformułowano w formie pytania: Które kompetencje wymagają poddawania 
procesom rozwoju? Celem artykułu jest identyfikacja potrzeb w zakresie rozwoju 
kompetencji przedsiębiorstw w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych w Pol-
sce. Realizacji celu posłużyły zarówno badania teoretyczne co do istoty kompeten-
cji przedsiębiorstw, jak i badania empiryczne przeprowadzone na próbie 162 przed-
siębiorstw przetwórstwa przemysłowego, z wykorzystaniem metody pogłębionego 
badania ankietowego.

1. Kompetencje przedsiębiorstw i uwarunkowania ich rozwoju

Ekonomiści zajmujący się badaniem oraz analizą kompetencji przedsiębiorstw są 
zgodni, że we współczesnym świecie zaliczane są one do czynników determinu-
jących sukces firmy (Sitko-Lutek, 2008, s. 420). Kompetencje dotyczą większości 
aspektów współczesnego życia gospodarczego, począwszy od działań związanych 
z produkcją poprzez logistykę, technologię, kończąc na pracownikach. Szukając 
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istoty kompetencji przedsiębiorstw, należy wskazać, że kompetencje przedsiębiorstw 
są często konceptualizowane jako nowy, odrębny rodzaj zasobów. Należy jednak 
podkreślić różnice pomiędzy kompetencjami, zdolnościami i procesami, choć ich 
hierarchiczne relacje są ważniejsze od ścisłych definicji. Bratnicki (2000, s. 13) 
proponuje wyróżnić pojęcie zdolności jako szczególnych cech jednostek ludzkich, 
natomiast pojęcie kompetencji odnosić do poziomu całej organizacji. W jego opi-
nii tak rozumiane kompetencje przedsiębiorstw mają za zadanie integrować wiedzę 
i umiejętności niezbędne do realizacji zadań. Zatem kompetencje przedsiębiorstw to 
połączenie umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy (w tym wiedzy ukrytej), które 
są w dyspozycji nie tylko poszczególnych jednostek, lecz także całej organizacji.

Dokładna analiza literatury przedmiotu pozwoliła wysunąć wniosek, że poję-
cie kompetencji przedsiębiorstw jest różnie interpretowane. W tabeli 1 przedstawio-
no cztery najczęściej spotykane podejścia definicyjne uwzględniające ich charakter.

Tabela 1. Przegląd wybranych podejść definicyjnych kompetencji przedsiębiorstw

Podejście Autor Opis Rodzaje 
kompetencji Orientacja

Ogólne G. Prahalad,
C. Hamel

 – innowacyjność
 – tworzenie nowych rynków zbytu
 – świadomy rozwój kompetencji 
organizacji

 – wpływ na kształtowanie 
preferencji nabywców

 – umiejętności
 – technologia
 – wiedza

 – tworzenie 
potrzeb 
rynkowych

Relacyjne J. Kay  – dostosowanie domeny działania 
względem atutów firmy

 – analiza wyróżniających zdolności
 – podążanie z zmianami otoczenia 
rynkowego

 – innowacje
 – reputacja
 – architektura

 – zaspokajanie 
potrzeb 
rynkowych

Behawio-
ralne

R. Hall  – rozwój zdolności do innowacji
 – stałe podnoszenie jakości 
zasobów

 – integracja otoczenia 
konkurencyjnego ze związkami 
interpersonalnymi

 – kulturowe
 – funkcjonalne

 – tworzenie 
sieci 
powiązań

Procesowe Strategor  – identyfikacja procesów 
tworzących wartość dla firmy

 – umacnianie procesów 
szczególnych dla klienta

 – menedżerskie
 – ekonomiczne

 – podnoszenie 
sprawności 
procesów

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kay, Ehrlich (1996);  
Marszałek (2006), s. 268; Prahalad, Hamel (1990).
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Zaprezentowany przekrój podejść definicyjnych pozwala w lepszym stopniu 
zrozumieć istotę i wieloaspektowość kompetencji przedsiębiorstw. Przedstawione 
koncepcje można rozpatrywać w aspekcie poznawczym, który obrazuje zdobyte 
zasoby, umiejętności i wiedzę, oraz w aspekcie działaniowym, który przedstawia 
działania podejmowane przez przedsiębiorstwo. Jednak przedsiębiorstwo, chcąc 
tworzyć nowe produkty lub usługi, musi uwzględnić potrzebę ciągłego rozwijania 
nabytych kompetencji lub poszukiwania nowych, które będą pasować do profilu 
firmy. Warto podkreślić, że kompetencje ulegają zmianom, czyli mają charakter dy-
namiczny, dlatego powinny ewoluować w taki sposób, aby przedsiębiorstwo mogło 
dostosować się do tych zmian.

Interesującą strukturę rozwoju kompetencji można znaleźć w opracowaniach 
poświęconych szkole zasobowej. Hierarchia kompetencyjna podzielona została na pięć 
poziomów uszeregowanych według schematu przedstawionego na rysunku 1.

Rysunek 1. Proces rozwoju kompetencji według szkoły zasobowej

Zasoby Zdolności Kompetencje Kluczowe 
kompetencje

Meta-
kompetencje

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zakrzewska-Bielawska, Flaszewska (2013), s. 224.

Analizując powyższy schemat, można zauważyć, że zasoby oraz umiejętności 
stanowią fundament wpływający na rozwój zdolności organizacji. Na ich podstawie 
przedsiębiorstwo tworzy kompetencje, z których część jest przekształcana w klu-
czowe kompetencje (Enginoğlu, Arikan, 2016, s. 121). Na samym szczycie znajdują 
się metakompetencje, które umożliwiają utrzymanie dotychczas wypracowanych 
kluczowych kompetencji, jak również dodatkowo wspomagają rozwój nowych za-
sobów, zdolności lub kompetencji.

Podsumowując, należy powiedzieć, że w kontekście prowadzonych badań li-
teraturowych, słuszne wydaje się definiowanie kompetencji przedsiębiorstw jako 
szczególnych zdolności lub umiejętności dotyczących rozwijania, koordynowania 
i wykorzystywania zdobytych zasobów. Jednak należy wspomnieć, że kompetencje 
uwarunkowane są również stylem zarządzania oraz poziomem technologicznym. 
Ponadto należy zaznaczyć, że podstawowym celem rozwoju nabytych już kompe-
tencji przedsiębiorstw jest nie tylko uzyskanie przewagi konkurencyjnej, lecz także 
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utworzenie strategicznej siły, która umożliwi wyznaczenie obszarów i kierunków 
dalszej ekspansji na pozostałe rynki (Bergenhenegouwen, 1996, s. 56). Zatem udo-
skonalanie poszczególnych kompetencji jest niezwykle istotne, zwłaszcza w kontek-
ście budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

2. Identyfikacja potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji 
przedsiębiorstwa – wyniki badań 

W badaniach empirycznych dotyczących kompetencji przedsiębiorstw przetwór-
stwa przemysłowego skupiono się na analizie ich rozwoju. Badania przeprowadzono 
w okresie od listopada 2016 do stycznia 2017 roku. Kwestionariusz ankietowy został 
skierowany do przedsiębiorstw, które prowadzą działalność produkcyjną lub produk-
cyjno-usługową, reprezentują jedną z sekcji przetwórstwa przemysłowego, są zloka-
lizowane w Polsce oraz prowadzą działalność gospodarczą od minimum trzech lat. 
Ostatecznie w badaniu wzięły udział 162 podmioty gospodarcze. Należy zaznaczyć, 
że firmy te mogą rozwijać kompetencje w każdym obszarze funkcjonowania, takim 
jak produkcja, badania i rozwój, zarządzanie, logistyka, usługi, dystrybucja itp. 

Kompetencje przedsiębiorstw, które zostały przedstawione przedsiębiorcom 
do oceny, zidentyfikowano na podstawie wcześniejszych badań, krytycznej analizy 
literatury oraz opinii i uwag przedsiębiorców wyrażonych na różnego rodzaju spo-
tkaniach, seminariach i konferencjach. W ten sposób ostatecznie uzyskano listę 33 
kompetencji o zróżnicowanym charakterze, które są szablonowe i mogą być rozwi-
jane w przedsiębiorstwach z sektora przetwórstwa przemysłowego.

W trakcie badań przedsiębiorcy zostali poproszeni o ocenę potrzeby rozwoju 
poszczególnych kompetencji przy wykorzystaniu pięciostopniowej skali Likerta. 
Respondenci mogli uznać, że dana zmienna nie wymaga rozwoju i przyznać 1 pkt, 
2 pkt – w małym stopniu wymaga rozwoju, 3 pkt – w średnim stopniu wymaga roz-
woju, 4 pkt – w dużym stopniu wymaga rozwoju i 5 pkt – w bardzo dużym stopniu 
wymaga rozwoju. Aby obliczyć kierunek siły uwarunkowań rozwoju kompetencji, 
obliczono średnią arytmetyczna określoną jako współczynnik rozwoju. Należy jed-
nak podkreślić, że niektóre z nich wykazują wysoki stopień współzależności, co 
oznacza, że powielają tę samą lub podobną informację. Ponadto różnice w poszcze-
gólnych współczynnikach istotności miały niewielki zakres, co przyczyniło się do 
trudności z prawidłową interpretacją.
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W celu uzyskania klarownego obrazu rozwoju poszczególnych kompetencji 
przeprowadzono badania pogłębione, wykorzystując procedurę analizy czynniko-
wej. Umożliwia ona redukcję wielu determinant do kilku najbardziej istotnych, które 
w wysokim stopniu opisują dane zjawisko. Analizę rozpoczęto od budowy macierzy 
korelacji. Pozwoliła ona zidentyfikować czynniki, które wykazywały średnią i dużą 
współzależność. Potwierdziły się zatem założenia o powielaniu informacji w po-
szczególnych zmiennych. Macierz korelacji była punktem wyjścia do stworzenia 
macierzy ładunków czynnikowych, która została poddana rotacji metodą Varimax. 
W jej wyniku, zgodnie z kryterium Kaisera (1960, s. 141–151), wyselekcjonowano 
siedem czynników głównych, nazywanych często mianem megaczynników (No-
wak, Sobolewski, 2017, s. 187), w których skomasowano znaczną część informacji 
opisującej badane zjawisko, przy czym należy pamiętać, że każdy kolejny czynnik 
tłumaczy je w coraz mniejszym stopniu.

Znaczna część informacji zawarta jest w czynniku pierwszym, który ma za-
równo wysoką wartość własną (13,31), jak i tłumaczy w wysokim stopniu warian-
cję (40,34%). Kolejny czynnik objaśnia wariancję w 5,62%, a jego wartość własna 
wynosi 1,85. Ostatni wyselekcjonowany czynnik tłumaczy wariancję w zaledwie 
3,21%, a jego wartość własna wynosi 1,06. Łącznie siedem wyselekcjonowanych 
czynników głównych wyjaśnia zjawisko w ponad 65%, a ich wartość własna wynosi 
21,50, co oznacza, że pozostałe zmienne mogą być pominięte, każda ma bowiem 
znikomy i coraz mniejszy udział w rozpatrywanej kwestii. Należy podkreślić, że 
klasyfikując zmienne dotyczące poszczególnych czynników, posłużono się kryte-
rium minimalnej wartości ładunku czynnikowego1.

Na podstawie analizy ładunków czynnikowych można stwierdzić, że w naj-
większym stopniu należy rozwijać kompetencje, które wpływają na wizerunek 
przedsiębiorstwa. Czynnik ten opisany jest przez dwie zmienne pierwotne, w tym 
wizerunek przedsiębiorstwa w branży i na rynku (ładunek 0,73) oraz rekomendacje 
innych uczestników rynku (ładunek 0,65) i tłumaczy ponad 40% omawianego pro-
blemu. Świadoma oraz zaplanowana budowa obrazu przedsiębiorstwa na rynku jest 
zadaniem niezwykle złożonym i wieloaspektowym, ponieważ wizerunek można 
kreować dla kilku grup docelowych: akcjonariuszy, partnerów biznesowych, na-
bywców oraz obecnych i potencjalnych pracowników. Jednak problematyka budowy 

1 Wartość ładunku czynnikowego musiała wynosić więcej niż 0,63, co oznaczało, że zmienna 
istotnie wpływa na postać czynnika głównego.
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zamierzonego image’u w poszczególnych kręgach odbiorców jest często względem 
siebie przeciwstawna.

Tabela 2. Macierz ładunków czynnikowych po surowej rotacji Varimax  
na potrzeby rozwoju kompetencji w przedsiębiorstwie

Kompetencja
Ładunki czynnikowe po surowej rotacji 

czynnik
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Niskie koszty produkcji lub usługi 0,05 0,65 –0,05 0,02 0,16 0,30 0,00
Program produkcyjny lub usługowy 
dostosowany do wymagań rynku 
i kontrahentów

0,03 0,67 0,23 0,15 0,02 0,12 0,26

Doświadczenie i umiejętności kadry 
menedżerskiej i załogi 0,20 0,76 0,19 0,06 0,05 0,14 0,11

Dostęp do kanałów dystrybucyjnych 0,37 0,15 0,13 0,22 0,14 0,10 0,67
Odpowiednia infrastruktura lokalizacyjna 
oraz transferowa 0,16 0,16 –0,06 0,15 0,77 –0,07 0,13

Nowoczesne wyposażenie produkcyjne lub 
usługowe 0,28 0,06 0,03 0,82 0,02 0,15 0,19

Nowoczesna i unikalna technologia 
produkcji lub usługi 0,09 0,14 0,27 0,80 0,12 0,06 0,11

Wizerunek przedsiębiorstwa w branży 
i na rynku 0,73 0,18 0,16 0,20 0,14 0,10 0,06

Rekomendacje innych uczestników rynku 0,65 0,17 0,29 0,09 0,31 0,05 0,14
Promowanie ciągłego procesu uczenia się 
indywidualnego i zespołowego 0,33 0,18 0,73 0,06 0,11 0,05 0,12

Historia i tradycja 0,25 0,03 0,37 0,09 0,63 0,17 –0,09
Tworzenie zespołowego umysłu 0,26 0,12 0,73 0,13 0,12 0,14 0,18
Budowanie relacji z otoczeniem 0,19 0,14 0,31 0,01 0,14 0,64 0,18

Zastosowano analizę czynnikową z surową rotacją Varimax, w budowie megaczynników wykorzystano ładunki  
o wartości większej lub równej 0,63.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych empirycznych.

Druga zmienna, którą zdefiniowano jako fundament rozwoju działalności pro-
dukcyjnej lub usługowej, wyjaśniała prawie 6% badanego problemu badawczego i za-
wierała w sobie trzy zmienne pierwotne: doświadczenie i umiejętności kadry mene-
dżerskiej i załogi (ładunek 0,76), program produkcyjny lub usługowy dostosowany 
do wymagań rynku i kontrahentów (ładunek 0,67) oraz niskie koszty produkcji lub 
usługi (ładunek 0,65). Można zatem powiedzieć, że rozwój wymienionych kompeten-
cji umożliwia stabilne funkcjonowanie działalności produkcyjnej lub usługowej.
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Trzeci w kolejności megaczynnik, integracyjny, określony jest przez następu-
jące zmienne pierwotne: tworzenie zespołowego umysłu (ładunek 0,73) oraz promo-
wanie ciągłego procesu uczenia się indywidualnego i zespołowego (ładunek 0,73). 
Podkreśla się, że skuteczność osiągania zamierzonych celów w przedsiębiorstwach 
jest często uwarunkowana współdziałaniem wszystkich pracowników w zespole 
oraz ich nieprzymuszonym dążeniem do podnoszenia kwalifikacji. Ta zmienna wy-
jaśnia już 4,53% omawianego problemu. 

Kolejny megaczynnik, którego wartość własna wynosi 1,46 i tłumaczy 4,41%, 
charakteryzowany jest przez dwie zmienne pierwotne: nowoczesne wyposażenie 
produkcyjne lub usługowe (ładunek 0,82) oraz nowoczesna i unikalna technologia 
produkcji lub usługi (ładunek 0,80). Ze względu na to, że obejmuje obszary związa-
ne z urządzeniami, maszynami, przyrządami oraz akcesoriami, w niniejszej rozpra-
wie określono go mianem czynnika technologicznego.

Piąty, istotny megaczynnik wyjaśniający 3,67% badanego zjawiska został 
określony jako lokalizacyjny, pozostaje bowiem pod wpływem dwóch zmiennych: 
odpowiedniej infrastruktury lokalizacyjnej i transferowej (ładunek 0,77) oraz histo-
rii i tradycji (ładunek 0,63). 

Następna, szósta główna zmienna ma charakter relacyjny, ponieważ pozostaje 
pod wpływem jednego czynnika pierwotnego, tj. budowania relacji z otoczeniem 
(ładunek 0,64). Ta zmienna wyjaśnia 3,35% omawianego problemu.

Ostatni zidentyfikowany megaczynnik nazwano dystrybucyjnym, ponieważ 
określony jest przez jedną zmienną pierwotną, tj. dostęp do kanałów dystrybucyj-
nych (ładunek 0,67). Jego wartość własna wynosi 1, a tłumaczy 3,21% omawianego 
zjawiska. 

Podsumowanie

Podsumowując, należy zaznaczyć, że kompetencje przedsiębiorstw odgrywają klu-
czową rolę w strategii przedsiębiorstwa. Ponadto są niezbędne w procesie restruktu-
ryzacji czy budowy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warto również zauważyć, 
że w przypadku firm funkcjonujących w sektorze przetwórstwa przemysłowego 
kompetencje mogą być rozwijane w każdym obszarze funkcjonowanie. Kluczo-
we zatem wydaje się zidentyfikowanie tych czynników, które wymagają rozwo-
ju w największym stopniu. Szczegółowa analiza podmiotu badawczego pozwoliła 
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wyeksponować siedem aspektów, w których należy rozwijać potencjał kompeten-
cyjny: wizerunek, fundament rozwoju działalności produkcyjnej lub usługowej, 
integracja, technologia, lokalizacja, relacje oraz dystrybucja. Szczególnie istotny 
jest wizerunek przedsiębiorstwa, który wyjaśniał ponad 40% wariancji omawia-
nego zjawiska i dotyczył wizerunku przedsiębiorstwa w branży i na rynku oraz 
rekomendacji innych uczestników rynku. Konieczne zatem wydaje się prowadzenie 
dalszych, pogłębionych badań z zakresu rozwoju kompetencji, zwłaszcza aspektów 
związanych z przekształcaniem kompetencji przedsiębiorstw w ich bardziej za-
awansowaną formę – kluczowych kompetencji.
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Abstract

The competencies of enterprises as a combination of capabilities, skills, knowledge 
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pete on the market. However, due to its variable, dynamic nature and the ability to copy 
competences in the long term by competitors, they must be constantly developed. The goal 
of research was to identified the competencies of enterprises that require development pro-
cesses. The research carried out using the survey method and direct interview on a sample 
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The study presents the results of the empirical research, in which entrepreneurs assessed the 
degree of development needs of individual competences in industrial processing enterpris-
es. The obtained empirical material has been subjected to a factor analysis, which allows 
the reduction of variables and on the basis of which the factors that explain the analyzed 
research problem in a significant way are distinguished. Based on empirical research, it can 
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wpływających na poprawę sprawności ich funkcjonowania i rozszerzenie zakresu 
działalności. Łańcuchy dostaw ewoluują, a organizacje, aby sprostać wymaganiom 
współczesnej gospodarki, muszą wykazać się dużą elastycznością. Obecne systemy 
logistyczne właściwie nie funkcjonowałyby, gdyby nie rozwiązania informatyczne. 
Informatyzacja procesów logistycznych stała się determinantą uzyskania przewagi 
konkurencyjnej, same narzędzia i koncepcje logistyczne nie gwarantują już osią-
gnięcia sukcesu. Celem artykułu jest analiza wykorzystania nowoczesnych syste-
mów informatycznych w logistycznej działalności przedsiębiorstw w Polsce w 2012 
i 2017 roku. 

1. Znaczenie logistyki w działalności przedsiębiorstwa

Głównym celem działalności gospodarczej jest zaspokojenie potrzeb. Działal-
ność tę można podzielić na trzy obszary: produkcję, dystrybucję oraz zastosowanie 
towarów. Dobra gospodarcze podlegają użyciu lub zużyciu, z czego wynika, że za-
spokajają one ludzkie potrzeby. Zaspokojenie ich nie odbywa się przez działalność 
gospodarczą samą w sobie, ale dzięki wynikającym z niej korzyściom (Pfohl, 1998, 
s. 21). 

Przedsiębiorstwo jako jednostka gospodarująca ustala cele, które definiuje 
z różnych punktów widzenia: horyzontu czasowego, przedmiotu działania, sfery 
działalności itp. Funkcjonowanie systemów logistycznych w sieciach gospodar-
czych powinno być związane z nadrzędnymi celami organizacji. Zastosowanie 
logistyki w przedsiębiorstwie ze względu na stawiane cele realizowane poprzez 
wykonywanie szczegółowych zadań daje możliwość właściwego planowania, or-
ganizowania i kontroli, obejmując całość procesów fizycznego przepływu towarów 
(Szpon, Dembińska-Cyran, Wiktorowska-Jasik, 2005, s. 35). Procesy logistyczne 
wiążą się ściśle z całokształtem działalności organizacji, a nie z pojedynczymi sfe-
rami i powinny być podporządkowane celom przewodnim przedsiębiorstwa jako 
całości (Skowronek, Sarjusz-Wolski, 2003, s. 48). 

Cele strategiczne stanowią konsekwencje struktury organizacyjnej, wynikają 
z nich metody i funkcje zarządzania logistycznego. Sposób zarządzania logistycz-
nego zależy od wielkości przedsiębiorstwa, jego miejsca w międzynarodowym oto-
czeniu i jest ściśle związany z przedmiotem realizacji procesów logistycznych, czyli 
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produktem, z jego przemieszczeniem w postaci fizycznej, przepływem finansowym 
i obiegiem informacji (Gołembska, 2009, s. 52). 

Za cel strategiczny logistyki można uznać poprawę wydajności, a także ob-
niżanie kosztów. Można to osiągnąć, poprzez usprawnienie gospodarki zasobami, 
racjonalne zarządzanie zapasami oraz „podejmowanie inwestycji racjonalizujących 
organizację, automatyzację i systemy sterowania” (Abt, 2001, s. 115). Koncepcja lo-
gistyczna gospodarki zakłada synchronizację wszystkich działań przedsiębiorstwa 
i zorientowana jest na potrzeby konsumenta. Poznanie tych potrzeb jest głównym 
zadaniem, gdyż od tego uzależniony jest zbyt nabytych, posiadanych czy wytwo-
rzonych produktów. W tym celu przedsiębiorstwo powinno:

 – być gotowe sprostać żądaniom klientów,
 – umożliwić dostarczenie żądanej ilości towarów we właściwe miejsce w od-

powiednim czasie,
 – dysponować ograniczoną ilością zapasów i skoncentrować się na towarach, 

które się dobrze sprzedają (Abt, 2001, s. 115).
Model organizacyjny przedsiębiorstwa powinien integrować funkcje logi-

styczne (zaopatrzenie, produkcję i dystrybucję) w jednym dziale służby logistycz-
nej, przed którym stawia się zadania zmierzające do dopasowania ilościowego 
i jakościowego produkcji do popytu rynkowego przy jednoczesnej optymalizacji 
kosztów logistycznych.

Tworząc strukturę organizacyjną logistyki, do każdego przedsiębiorstwa na-
leży podejść indywidualnie, gdyż zakres i zastosowane rozwiązania logistycznego 
uzależnione są od specyfiki rynku zewnętrznego, a także od rodzaju wykonywanej 
działalności, uwzględniającej bliższe otoczenie (Szpon i in., 2005, s. 40). 

Pisz, Sęk i Zielecki (2013) wyróżniają następujące zadania logistyki w przed-
siębiorstwie:

 – usprawnienie zarządzania procesami magazynowania i przepływu produk-
tów, które prowadzą do zaspokojenia potrzeb materialnych uczestników 
procesów logistycznych,

 – zawarcie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa elementów powiązanych 
z budową łańcuchów logistycznych,

 – zwiększenie elastyczności produkcji,
 – właściwa technologia informacyjna przyczyniająca się do szybkiego obiegu 

informacji i sprawnego systemu wewnętrznej kontroli,
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 – obniżanie kosztów własnych w sferze zaopatrzenia i zbytu przez ogranicze-
nie zapasów i podniesienie jakości wyrobów, co oddziałuje na ograniczenia 
kosztów obsługi serwisowej. 

Przytoczone cechy logistyki przyczyniły się do jej światowego rozwoju jako 
nowego sposobu kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa, który 
integruje przepływy materiałów, pieniądza i informacji. 

2. Systemy informatyczne w logistyce

Coraz większa złożoność procesów gospodarczych wpływa na rosnącą rolę 
informacji w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Informacje są zasobem 
traktowanym jako majątek organizacji o znaczeniu nie tylko operacyjnym czy tak-
tycznym, umożliwiającym sprawną obsługę jej bieżącej działalności, ale coraz czę-
ściej o znaczeniu strategicznym, umożliwiającym rozwój i sprostanie wciąż rosną-
cej konkurencji na rynku” (Szymonik, 2010, s. 13). 

Proces zarządzania informacjami składa się z działań, które tworzą funkcję in-
formacyjną przedsiębiorstwa, czyli pozyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie, 
wykorzystanie i udostępnienie informacji. Kluczowym zadaniem w zarządzaniu in-
formacjami jest stałe dostosowanie zmieniających się technologii informatycznych 
do zmieniających się potrzeb organizacji. Wykorzystanie informacji może być waż-
nym elementem sprawniejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a w kontekście 
zarządzania łańcuchem dostaw jest faktorem koniecznym (Krztoń, 2017). Aby sku-
tecznie pozyskać i wykorzystać informacje, konieczne jest zastosowanie odpowied-
nich narzędzi i metod. Naprzeciw potrzebom współczesnych organizacji wychodzi 
nowoczesna technologia i Internet. Niewątpliwie Zintegrowane Systemy Informa-
tyczne pozwalają w efektywny sposób gromadzić i zarządzać zasobami informa-
cyjnymi. Wśród stosowanych w praktyce systemów informatycznych wspomaga-
jących funkcjonowanie łańcuchów logistycznych można wymienić systemy klasy 
ERP (Enterprise Resorce Planning) oraz klasy SCM (Supply Chain Management).

Systemy klasy ERP obejmują wszystkie sfery funkcjonowania przedsiębior-
stwa i optymalizują zarówno procesy wewnętrzne, jak i te mające miejsce w najbliż-
szym otoczeniu firmy, dostarczając gotowych narządzi, pozwalają zautomatyzować 
wymianę danych z partnerami w całym łańcuchu logistycznym. ERP obejmuje 
procesy produkcji i dystrybucji, łączy różne obszary działania przedsiębiorstwa, 
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ułatwia przepływ najistotniejszych dla jego funkcjonowania informacji, które są 
aktualizowane w czasie rzeczywistym (Bendkowski, Pietrucha-Pacut, 2003, s. 154). 
Systemy ERP optymalizują posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby, usprawniają 
zachodzące w przedsiębiorstwie procesy i w konsekwencji umożliwiają redukcję 
kosztów. 

Systemy SCM są to rozwiązania informatyczne, które wykorzystywane są 
przez przedsiębiorstwa do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Umożliwia-
ją synchronizację przepływu materiałów między poszczególnymi dostawcami, co 
wpływa na większą elastyczność i dostosowanie się firmy do określonego popytu 
rynkowego. Planowanie przepływów materiałowych odbywa się na każdym etapie 
– od chwili ich wydobycia aż do dostarczenia produktu gotowego do konsumenta 
(Chwesiuk, 2011). Rozwiązania SCM wykorzystuje się głównie w fazie projektowa-
nia produktu, przewidywania popytu na wyroby, wyboru źródeł zaopatrzenia oraz 
sterowania ich dystrybucją.

Systemy Supply Chain Management stanowią kolejną fazę rozwoju systemów 
informatycznych. Powstały w celu uzupełnienia brakujących funkcji w systemach 
klasy ERP.

Za główne korzyści biznesowe, które niesie za sobą wdrożenie SCM, można 
uznać (Chaberek, Jezierski, 2012, s. 110):

 – uzyskanie dokładnych i szczegółowych informacji zbieranych przez system, 
przetworzonych i udostępnionych jako gotowe informacje, które można na-
tychmiast wykorzystać;

 – szybka reakcja, która jest możliwa dzięki natychmiastowej informacji o za-
chodzących zmianach w łańcuchu dostaw;

 – oszczędności wynikające z lepszego planowania zaopatrzenia, produkcji 
i dystrybucji oraz zmniejszenia nakładu pracy związanego z wprowadza-
niem i przetwarzaniem danych;

 – zmniejszenie poziomu zapasów dzięki możliwości zastosowania koncepcji 
just-in-time.

Obecnie na poziom rozwoju przedsiębiorstwa wpływa sprawny i wydajny 
system informatyczny. Zwiększający się asortyment produktów, rozszerzanie się 
rynków oraz technologiczne i terytorialne rozproszenie procesów produkcyjnych 
wpływają na rosnącą ilość przesyłanych informacji. Aby uporządkować strukturę 
organizacyjną i procesy realizowane w firmie, konieczna jest integracja wszystkich 
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działalności przedsiębiorstwa. Możliwe jest to poprzez wdrożenie Zintegrowanych 
Systemów Informatycznych klasy ERP oraz SCM. 

Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach logistycz-
nych, szczególnie rozwiązań o charakterze zintegrowanym, wpływa na uspraw-
nienie ich funkcjonowania oraz organizację firmy i wspomaganie jej zarządzania, 
a długoterminowo może oddziaływać na zwiększenie produkcji, obrotów czy zy-
sków.

3. Analiza wykorzystania systemów informatycznych 
w przedsiębiorstwach w 2012 i 2017 roku

Na podstawie corocznych publikacji Głównego Urzędu Statystycznego doty-
czących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsię-
biorstwach w artykule została przeprowadzona analiza i porównanie wykorzystania 
systemów ERP oraz SCM przez przedsiębiorstwa w 2012 i 2017 roku. Analiza zo-
stała przeprowadzona pod kątem wielkości przedsiębiorstw, rodzaju wykonywanej 
działalności oraz ich wojewódzkiego rozmieszczenia. 

3.1. Systemy klasy ERP 

Na rysunku 1 przedstawiono porównanie przedsiębiorstw wykorzystujących 
oprogramowania ERP w 2012 i 2017 roku z podziałem na wielkość organizacji. We 
wszystkich kategoriach przedsiębiorstw między 2012 a 2017 rokiem nastąpił wzrost 
wykorzystania systemów ERP. Największy udział w wykorzystaniu systemów typu 
ERP można zauważyć w dużych przedsiębiorstwach, już w 2012 roku prawie 70% 
z nich korzystało z ERP, a w ciągu następnych lat odsetek ten wzrósł do 87%. Wśród 
małych i średnich przedsiębiorstw można odnotować podwojenie liczby organizacji 
korzystających z oprogramowania ERP. W 2017 roku ponad połowa średnich przed-
siębiorstw zadeklarowała, że wykorzystuje w działalności system ERP. Najmniejsze 
zastosowanie tych rozwiązań można odnotować w małych przedsiębiorstwach.

Analizując rysunek 2, można zauważyć, że we wszystkich badanych sekto-
rach nastąpił znaczący wzrost wykorzystania systemów klasy ERP. Przedsiębior-
stwa z sektora ICT, Informacja i komunikacja oraz Naprawa i konserwacja kom-
puterów i sprzętu komunikacyjnego w największym stopniu wykorzystują systemy 
ERP – prawie połowa badanych organizacji zadeklarowała wykorzystanie systemu. 
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Rysunek 1. Przedsiębiorstwa wykorzystujące pakiety oprogramowania ERP  
w 2012 i 2017 roku według wielkości
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2019).

Rysunek 2. Przedsiębiorstwa wykorzystujące pakiety oprogramowania ERP  
w 2012 i 2017 roku w podziale na sektory

16%

19%

6%

17%

9%

6%

19%

10%

11%

11%

28%

27%

30%

37%

14%

29%

17%

13%

47%

29%

24%

27%

47%

49%

Przetwórstwo przemysłowe

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę
wodną, dostawa wody. Gospodarowanie ściekami i odpadami

Budownictwo

Handel i naprawy

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i wyżywienie

Informacja i komunikacja

Obsługa rynku nieruchomości

Nauka i technika

Administrowanie i działalność wspierająca

Naprawa i konserwacja komputerów
i sprzętu komunikacyjnego

Sektor ICT

2017 2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2019).
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Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw korzystających z oprogramowania ERP wystę-
puje w sektorze Budownictwo oraz Zakwaterowanie i wyżywienie – zaledwie 6%. 

We wszystkich województwach odnotowuje się wzrost liczby przedsiębiorstw 
korzystających z systemów klasy ERP pomiędzy 2012 a 2017 rokiem. Zdecydowa-
nym liderem w tej kategorii jest województwo mazowieckie, gdzie ponad połowa 
firm deklaruje wykorzystanie ERP. W 2017 roku w większości województw można 
zauważyć zbliżony odsetek firm używających oprogramowania ERP, tj. 20–30%, 
jedynie w województwie warmińsko-mazurskim jest niższe – 16%.

Rysunek 3. Przedsiębiorstwa wykorzystujące pakiety oprogramowania ERP  
w 2012 i 2017 roku w podziale na województwa
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2019).



113Marta Niewiadomska  
Wykorzystanie systemów informatycznych w logistycznej działalności przedsiębiorstw

3.2. Systemy klasy SCM

Analizując rysunek 4, można zauważyć, że najwięcej przedsiębiorstw zatrud-
niających 250 i więcej pracowników korzysta z rozwiązań wspomagający zarządza-
nie łańcuchem dostaw, najmniejsze ich wykorzystanie występuje w małych firmach. 
Pomiędzy 2012 a 2017 rokiem wśród małych przedsiębiorstw nastąpił spadek wy-
korzystania systemu SCM z 23 do 18%, w średnich przedsiębiorstwach nie odno-
towuje się znaczących zmian, około 30% z nich zadeklarowało wykorzystanie sys-
temów SCM w działalności. Natomiast wśród dużych przedsiębiorstw w 2017 roku 
w stosunku do roku 2012 o 18 punktów procentowych wzrósł udział wykorzystania 
oprogramowania SCM i wynosił 59%.

Rysunek 4. Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji  
dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami lub odbiorcami według wielkości
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2019).

Analizując przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji 
dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami lub odbiorcami według 
sekcji, można zauważyć spadek wykorzystania systemu SCM w większości przed-
siębiorstw, jedynie w sekcji Informacja i komunikacja oraz ICT wystąpił wzrost 
liczby przedsiębiorstw korzystających z oprogramowania SCM. 
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Rysunek 5. Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji  
dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami lub odbiorcami  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2019).

W większości województw w 2017 roku odsetek liczby przedsiębiorstw ko-
rzystających z systemu SCM oscylował na podobnym poziomie – około 20%. Zde-
cydowanym liderem było województwo mazowieckie, gdzie ponad połowa firm 
prowadziła wymianę informacji w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii. Tylko w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim 
w 2017 roku więcej przedsiębiorstw korzystało z systemów SCM niż w 2012 roku. 

Reasumując, można stwierdzić, że głównymi użytkownikami systemów klasy 
ERP i SCM w Polsce są duże przedsiębiorstwa, z województwa mazowieckiego, 
z sektora ICT, Informacja i komunikacja oraz Naprawa i konserwacja komputerów 
i sprzętu komunikacyjnego. 
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Rysunek 6. Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczną wymianę informacji  
dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami lub odbiorcami  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2019).

Przytoczone systemy służą do integracji wielu obszarów w przedsiębiorstwie, 
ich funkcjonalność pozwala przetwarzać i analizować duże ilości danych, z tego 
względu głównie organizacje, z rozbudowanymi łańcuchami logistycznymi są 
użytkownikami takich rozwiązań. Największe nagromadzenie tych przedsiębiorstw 
występuje w województwie mazowieckim, które ze względu na swoje położenie 
i rozwój przyciąga duże korporacje. Zintegrowane Systemy Informatyczne w głów-
nej mierze wspierają przedsiębiorstwa, które w działalności wykorzystują techniki 
przetwarzania, gromadzenia lub przesyłania informacje w formie elektronicznej 
oraz zaawansowanych rozwiązań technicznych.
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4. Podsumowanie

Istotą współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw jest proces decyzyjny 
związany z synchronizowaniem fizycznych, informacyjnych i finansowych stru-
mieni popytu oraz podaży przepływających pomiędzy jego uczestnikami w celu 
osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dodanej dla 
wszystkich jego ogniw.

System informacji odgrywa ważną rolę w zarządzaniu logistyką w przedsię-
biorstwach, ponieważ dzięki niemu mogą adekwatnie reagować na potrzeby rynku, 
efektywnie rozwiązywać aktualne problemy logistyczne, obniżyć poziom niepew-
ności w procesach, identyfikować obszary wymagające podjęcia działań korygują-
cych oraz wprowadzać innowacje procesowe i produktowe. Inwestycje w skuteczny 
system informacyjny umożliwiają podejmowanie działań, których efektami są pod-
noszenie efektywności operacyjnej, stały wzrost dochodów, zwiększenie udziału 
w rynku oraz osiągnięcie przewagi nad konkurentami. Narzędziem pozwalającym 
skutecznie zarządzać informacją jest Zintegrowany System Informatyczny, który 
umożliwia komunikację i przetwarzanie danych we wszystkich obszarach działal-
ności przedsiębiorstwa oraz partnerów biznesowych. 
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Streszczenie

Proces decyzyjny to zjawisko, które dotyczy każdego człowieka. Każdy z nas podej-
muje w życiu decyzje zawodowe lub dotyczące spraw prywatnych. Aby właściwie rozwią-
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Podejmowanie decyzji to proces, który dotyczy każdego z nas i jest nieodłącz-
nym elementem w życiu prywatnym, a także zawodowym. Stwierdzono, że jest 
to równocześnie jedno z najczęściej podejmowanych działań, ponieważ obejmuje 
codzienne, drobne czynności oraz działania na wielką skalę, dotyczące organizacji 
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i całych państw. Podjęcie decyzji to akt świadomego wyboru jednego z rozpozna-
nych i dostępnych wariantów czegoś, co jest przedmiotem wyboru. Z problemem 
decyzyjnym mamy do czynienia, gdy stajemy przed wyborem jednej spośród co 
najmniej dwóch możliwości. Wybór jest zależny od kryteriów decyzyjnych, czyli 
czynników, które mają wpływ na decyzje. Problem podejmowania decyzji jest bar-
dzo ważny z punktu widzenia procesów zachodzących we współczesnym biznesie.

Celem artykułu jest przegląd teoretycznych aspektów związanych z procesem 
decyzyjnym, następnie na tej podstawie ukazanie procesu decyzyjnego od strony 
praktycznej oraz zaproponowanie rozwiązania problemu decyzyjnego. Jako przy-
kład został ukazany zakup nowego laptopa. 

1. Przegląd literatury

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji decyzji, najprostsza 
z nich określa decyzję jako jeden wybór jednego działania z pewnej puli możliwych 
działań w danym momencie bądź świadome powstrzymanie się od tego wyboru. 
Innymi słowy, decyzja to ostateczny cel naszego działania (Czermiński, Czapielew-
ski, 1995, s. 130). Ryszard Szarfenberg opisuje decyzję jako świadomy i nielosowy 
wybór związany z działaniem. Tak więc proces podejmowania decyzji jest to pozna-
nie i zdefiniowanie istoty decyzyjnej, wyodrębnienie różnych możliwości, wybór 
„najlepszej” z nich i wprowadzenie jej w życie (Szarfenberg, 2002, s. 2).

Wyróżnia się dwa podejścia do problematyki decyzji (Bradley, 2014, s. 1–3):
 – podejście normatywne – decyzja traktowana jest jako rozwiązanie proble-

mu, wynik, podejście to stosowane jest w ekonomii, badaniach operacyj-
nych, prakseologii;

 – podejście deskryptywne, opisowe – skoncentrowane jest na sposobie docho-
dzenia do wyniku, czyli na procesie podejmowania decyzji, nie koncentruje 
się natomiast na samym wyniku, jest charakterystyczne dla psychologii, so-
cjologii, teorii organizacji oraz zarządzania.

W literaturze przedmiotu występuje pojęcie decyzji racjonalnej, jak wiadomo, 
każda decyzja niesie za sobą konsekwencje, przy czym część z nich oceniania jest 
negatywnie (przez nakłady), a część z nich pozytywnie (przez korzyści), pozostała 
część jest neutralna lub brakuje pewności co do jej oceny. Wyróżnia się dwa czyn-
niki racjonalności decyzji (Chojnacka, 2014, s. 35–45):
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 – racjonalność metodologiczna – dokonujemy wyboru na podstawie dostęp-
nych informacji i zgodnie z regułami „sztuki podejmowania decyzji”;

 – racjonalność rzeczowa decyzji – wybieramy ten wariant działania, którego 
realizacja doprowadzi nas do osiągnięcia ustalonego celu działania.

Można zaobserwować pewne następujące po sobie etapy racjonalnego podej-
mowania decyzji (Stoner, Freeman, Gilbert, 2001, s. 248–253):

a) rozpoznanie oraz zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej;
b) identyfikacja właściwych możliwości;
c) dokonanie oceny pozwalającej na stwierdzenie, czy każda z możliwości jest 

wykonalna, zadowalająca, a także jakie korzyści przyniesie;
d) wprowadzenie w życie wybranego przez siebie wariantu;
e) obserwacja oraz ocena rezultatu wybranej możliwości. 
Problem decyzyjny to porównanie stanu oczekiwanego ze stanem rzeczywi-

stym, pomiar odchyleń oraz przymus wyboru jednego z wariantów działania, jest 
to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające sytuację problemową, w której pod-
miot (decydent) staje przed koniecznością wyboru jednego z przynajmniej dwóch 
możliwych wariantów działania. Pod pojęciem „decydent” rozumie się podmiot, 
który dokonuje ostatecznego wyboru wariantu decyzji, może nim być człowiek, 
grupa osób lub maszyna. Sformułowanie problemu decyzyjnego to pierwszy krok 
do zbudowania modelu decyzyjnego. Właściwie sformułowany problem powinien 
szczegółowo zdefiniować: decydenta, warunki ograniczające decyzje, zbiór decyzji 
dopuszczalnych, kryteria oceny decyzji (Falkowski, Tyszka, 2009, s. 195–205).

Model decyzyjny to teoretyczne odwzorowanie wycinka rzeczywistości, któ-
re w sposób syntetyczny opisuje problem decyzyjny. Powinien umożliwiać okre-
ślenie zbioru decyzji dopuszczalnych i zbioru decyzji optymalnych (Sikora, 2008, 
s. 15–16). 

2. Materiały i metody

Metoda badawcza użyta w artykule to case study oraz analiza literatury przed-
miotu. W artykule został poddany analizie przypadku proces decyzyjny na przykła-
dzie zakupu laptopa.

Proces podejmowania decyzji to następujące po sobie w logicznym porząd-
ku czynności, powiązane ze sobą związkami przyczynowo-skutkowymi, których 
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efektem jest podjęcie decyzji ostatecznej. Decyzje możemy podzielić według kilku-
nastu kategorii, np. ze względu na (Prusak, Stefanów, 2014, s. 20–21): 

 – liczbę kryteriów – decyzje jedno- i wielokryterialne; 
 – środowisko podejmowania decyzji – decyzje prywatne i zawodowe; 
 – czas namysłu – decyzje impulsywne (intuicyjne, „naturalistyczne”);
 – rzeczowe (przemyślane, systematyczne); 
 – stopień powtarzalności – decyzje nierutynowe (zasadnicze) i rutynowe;
 –  na charakter czynności decyzji: regulacyjne, sterujące, innowacyjne;
 – horyzont czasowy: krótko-, średnio- i długookresowe;
 – na zasięg geograficzny: lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe.

Na rysunku 1 zostały zaprezentowane warunki, w jakich są podejmowane de-
cyzje, które dzielą się następująco (Griffin, 2010, s. 284–285):

 – w warunkach niepewności – stan, w którym podejmujący decyzję wie z roz-
sądnym stopniem pewności, jakie są możliwości i jakie warunki towarzyszą 
każdej z nich;

 – w warunkach ryzyka – sytuacja, w której dostępność poszczególnych moż-
liwości i związane z każdą z nich potencjalne korzyści i koszty są znane 
z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem;

 – w warunkach niepewności – sytuacja, w której podejmujący nie zna wszyst-
kich możliwości wyboru, ryzyka związanego z każdą z nich ani ich możli-
wych konsekwencji.

Rysunek 1. Warunki podejmowania decyzji

 

Osoba podejmująca decyzję 
działa w warunkach

pewności ryzyka niepewności

Poziom niejasności i niebezpieczeństwo podjęcia błędnych decyzji

niski średni wysoki

Źródło: Griffin (2010), s. 284.
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Fazy procesu decyzyjnego dzieli się następująco (Kowalczyk, Roszyk-Kowal-
ska, 2016, s. 56): 

Faza I (rozpoznania) – rozpoznanie, projektowanie oraz wybór. Faza pierwsza 
zmierza do identyfikacji oraz diagnozy problemu decyzyjnego po-
przez szukanie odpowiedzi na pytania, np. czego dotyczy problem? 
jakie jest źródło powstania problemu? czy jest to problem powtarzal-
ny, czy incydentalny?

Faza II (projektowania) – poszukuje się alternatyw rozwiązań danego proble-
mu decyzyjnego oraz określa się kryteria wyboru.

Faza III (faza wyboru) – dokonuje się oceny każdego wariantu z punktu widze-
nia wcześniej przyjętych kryteriów oraz wybiera się wariant spełniają-
cy w największym stopniu przyjęte kryteria. 

Bardzo istotne jest rozróżnienie pomiędzy rozwiązywaniem problemów decy-
zyjnych a ich podejmowaniem. Rozwiązanie problemów decyzyjnych formułuje się 
dzięki siedmiu krokom (Prusak, Stefanów, 2014, s. 18):

1. Zidentyfikowanie oraz zdefiniowanie problemu i celu decyzyjnego.
2. Ustalenie możliwych wariantów.
3. Określenie kryteriów wpływających na analizę oraz wybór rozwiązań.
4. Ocena poszczególnych rozwiązań w odniesieniu do wariatów.
5. Dokonanie wyboru najlepszego z możliwych wariantów.
6. Wdrożenie wybranego rozwiązania.
7. Dokonanie oceny skutków wdrożenia i stwierdzenie, czy problem został 

rozwiązany w satysfakcjonujący sposób.
Na rysunku 2 został przedstawiony krok piąty, czyli decyzja – wybór najlep-

szego z możliwych rozwiązań. W metodyce podejmowania decyzji wyróżnia się 
także dodatkowy etap początkowy, jakim jest obserwacja środowiska problemu de-
cyzyjnego. Obserwacja ta polega na takich czynnościach, jak wizytacje, konferen-
cje, obserwacje i badania wstępne (Penc, 1997, s. 127–130). 
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Rysunek 2. Podejmowanie decyzji
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Źródło: Prusak, Stefanów (2014), s. 19.

3. Rezultaty

W praktyce zdecydowana większość problemów decyzyjnych wymaga rozwa-
żenia więcej niż jednego kryterium. Problemem decyzyjnym, który zostanie omówio-
ny, będzie zakup nowego laptopa, gdy konsument będzie brał pod uwagę wiele czyn-
ników. Należy dodać, że dla konsumenta nie wszystkie kryteria będą równie istotne.

Dokonanie ostatecznego wyboru przez konsumenta jest wypadkową wagi 
wszystkich kryteriów oraz stopnia ich spełnienia przez poszczególne możliwości 
decyzyjne. Załóżmy, że klient chciałby laptop, który posłuży mu głównie do pracy – 
klient często korzysta z przeglądarki internetowej oraz z pakietu Office, a także do 
rozrywki od czasu do czasu lubi oglądnąć film na laptopie oraz sporadycznie zagrać 
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w gry. Laptop będzie mu służył także do posłuchania muzyki oraz obróbki zdjęć, 
ponieważ jest to jego hobby. Konsumentowi bardzo zależy, aby laptop był lekki 
i poręczny, zależy mu także, aby działał szybko i płynnie – nie zawieszał się, działał 
długo bez ładowania baterii oraz był wyposażony w najnowsze oprogramowanie. 

W sklepie konsument stanął przed wyborem czterech komputerów, które od-
powiadają jego kryteriom w bardzo podobnych do siebie cenach, więc nie będzie 
sugerował się ceną. 

Tabela 1. Kryteria wyboru laptopa z czterema wariantami

X1 X2 X3 X4
Ciężar laptopa (kg) 2,6 2,6 1,35 1,3
Pamięć RAM (GB) 16 8 8 12
Wielkość (cale) 15,6 15,6 13 13,3
Czas pracy na baterii (godziny) 4 8 12 6
System operacyjny Windows 10 Windows 8.1 macOS Windows 10

Źródło: opracowanie własne.

Nazwijmy je laptop X1, laptop X2, laptop X3, laptop X4. Są to tzw. warianty 
decyzyjne przedstawione w tabeli 1. Konsument stoi przed wyborem nowego lap-
topa, należy dodać, że nie jest to łatwy wybór. Laptop X3 jest lżejszy od X1 i ma 
inne oprogramowanie niż pozostałe komputery, ale równie nowoczesne. Laptop X1 
ma najwięcej pamięci RAM, X4 jest najlżejszy ze wszystkich, lecz czas jego pracy 
na baterii to 6 godzin, natomiast X2 nie ma najnowszego systemu operacyjnego. 
Gdyby sprzedawca zaoferował konsumentowi jeszcze jeden – piąty produkt (X5) 
na podobnych warunkach i w podobnej cenie do pozostałych, lecz z parametrami, 
które ten zaakceptuje w zupełności, klient nie miałby problemu z podjęciem decyzji 
i wybór były łatwy, co zostało przedstawione w tabeli 2. 

Laptop X5 byłby potencjalnie najlepszą alternatywą dla konsumenta, ponieważ 
spełniałby wszystkie najważniejsze kryteria: jego waga byłaby najlżejsza, pamięć 
RAM największa, czas pracy na baterii najdłuższy, najmniejsza przekątna ekranu 
oraz nowoczesny system operacyjny. Gdyby taki komputer znalazł się w ofercie 
sklepu, klient od razu podjąłby decyzję o jego zakupie. Również można to przed-
stawić z drugiej strony, gdyby w ofercie znalazł się gorszy model od pozostałych, 
czyli X6 (tab. 3). 
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Tabela 2. Wybór z pięcioma wariantami – najlepszy model

X1 X2 X3 X4 X5
Ciężar laptopa (kg) 2,6 2,6 1,35 1,3 1,3
Pamięć RAM (GB) 16 8 8 12 16
Wielkość (cale) 15,6 15,6 13 13,3 13
Czas pracy na baterii (godz.) 4 8 12 6 12

System operacyjny Windows 10 Windows 
8.1 macOS Windows 10 Windows 10

 Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Wybór z pięcioma wariantami – najgorszy model

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Ciężar laptopa (kg) 2,5 2,5 1,35 1,3 1,3 3
Pamięć RAM (GB) 16 GB 8 GB 8 GB 12 12 4
Wielkość (cale) 15 15 13 13,3 13 18
Czas pracy na baterii (godz.) 4 8 12 6 12 2

System operacyjny Windows 
10

Windows 
8.1 macOS Windows 

10
Windows 

10
Windows 

8.1
Źródło: opracowanie własne.

Gdyby taki laptop jak X6 znalazłby się w ofercie sklepu, zdeklasowałby po-
zostałe modele pod względem negatywnych cech, a konsument natychmiast odrzu-
ciłby możliwość jego wyboru. W zaprezentowanych powyżej wypadkach mamy do 
czynienia ze strategią zdominowaną, czyli taką, która jest zawsze lepsza od wszyst-
kich innych strategii. Wówczas należy od razu pewne możliwości odrzucić (X6) lub 
dokonać wyboru (X5). Dzięki temu konsument uniknie zbędnej i długiej analizy 
i zaoszczędzi czas (Rostański, Drozd, 2003, s. 8–9). 

Dokonując analizy pozostałych czterech modeli laptopów zaproponowanych 
przez sprzedawcę, można stwierdzić, że każdy z nich w jakimś stopniu spełnia kry-
teria, które konsument uznał za ważne dla siebie. Niestety, człowiek z natury jest 
niezdolny do efektywnego oraz intuicyjnego przetworzenia wszystkich informacji, 
które są odpowiedzialne za podjęcie przez niego odpowiedniej decyzji. Metody wie-
lokryterialne wspomagają proces podejmowania decyzji i pomagają podjąć odpo-
wiednią decyzję. Krok po kroku wyznaczają wagę każdego możliwego kryterium, 
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następnie wyznaczany jest stopnień ich spełnienia, w naszym wypadku poprzez 
poszczególne laptopy. 

Najlepszy z możliwych dla decydenta wariantów spełnia w najwyższym stop-
niu najważniejsze dla decydenta kryteria wyboru. Każdy konsument podchodzi do 
wyboru indywidualnie, często spotyka się z wieloma spornymi kwestiami, a pro-
blem decyzyjny rozwiązany jest w sposób subiektywny. 

Rysunek 3. Model decyzyjny
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Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 3 został przedstawiony model decyzyjny w postaci grafu do oma-
wianej sytuacji decyzyjnej. Konsument określił swoje kryteria zakupu laptopa, któ-
rymi kieruje się przy wyborze nowego sprzętu, dlatego będzie się kierował podkry-
teriami, które są dla niego bardzo istotne. 

Klient zadecydował, że jego nowy laptop nie może ważyć więcej niż 2,5 kg – 
jest to dla niego dopuszczalny ciężar, ale im laptop będzie ważył mniej, tym konsu-
ment osiągnie większą satysfakcję. Największa waga, czyli 2,5 kg, będzie dla klien-
ta najmniej satysfakcjonująca, ale jeśli inne parametry spełnią oczekiwania klienta 
i dadzą mu 100% satysfakcji, będzie on skłonny kupić laptop o tej wadze. 

Konsument chce, aby jego laptop był szybki i nie zawieszał się, założył, że 
przy codziennej pracy i obowiązkach minimum pamięci, jaką potrzebuje, to 8 GB, 
poniżej tego kryterium klient nie zwróci uwagi na produkty mające mniej pamięci, 
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niż sobie założył. Klient wie, że komputer z mniejszą pamięcią niż 8 GB utrudni mu 
pracę. W tym wypadku inne kryteria nie przemówią za zakupem komputera, który 
ma mniej pamięci RAM. 

Kolejne podkryterium to wielkość komputera w calach. Klient nie chce, aby 
komputer był za duży, maksymalna wielkość komputera, jaką dopuszcza, to 15 cali. 
I w tym wypadku klient zachowa się podobnie jak w przypadku wagi, czyli jeśli 
inne kryteria usatysfakcjonują go, będzie skłonny kupić laptop 15-calowy.

Załóżmy, że konsument dużo pracuje w terenie. Bardzo często nie może nała-
dować komputera przez dłuższy czas. Klient potrzebuje laptop, którego bateria wy-
trzyma jakiś czas bez potrzeby ładowania. Konsument założył, że minimalny czas 
pracy komputera na baterii to 4h – wie, że może się zdarzyć taka sytuacja, w której 
nie będzie możliwości podładowania komputera. 

Ostatnie podkryterium to system operacyjny. Na rynku dominuje oprogramo-
wanie firmy Microsoft Windows, ale także dużą popularnością cieszy się oprogra-
mowanie Apple IOS. Klient nastawił się na najnowszy Windows 10. W wyborze 
kieruje się tym, że jest to najnowocześniejszy systemem i bardzo popularny. Więk-
szość urządzeń i programów jest z nim kompatybilnych, co ułatwia pracę. Klient 
zastanawiał się także nad oprogramowaniem IOS, ponieważ zna się na jego obsłu-
dze, lecz po namyśle wybrał Windows 10. Stwierdził, że większość użytkowników, 
a także jego współpracownicy posługują się właśnie oprogramowaniem Microsoft. 

4. Dyskusja

Klient stanął przed wyborem czterech produktów, jakie znalazł w sklepie. 
Sprzedawca, wysłuchawszy potrzeb klienta, a także sprawdziwszy dostępną ofertę 
w sklepie, wybrał produkty, które w jakimś stopniu odpowiadają kryteriom przed-
stawionym przez konsumenta. Klient ma do wyboru laptopy X1, X2, X3 oraz X4. 
Model X2 ma taką samą wagę oraz wielkość w calach jak X1, jego pamięć RAM to 
8 GB, co satysfakcjonuje klienta w sposób minimalny, czas pracy na baterii wynosi 
8 godzin, więc jest to więcej, niż konsument założył, niestety, laptop został wyposa-
żony w starsze oprogramowanie (Windows 8.1), co dla klienta jest nie dopuszczalne. 
Kolejny model to laptop X3, który znacząco różni się od poprzedników. Jego waga 
wynosi tylko 1,3 kg, przekątna ekranu to 13 cali, a czas pracy to aż 12 godzin – te 
parametry bardzo satysfakcjonują konsumenta. Laptop ma 8 GB pamięci RAM, co 
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jest dopuszczalnym kryterium klienta, lecz niestety, ma oprogramowanie IOS, które 
klient rozważał, lecz ostatecznie zdecydował się na system Windows 10. Ostatni 
model laptopa to X4 ważący podobnie jak poprzednik 1,3 kg, o przekątnej ekranu 
13 cali oraz z pamięcią RAM 12GB. Laptop pracuje na baterii 8 godzin i ma najnow-
szy Windows 10. Wszystkie kryteria są spełnione. 

Klient musiał poddać analizie wiele kryteriów, zanim podjął ostateczną decy-
zję, niniejsze case study ukazuje, że aby rozwiązać problemem decyzyjny, konsu-
ment musiał wziąć pod uwagę wiele czynników, proces podejmowania decyzji jest 
zatem bardzo złożony. 

Podsumowanie 

Klient wybierze laptop X4, ponieważ jest to model, który najlepiej spełnił jego 
oczekiwania w stopniu większym niż minimum, jakie zakładał. Wybór będzie dla 
niego satysfakcjonujący, ponieważ laptop jest poręczny i o ponad połowę lżejszy, 
niż dopuszczał. Ma 12 GB pamięci RAM, czyli o 4 więcej niż zakładane minimum. 
Czas pracy jest także dłuższy o 2 godziny od dopuszczalnych przez klienta. Laptop 
jest wyposażony w oprogramowanie Windows 10, które klient wybrał. Po podjęciu 
decyzji o zakupie laptopa X4 klient będzie usatysfakcjonowany z zakupu, ponieważ 
sprzęt spełnia wszystkie kryteria, jakie sobie założył, w stopniu wyższym niż mi-
nimalny. 
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DECISION PROBLEM ON THE EXAMPLE OF PURCHASE  
OF A NEW LAPTOP

Abstract

Decision-making problem is a phenomenon that affects every human being. Each of us 
takes professional or private life decisions in our lives. In order to properly solve the decision 
problem and have satisfaction from the decision made, an analysis of the decision criteria 
that affect its adoption should be made. The aim of the article is to review the theoretical 
aspects of decision and decision-making problems and then to show the decision problem on 
the practical side and the proposed solution. As an example, was used the purchase of a new 
laptop by the consumer.
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Nowatorskie rozwiązania bardzo często wiążą się z nowymi zagrożeniami, które 
mogą zagrozić zdrowiu i życiu wielu osób. Niepodążanie za podnoszeniem standar-
dów i częste używanie przedmiotów oraz pomieszczeń, które dawno uległy zużyciu 
lub nie są przystosowane do obecnych przepisów, również wywołują niebezpie-
czeństwo. Wspomniane zagrożenia mogą być źródłem sytuacji kryzysowych, które 
według ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Ustawa, 2007) definiowane są jako 
sytuacje wpływające negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacz-
nych rozmiarach lub środowiska, wywołują znaczne ograniczenia w działaniu wła-
ściwych organów administracji publicznej, ze względu na nieadekwatność posiada-
nych sił i środków. 

Celem artykułu jest poddanie analizie zarządzania kryzysowego oraz bezpie-
czeństwa mieszkańców akademika na przykładzie Domu Studenckiego nr 1 „Baka-
łarz” mieszczącego się w Szczecinie. 

1. Przegląd literatury

Bardzo często bezpieczeństwo rozważane jest z punktu widzenia różnych oko-
liczności w odniesieniu do rozmaitych podmiotów, także do przedmiotów. Są to 
konkretne osoby lub określone kolektywy ludzkie, działania, wykonywane role 
społeczne i profesje. Zdarza się, że są nimi pojedyncze rzeczy bądź ich zbiory róż-
nych rozmiarów. Najczęściej chodzi o elementy istniejące w czasie, ograniczone co 
do długości okresu egzystencji, które mają jakiś początek i kres, w czasie swojego 
istnienia ulegają zmianom i wzajemnym oddziaływaniom z innymi przedmiotami, 
obiektami lub podmiotami bezpieczeństwa (Piwowarski, 2014, s. 18). 

Naukowcy przyjmują, że bezpieczeństwo jest stanem pożądanym, który cha-
rakteryzuje się poczuciem pewności przetrwania, redukcją zagrożeń, podczas któ-
rych podmiot bezpieczeństwa potrzebuje oparcia w społeczności, sprawnie działa-
jącym systemie prawnym i aparacie władzy państwowej. Poziom lub brak zagrożeń 
ma charakter obiektywny, może być diagnozowany i badany pod kątem określe-
nia czynników zagrażających chronionym wartościom. Odmiennie natomiast jest 
z drugim elementem pojęcia bezpieczeństwa, a mianowicie z poczuciem pewności. 
Należy zauważyć, że ma ono charakter subiektywny i nie wynika wprost z fak-
tycznych zagrożeń, ale uwarunkowane jest konstrukcją psychiczną człowieka, jego 
stanem emocjonalnym i czynnikami zewnętrznymi (Czop, 2014, s. 43). 



133Artur Łabuz, Filip Ruszkowski 
Zarządzanie kryzysowe w organizacji na przykładzie Domu Studenckiego nr 1 „Bakałarz” w Szczecinie

Sytuacje kryzysowe są zjawiskami nieoczekiwanymi, nagłymi, często po-
wstają z powodu zaniedbań i destabilizują bezpieczeństwo ludzi. Z tych powodów 
bardzo ważnym aspektem jest wcześniejsze przygotowanie się i organizacja dzia-
łań, aby w przypadku zdarzenia kryzysowego móc jak najszybciej działać (Tyrała, 
2000, s. 12). Tym celom ma służyć zarządzanie kryzysowe, które wedle ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym zdefiniowane jest jako „działalność administracji pu-
blicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega 
na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nią 
kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej oraz na odtworzeniu infrastruktury lub przywróceniu jej pier-
wotnego charakteru” (Ustawa, 2007, art. 2). Zadania, które są realizowane w zakre-
sie zarządzania kryzysowego, wymagają koordynacji działań wielu niezależnych 
merytorycznie podmiotów, konsolidacji procedur działania i wykorzystania odpo-
wiednich technologii. Ważnym aspektem jest także podejmowanie trafnych i ra-
cjonalnych decyzji, do których niezbędna jest szeroka wiedza, ciągłe doskonalenie, 
podnoszenie kompetencji, świadomości oraz nieustanne uzupełnianie informacji. 
Zarządzanie kryzysowe uważane jest za dynamiczną dziedzinę wiedzy, wymaga 
stałego dostosowania sił i środków do wciąż zmieniającego się stanu bezpieczeń-
stwa w celu utrzymania zdolności do natychmiastowego reagowania. Należy za-
znaczyć, że dynamizm sytuacji kryzysowych stanowi tutaj źródło ciągłych zmian 
w zakresie ustawicznego doskonalenia mechanizmów działań, procedur i zasad 
współpracy (Gryz, Kitler, 2007, s. 36).

Decydując się na studia wyższe, przyszli studenci stoją przed koniecznością 
wyboru uczelni, jak również muszą dokonać wyboru miejsca zamieszkania na czas 
kilkuletniego okresu nauki. Część z nich decyduje się na zamieszkanie w kupio-
nych bądź wynajmowanych prywatnych mieszkaniach, część pozostaje w domach 
rodzinnych, natomiast znaczna liczba wybiera domy studenckie. Według słownika 
GUS domy studenckie są postrzegane jako budynki zbiorowego zakwaterowania 
prowadzone przez uczelnię (lub inny podmiot, w tym również organizację studenc-
ką, na podstawie zlecenia uczelni) w ramach pomocy materialnej na rzecz studen-
tów (GUS, 2019).
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Technologia rozwija się błyskawicznie, dlatego akademiki muszą być miej-
scem atrakcyjnym, zaspokajającym nie tylko potrzeby fizyczne, tj. schronienie, od-
poczynek, lecz także psychologiczne, czyli przynależność i bezpieczeństwo. Wybór 
domu studenckiego jest dość skomplikowany i zależy od wielu odmiennych czynni-
ków (Kwiek, 2015, s. 26).

W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się ich lokalizację, udogod-
nienia oraz finanse młodych ludzi. Najistotniejszą jednak kwestią przy wyborze 
miejsca zamieszkania jest z pewnością wybór takiego, w którym młodzi ludzie będą 
czuć się bezpiecznie i nie będą musieli obawiać się o swoje zdrowie lub życie (Arau-
jo, Murraj, 2010, s. 874–876).

2.  Materiały i metody

Do przeprowadzonych badań wykorzystano studium przypadku, jakim była 
próba ewakuacyjna w Domu Studenckim nr 1 „Bakałarz” w Szczecinie, dokona-
no także analizy literatury przedmiotu oraz analizy dokumentów udostępnionych 
przez badany podmiot. 

Procedura zarządzania kryzysowego w razie niebezpiecznej sytuacji opiera 
się głównie na ewakuacji, proces ten polega na szybkim i bezpiecznym opuszczeniu 
strefy zagrożonej lub objętej zagrożeniem przez osoby przebywające w budynku 
do bezpiecznego miejsca zbiórki. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją kieruje 
administrator budynku (Masłowska-Szczerba, 2015, s. 37–38). Drogi oraz wyjścia 
ewakuacyjne powinny być dostosowane do liczby osób przebywających w budyn-
ku, jego funkcji, a także konstrukcji (Wróblewski, 2013, s. 436).

Do sytuacji kryzysowych należy przygotowywać się przed ich wystąpieniem 
poprzez planowanie, usprawnia to proces podejmowania decyzji oraz ułatwia kie-
rowanie w sytuacji kryzysowej (Leszczyński, 2007, s. 345). Najefektywniejsze są 
plany, które zostały stworzone dla konkretnej sytuacji kryzysowej, np. pożaru. Idąc 
za literaturą, pożar można zdefiniowć jako niekontrolowany proces palenia w miej-
scu do tego nieprzeznaczonym, powodującym straty i niebezpieczeństwo (Grocki, 
2012, s. 80). Pożar to wielkie zagrożenie dla każdego podmiotu, szczególnie dla 
tego, w którym przebywa bardzo duża liczba osób, gdyż jest zarówno zagrożeniem 
związanym z działalnością człowieka, jak również o podłożu naturalnym. W ra-
mach strategicznego zarządzania bezpieczeństwem tworzone są próby ewakuacyjne 
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w celu sprawniejszego zarządzania sytuacją kryzysową, gdyby taka wystąpiła, oraz 
w celu zniwelowania wszelakich uchybień (Stawicka, Wiśniewski, Socha, 2011, 
s. 39–40). 

Próbna ewakuacja budynku powinna odbywać się co najmniej raz na dwa 
lata i obejmować sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji całego budynku. 
W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się grono użytkowników bu-
dynku powyżej 50 osób, np. internaty, akademiki, ćwiczenia ewakuacji powinny 
odbywać się co najmniej raz na rok (Świeboda, 2014, s. 23–24).

Osoba odpowiedzialna za ewakuację powinna niezwłocznie powiadomić o ak-
cji osoby znajdujące się w obiekcie. W pierwszej kolejności trzeba ewakuować strefę 
bezpośredniego zagrożenia, a następnie wykonać ewakuację z dalszych obszarów. 
Jeżeli pożar nadmiernie się rozwinął i część osób nie ma możliwości opuszczenia 
zagrożonej strefy, powinny one schronić się w pomieszczeniu znajdującym najdalej 
od źródła ognia i oczekiwać na ewakuację za pomocą sił i środków służb ratunko-
wych (Świeboda, 2014, s. 24).

Po zakończeniu akcji ewakuacyjnej należy przekazać informacje przybyłym 
na miejsce jednostkom straży pożarnej. Jeżeli istnieje podejrzenie, że ktoś mógł 
pozostać w budynku, również taka informacja powinna zostać przekazana oraz 
o innych zagrożeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób, np. butlach 
gazowych znajdujących się w budynku.

Bardzo ważnym aspektem jest dysponowanie aktualnymi i wiarygodnymi 
planami budynku z dokładną informacją o obiekcie. Tylko kompletna informacja 
pozwala na przeprowadzenie rzetelnych analiz, które posłużą do odpowiedniego 
zarządzania sytuacją kryzysową. 

3. Rezultaty1

Dom Studenta „Bakałarz” w Szczecinie jest pięciokondygnacyjnym bu-
dynkiem, w którego skład wchodzi część mieszkalna dla pracowników uczelni 
wraz z piwnicą i garażami, część zbiorowego zakwaterowania studentów, część 

1 Opracowanie własne na podstawie Protokołu z praktycznego sprawdzenia organizacji i wa-
runków ewakuacji w obiekcie Domu Studenta nr 1 „Bakałarz” ul. Bohaterów Warszawy 75, Szczecin 
2018. Autorzy wykorzystali także harmonogram ewakuacyjny Domu Studenta nr 1 „Bakałarz”.
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magazynowa oraz część usługowa (przychodnia i lokal rozrywkowy), każde z osob-
nym wejściem. W akademiku może maksymalnie zamieszkiwać 230 osób. 

Budynek wyposażony jest łącznie w pięć wyjść ewakuacyjnych – cztery od 
strony podwórza oraz jedno od ul. Bohaterów Warszawy. Do wyjść ewakuacyj-
nych znajdujących się od podwórza prowadzą cztery klatki schodowe, w tym jedna 
umożliwiająca ewakuację jedynie z poziomu parteru. Na każdym piętrze znajdu-
ją się cztery hydranty wewnętrzne, trzy gaśnice proszkowe ABC oraz trzy ręczne 
ostrzegacze pożarowe. Pozostałe kondygnacje są wyposażone w następujący sprzęt 
gaśniczy i ostrzegawczy: parter – trzy hydranty wewnętrzne, trzy gaśnice proszko-
we ABC, dwa ręczne ostrzegacze pożarowe; piwnica – dwa hydranty wewnętrzne, 
dwie gaśnice proszkowe oraz ręczny ostrzegacz pożarowy znajdujący się w recepcji 
domu studenta. W recepcji znajduje się również przeciwpożarowy wyłącznik prą-
du, którego zadaniem jest wyłącznie zasilania budynku objętego pożarem w czasie 
akcji ratowniczo-gaśniczej. Dodatkowo obiekt wyposażony jest w system oddymia-
nia oraz dźwiękowy system ostrzegawczy, który umożliwia rozgłaszanie sygnałów 
ostrzegawczych i komunikatów automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu 
sygnalizacji pożarowej (Rozporządzenie, 2010).

Kondygnacja I (piwnica) to część usługowa i magazynowa: w północnym 
sektorze dzierżawiony jest lokal rozrywkowy, w sektorze centralnym znajduje się 
główne wejście do domu studenckiego, pomieszczenie recepcji wraz z zapleczem 
socjalnym i magazynem podręcznym oraz warsztatem konserwatora. Natomiast 
w sektorze południowym zlokalizowany jest magazyn wyposażenia pokoi oraz 
piwnice i garaże współnależące do mieszkań dla pracowników uczelni.

Kondygnacja II (parter) to część usługowa, administracyjna i mieszkalna. 
W północnym sektorze parteru znajdują się pomieszczenia przychodni lekarskiej 
z osobnym wejściem od ul. Szwoleżerów. W sektorze centralnym znajdują się po-
mieszczenia biurowe administracji domu studenta oraz świetlica. Sektor południo-
wy to dziesięć pokojów zdolnych pomieścić 24 studentów oraz jedna ogólnodostęp-
na kuchnia. Za ścianą znajdują się mieszkania dla pracowników uczelni z wejściem 
i klatką schodową od strony ogrodzonego parkingu należącego do sąsiedniego domu 
studenta.

Kondygnacja III (piętro I) to część mieszkalna mająca 26 pokojów, w których 
może zamieszkać 66 studentów, oraz dwie kuchnie wyposażone w kuchenki elek-
tryczne.
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Rysunek 1. Schemat ewakuacji pomieszczeń z parteru

Źródło: opracowanie własne na podstawie harmonogramu ewakuacyjnego  
Domu Studenta nr 1 „Bakałarz”.

Rysunek 2. Schemat ewakuacji pomieszczeń z piętra I, II, III

Źródło: opracowanie własne na podstawie harmonogramu ewakuacyjnego  
Domu Studenta nr 1 „Bakałarz”.

Pozostałe kondygnacje (piętro II i III) to części mieszkalne, na każdym z pięter 
znajduje się 27 pokojów zdolnych do zakwaterowania 68 studentów, dwie kuchnie 
wyposażone w kuchenki elektryczne.
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W grudniu 2018 roku w Domu Studenta nr 1” Bakałarz” przeprowadzono 
próbną ewakuację mającą na celu sprawdzenie stopnia przygotowania obiektu do 
działań ratowniczych oraz sprawności zarządzania kryzysem. Zgodnie ze scenariu-
szem zagrożeniem był pożar wykryty o godzinie 12.05 w pomieszczeniu kuchen-
nym na parterze budynku. Pracownik recepcji udał się na rozpoznanie przyczyny 
włączenia się alarmu i potwierdził pożar. Automatycznie został włączony alarm po-
żarowy za pomocą dźwiękowego systemu ostrzegawczego i wyłączono zasilanie bu-
dynku oraz możliwość korzystania z windy. O godzinie 12.10 zostało powiadomio-
ne Stanowisko Kierowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. 
Do czasu przybycia straży pożarnej za ewakuację budynku odpowiadał pracownik 
recepcji, a objęci nią byli mieszkańcy parteru, I, II i III piętra.

Ewakuacja osób przebywających w świetlicy, gabinecie kierownika i referenta 
oraz z pokoju nr 12 odbywa się przez główne wejście z budynku na ul. Bohaterów 
Warszawy. Mieszkańcy zajmujący pokoje mieszkalne na parterze podczas ewaku-
acji korzystają z klatki schodowej nr 4 z wyjściem od strony podwórza. W przypad-
ku zaistnienia takiej potrzeby osoby przebywające w pomieszczeniach przychodni 
lekarskiej ewakuowane są przez główne wejście do przychodni na ul. Szwoleżerów. 
Schemat został przedstawiony na rysunku 1.

Osoby przebywające na wyższych kondygnacjach budynku zgodnie z har-
monogramem ewakuowane są przez trzy klatki schodowe z wyjściem od strony 
podwórza. Rozkład pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych przedstawiono na ry-
sunku 2. Podczas próbnej ewakuacyjnej za pomocą systemów alarmu pożarowego 
i dźwiękowego systemu ostrzegania poinformowano osoby przebywające w aka-
demiku o zagrożeniu i przystąpiono do natychmiastowej ewakuacji. W budynku 
stwierdzono obecność 100 osób (mieszkańców i osób odwiedzających), które zosta-
ły ewakuowane wszystkimi dostępnymi drogami ewakuacyjnymi. Stwierdzono po-
prawność działania systemów bezpieczeństwa oraz równomierne obciążenie dróg 
ewakuacyjnych. Proces ewakuacji przeprowadzono sprawnie, lecz dźwig osobowy 
po odłączeniu zasilania budynku nie został automatycznie sprowadzony na poziom 
parteru, ponadto system oddymiania klatki schodowej nr 1 nie został uruchomiony 
automatycznie.
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4. Dyskusja

Po przeprowadzonej próbie ewakuacyjnej pomimo dwóch wspomnianych 
uchybień stwierdzono, że stopień przygotowania budynku do działań ratowniczych 
oraz sprawność zarządzania kryzysowego jest w normie, a budynek spełnia należy-
te kryteria. Jednak po dokładnej analizie można doszukać się pewnych elementów, 
które należałoby usprawnić. Przeprowadzone badania ukazują, jak ważnym aspek-
tem jest właściwe zarządzanie kryzysowe w wypadku wystąpienia sytuacji kryzy-
sowej. Ważne jest, aby postępować zgodnie z przygotowanym przez dany obiekt 
harmonogramem i wiedzieć, jak postępować. W artykule ukazano, jak ważne jest 
przeprowadzanie prób ewakuacyjnych, gdyż pomagają one w procesie zarządzania 
kryzysowego, a także mogą ukazać uchybienia występujące w danym budynku. 

W badanym obiekcie należałoby usprawnić kilka działań, które pokrótce zo-
staną omówione. Drzwi wejściowe do przedsionków i pokojów powinny zostać wy-
posażone we wkładki do zamka umożliwiające otwarcie drzwi od wewnątrz bez 
użycia klucza, co w przypadku sytuacji kryzysowej znacznie przyśpieszy proces 
opuszczenia zagrożonego pomieszczenia oraz umożliwi pracownikowi domu stu-
denta na szybkie wejście do pokoju w przypadku zagrożenia życia osoby zamiesz-
kującej lub wystąpienia zagrożenia pożarowego bez potrzeby siłowego wywarzenia 
drzwi. Obecnie, aby otworzyć drzwi, należy mieć klucz do zamka.

Ponadto pokoje nie są wyposażone w plan ewakuacji budynku, należałoby za-
opatrzyć je w takie plany z zaznaczonymi alternatywnymi drogami ewakuacyjny-
mi, umożliwiającymi opuszczenie zagrożonego budynku oraz lokalizacją rozmiesz-
czenia środków gaśniczych. 

Należy również niezwłocznie usunąć usterki wykryte w trakcie próby ewa-
kuacyjnej i doprowadzić do stanu używalności mechanizm powodujący awaryjny 
zjazd windy na poziom parteru oraz podłączyć system oddymiania klatki schodo-
wej nr 1 do ogólnego systemu oddymiania.

5. Podsumowanie 

Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa jako dynamicznego procesu zarzą-
dzania wiąże się z działaniami mającymi za zadanie doskonalenie całego syste-
mu, którego nierozerwalnym elementem jest zarządzanie kryzysowe. Celem jest 
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niedopuszczenie do powstania sytuacji kryzysowej, przygotowanie się do jej wy-
stąpienia, przejmowanie nad nią kontroli w trybie zaplanowanych i przygotowanych 
działań oraz powrót do sytuacji pierwotnej. Przedstawiona w artykule próbna ewa-
kuacja miała na celu zweryfikowanie obecnego stanu przygotowania do wystąpie-
nia ewentualnej sytuacji kryzysowej oraz do sprawdzenia ewentualnych uchybień, 
jakie występują w budynku. 
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dotyczące konkretnych ofert pracy. Wielu pracowników przynajmniej od czasu do 
czasu odczuwa, że wykonują zadania, które zdecydowanie powinien realizować ktoś 
inny. Chcąc jednak sprostać wymaganiom stawianym przez pracodawcę, podejmują 
się przydzielonych im zadań i próbują niwelować braki kompetencji w określonych 
obszarach. Tymczasem można zadać pytania: Czy jest to właściwa strategia? Czy 
umiejętność wymienienia swoich słabych stron i dążenie do ich wyeliminowania 
za wszelką cenę doprowadzi do osiągnięcia satysfakcji w pracy? Belbin (2008) do-
wiódł, że pracownicy są bardziej zaangażowani i zmotywowani do działania, jeśli 
korzystają ze swoich mocnych stron, a powierzane ludziom zadania powinny być 
dopasowane do preferowanych przez nich ról.

Taki tok myślenia przyświeca koncepcji zarządzania talentami, w której pod-
kreśla się znaczenie identyfikowania i wzmacniania potencjału drzemiącego w każ-
dym pracowniku. Idea talentów staje się ważnym punktem odniesienia w procesie 
kształtowania kapitału ludzkiego współczesnych organizacji. Dysponując utalento-
wanymi pracownikami, łatwiej tworzyć firmę wyróżniającą się w otoczeniu spo-
łeczno-ekonomicznym. To ludzie ze swoimi wyjątkowymi kompetencjami są źró-
dłem przewag konkurencyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. 

W związku z powyższym w artykule podjęto problematykę zarządzania talen-
tami. Pierwsza część pracy poświęcona jest teoretycznym rozważaniom na temat 
talentu i problematyce gospodarowania talentami w organizacjach. W drugiej czę-
ści przedstawiono studia przypadków konkretnych firm wdrażających zarządzanie 
talentami. Celem opracowania jest próba scharakteryzowania i analizy zjawiska za-
rządzania talentami we współczesnej organizacji.

1. Zarządzanie talentami – przegląd literatury

Bardzo trudno jest jednoznacznie zdefiniować pojęcie „talent”. Odnosząc się 
do słownika języka polskiego (SJP, 2019), można podać, że talent to wybitne zdolno-
ści w jakiejś dziedzinie (artystycznej, politycznej, naukowej) uzdolnienie do czego 
lub człowiek obdarzony wybitnymi zdolnościami. Kopaliński (1989) określa talent 
jako wybitne uzdolnienia specjalne do poczynań twórczych lub odtwórczych. Jed-
nocześnie talent można wpisać w trzy zasadnicze kategorie przedstawione na ry-
sunku 1. 
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Rysunek 1. Kategorie definiowania pojęcie „talent”

 

 

 

 

 

 

Przedmiot oddziaływania talentu:
organizacja, efektywność, cele, rozwój 
i pasja, praca, konkurenci, klient

TALENT

Charakterystyka talentu 
jako działania:
kreowanie, inspirowanie, 
podejmowanie nowych wyzwań, 
rozumienie, kształtowanie, 
doskonalenie

Charakterystyka talentu jako osoby:
potencjał, zdolności, motywacja, 
umiejętności, wartości, zdolności 
intelektualne, przedsiębiorczość

Źródło: Ingram (2011), s. 18. 

W „The Economist” określono talent jako siłę umysłu, przejawiającą się 
przede wszystkim zdolnością do kreatywnego myślenia (Economist, 2006), a w ra-
porcie McKinsey (2009) jako sumę zdolności, którymi dysponuje człowiek. Z kolei 
Głowacka-Stewart i Majcherczyk (2006, s. 8) w raporcie z badania definiują talent 
przez pryzmat odpowiedzi respondentów. Najczęściej pojawiająca się definicją jest 
ta określająca talent jako pracownika, który w sposób szczególny wpływa na wzrost 
wartości firmy, wyróżnia się wysokim potencjałem rozwojowym i predyspozycjami 
do pełnienia funkcji zarządczych. Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto, że talent 
to aktualna i potencjalna umiejętność zrobienia czegoś dobrze (Stuart-Kotze, Dunn, 
2013, s. 24). Wybrana definicja pozwala na testowanie i pomiar talentu, gdyż zakłada 
zdolność człowieka do zmiany i rozwoju, dopasowania do komplikacji i trudności. 
W takim ujęciu talent nie jest rozumiany jako wiedza, doświadczenie czy specjalne 
predyspozycje psychofizyczne. Nie jest także traktowany jako pewna uniwersalna 
cecha. Oznacza to, że pracownik przejawiający talent do wykonywania pewnych 
zadań, jeśli zostanie skierowany na niewłaściwe stanowisko, będzie pracował zu-
pełnie przeciętnie. Talent to odkrywanie i wykorzystywanie własnego potencjału, 
nie zależy zatem od doświadczenia czy wykształcenia pracownika. 

Warto w tym miejscu zastanowić się nad przyczyną rosnącego zainteresowa-
nia kategorią talentów we współczesnych organizacjach. W 1997 roku w raporcie 
McKinsey wprowadzono pojęcie tzw. wojny o talenty. Odnosiło się ono do rosnącej 
trudności w pozyskaniu utalentowanych pracowników oraz konieczności skupienia 
się na przyciąganiu do organizacji nie tylko ludzi z doświadczeniem, lecz także 



146  Nauki o zarządzaniu i jakości

z odpowiednimi talentami. Utalentowani pracownicy, określani także jako high-po-
tential employee (Burke-Smalley, 1997), core employees (Lepak, Taylor, Tekleab, 
Marrone, Cohen, 2007), best performers / top performers / elite performers (Kwon, 
Bae, Lawer, 2010), mają zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji w nowej 
rzeczywistości gospodarki opartej na wiedzy.

W tabeli 1 zostały zestawione cechy charakterystyczne tzw. dawnych i współ-
czesnych uwarunkowań działania przedsiębiorstw w erze walki o talenty. 

Tabela 1. Zestawienie uwarunkowań działania organizacji przed rozpoczęciem walki 
o talenty i po rozpoczęciu

Dawne uwarunkowania Współczesne uwarunkowania
1. Człowiek poszukuje pracodawcy i jest wobec 

niego lojalny.
2. Zasoby materialne są istotne w tworzeniu 

przewag konkurencyjnych.
3. Posiadanie utalentowanych pracowników 

może wyróżniać firmę na rynku
4. Pracownicy walczą w organizacji o lepsze 

stanowiska.
5. Pracownicy są lojalni i chcą wiązać się 

z pracodawcą na długo.
6. Pracownicy akceptują systemy motywacyjne 

w organizacji

1. Organizacje aktywnie poszukują ludzi 
do pracy u siebie.

2. Jakość kapitału ludzkiego decyduje 
o przewadze konkurencyjnej na rynku.

3. Zidentyfikowanie, przyciąganie i utrzymanie 
utalentowanych pracowników jest kluczowe 
dla wyróżniania się firmy na rynku.

4. Pracodawcy walczą o talenty.
5. Pracownicy są mobilni i otwarci na zmiany.
6. Pracownicy nastawieni są 

na zindywidualizowane podejście 
do motywowania

Źródło: Michaels, Handfield-Jones, Axelrod (2001), s. 6. 

Przed pracodawcami pojawiają się zupełnie nowe wyzwania związane z za-
rządzaniem pracownikami wiedzy. W burzliwie zmieniającym się otoczeniu ludzie 
stają się bardzo mobilni, szybko się uczą, jak również zaczynają być coraz mniej 
lojalni i przywiązani do konkretnej organizacji. Bodźce materialne nie są już głów-
nym czynnikiem decydującym o podjęciu pracy dla konkretnej firmy. Utalentowani 
pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na swobodę działania, możliwość kre-
atywnej pracy, samorealizacji, zdobycia nowej wiedzy w miejscu pracy. Zależy im 
na sporej autonomii w podejmowaniu decyzji, uelastycznianiu czasu pracy i specy-
ficznej kulturze organizacyjnej cechującej się szacunkiem i pozytywnymi relacjami 
międzyludzkimi. 

Specyfika utalentowanego pracownika wymaga przeorientowania sposobu 
zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach w kierunku większego nacisku 
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na talenty. Zarządzanie talentami można więc określić jako proces rekrutacji, szko-
lenia, rozwoju oraz utrzymania pracowników, którzy nieprzerwanie i konsekwent-
nie osiągają doskonałe wyniki (Davis, Cutt, Flynn, Mowl, Orme, 2010, s. 15). Jego 
celem staje się przyciągnięcie i utrzymanie najlepszych pracowników. Aby wygrać 
wojnę o talent, firmy muszą przemyśleć strategię pozyskiwania, nagradzania i mo-
tywowania najbardziej kompetentnych pracowników oraz współpracy z nimi i nad-
zorowania ich. 

Strategia zarządzania talentami, rozumiana jako przemyślane, ustrukturyzo-
wane podejście w organizacji do rekrutacji, utrzymania, rozwoju utalentowanych 
jednostek (Davis i in., 2010, s. 15), powinna być powiązana ze strategią biznesową 
przedsiębiorstwa (rys. 2). 

Rysunek 2. Kontekst strategii zarządzania talentami w organizacji

STRATEGIA
BIZNESOWA

Strategia ZZL                Strategia 
ZT
 
 

Otoczenie 
organizacji

Procesy 
zarządzania 

talentami

Otoczenie 
wewnątrzorganizacyjne

Zaangażowanie, motywacja, przekraczanie ról przez pracowników

Efektywność 
organizacji

Źródło: Ingram (2011), s. 49.

Rozpatrywanie zarządzania talentami w szerszym kontekście, zarówno otocze-
nia zewnętrznego (rynek pracy, uwarunkowania prawne, czym dysponują konku-
rencji, czego oczekują klienci), jak i wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych 
(jakimi kandydatami dysponujemy, jaki jest charakter wakatu, jakie są kluczowe 
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kompetencje organizacji), stanowi punkt wyjścia dla budowy profesjonalnych pro-
cedur pozyskiwania, utrzymania, rozwijania, oceniania, rozstania z talentami. Bar-
dzo istotne jest tutaj również połączenie zarządzania talentami zarówno z wynika-
mi osiąganymi na poziomie pracowniczym, jak i efektywnością całej organizacji 
(Mróz, 2015, s. 101).

Przed przystąpieniem do tworzenia systemu zarządzania talentami kadra me-
nedżerska powinna sformułować pytania (Zych, 2010):

1. Jaki jest cel programu zarządzania talentami?
2. Jaką przyjmujemy definicję talentu w organizacji?
3. Jakie kryteria będziemy brali pod uwagę podczas wyboru talentów?
4. Z ilu etapów będzie składać się procedura oceny i selekcji?
5. Jakie zastosujemy metody i techniki wyłaniania grupy o wysokim poten-

cjale?
6. Kto będzie dokonywał oceny osób?
7. Jakie działania i możliwości rozwojowe będzie w stanie zapewnić firma 

uczestnikom programu?
8. W jaki sposób będzie dokonywana ocena efektywności podejmowanych 

działań? 
Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania ułatwi budowę systemu zarzą-

dzania talentami, na który składają się następujące etapy: znajdowanie, rozwój 
i utrzymanie talentów (rys. 3). 

Identyfikowanie talentów to systematyczna ocena poszczególnych pracowni-
ków w ciągu dłuższego czasu, umożliwiająca śledzenie postępów i dokładniejsze 
oszacowanie ich potencjału. Prowadzi do porównania talentów, które się ma, z ta-
lentami, których się potrzebuje. Przykładowe narzędzia stosowane w tym procesie 
to bilans kompetencji połączony z oceną rozwojową. 

W sytuacji kiedy w przedsiębiorstwie brak potrzebnych talentów, rozpoczyna 
się proces ich pozyskiwania, na który składa się określenie metod rekrutacji i selek-
cji umożliwiających wykrycie talentu czy plasowanie swojej oferty na rynku pracy, 
by stać się pracodawcą pierwszego wyboru, planowanie sukcesji. Ważne narzędzia 
aplikowane w ramach pozyskiwania talentów: behawioralny profil stanowiska pra-
cy (profile kompetencji) i ocena potencjału pracowników bądź kandydatów. 

Warto podkreślić, że zarządzanie talentami to nie poszukiwanie geniuszy, ale 
odkrywanie i rozwijanie talentów w firmie i dla niej. Dlatego tak istotny jest proces 
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rozwoju utalentowanych pracowników. Narzędziami, które pozwalają na uniknięcie 
luk niedoboru talentów, są programy rozwoju zaspokajające nie tylko obecne wy-
mogi organizacji dotyczące doraźnych wyników, lecz także jej długofalowe potrze-
by w dziedzinie sukcesji.

Rysunek 3. System zarządzania talentami w organizacji

 

Znajdowanie 
talentów

•Tworzenie marki organizacji (employer branding)
• Identyfikowanie talentów
•Ustalenie możliwych sposobów zapełnienia luk (sukcesja, 
programy rozwoju, rekrutacja zewnętrzna)

Rozwój 
talentów

•Przemieszczenia pracowników, programy rozwoju 
realizowane z inicjatywy organizacji wewnątrz i na zewnątrz 
firmy na podstawie indywidualnych ścieżek rozwoju

Utrzymanie 
talentów

•Wytwarzanie silnego poczucia dumy z pracy
•Kultura wzajemnego poszanowania pracy
•Ustalanie standardów uczciwości
•Wiarygodność pracodawcy

Źródło: opracowanie własne.

Menedżerowie w organizacjach często wychodzą z założenia, że szybciej 
i taniej pozyskać nowego pracownika niż podejmować trud zatrzymania u siebie 
już zatrudnionych osób. Warto w tym miejscu przypomnieć, że o ile w kompe-
tencje twarde (techniczne) można stosunkowo szybko wyposażyć pracowników, 
o tyle kształtowanie kompetencji miękkich wymaga więcej czasu i zaangażowania. 
W związku z powyższym w koncepcji zarządzania talentami uwypukla się dzia-
łania związane z utrzymaniem talentów w organizacji (Stuart-Kotze, Dunn, 2013, 
s. 118–126). O tym, że w organizacji panuje klimat, który sprawia, że ludzie pragną 
pozostać jej częścią, decyduje wiele czynników. Pieniądze są tylko jednym z nich 
(i często wcale nie najważniejsze). O wiele istotniejsze jest, w jaki sposób ludzie są 
zarządzani, czy docenia się ich wkład i zaangażowanie oraz czy daje się im swobodę 
i możliwość wykorzystywania umiejętności i doświadczenia tak, by przynosiło to 
najlepsze efekty (Cannon, McGee, 2012, s. 36). 
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Organizacje, decydując się na wprowadzenie idei zarządzania talentami, mogą 
liczyć na liczne korzyści, do których należą (Stuart-Kotze, Dunn, 2013, s. 21–22):

 – firmy wdrażające zarządzanie talentami mają średnio o 15% wyższe przy-
chody,

 – organizacja wie, jakich talentów potrzebuje,
 – zatrudnianie pracowników zdolnych do dobrego wykonywania pracy,
 – możliwość przeprowadzania naborów na wyższe rangą stanowiska we-

wnątrz firmy,
 – zmniejszenie rotacji pracowników,
 – rozbudowa puli pracowników utalentowanych zdolnych do realizacji zadań 

wymagających kosztownych kompetencji,
 – poprawa wizerunku organizacji.

W Polsce programy zarządzania talentami stały się popularne po 2007 roku, 
kiedy rynek pracy został dotknięty masową emigracją Polaków za granicę, a pra-
codawcy znaleźli się w trudnej sytuacji. W ciągu dwóch lat ponad połowa przed-
siębiorstw w Polsce zaczęła borykać się z niedoborami kadr w przedsiębiorstwach. 
W zaistniałej sytuacji zaczęto szukać nowych rozwiązań, które pozwoliłyby na za-
chowanie i utrzymanie jak najlepszych zespołów (Lewecka-Olech, 2014). W kolej-
nej części opracowania przedstawiono przykłady organizacji wdrażających z powo-
dzeniem systemy zarządzania talentami.

2. Materiały i metody

Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest zjawisko zarządzania talenta-
mi we współczesnych organizacjach. Nakreślono problem badawczy w formie pyta-
nia: Jakie praktyczne działania podejmowana są w organizacjach w procesie zarzą-
dzania talentami i czy mają one kompleksowy charakter? W związku z powyższym 
sformułowano cel główny pracy, którym jest próba analizy zjawiska zarządzania 
talentami w firmie. 

Część badawczą opracowania oparto na metodzie studium przypadków, a ma-
teriały wykorzystane do opracowania studium pochodzą ze sprawozdań dotyczą-
cych informacji niefinansowych publikowanych na stronach internetowych przed-
siębiorstw. 
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Analizie poddano dwie organizacje. Dobór podmiotów miał charakter celowy. 
Obie firmy są dużymi przedsiębiorstwami, w których obserwuje się profesjonali-
zację zarządzania kapitałem ludzkim realizowanego przez wyspecjalizowane ko-
mórki. Można zatem oczekiwać aplikowania różnorodnych nowoczesnych koncep-
cji z zakresu kształtowania kapitału ludzkiego. Co więcej, duże podmioty, zgodnie 
z wymogami dyrektywy UE, obowiązane są do raportowania informacji niefinan-
sowych, co powoduje łatwiejszy dostęp do danych źródłowych. Wreszcie podmioty 
te mają ugruntowaną pozycję na rynku i dążą do kształtowania pozytywnego wize-
runku pracodawcy, co skutkuje podejmowaniem wielu działań związanych zarzą-
dzaniem talentami.

3. Zarządzanie talentami w praktyce – rezultaty badań i dyskusja

3.1. Grupa PZU 

Grupa PZU to jedna z wiodących instytucji finansowych na rynku polskim, 
a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta firmy dotyczy głównie komplek-
sowej ochrony ubezpieczeniowej na życie i majątku, a także produktów inwestycyj-
nych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości (PZU, 2019).

Podkreślając znaczenie zasobów intelektualnych w kreowaniu wartości or-
ganizacji, PZU zdecydowało się na wdrożenie programów zarządzania talentami. 
Jednym z nich był realizowany w 2017 roku Talent Management Review, który 
zakłada ocenę i rozwój pracowników z potencjałem kompetencji menedżerskich. 
W ramach trwającego trzy lata programu tworzona jest Ścieżka Rozwoju Kompe-
tencji Menedżerskich. W procesie realizacji ścieżki pracownik ma możliwość sa-
modzielnego dobierania działań rozwojowo-szkoleniowych, najlepiej odpowiada-
jących jego potrzebom. Do wyboru są m.in. coaching, szkolenia specjalistyczne, 
szkolenia językowe, dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych lub certy-
fikowanych kursach, warsztaty umiejętności, doradztwo w obszarze szkoleniowo-
-rozwojowym, szkolenia grupowe zamknięte i wiele innych (w 2017 r. liczba godzin 
szkoleń przypadających na pracownika wyniosła 17). Dążąc do ułatwienia wyboru 
odpowiednich metod i technik samorozwoju, przygotowano intranetowy przewod-
nik po wszystkich dostępnych w organizacji narzędziach – Strefa Rozwoju. Każde-
go roku trwania programu pracownik poddawany jest ocenie (samoocena, a także 
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ocena menedżera), na podstawie której formułowana jest informacja zwrotna (PZU, 
2017). 

Rozwój talentów wzmacniany jest kulturą organizacyjną zorientowaną wokół 
dzielenia się wiedzą – w tym celu wdrażany jest projekt „Podziel się wiedzą”. Każdy 
pracownik, który wyrazi gotowość prowadzenia sesji szkoleniowych i warsztatów, 
otrzymuje merytoryczne i organizacyjne wsparcie od Zespołu Szkoleń. Nabywa 
potrzebne umiejętności podczas wystąpień i odgrywania roli trenera. Ważną cechą 
kultury korporacyjnej jest także nastawienie na pracę zespołową, stąd w rozwoju 
talentów w PZU duży nacisk kładzie się na rozwój kompetencji interpersonalnych. 
Pracownicy otrzymują wsparcie ze strony trenerów wewnętrznych i zewnętrznych 
(PZU, 2017). 

Filozofia zarządzania talentami wspierana jest także działaniami mającymi 
na celu identyfikowanie talentów i ich pozyskiwanie z zewnętrznego otoczenia po-
przez tworzenie wizerunku pracodawcy z wyboru. Przedsiębiorstwo współpracuje 
z uczelniami wyższym w Polsce, na Litwie i Łotwie, uczestniczy w targach pracy, 
dniach karier, organizuje staże i praktyki, konkursy, by przyciągnąć najlepszych 
kandydatów do pracy (PZU, 2017).

Stabilizacji talentów służy opracowany zestaw działań na rzecz utrzyma-
nia kluczowych pracowników. Realizowana jest m.in. polityka konkurencyjnych 
rynkowo wynagrodzeń (zgodnie z wyceną wartości konkretnych stanowisk) oraz 
oferowania zróżnicowanego zestawu benefitów. Budowane są także profesjonalne 
ścieżki karier i plany sukcesji, które pomagają ukierunkowywać talenty na rozwój 
określonych kompetencji. 

3.2. Carlsberg Polska 

Carlsberg jest największym przedsiębiorstwem z branży piwowarskiej w Da-
nii, a także jednym z liczących się światowych graczy tego sektora. Ma zakłady 
w ponad pięćdziesięciu krajach, zatrudniając ponad 43 tys. pracowników. Carlsberg 
Polska zatrudnia około 1300 pracowników i produkuje piwa w trzech lokalizacjach: 
Brzesku, Sierpcu, Szczecinie (Carlsberg Polska, 2019). 

Program zarządzania talentami wdrażany w omawianym podmiocie nosi na-
zwę Talent@Carlsberg i przeznaczony jest dla osób osiągających wysokie wyni-
ki w pracy na dotychczasowym stanowisku, brane jest także pod uwagę wysokie 
zaangażowanie pracownika oraz zidentyfikowany u niego potencjał rozwojowy. 
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Program realizowany jest w cyklu dwuletnim, podczas którego uczestnicy mają 
możliwość zdiagnozowania swoich mocnych i słabych stron. Kolejno atuty pracow-
nika wzmacniane są poprzez realizację dedykowanego projektu crossfunkcyjnego. 
Dodatkowo pracownicy biorą udział w specjalnie zaprojektowanym systemie szko-
leń (w 2017 r. 277 pracowników uczestniczyło w szkoleniach otwartych) i warsz-
tatów czy konferencji biznesowych. Na bieżąco uczestnicy otrzymują informację 
zwrotną o poczynionych postępach. Program talentów na charakter ciągły, a główną 
ideą jest dążenie do znajdowania i wyławiania pracowników, którzy mają odpo-
wiednie kompetencje biznesowe, działają w sposób zgodny z wartościami firmy i są 
zaangażowane (Carlsberg Polska, 2017). 

Odpowiednia kultura organizacyjna w Calsberg Polska stanowi czynnik 
wspierający zarządzanie talentami. Kultura opiera się na trzech wartościach – 3A 
(Alignment – uzgodnienie, Accountability – odpowiedzialność, Action – działanie), 
z których wynikają postawy cenione u utalentowanych pracowników: pasja, profe-
sjonalizm, praca zespołowa, przedsiębiorczość, pokora, samosterowność (Carlsberg 
Polska, 2019).

Jednym z narzędzi wspierających zarządzanie talentami jest aktywnie pro-
wadzony employerbranding. W Calsberg Polska nakręcono film dotyczący kultury 
i wartości firmy, który ma tworzyć pozytywny wizerunek organizacji w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym. 

System zarządzania talentami wspomagany jest także na etapie rekrutacji pra-
cowników, podczas którego stosowane są testy psychometryczne oraz Assessment 
Centre. Celem tych działań jest zidentyfikowanie kompetencji kandydata (jego 
umiejętności, a także postaw), aby zwiększyć prawdopodobieństwo dopasowania 
pracownika i organizacji do siebie nawzajem. Zatrzymaniu talentów w organiza-
cji mają z kolei służyć atrakcyjny system benefitów (np. opieka medyczna, ubez-
pieczenie NNW, dofinansowanie urlopu itp.) oraz system szkoleń wewnętrznych. 
Każdy pracownik ma możliwość rozwoju w obszarach, które najbardziej go intere-
sują. Warto także zaznaczyć, że talenty dzielą się wiedzą z innymi, pełniąc funk-
cje wewnętrznych trenerów w ramach własnego obszaru kompetencji. Dodatkowo 
w 2017 roku wdrażano dwa programy rozwoju kompetencji pracowników, dążąc 
do zatrzymywania w organizacji wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Pierwszy 
z nich „Program Liderzy Calsberga” to przeznaczony dla 22 menedżerów sześcio-
dniowy cykl szkoleń z zakresu umiejętności przywódczych. Drugi to „Program 
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Onboardingowy” dla Działu Sprzedaży, stworzony na potrzeby wdrażania nowego 
pracownika do pracy (Carlsberg Polska, 2017).

Jednym z efektów wdrażania zarządzania talentami jest wysoki poziom za-
angażowania pracowników. W czerwcu 2107 roku opublikowano wyniki ankiety 
„Moja opinia”, według których poziom ten oscylował wokół 76% (wzrost o 6% 
w stosunku do poprzedniego okresu badawczego) (Carlsberg Polska, 2017).

Podsumowanie 

Celem artykułu była próba analizy zjawiska zarządzania talentami we współ-
czesnej organizacji. Na podstawie przeglądu literatury udowodniono niejedno-
znaczność pojęcia „talent”. Trudności definicyjne powodują z kolei, że w różnych 
organizacjach w odmienny sposób może być budowany system zarządzania talen-
tami. Autorka podkreśla jednocześnie konieczność zakotwiczenia systemu zarzą-
dzania talentami w strategii biznesowej przedsiębiorstwa, ponieważ jest to jedyna 
droga do czerpania określonych korzyści z wdrażania programów zarządzania ta-
lentami. Istotne jest także, aby programy miały całościowy charakter i obejmowały 
wszystkie trzy etapy: znajdowanie talentów, rozwój talentów i utrzymanie talentów 
w firmie. Ogół działań powinien być wzmacniany istnieniem pozytywnej, zoriento-
wanej na talenty kultury organizacyjnej.

W drugiej części opracowania poddano analizie systemy zarządzania talen-
tami w dwóch przedsiębiorstwach. Na podstawie przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że w obu przypadkach zarządzanie talentami ma charakter komplek-
sowy. Głównymi czynnikami zapewniającymi holistyczne podejście do talentów 
w organizacji są, w opinii autorki artykułu, następujące działania:

1. Zapewnienie formalnego charakteru procesu zarządzania talentami – kon-
kretne programy realizuje się przy wsparciu pionu HR w sposób cykliczny 
lub ich trwanie przewidziane jest w kilkuletniej perspektywie. Nie są to 
więc działania incydentalne i przypadkowe.

2. Wzmacnianie zarządzania talentami pozytywną kulturą organizacyjną 
– kultura organizacyjna postrzegana jest jako jeden z kluczowych deter-
minant powodzenia programów wspierania talentów, ponieważ promuje 
m.in. dzielenie się wiedzą, ideę ustawicznego kształcenia, aktywność.
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3. Wspieranie zarządzania talentami wieloma działaniami z obszaru employer-
branding – oznacza to, że sukces programów zarządzania talentami uzależ-
niony jest od tworzenia konstruktywnych relacji z podmiotami w otoczeniu 
zewnętrznym, aby przyciągać do organizacji talenty.

4. Określenie etapów procesu zarządzania talentami – zarządzanie talentami 
to proces wieloetapowy, a na każdym z etapów wymagane jest stosowanie 
zróżnicowanych narzędzi związanych z pozyskiwaniem, stabilizowaniem, 
rozwojem czy motywowaniem talentów.

5. Zapewnienie pomiaru efektów wprowadzania programów zarządzania 
talentami jako działanie niezbędne, aby określić zasadność aplikowanych 
rozwiązań – zarządzanie talentami powinno przekładać się na wymierne 
efekty w firmie w postaci np. wzrostu zaangażowania pracowników.

Autorka jest jednocześnie świadoma, że informacje przedstawione w artykule 
mogą mieć niepełny charakter (dane pochodzą z raportów niefinansowych publiko-
wanych przez przedsiębiorstwa zgodnie z wymogiem dyrektywy UE). W związku 
z powyższym w przyszłości należałoby uzupełnić informacje np. o wywiady pogłę-
bione z przedstawicielami kadry menedżerskiej i uczestnikami projektów zarządza-
nia talentami.
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TALENT MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS: CASE STUDIES

Abstract

The aim of the article is to present the idea of talent management (basing on the litera-
ture review) and to analyze it in a practice (using the method of case study). In a theoretical 
part the author discusses different definitions of talent, talent management together with its 
phases and some benefits of introducing talent management system into the company. It the 
empirical part two organizations are described. It is proven that talent management systems 
are complex and supported by organizational culture within those two firms.
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