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prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka AD

Wyższa Szkoła Humanitas

ETYCZNY KONTEKST PRZYWÓDCZEJ 
KOMUNIKACJI KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI

THE ETHICAL CONTEXT OF THE LEADERSHIP 
COMMUNICATION OF THE POLICE HEADQUARTERS 

 
 

Streszczenie: W artykule wskazano problematykę przywództwa w policji w ramach kultu-
ry organizacyjnej. Głównymi wyznacznikami kultury organizacyjnej są wartości uznawa-
ne przez większość członków organizacji. Ważną płaszczyzną kultury organizacyjnej jest 
aspekt społeczny oraz uwzględnianie pracowników w procesach decyzyjnych oraz poświę-
canie uwagi kwestiom motywacji i stosunkom społecznym W policji kultura organizacyjna 
pomaga w zrozumieniu misji i celów organizacji. 

Słowa kluczowe: Policja, kultura organizacyjna, zarządzanie Policją, etyczne przywództwo
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Abstract: The aim of the paper is to show leadership’s problem in the Police in framework 
of organizational culture. The main determinants of organizational culture are values which 
are widely recognized by most members of the organization. An important basis for orga-
nizational culture is the social aspect and paying attention to motivation issues and inter-
personal relations. The police organizational culture helps to understand the mission and 
objectives of the organization. 

Keywords: police, organizational culture, police management, ethical leadership

Wstęp

Artykuł porusza ważną dla teorii i praktyki rolę przywództwa w organizacjach, 
zwracając uwagę na jej specyfikę w dopasowaniu do konkretnej organizacji. Poświę-
cony został omówieniu niektórych wyników badań przeprowadzanych przez au-
torkę wśród kadry kierowniczej Policji w latach 2015–2017 w garnizonie dolnoślą-
skim, śląskim oraz małopolskim nt. Etyczne przywództwo w Policji. Do opisywanych 
badań wybrano przede wszystkim technikę standaryzowaną opartą na pośrednim 
komunikowaniu się z  badanymi (a więc wymianie informacji za pośrednictwem 
wypowiedzi pisemnych), jaką jest technika ankietowania. Wykorzystano przy tym 
kwestionariusz wywiadu ze skategoryzowaną listą pytań. Kwestionariusz wywiadu 
zawierał 20 pytań, które skierowano do komendantów miejskich i  powiatowych 
oraz do komendantów wojewódzkich trzech garnizonów: śląskiego, dolnośląskiego 
oraz małopolskiego.

Autorka przeprowadziła także zogniskowane wywiady grupowe z  wybranymi 
naczelnikami wydziałów komend wojewódzkich oraz komendantami miejskimi 
i powiatowymi wskazanych trzech garnizonów. W niniejszym artykule uwaga au-
torki zostanie skoncentrowana na odpowiedziach i dyskusjach nad jednym z pytań, 
które zostało zadane uczestnikom dyskusji – komendantom miejskim i powiato-
wym garnizonu śląskiego. Dyskusje zostały przeprowadzone w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach przed naradami garnizonu śląskiego. 

Ponieważ poniżej zostanie dokonana analiza odpowiedzi na pytanie nr 1, zasad-
ne jest jednak w tym miejscu przedstawienie przynajmniej niektórych pytań, które 
zadano komendantom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego, dolnośląskie-
go oraz małopolskiego1. Jedno z pytań dotyczyło wskazania sposobu przekazywa-
nia komunikatów i prowadzenia dialogu w ramach komunikacji wewnętrznej przy 
zachowaniu charakteru przywódczego komunikacji. Pytano także o szkolenia dla 

1 Analiza odpowiedzi uzyskanych od komendantów miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego, ma-
łopolskiego i dolnośląskiego zostanie przeprowadzona przez Jadwigę Stawnicką w dwóch książkach: 
„Kultura organizacyjna w procesie zarządzania Policją” oraz „Przywództwo w Policji w aspekcie kul-
tury organizacyjnej”.

1
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przełożonych w Policji, których celem byłoby doskonalenie umiejętności w zakresie 
„szczególnego wypowiadania się”, profesjonalizmu komunikacyjnego, pobudzania 
kreatywności wśród podwładnych. Zapytano także o  istnienie takiej strategii ko-
munikacyjnej, która pozwoliłaby Policji na stały kontakt z otoczeniem organizacji, 
o możliwość i rolę komunikacji opartej na dialogu. Ważną kwestią było zwrócenie 
uwagi na system motywowania w Policji. Dwa pytania dotyczyły ścieżki kariery za-
wodowej funkcjonariusza Policji (charakter pionowy, czy też poziomy). Wskazano 
w kwestionariuszu kwestię uczenia się na błędach, poruszono problem, czy podzie-
lenie się informacją o  niepowodzeniu mogłoby rodzić negatywne konsekwencje. 
Pytano o  sposoby realizacji w  jednostkach zarządzania opartego na wiedzy, ela-
styczność struktury organizacji hierarchicznej, jaką jest Policja, kwestię przebiegu 
procesu diagnozowania oraz planowania w jednostkach organizacyjnych Policji. 

1. Definicja kultury organizacyjnej

Kultura obejmuje dwie klasy zjawisk: czynności ludzkie oraz przedmioty sta-
nowiące rezultaty tych czynności. Jest ona ogółem wytworów działalności ludzkiej, 
materialnych i  niematerialnych, wartości i  uznawanych sposobów postępowania 
zobiektywizowanych i  przyjętych w  dowolnych zbiorowościach, przekazywanych 
innym zbiorowościom i  następnym pokoleniom2. Kulturę organizacyjną definiu-
je się jako tożsamość organizacji zarówno w aspekcie wewnętrznym (postrzeganie 
organizacji przez jej członków), jak i zewnętrznym (postrzeganie przez otoczenie), 
która przejawia się w sferze symbolicznej, w ideach, mitach i wartościach. Kulturę 
organizacyjną jako filozofię organizacji prezentuje Edgar Schien, jako wzór podsta-
wowych założeń, które jakaś grupa zaakceptowała, odkryła lub rozbudowała. Przy 
tym grupa powinna radzić sobie z problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej 
integracji. Problemy te należy wyartykułować, aby mogły być przekazywane nowym 
członkom i aby nowi członkowie postrzegali je jako poprawny sposób postrzegania, 
myślenia i odczuwania związanego z tymi problemami3. Można spotkać się także 
z traktowaniem kultury jako samej organizacji, czyli metafory rdzennej organizacji4 
warunkującej wszystkie zachowania członków organizacji, obejmującej wzory za-
chowań, strukturę władzy, komunikację, wartości, normy. 

Zgodnie z podejściem do kultury organizacyjnej, opierającym się na interpreta-
cji, wszystkie cechy organizacji, zachowania, systemy, procedury, polityka są częścią 

2  J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1975, s. 47. 
3  E. Schein, Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji, [w:] A Marcinkowski, J. Sobczak (red.), Wy-
brane zagadnienia socjologii organizacji. Cz. II. Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1989, s. 61. 
4  M. Kostera, Tworzenie kultury organizacyjnej, [w:] J. Bogdanienko (red.), Organizacja i zarządzanie 
w  zarysie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2010, s. 29.
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kultury. Kultura jest kodem; rozumienie jej znaków jest podstawą kształtowania od-
powiednich zachowań w organizacji. Symbole to nie tylko hasła, logo, ale i zwyczaje 
kultywowane w firmie5. 

Zintegrowane podejście do kultury organizacyjnej charakteryzuje się tym, że 
rzadko wszyscy członkowie organizacji wyznają te same wartości i  istnieje całko-
wita zgodność między tym, w co wierzą, a ich zachowaniami. Podejście do kultury 
jako instrumentu zarządzania powoduje poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak 
działać najwłaściwiej w warunkach konkretnego otoczenia; jak najlepiej dostosować 
swe działania do wymagań tego otoczenia6. 

Najbardziej widocznym zewnętrznym poziomem kultury są artefakty, tzn. za-
chowania pracowników, oraz ich fizyczne i społeczne otoczenie. Artefakty dzielą się 
na: artefakty językowe (język, mity, legendy), artefakty behawioralne (ceremonie, 
rytuały), artefakty fizyczne (sztuka, technologia, przedmioty materialne)7. Pozosta-
łymi elementami kultury organizacji oprócz artefaktów są: wartości, normy, klimat 
organizacji, styl zarządzania, proces działania oraz normy.

Przez pracowników kultura organizacji jest postrzegana jako atmosfera w pracy, 
która odnosi się do kilku sfer życia zawodowego. Jedną ze sfer życia zawodowego 
jest struktura organizacji, postrzegana przez pryzmat odczucia ograniczania lub 
swobody działania i sformalizowania stosunków między pracownikami. Natomiast 
odpowiedzialność wiąże się z poczuciem zaufania ze strony zwierzchnictwa i kole-
gów oraz wiarą w zdolności pracownika do wykonywania trudnego zadania. Nie-
odłączną sferą atmosfery w pracy jest poczucie ryzyka, czyli poczucie możliwości 
podjęcia ryzyka wzięte pod uwagę przy organizacji pracy. Podkreślić należy również 
rolę życzliwych i  nieformalnych grup społecznych. Ważną rolę w  budowaniu at-
mosfery w pracy pełni widoczna pomoc kierownictwa i kolegów, nacisk (lub jego 
brak) na wzajemną pomoc i udzielane sobie wsparcie, a także postrzegana ważność 
celów i norm zarówno tych jasno sprecyzowanych, jak i dających się tylko wywnio-
skować, nacisk na wysiłek, cele osobiste i zespołowe stanowią bodziec i wyzwanie. 
Powinno istnieć wrażenie gotowości kierownictwa i kolegów do wysłuchania od-
miennych opinii, rozwiązywania trudności przy pomocy zespołu oraz braku igno-
rowania problemów. Niezwykle ważne jest przy tym poczucie przynależności do 
zespołu, a także całej organizacji8. 

5  G. Aniszewska, Kultura organizacyjna – istota zjawiska, [w:] G. Aniszewska (red.), Kultura organi-
zacyjna w zarządzaniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 18.
6  Ibidem, s. 15.
7  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna „ABC”, Kraków 2001, s. 87. 
8  Ibidem, s. 89.
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2. Definicja etycznego przywództwa

Przywództwo jest kojarzone z  kierowaniem pracownikami i  wywieraniem na 
nich wpływu, z motywowaniem podległych mu pracowników w taki sposób, aby 
wykonywali istotne zadania. Jednak kluczowe miejsce w obszarze przywództwa zaj-
mują relacje międzyludzkie. Przywódca ukierunkowuje innych na osiąganie wspól-
nych celów w przyszłości, a cele te wyłaniają się z etapów planowania i organizowa-
nia na tle zagadnienia misji i celów organizacji9. 

Wśród działań i  oddziaływań kierowniczych można wyróżnić trzy zakresy. 
Pierwszy zakres działań i oddziaływań kierowniczych dotyczy skutecznego zarzą-
dzania środowiskiem wewnętrznym, z  uwzględnieniem relacji interpersonalnych 
w komunikacji zarówno pionowej, jak i poziomej. Drugi zakres związany jest z za-
rządzaniem i skutecznym oddziaływaniem Policji na otoczenie. Wyróżnić można 
zatem relacje z petentami, innymi jednostkami Policji, innymi służbami, władza-
mi i społecznością lokalną. Trzeci zakres działań i oddziaływań związany jest z re-
lacjami z dalszym otoczeniem Policji. Uwzględnia się przy tym zarówno politykę 
państwa w zakresie bezpieczeństwa, interesów gospodarki narodowej, ochrony śro-
dowiska naturalnego, jak i koordynacji działań z szeroko rozumianą administracją 
cywilną, a także z wymiarem sprawiedliwości10. 

 O charyzmie przywódcy, jako o niepowszechnej cesze jakiejś osoby, pisał Max 
Weber. Według niego przywódca obdarzony powinien być nadprzyrodzonymi, 
nadludzkimi lub przynajmniej rzeczywiście niezwykłymi, nie każdemu dostępny-
mi cechami11. Należy jednak szczególnie podkreślić, iż przywództwo w XXI wieku 
musi być oparte na dialogu i  współuczestnictwie. Dlatego wyeksponować należy 
dialogiczny wymiar przywództwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na relacje 
przełożonego z podwładnymi. Przywódca powinien posiadać nie tylko kompeten-
cje zawodowe, ale i  komunikacyjne oraz kompetencje narracyjne. O  kompeten-
cjach narracyjnych w  kontekście zarządzania narracyjnego Policją pisze J. Staw-
nicka w  książce Strategia marketingu narracyjnego w  Policji. Nowoczesny wymiar 
kreowania wizerunku12. Kompetencje komunikacyjne związane są z umiejętnością 
używania języka odpowiednio do odbiorcy oraz do okoliczności, które towarzyszą 
procesowi komunikacji. Przywództwo oparte na dialogu musi uwzględniać wszyst-

9  A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000,              
s. 27. Zestawienie definicji przywództwa w  pracy: J. Rost, Leadership for the Twenty-First Century, 
Greenwood Publishing Group, New York 1991.
10  A. Pawłowski, Etyka przełożonego policyjnego – próba zestawienia głównych problemów, [w:]                  
A. Letkiewicz (red.), Etyka w zarządzaniu Policją, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
Szczytno 2011, s. 56.
11  M. Weber, Gospodarka i  społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 181.
12 J. Stawnicka, Strategia marketingu narracyjnego w Policji. Nowoczesny wymiar kreowania wizerun-
ku,: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.
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kie elementy sytuacji komunikacyjnej. Skuteczniejsze podejmowanie decyzji przez 
przełożonych usprawnia działanie Policji. Dlatego też obecna kadra kierownicza 
Policji powinna posiadać nowe umiejętności oraz wykorzystywać nowoczesne me-
tody zarządzania. Kierowanie organizacją poprzez podejmowanie decyzji stanowi 
wyzwanie, które jest związane ze zmianami zachodzącymi zarówno w otoczeniu, 
jak i w samej organizacji. Skuteczność działań Policji jest zdeterminowana skutecz-
nością zarządzania, co z kolei wiąże się z trafnym podejmowaniem decyzji.

Policja podjęła działania stworzenia zawodowo-etycznej struktury zawodowej. 
Zasady etyki zawodowej policjanta zostały wprowadzone do użytku służbowego De-
cyzją Komendanta Głównego Policji nr 121/9913. W  § 16 wskazano, iż przełożony 
powinien dawać podwładnym przykład zachowania, które jest zachowaniem niena-
gannym. Nie powinien nadużywać stanowiska, funkcji, stopnia policyjnego w celu 
poniżania podległego policjanta. Natomiast w  § 17 zawarto informację związaną 
z koniecznością zapewnienia przez przełożonego podległym policjantom właściwych 
warunków wykonywania zadań. Przełożony powinien także zapewnić podległym po-
licjantom właściwe warunki rozwoju zawodowego oraz powinien dbać o atmosferę 
pracy i dobre relacje międzyludzkie. Komunikaty przełożonego (polecenia) powinny 
być jasne i  zrozumiałe. Powinny być tak konstruowane, aby inspirowały podwład-
nych do działania (§ 18). Przełożony powinien kierować się kryteriami określonymi 
w sposób precyzyjny, jasny i klarowny, powinien kierować się sprawiedliwością, a jego 
oceny powinny być obiektywne (§ 19). W sytuacjach, gdy podwładny zgłasza się do 
przełożonego w sprawach osobistych i zawodowych, przełożony powinien go wysłu-
chać oraz udzielić mu wsparcia, a przy tym zachować dyskrecję (§ 20). 

 
3. Analiza badań własnych

Poniżej zostaną zanalizowane odpowiedzi uczestników badania, tj. komendan-
tów miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego, na pytanie nr 1  w ramach reali-
zacji projektu „Kultura organizacyjna w Policji”. Pytanie nr 1 zostało sformułowane 
następująco:

 „Proszę o odniesienie się do kilku wypowiedzi respondentów badania: 
 • dla etycznego przywódcy kluczowy jest profesjonalizm. Tu nie ma możli-

wości dochodzenia do porozumienia metodą prób i błędów. Należy działać zdecy-
dowanie, ale w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

 • przełożony powinien się wypowiadać w sposób szczególny. Powinien mieć 
świadomość, iż jego sposób mówienia ma zachęcać innych do zabierania głosu, 
a nie powodować zniechęcenia do zabierania głosu i zgłaszania propozycji;

 • przełożony nie powinien tłumić inicjatywy podwładnych”.

13  Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003r. (Dz. Urz. KGP 7.01.2014).



Etyczny kontekst przywódczej komunikacji kadry kierowniczej policji 15

Wypowiedzi komendantów zostały zarejestrowane, po czym zapisane w pliku 
tekstowym. Ze względu na strukturę aktu odpowiedzi respondentów można wyróż-
nić dwa typy wypowiedzi. Typ pierwszy zawiera wyrażenie potwierdzenia w obrę-
bie aktu informacyjno-weryfikacyjnego powiadamiania: Potwierdzam, że P. Drugi 
tym jest wyrażeniem potwierdzenia w obrębie aktu informacyjno-weryfikacyjnego 
powiadamiania, z zaznaczeniem możliwości wystąpienia sytuacji, w której nadawca 
nie potwierdza wyrażanego sądu: Potwierdzam, że P, ale… 

Z punktu widzenia stopnia rozbudowania wypowiedzi oraz ich zawartości tre-
ściowej wyróżnić można kilka typów odpowiedzi. Do pierwszego typu należą roz-
budowane odpowiedzi, w których respondenci potraktowali pytanie 1  jako pyta-
nie składające się z trzech części i ich uwagi dotyczyły każdej z zaprezentowanych 
wypowiedzi uczestników wcześniejszych badań. Drugi typ zawiera rozbudowane 
wypowiedzi odnoszące się do trzech zaprezentowanych stwierdzeń jako całości. Na-
tomiast trzeci typ odpowiedzi związany jest z krótkim i zwięzłym wyrażaniem zgo-
dy w formie mikroaktu zgody z eksplicytnym zastosowaniem leksemu zgadzać się. 

Przy omawianiu pierwszego typu odpowiedzi – rozbudowanych – z potrakto-
waniem każdego stwierdzenia jako punktu wyjścia do dalszych rozważań, zostaną 
zacytowane rozbudowane odniesienia się do wypowiedzi z podziałem na uwagi do-
tyczące każdej z analizowanych wypowiedzi, tj. uwagi do wypowiedzi nr 1, uwagi do 
wypowiedzi nr 2 oraz uwagi do wypowiedzi nr 3.

3.1. Uwagi do wypowiedzi nr 1  

Wypowiedź nr 1 była następująca:
„Dla etycznego przywódcy kluczowy jest profesjonalizm. Tu nie ma możliwości 

dochodzenia do porozumienia metodą prób i błędów. Należy działać zdecydowanie, 
ale w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane decyzje”. W ramach prezentacji 
swoich poglądów odnoszących się do wypowiedzi nr 1, respondenci sformułowali 
dwa typy reakcji: Potwierdzam, że P oraz Potwierdzam że P, ale….
	Typ wypowiedzi Potwierdzam, że P 
Reagując na pierwszą wypowiedź, respondenci potwierdzali jej słuszność. Potwierdze-

nie słuszności o  profesjonalizmie, jako kluczowym i bazowym komponencie w obszarze 
etycznego przywództwa, prowadzi do wykluczenia możliwości dochodzenia do porozu-
mienia poprzez poszukiwanie drogi porozumienia, a zatem drogę „prób i błędów: 

„Zgadzam się z tezą pierwszą, że dla etycznego przywódcy kluczowy jest profe-
sjonalizm. Nie ma możliwości dochodzenia do porozumienia metodą prób i błę-
dów14; przywódca musi być zdecydowany i poczuwać się do odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje”.

14  Wytłuszczono kluczowe – zdaniem autorki – elementy wypowiedzi respondentów.
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 W kolejnej odpowiedzi element poszukiwania rozwiązań został „stonowany”, 
a na pierwszy plan odpowiedzi wysunął się element odpowiedzialności:

„Etyka i  etyczne postępowanie ma bezpośredni związek z  profesjonalizmem. 
Przywódca ma bezpośredni związek z profesjonalizmem w trudnych sprawach i sy-
tuacjach, ale również potrafi być za nie odpowiedzialny”. 

Pojawiają się krótkie wypowiedzi potwierdzające:
„Tak, kluczowy jest profesjonalizm”.
Inne wypowiedzi zmieniają perspektywę spojrzenia na profesjonalizm przełożo-

nego, a mianowicie jest to spojrzenie z perspektywy podwładnego:
„Z tą tezą bezsprzecznie należy się zgodzić. Podwładny zaakceptuje pewne cha-

rakterystyczne dla konkretnego przełożonego cechy osobowe, ale brak profesjona-
lizmu przełożonego natychmiast spowoduje spadek szacunku dla przełożonego, 
gdyż podwładny niezwłocznie »wyczuje« brak profesjonalizmu swojego przełożo-
nego i nie będzie chciał pracować dla takiego przełożonego, który z jednej strony 
sam wymaga profesjonalizmu, a sam tej cechy nie posiada”15.

Bardzo precyzyjne wypowiedzi zawierają rozbudowane definicje profesjonali-
zmu w kontekście rozważań o etycznym przywództwie, np.: 

„Profesjonalizm etycznego przywódcy to przede wszystkim robienie tego, co 
właściwe i kierowanie się rozsądnym rozeznaniem sytuacji. Przestrzeganie podsta-
wowych ludzkich wartości, takich jak: uprzejmość, konstruktywne działanie, uczci-
wość i sumienność. To także akceptowanie faktu, że przywódca jest reprezentantem 
swojej firmy i winien działać w sposób zgodny z jej oczekiwaniami i polityką. Kieruj 
się rozsądną oceną sytuacji z perspektywy biznesowej, prawnej i osobistej.”
	Typ wypowiedzi Potwierdzam że P, ale… 
W drugim typie wypowiedzi odnoszących się do pierwszego stwierdzenia 

Potwierdzam że P, ale… pojawiły się spójniki przeciwstawne „natomiast”, „ale”. 
W pierwszej wypowiedzi, chociaż potwierdzono jej prawdziwość, w drugim zdaniu, 
rozpoczynającym się od spójnika przeciwstawnego „natomiast”, stwierdza się moż-
liwość dochodzenia do porozumienia metodą prób i błędów w sytuacji „gdy nie 
zachodzi presja czasu”. Stwierdzenie to presuponuje, iż wykluczenie możliwości do-
chodzenia do porozumienia metodą prób i błędów związane jest z podejmowaniem 
decyzji „pod presja czasu”. Wydaje się, iż ten komponent wypowiedzi wymagałby 
przeanalizowania z uwzględnieniem studiów przypadków.

„Teza co do zasady prawdziwa. Natomiast są sytuacje, zwłaszcza wówczas, gdy 
nie zachodzi presja czasu, kiedy przywódca może dopuścić sposób dochodzenia do 
porozumienia metodą prób i błędów”.

15  Por. także wypowiedź: „Przywódca musi wykazywać profesjonalizm w swoich działaniach. To na 
niego zwrócone są oczy podległych mu ludzi i oczekują od niego odpowiedzialnych decyzji umożli-
wiających właściwe funkcjonowanie organizacji. Nie ma miejsca na podejmowanie błędnych decyzji.”
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W kolejnym stwierdzeniu ujęto, iż profesjonalizm jest jednym z elementów wła-
ściwego zarządzania, co zawiera z kolei presupozycję, iż nie jest jedynym jego ele-
mentem:

„Profesjonalizm jest bardzo ważny, ale jest to jeden z wielu elementów właści-
wego zarządzania”16.

Kolejna wypowiedź sugeruje inne rozłożenie akcentów w podkreślaniu znacze-
nia profesjonalizmu w obszarze etycznego przywództwa:

„Uważam, że akcent powinno się położyć na etykę postępowania przywódcy, 
natomiast niezwykle istotny profesjonalizm działania powinien wynikać z zastoso-
wania etycznych rozwiązań organizacyjnych przy realizacji poszczególnych zadań 
służbowych.”

Przywódca nie posiada tak rozległej wiedzy, aby w każdym obszarze mógł po-
dejmować słuszne decyzje. Poniżej wypowiedź podkreślająca znaczenie współdzia-
łania z ekspertami:

„Profesjonalizm jest oczywiście bardzo istotny, ale trzeba mieć świadomość 
olbrzymiego spektrum zadań realizowanych przez naszą organizację. Trudno 
oczekiwać bezwzględnego profesjonalizmu przywódcy w każdym obszarze – przy 
uwzględnieniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Dlatego konieczne jest 
współdziałanie z wyspecjalizowanymi członkami organizacji.”

Kolejna wypowiedź – dość rozbudowana – zawiera uzasadnienie korzyści „ucze-
nia się na błędach”, które są nieuniknione. Podkreśla się konieczność minimalizo-
wania ryzyka popełnienia błędów oraz analizy błędów i niepowodzeń:

„Wszystkie trzy powyższe tezy znajdują głębokie uzasadnienie i  przydatność 
merytoryczną w odniesieniu do stylu komunikowania, jakim powinna posługiwać 
się osoba zajmująca stanowisko przełożonego. Im wyższe stanowisko tym wyższy 
zakres odpowiedzialności i tym wyższy powinien być profesjonalizm. Nie oznacza 
to, że na stanowiskach decyzyjnych nie istnieje możliwość pojawienia się pewnych 
błędów, ryzyko takie powinno być jednak minimalizowane, gdyż wiąże się ze 
szczególną odpowiedzialnością za podwładnych i wykonywaną przez nich pracę. 
Każdy błąd lub niepowodzenie powinny być przeanalizowane i  prowadzić do 
określonych wniosków, a  także być okazją do pogłębiania wiedzy praktycznej na 
temat skutecznej komunikacji.”

Nowe sytuacje, w których znajduje się przełożony, powodują, według respon-
dentów, konieczność stosowania metody „prób i błędów”:

„[…] każdy przełożony spotyka się prędzej czy później z  sytuacją lub proble-
mem nowym, wcześniej »nieprzerabianym«, i tutaj konieczne jest zastosowanie roz-
wiązania, które nie mogło być wcześniej sprawdzone. Siłą rzeczy trzeba zastoso-
wać metodę prób i błędów celem podjęcia decyzji. Będzie ona oczywiście oparta 

16  Por. także: „W mojej ocenie dla etycznego przywódcy kluczowe jest kierowanie się etycznymi warto-
ściami i etyczne postępowanie. Profesjonalizm zaś winien być częścią składową tego postępowania.” 
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na doświadczeniu i pewnym »wyczuciu«, ale nie sposób przewidzieć, czy na pewno 
będzie właściwa. Zakładanie nieomylności niesie ze sobą ryzyko błędnych decyzji 
i ich konsekwencji.”

Niezwykle ważne jest pojawienie się prób zdefiniowania „profesjonalizmu”, któ-
ry nie pokrywa się ze „ściśle określonymi normami postępowania”, gdyż „Czasami 
bowiem należałoby uwzględnić ocenę pewnych decyzji przez pryzmat tego, co jest 
moralnie dobre, a co złe”. Konkluzja jednak uwzględnia, iż […] profesjonalizm jest 
kluczową cechą przywódcy. Regulacje służbowe są bowiem tak skonstruowane, iż 
przestrzeganie ich eliminuje w ocenie decyzyjności przywódcy ewentualne domnie-
mania o nieetyczne zachowania”.

3.2. Uwagi do wypowiedzi nr 2 

Wypowiedź nr 2 brzmiała następująco: „Przełożony powinien się wypowiadać 
w sposób szczególny. Powinien mieć świadomość, iż jego sposób mówienia ma za-
chęcać innych do zabierania głosu, a nie powodować zniechęcenia do zabierania 
głosu i zgłaszania propozycji”.

Wśród uwag do wypowiedzi nr 2 również można wyróżnić dwa typy uwag: 
	wyrażenie potwierdzenia w  obrębie aktu informacyjno-weryfikacyjnego 

powiadamiania: Potwierdzam, że P; 
	wyrażenie potwierdzenia w  obrębie aktu informacyjno-weryfikacyjnego 

powiadamiania, z zaznaczeniem możliwości wystąpienia sytuacji, w której nadawca 
nie potwierdza wyrażanego sądu: Potwierdzam, że P, ale… .

Wśród uwag należących do grupy pierwszej wyróżnić można wskazania podzie-
lania poglądu o  szczególnym sposobie wyrażania się przełożonego i  zachęcania do 
zabierania głosu: 

„Podzielam pogląd, iż przełożony powinien zachęcać do zabierania głosu, co 
zapewnia aktywność podwładnych, podnosi ich kreatywność, a także prowadzi do 
angażowania się w sprawy zawodowe. Taki sposób wypowiedzi przełożonego daje 
też podwładnym poczucie udziału np. w procesie decyzyjnym, co pozwala im na 
lepsze identyfikowanie się z celami organizacji.”

Brak możliwości swobodnego wypowiadania się podwładnych może prowadzić 
do „stłamszenia wolnej wypowiedzi”:

„Rozmowa z  policjantami wymaga zarówno profesjonalizmu, jak i  odpowie-
dzialności za sposób mówienia. Nie można dopuścić do stłamszenia wolnej wypo-
wiedzi.” 

„Zarówno ton głosu, jak również zakres i sposób wypowiedzi powinien dawać 
poczucie, że każdy glos w zespole jest ważny i brany pod uwagę.”

Podkreśla się rolę właściwej komunikacji, co przekłada się na relacje interperso-
nalne, atmosferę i jakość pracy:
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To prawda, że przełożony powinien posiadać szczególne umiejętności komuni-
kacji, ponieważ odgrywają one znaczącą rolę w prawidłowych relacjach podwładny 
– przełożony, co ma bezpośrednie przełożenie na atmosferę i jakość pracy.

Podkreślona została również rola właściwej komunikacji „góra – dół” dla prawi-
dłowego funkcjonowania jednostki:

„Uważam, że kluczowe dla optymalnego funkcjonowania jednostki lub komórki 
organizacyjnej Policji jest korzystanie z  zasobów funkcjonariuszy i  pracowników 
Policji. To zaś jest możliwe wtedy, gdy podwładni są zachęcani do zabierania głosu 
i zgłaszania propozycji. To pozwala na wytworzenie u podwładnych współodpo-
wiedzialności za funkcjonowanie jednostki i komórki, pozwala zdiagnozować 
zagrożenia przed ich wystąpieniem lub we wczesnej fazie. Pozwala również zmi-
nimalizować negatywne konsekwencje zarówno dla komórki, jak i poszczegól-
nych pracowników czy funkcjonariuszy.”

Wypowiedzi respondentów zawierają uszczegółowienie stwierdzenia o  szcze-
gólnych umiejętnościach komunikacyjnych przełożonego, co wiąże się np. z zada-
waniem pytań przez przełożonego wobec audytorium:

„Kończąc każdą kwestię, szczególnie nowego zagadnienia, przełożony winien 
zwrócić się do audytorium z pytaniem, czy wszystko jest zrozumiałe, czy powtórzyć 
jakąś kwestię oraz że w razie pytań prosi o kontakt.”

W rozbudowanych wypowiedziach respondentów pojawia się rola właściwego 
sposobu komunikowania się przez przełożonego. Na skuteczność komunikacji na-
kłada się doświadczenie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że każda sytuacja komunika-
cyjna jest inna, a zatem kluczową rolę odgrywa także element kreatywności. Pod-
kreśla się wagę słowa w kontaktach przełożonego z podwładnym:

„Nie zawsze przyzwyczajenia dotyczące prowadzenia rozmów bywają najlepsze 
z punktu widzenia nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Jedne bowiem 
zbliżają do ludzi, inne zaś mogą wywoływać rozdrażnienie otoczenia, budzić nie-
chęć do rozmawiania, wzbudzać strach, poczucie zagrożenia, obawę przed wypo-
wiedzeniem czegokolwiek. Sposobem wypowiadania się można wywoływać kon-
flikty, kłótnie, sprzeczki, zrażać ludzi do siebie. Wynika z  powyższego zatem, iż 
przełożony winien mieć świadomość wagi swoich wypowiedzi i ich wpływu na 
komunikację wewnątrz organizacji.”

Wyrażenie potwierdzenia w  obrębie aktu informacyjno-weryfikacyjnego po-
wiadamiania, z zaznaczeniem możliwości wystąpienia sytuacji, w której nadawca 
nie potwierdza wyrażanego sądu: Potwierdzam, że P, ale…, realizuje się poprzez 
użycie spójnika przeciwstawnego „ale”. W poniższej wypowiedzi zawarto wskazanie 
sytuacji wymagających wydawania poleceń przez przełożonego przy podkreśleniu 
jasności i klarowności przekazu:

„Tak, ale nie sytuacjach, gdy wymagane jest wydawanie poleceń i  ich egze-
kwowanie”.
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„Tak, lecz z  zastrzeżeniem, iż przekaz przełożonego nie będzie jednocześnie 
niezrozumiały dla podwładnego. Przełożony powinien wypowiadać się w sposób 
szczególny, ale jego wypowiedź nie powinna zawierać cech wywyższania się, przeja-
wiającego się na przykład doborem słownictwa niezrozumiałego dla podwładnych.”

„Istotnie, sposób wypowiadania się przełożonego powinien mieć charakter szcze-
gólny, gdyż to od niego w głównej mierze zależy poziom komunikacji z podwładnym. 
Oczywiście, to do przełożonego należy podjęcie ostatecznej decyzji w konkretnej 
sprawie i jestem przekonana, że podwładni w trakcie kontaktu z przełożonym nie 
uzurpują sobie do tego prawa, niemniej jednak zachęcanie do wyrażenia własnego 
zdania sprawia, że nie czuje się on traktowany przedmiotowo.”

Wiedza wszystkich członków organizacji stanowi efekt synergii, zorganizowanej 
pracy zespołowej, która jest wyższa niż suma efektów działań indywidualnych i dla-
tego przełożony powinien wsłuchiwać się w glos podwładnych:

„Ponadto uważam, że należy zdawać sobie sprawę, że wiedza, jaką posiadają 
członkowie organizacji, począwszy od jej najniższego szczebla, aż po najwyższy, 
stanowi w sumie całość wiedzy organizacji. Nie widzę zatem powodów, aby nie 
dawać możliwości wypowiedzi podwładnemu na dany temat widziany z jego per-
spektywy”17.

Podkreślono także specyfikę wypowiedzi przełożonego, chociaż taka uwaga 
znalazła się w wypowiedzi jednostkowej:

„Zawsze w wypowiedziach przełożonego ważna jest nie tylko treść przekazu, ale 
również jego forma.”

 
3.3. Uwagi do wypowiedzi nr 3 

Wypowiedź nr 3 była następująca: „Przełożony nie powinien tłumić inicjatywy 
podwładnych”. Wśród odpowiedzi zdecydowanie przeważa wyrażanie potwierdze-
nia w obrębie aktu informacyjno-weryfikacyjnego powiadamiania: Potwierdzam, że 
P. Uwagi respondentów są w zasadzie potwierdzeniem tezy zawartej w wypowiedzi, 
a zawartość treściowa informacji ulega intensyfikacji poprzez użycie zaimka przy-
słownego przeczącego nigdy i przysłówka absolutnie:

„Przełożony nigdy nie powinien tłumić inicjatywy podwładnych.”
„Absolutnie nie powinien tłumić inicjatywy podwładnych, szczególnie w no-

wych przedsięwzięciach lub wymagających nakładu znacznej pracy i jej organizacji.”
„Indywidualne inicjatywy podwładnych są dobrym świadectwem profesjonali-

zmu i zaangażowania funkcjonariuszy.”

17  Por. także wypowiedź: „Wartością i siłą każdej instytucji, w tym także Policji, są jej pracownicy. Ich 
wiedza i doświadczenie. Trzeba na tym bazować, umiejętnie to wykorzystać. Dlatego nie można 
ograniczać podwładnych w wypowiedziach, należy wręcz zachęcać ich do zgłaszania swoich uwag, 
propozycji.”
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Bardziej szczegółowe wypowiedzi uzasadniają, na czym polegać miałoby „tłu-
mienie” inicjatywy, a raczej działania zmierzające do tego, aby inicjatywy nie tłumić:

„Uważam, że przełożony nie powinien tłumić inicjatywy podwładnych, ale być 
jej świadomym, zauważać, gdy trzeba – rozbudzać, a następnie skierowywać na 
przyjęte w organizacji cele.” 

Zachęcanie podwładnych do kreatywności przekłada się na możliwość wypra-
cowywania nowych koncepcji mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa:

„Aby instytucja się rozwijała, uczyła, wypracowywała nowe koncepcje mają-
ce wpływ na poprawę bezpieczeństwa, przełożony powinien wręcz zachęcać pod-
władnych do kreatywności”.

Przekłada się także na możliwość rozwiązywania problemów w organizacji:
„Oczywiście niezbędne jest ukierunkowanie inicjatywy podwładnych przez 

przełożonego na rozwiązywanie realnych problemów w zgodzie z obowiązujący-
mi przepisami i zasadami etyki zawodowej.”

 Wskazywane są skutki tłumienia inicjatywy podwładnych: „eskalacja zachowań 
konformistycznych”, „blokowanie rozwoju”, „zabijanie kreatywności”. Oto niektóre 
fragmenty wypowiedzi: 

„Przełożony nie powinien tłumić inicjatywy podwładnych; jej tłumienie prowa-
dzi do eskalacji zachowań konformistycznych.” 

„Tłumienie inicjatyw powoduje blokowanie rozwoju.”
„Tłumienie inicjatywy członków »dusi« organizację, nie pozwala na jej rozwój 

i osiąganie celów.”
„Tłumiąc inicjatywę (inicjatywy) podwładnych, zabija się ich kreatywność, spowol-

nienie innowacji, doprowadza do stagnacji i wywołuje wśród podwładnych bierność, co 
w efekcie może prowadzić do podejmowania nietrafionych, błędnych decyzji.” 

W wypowiedziach zwraca się uwagę na funkcjonowanie organizacji hierarchicz-
nej w Policji: 

„Policja jest instytucją zhierarchizowaną i trudno wyobrazić sobie taką sytu-
ację, iż szeregowy funkcjonariusz Policji kieruje się własną inicjatywą (być może 
niejednokrotnie słuszną), a nie poleceniami przełożonego, wytycznymi, przepisa-
mi prawa.”

Na współistnienie dwóch procesów: braku tłumienia inicjatywy podwładnych 
i nadzorowanie działań podwładnych:

„Przełożony nigdy nie powinien tłumić inicjatywy podwładnych, natomiast 
powinien zapewnić sobie wiedzę i nadzór nad działaniami podwładnych tak, aby 
mieć możliwość korygowania tych działań.”

Sformułowane zostały także warunki, w których przełożony nie powinien tłu-
mić inicjatywy podwładnych, jeśli realizacja tych inicjatyw prowadzi do usprawnie-
nia funkcjonowania organizacji:
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„Tak, o ile inicjatywy te związane są z obszarem funkcjonowania firmy, ewen-
tualnie wykraczają poza niego, ale ich realizacja ma szansę na pozytywne efekty 
w funkcjonowaniu organizacji.”

Drugi typ wypowiedzi dotyczy oceny trzech wypowiedzi potraktowanych ca-
łościowo. Są to wypowiedzi z jednej strony dość rozbudowane, z drugiej – poprzez 
odniesienie do trzech zachowań komunikacyjnych – stanowią wypowiedzi na pew-
nym stopniu ogólności. Oto niektóre z nich:

„Zaprezentowane wypowiedzi ujęte jako całość mają sens, układają się w logicz-
ną całość i tylko realizowane łącznie stanowią podstawę do prawidłowego komu-
nikowania się na linii przełożony – podwładny. Zakłócenie równowagi pomiędzy 
wskazanymi sposobami zachowania się może prowadzić do zjawisk niepożądanych, 
począwszy od autorytarnego stylu zarządzania, po rozluźnienie dyscypliny.”

„Uważam, że wszystkie trzy stwierdzenia są słuszne, z zastrzeżeniem do wy-
powiedzi pierwszej.”

„Powyższe wypowiedzi są prawdziwe. nie można »wyłączyć« myślenia pod-
władnych. W pełni się zgadzam z powyższymi tezami.”

Wszystkie zacytowane wypowiedzi odnoszą się do postawy, jaką winien cecho-
wać się każdy dobry przełożony. 

3.4. Inne odpowiedzi

Kolejny typ odpowiedzi to odpowiedzi ogólne, dotyczące wszystkich trzech 
stwierdzeń, zawierające potwierdzenia zawartych w  nich sądów i  wyrażające akt 
mowy zgodności ze stwierdzeniami zawartymi w  przytoczonych wyjściowych 
wypowiedziach. Respondenci podkreślali w  wypowiedziach słuszność zawartych 
w nich stwierdzeń. Stosują przy tym akt mowy potwierdzenia o schemacie „Potwier-
dzam, że P”. Ich stwierdzenia są reakcją na wyrażenie sądu asertywnego, zawartego 
w trzech wypowiedziach. Cel pragmatyczny nadawcy wobec odbiorcy realizuje się 
w ten sposób, by odbiorca przyjął, że jego wiedza jest zgodna z wiedzą nadawcy. 

Potwierdzona została słuszność wszystkich trzech stwierdzeń i podkreślona ich 
zasadność w obszarze komunikowania się wewnętrznego w Policji:

„Stwierdzenia zawarte w pytaniu nr 1 są jak najbardziej słuszne i istotne z punk-
tu widzenia komunikacji wewnętrznej.”

„Zasadniczo zgadzam się z  tymi stwierdzeniami.”
Odpowiedzi na większym stopniu uogólnienia zawierały wyłącznie potwierdze-

nia zgody sądów zawartych w wypowiedziach, np. „Zgadzam się z wszystkimi wy-
powiedziami”, „Zgadzam się”.
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Konkluzja

Reasumując, stwierdzić należy, iż wśród odpowiedzi respondentów ze wzglę-
du na strukturę wypowiedzi można wyróżnić wypowiedzi, w których responden-
ci w pełni zgadzają się z  przedstawionymi tezami, oraz takie, w których zgadzają 
się z tezami, przedstawiają jednak sytuacje w ich poczuciu wyjątkowe i szczególne, 
które mają wpływ na działania przełożonego. Natomiast z punktu widzenia zawar-
tości treściowej wypowiedzi można wyróżnić takie, w których respondenci wyra-
żali swoje sądy w odniesieniu do każdego stwierdzenia, wypowiedzi, zawierające 
sądy uogólnione, lecz rozbudowane, oraz takie, w których wyrażali krótkie potwier-
dzenia wskazujące na identyfikowanie swoich poglądów z  poglądami zawartymi 
w stwierdzeniach. W kwestii dochodzenia przez przełożonego do rozwiązań me-
todą prób i błędów, bądź wykluczenia takiego rozwiązania, pojawiło się stwierdze-
nie dotyczące kreatywności przełożonego w każdej sytuacji wymagającej podjęcia 
decyzji, gdyż na element jednostkowości i oryginalności każdej sytuacji nakłada się 
doświadczenie przełożonego. 

Z jednej strony potwierdzenie słuszności o  profesjonalizmie, jako kluczowym 
i bazowym komponencie w obszarze etycznego przywództwa, prowadzi do wyklu-
czenia możliwości dochodzenia do porozumienia poprzez poszukiwanie drogi po-
rozumienia, a zatem drogi „prób i błędów”, z drugiej jednak strony każda sytuacja 
komunikacyjna jest inna i niepowtarzalna, a zatem kluczową rolę odgrywa także 
element kreatywności. 

Dla prawidłowego funkcjonowania jednostki ważna jest właściwa komunikacja
Pionowa, przy uwzględnieniu asymetrii komunikacji między przełożonym 

a podwładnym. Rozmowa odbywa się w kontekście instytucjonalnym; przełożony 
zachęca podwładnych do kreatywności. Przekłada się ona na możliwość wypraco-
wywana nowych koncepcji mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz roz-
wiązywanie problemów wewnątrz organizacji. Wiedza wszystkich członków orga-
nizacji stanowi bowiem efekt synergii, który jest wyższy niż suma efektów działań 
indywidualnych. 

Pytanie nr 1 dotyczyło odniesienia się do trzech wypowiedzi respondentów. Ba-
dania dotyczyły podstawowych standardów w  dwóch obszarach przywództwa: ko-
munikacji i  kierowania zespołami. Były to zogniskowane wywiady grupowe prze-
prowadzane z naczelnikami wydziałów komend wojewódzkich oraz komendantami 
miejskimi i powiatowymi. Kwestie poruszane w badaniach dotyczyły między innymi 
sposobu przekazywania komunikatów i prowadzenia dialogu w ramach komunikacji 
wewnętrznej przy zachowaniu etycznego wymiaru komunikacji, która ma charakter 
przywódczy. Prowadzone badania wykazały ważność następujących komponentów:
	konieczność wszechstronnego informowania o  sprawach ważnych dla 

funkcjonariuszy Policji i instytucji; 
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	precyzyjność i jednoznaczność przekazu; 
	dialogowy charakter komunikacji między przełożonym a podwładnym;
	dążenie do zapewnienia rzetelności komunikatów i  intencja prawdo-

mówności (szczerość i prawdomówność).
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WYKORZYSTANIE BADAŃ SATYSFAKCJI 
W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW 

USE OF SATISFACTION SURVEYS IN MOTIVATING 
EMPLOYEES

Streszczenie: Tematyką artykułu jest problem satysfakcji pracowniczej, a w szczególności 
czynników ją kształtujących. Jako metodę badawczą zastosowano badanie ankietowe, wyko-
rzystując kwestionariusz ankietowy skonstruowany na potrzeby tegoż badania. Badanie sa-
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tysfakcji umożliwia poznanie postaw pracowników, pozwala na bardziej spersonalizowany 
dobór narzędzi motywowania. Badania wskazały, że na zadowolenie pracowników wpływa-
ją przede wszystkim: poziom wynagrodzeń i możliwość rozwoju zawodowego. Zmienne de-
mograficzne nie wpływają w sposób znaczący na kształtowanie się satysfakcji pracownika. 

Słowa kluczowe: ZZL, satysfakcja pracownicza, czynniki satysfakcji, motywowanie

Abstract: This article deals with the problem of employee satisfaction, particularly the de-
terminant, which has an effect on it. A survey questionnaire, designed for the needs of this 
study was used as a  research method. Satisfaction survey allows recognising different at-
titudes of employees thus enabling selection of more personalised motivating tools. This 
research shows that the satisfaction of employees is most of all influence by: the level of 
remuneration and possibility of Professional development. Demographic variables do not 
significantly influence on the level of employees satisfaction. 

Keywords: HRM, employees’ satisfaction, satisfaction determinants, motivating

Wstęp

O jakości i efektywności przedsiębiorstwa decydują jego pracownicy. Człowiek 
nadaje sens działaniom, które przekuwane są w sukces firmy. Zadowoleni i zaan-
gażowani pracownicy są w stanie osiągać cele nakreślone przez organizację. Każda 
firma powinna weryfikować poziom satysfakcji swoich pracowników, ponieważ to 
oni decydują o jej rozwoju, porażkach czy też przewadze rynkowej. Pojęcie satys-
fakcji jest szeroko opisywane w literaturze, w wielu opracowaniach podkreślana jest 
istotność i celowość prowadzenia badań satysfakcji i jej roli w motywowaniu. 

Celem niniejszego opracowania było określenie rodzaju potrzeb pracowniczych 
i ocena stopnia ich zaspokojenia. Badanie przeprowadzono metodą pomiaru po-
średniego (kwestionariusz ankiety). Grupę badawczą stanowili studenci niestacjo-
narnych studiów magisterskich uzupełniających kierunków zarządzanie i informa-
tyka. Analiza miała na celu określenie czynników, które wpływają pozytywnie na 
ich motywację. Dokonana została identyfikacja czynników satysfakcji oraz okre-
ślony jej poziom. Badanym elementem był także poziom poczucia bezpieczeństwa 
pracy jako ważny element wpływający na odczuwanie satysfakcji z pracy. 

1. Pojęcie satysfakcji

W literaturze temat satysfakcji jest szeroko rozpatrywany, w wielu opracowa-
niach termin ten jest utożsamiany z  terminem „zadowolenie”. Podejścia do tego 
terminu zmieniały się na przestrzeni lat uwzględniając w różnym „zakresie aspekt 
emocjonalny i poznawczy zagadnienia1 (tabela 1).

1  A. Borowska-Pietrzak, Dezagregacja czynników w modelu poczucia satysfakcji zawodowej, „Nauki 
o Zarzadzaniu” 2014, nr 1 (18), s. 9-22.
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Tabela 1. Wybrane teorie opisujące termin „satysfakcja z pracy”
Table 1. Chosen theories on the term „job satisfaction”

Autor Charakterystyka pojęcia

R. Hoppock
Łączy czynniki psychologiczne, fizjologiczne i środowiskowe w celu 
uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy pracownik jest zadowolony 
ze swojej pracy

V.H. Vroom Afektywna (wewnętrzna, osobowościowa) orientacja indywidual-
nych pracowników wobec ról, które pełnią

B. Schneider,  
R. A. Snyder

Osobista ocena aktualnych warunków pracy lub jej efektów na pod-
stawie wykonywanej pracy, zadań

A. Bruggemann,  
P. Groskurth,  
E. Ulich

Zadowolenie z wykonywanej pracy; ocena pracy dokonywana jest 
na podstawie zadowolenia lub niezadowolenia z niej

E.A. Locke
Przyjemny stan emocjonalny; dzięki pracy realizowane są istotne 
wartości; warunkiem ich realizacji jest zbieżność wartości z potrze-
bami

C.J. Cranny,  
P.C. Smith,  
E.F. Stone

Stan emocjonalny, który powstaje na podstawie porównań rzeczy-
wistych wyników z oczekiwaniami tychże 

P.E. Spector Sposób myślenia o pracy i jej aspektach (w zakresie lubię, nie lubię 
swojej pracy), 

A.P. Brief Wewnętrzny stan emocjonalny wyrażony na dwa sposoby: emocjo-
nalny (samopoczucie lub odczucia) oraz poznawczy (satysfakcja)

L. Rosenstiel Powstaje na podstawie dwóch elementów: doświadczenia związa-
nego z pracą i stopnia dopasowania do zadań

M.E. Sempane,  
H.S. Rieger,  
G. Roodt

Odnosi się do indywidualnej oceny pracy na podstawie istotnych 
czynników, tj.: potrzeby, wartości, oczekiwania

H.M. Weiss Jest to pozytywny lub negatywny osąd, postawa 
M. Armstrong Odnosi się do postaw i odczuć na temat pracy

Źródło: opracowane na podstawie: G. Wudarzewski, Satysfakcja z pracy – konceptualiza-
cja pojęcia w świetle badań literaturowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu” 2013, nr 5 (37)/20, s. 334.

Zmienne, od których zależy zadowolenie pracowników, można przyporządko-
wać do grupy zmiennych organizacyjnych lub osobistych2. G. Bartkowiak3 wyod-
rębnia czynniki bezpośrednie i pośrednie warunkujące satysfakcję z pracy (rys. 1). 

2  A. Sageer, S. Rafat, P. Agarwal, Identification of Variables Affecting Employee Satisfaction and Their 
Impact on the Organization, “Journal of Business and Management” 2012, Vol. 5, s. 33-37.
3  G. Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2009.
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Jednakże na podstawie tego podziału nie można jednoznacznie stwierdzić, co wpły-
wa pozytywnie, a co negatywnie na zadowolenie z pracy, a poszczególne czynniki są 
ulokowane w różnych sferach, tj. prywatnych i zawodowych (związanych z pracow-
nikiem, organizacją i samą pracą). 

Rysunek 1. Czynniki warunkujące satysfakcję z pracy 
Figure 1. Determinants having an effect on job satisfaction 

Źródło: opracowane na podstawie: G. Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukce-
su w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009; B. Siuta-Stolarska,             
M. Siuta-Brodzińska, Wartości a satysfakcja zawodowa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki” 2011, s. 333-349.

Na potrzeby opracowania termin „satysfakcja” przyjęto jako „stopień pozytyw-
nego lub negatywnego samopoczucia, wytworzonego w rezultacie wykonywanych 
zadań w konkretnych warunkach fizycznych i społecznych”4. W związku z tym że 
odczucie satysfakcji jest subiektywne, każdy z  badanych w  sposób indywidualny 
określa jej występowanie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż samo odczu-
cie satysfakcji nie jest związane z rzeczywistością, a z percepcją postrzegania5. Brak 
satysfakcji może wynikać z braku informacji lub nieefektywnego jej przekazu, co 
może wywoływać frustrację i niechęć do wykonywania zleconych zadań.

2. Badania satysfakcji 

Aby firma osiągnęła założone plany, należy zrozumieć zachowania oraz postawy 
pracowników poprzez przeprowadzanie badań w zakresie satysfakcji. Badania satys-
fakcji pomagają zrozumieć, jakie czynniki wpływają na pracowników motywująco, 

4  U. Gros, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2003, s. 115.
5  R. Mrówka, Badania satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej, „Nowoczesne przedsię-
biorstwo – strategie działania, rozwoju i konkurencji” 2000, t. I, s. 3.
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a które demotywująco. Nakreślają ponadto postawy pracowników względem prze-
łożonych oraz określają, jak otoczenie firmy wpływa na jakość wykonywanych obo-
wiązków. Badania satysfakcji mogą stanowić podstawę do tworzenia polityki firmy 
względem pracowników (polityka kadrowa, systemy motywacyjne, sprawiedliwość 
systemu, kultura organizacyjna), odbiorców informacji (komunikacja zewnętrzna 
i wewnętrzna, misja i wizja firmy), a także określenia realizacji zamierzonych celów 
poprzez nakreślenie silnych i słabych stron organizacji. Badanie satysfakcji jest rów-
nież miernikiem nastrojów panujących wśród pracowników, co pozwala w kontro-
lowany sposób korygować plany firmy czy też wprowadzać nowe zmienne6.

Badanie satysfakcji powinno być przeprowadzane przez każdą firmę, która chce 
być konkurencyjna i w swojej strategii planuje zwiększać swoją przewagę na ryn-
ku. Badanie to jest kolejnym narzędziem w rękach przedsiębiorców, ułatwiającym 
planowanie i strategię rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi. Celem przeprowa-
dzania badań dotyczących satysfakcji pracowników jest określenie potrzeb pracow-
ników, ocena stopnia ich zaspokojenia, analiza dynamiki zmian potrzeb pracow-
ników, efektywne zarządzanie środkami przeznaczonymi na zaspokajanie potrzeb 
pracowników, kontrola sytuacji konfliktowych, ocena efektywnego zarządzania.

3. Rola satysfakcji w motywowaniu

Satysfakcja z pracy może mieć charakter motywujący lub deprymujący, co powodu-
je, że tylko usatysfakcjonowany pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki w sposób 
produktywny, wydajny i zgodnie z jego najlepszą wiedzą. Satysfakcja jest zatem kluczem 
do motywacji – zgodnie z teorią Hackmana i Oldhama opisującą charakterystykę pracy7. 

Ważnymi elementami motywowania są instrumenty motywacyjne, które dzielą się 
na motywatory materialne i niematerialne. Wybór właściwych motywatorów wpływa 
istotnie na satysfakcję pracowników. Najczęściej omawiane są następujące czynniki8:

•	 samorealizacja – rozwój osobisty, wykorzystywanie swoich kwalifikacji 
i umiejętności, poczucie ważności,

•	 dobre stosunki z przełożonymi i ze współpracownikami – właściwe relacje 
w miejscu pracy, pozytywne środowisko pracy,

•	 właściwa organizacja pracy – odpowiedni system wartościowania, jasne za-
sady współpracy i działania, właściwa komunikacja, niezbędne narzędzia do pracy,

•	 osiągnięcia zawodowe – stawianie ambitnych celów i osiąganie zamierzo-
nych rezultatów.

6  Ibidem, s. 10-11
7  J.R. Hackman, G.R. Oldham, G.R. Work redesign. Reading, MA: Addison-Wesley 1980, [w:]                        
C. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1999.
8 A. Pietryka, Wpływ materialnych form motywowania pracowników na satysfakcję z pracy, WSPiA, 
Rzeszów 2015, s. 160-178, www.wspia.eu/file/20347/18-PIETRYKA+AGNIESZKA.pdf.
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4. Satysfakcja pracownicza – prezentacja wyników badań

Celem badania była ocena poziomu satysfakcji oraz identyfikacja czynników 
wpływających na poziom satysfakcji z  wykonywanej pracy. Wysoki poziom mo-
tywacji jest bardzo istotnym i  wymaganym czynnikiem wpływającym na wyniki 
pracy, i w efekcie przekładającym się na bezpośrednie wyniki finansowe firm. Ba-
danie satysfakcji umożliwia poznanie postaw a także nastrojów panujących w orga-
nizacjach. Pozwala też na dobór narzędzi do lepszego motywowania pracowników. 
Badanie nakreśla również obszary, które generują konflikty lub niekorzystnie wpły-
wają na efektywność pracy wśród badanej grupy osób. 

4.1. Charakterystyka badanej populacji

Badaną zbiorowością byli studenci studiów magisterskich uzupełniających kie-
runku zarządzanie (39 osób) i  informatyka (16 osób). W  badaniu wzięło udział 
dwadzieścia pięć kobiet i trzydziestu mężczyzn. Najliczniejszą grupę ogółem stano-
wiły osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych, specjalistycznych (43 oso-
by, co stanowi 78% badanej grupy), pozostałe grupy to kierownicy niższego szczebla 
(13% ), kierownicy wyższego szczebla (7%) (rys.  2). W  podziale na płeć rozkład 
prezentował się podobnie.

Rysunek 2. Zajmowane stanowisko (w liczbach) 
Figure 2. Job position (in numbers) 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.

Ze względu na staż pracy przebadanych osób najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby zatrudnione od 2 do 5 lat, stanowią one 40%. Podział ten utrzymuje się też 
w grupie kobiet oraz mężczyzn. Drugą co do wielkości grupę stanowiły osoby, któ-
rych staż pracy jest nie większy niż 2 lata – 33% (rys. 3).
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Rysunek 3. Staż pracy 
Figure 3. Job seniority

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.

4.2. Ogólny poziom zadowolenia z pracy

W pytaniu ankietowym, w którym cechą badaną było ogólne zadowolenie z pracy 
(rys. 4), 64% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że są ogólnie zadowoleni z pracy 
– „zdecydowanie się zgadzam” (13%) i „zgadzam się” (51%)). Staż pracy i stanowisko 
w pewien sposób zmieniają te wyniki. W przypadku stażu grupą wykazującą najniższe 
zadowolenie (55%) są osoby zatrudnione w przedziale od 2 do 5 lat, w pozostałych gru-
pach wyniki przekraczają wartości z całości badania, jest to 67%, a w przypadku grupy 
zatrudnionych powyżej 10 lat to wynik 83%. Wśród osób zatrudnionych na stanowi-
skach najniższych 60% jest zadowolonych z pracy. Pozostałe trzy stanowiska (kierow-
nicy, dyrektor), ze względu na ich liczbę w odniesieniu do ogółu badanych, policzono 
jako wartość zagregowaną, otrzymując wynik 75% osób ogólnie zadowolonych z pracy. 
W tej grupie najniższe wartości wykazuje grupa kierowników niższego szczebla. 

 

 
 

 

40%

27%

33%

40%

40%

40%

12%

20%

16%

8%

13%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Poniżej 2-ch lat 2-5 lat 6-10 lat Powyżej 10 lat



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie34

Rysunek 4. Ogólne zadowolenie z pracy
Figure 4. General level of job satisfaction

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.

Badani zgadzają się lub zdecydowanie zgadzają się ze stwierdzeniem (56%), iż 
obecnie wykonywana praca spełnia ich oczekiwania i ma sens (rys. 5).

Rysunek 5. Praca spełnia oczekiwania, ma sens)
Figure 5. Job meets one’s expectations, it makes sense 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.

W  badaniu ankietowanych zachęcono także do oceny możliwości rozwoju, 
awansu w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznaczało brak możliwości rozwoju, awansu, 
a 10 – to idealne miejsce pracy. Rozkład ocen przedstawia rysunek 6; średnia ocena 
to 5,48. Mimo że prawie 62% badanych zaznaczyło co najmniej ocenę 5, nie moż-
na tego wyniku uznać za zadowalający. Rozpatrując wyniki (ocenę co najmniej 5) 
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w podziale na staż i stanowisko, można zauważyć podobne zależności jak w przy-
padku analizowanego wcześniej ogólnego zadowolenia. Najniższy wynik (41%) 
osiąga grupa osób zatrudnionych w przedziale od 2 do 5 lat, a w przypadku stano-
wisk pracownicy samodzielni (58%).

Rysunek 6. Miejsce pracy dające możliwość rozwoju, awansu (w liczbach)
Figure 6. Place of work gives possibilities of development, promotion (in numbers)

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.

4.3. Ocena poczucia bezpieczeństwa

Zmienne wpływające na odczuwaną przez pracownika satysfakcję można po-
wiązać z realizacją podstawowych potrzeb człowieka: bezpieczeństwa, afiliacji, wła-
dzy i uznania oraz potrzeby rozwoju9. W formularzu ankietowym zawarto pytania 
odnoszące się do każdej z tych potrzeb. Rysunek 7 prezentuje zestawienie wyników, 
które w sposób bezpośredni odnoszą się do poczucia bezpieczeństwa pracownika, 
co przekłada się na określenie poziomu satysfakcji. Czynniki, które wpływają na 
poczucie bezpieczeństwa, to przede wszystkim stabilność zatrudnienia, warunki 
pracy, wynagrodzenie.

9  A. Springer, Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, „Problemy Zarządzania” 2011, 
nr 4(34), s. 170.
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Rysunek 7. Poczucie bezpieczeństwa 
Figure 7. Sense of security

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.

Można zauważyć duże zróżnicowanie w  odpowiedziach. Według 80% ogółu 
przebadanych osób poziom stabilności zatrudnienia jest zdecydowanie lub raczej 
satysfakcjonujący. Dla 69% przebadanej grupy osób warunki pracy (tj. elastyczność 
godzin pracy, dostęp do nowoczesnych narzędzi, właściwa organizacja stanowiska 
pracy) są zdecydowanie lub raczej satysfakcjonujące. Jednakże obecny poziom wy-
nagrodzenia nie jest satysfakcjonujący aż dla 46% badanych. Wyniki kształtują się 
inaczej po uwzględnieniu zmiennych demograficznych.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to grupa osób ze stażem do dwóch lat jest znaczą-
co bardziej zadowolona z wynagrodzenia w porównaniu do pozostałych. W przy-
padku stabilności zatrudnienia pracownicy ze stażem od 6 lat wskazują na znaczą-
cy wzrost poczucia stabilności zatrudnienia. Grupą, która wskazuje na najwyższy 
poziom zadowolenia z  warunków pracy, są pracownicy ze stażem poniżej 2  lat. 
W  badanej grupie osób na stanowiskach kierowniczych i  dyrektorskich jest nie-
wiele. Z tego powodu rozpatrywanie ich oddzielnie nie jest uzasadnione. Wyniki 
osób na stanowiskach kierowniczych w zakresie poczucia bezpieczeństwa znacząco 
odbiegają od ogólnych – są oczywiście wyższe; zadowolonych jest odpowiednio: 
z wynagrodzenia – 81%, warunków pracy – 95%, ze stabilności pracy – 95%).

4.4. Identyfikacja z firmą, relacje z współpracownikami

Jasno określone zadania mają istotny wpływ na poprawne ich wykonywanie oraz 
poczucie, iż pracownik działa zgodnie z zakresem swoich obowiązków, realizując za-
danie wyznaczone przez firmę. Według ankietowanych cele ich pracy zostały raczej 
lub zdecydowanie jasno zdefiniowane (69%), a ich działania raczej lub zdecydowanie 
wpływają na sukces firm (64%), w których aktualnie są zatrudnieni (tabela 2). 
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Tabela 2. Wpływ na wyniki firmy
Table 2. Influence on company’s results

Pytanie
Zdecydowa-

nie tak
Raczej 

tak
Nie mam 

zdania
Raczej 

nie
Zdecydowa-

nie nie
 liczba  %  liczba %  liczba  %  liczba  %  liczba  %

Cele jasno zde-
finiowane? 12 22% 26 47% 5 9% 8 15% 4 7%

Wpływ na suk-
ces firmy? 13 24% 22 40% 13 24% 5 9% 2 4%

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.

Na poziom satysfakcji wpływają również czynniki znajdujące się w  obsza-
rze relacji interpersonalnych. Zestawienie opinii badanych dotyczących relacji ze 
współpracownikami prezentuje tabela 3. Według 65% ogółu badanych ich praca 
jest raczej lub zdecydowanie doceniana przez innych współpracowników. Wyniki 
zmieniają się w zależności od stażu pracy zatrudnionych osób. Najgorzej oceniają 
swoje relacje ze współpracownikami osoby ze stażem pracy od 6 do 10 lat.

 
Tabela 3. Docenianie pracy przez współpracowników
Table 3. Job acknowledge by co-workers

Ogółem do 2 lat od 2 do 5 od 6 do 10 powyżej 10
Zdecydowanie jest doceniana 16% 22% 18% 11% 0%
Raczej jest doceniana 49% 39% 50% 44% 83%
Trudno powiedzieć 25% 39% 18% 22% 17%
Raczej nie jest doceniana 7% 0% 9% 22% 0%
Zdecydowanie nie jest doceniana 2% 0% 5% 0% 0%

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.

4.5. Czynniki satysfakcji w ocenie badanych

W  celu identyfikacji czynników satysfakcji w  ocenie badanych wykorzystano 
w  ankiecie dwa pytania. Aby uzyskać bezpośrednią odpowiedź na pytanie, co jest 
najistotniejszym elementem mającym wpływ na odczuwanie satysfakcji z pracy, za-
mieszczono 10 możliwych wariantów odpowiedzi, a ankietowanych proszono o za-
znaczenie tylko jednego, najistotniejszego czynnika. Według ankietowanych takim 
czynnikiem jest wynagrodzenie, ale niewiele niższe noty przypisywano atmosferze 
i relacjom, jakie panują w firmie, możliwości rozwoju zawodowego i stabilności pracy. 

W kolejnym pytaniu proszono ankietowanych o przyporządkowanie każdemu 
z czynników istotnych w kształtowaniu zadowolenia z wykonywanej pracy oceny 
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w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najsłabszą ocenę (nie wpływa na zadowolenie), 
a 5 najsilniejszą. Tabela 4 przedstawia wyniki, gdzie na podstawie zebranych danych 
wyliczono średnią ocenę dla każdego czynnika. Ranking czynników dla każdej gru-
py wiekowej umieszczono w nawiasach. 

Tabela 4. Istotność czynników wpływających na satysfakcję z pracy
Table 4. Importance of the determinants affecting job satisfaction

Czynnik Ogółem do 2 lat od 2 do 5 od 6 do 10 powyżej 10
Sprawiedliwe traktowanie 
przez przełożonego 4,47 4,44 (1) 4,36 (3) 4,56 (1) 4,83 (1)

Wysokość wynagrodzenia 4,45 4,33 (3) 4,59 (1) 4,44 (3) 4,33 (7)
Stabilność zatrudnienia 4,40 4,33 (4) 4,36 (4) 4,33 (5) 4,83 (2)
Możliwość awansu 4,31 4,39 (2) 4,23 (5) 4,44 (4) 4,17 (9)
Możliwość rozwoju 4,27 4,06 (6) 4,41 (2) 4,22 (6) 4,50 (5)
Jasność komunikatów, 
informacji 4,25 4,28 (5) 4,18 (6) 4,11 (7) 4,67 (3)

Relacje z przełożonymi 4,18 4,00 (7) 4,09 (7) 4,56 (2) 4,50 (4)
Elastyczność czasu pracy 3,91 3,94 (9) 3,95 (8) 4,00 (8) 3,50 (11)

Dostępność informacji 3,84 3,89 
(10) 3,73 (9) 3,67 (10) 4,33 (8)

Rodzaj wykonywanych działań 3,78 3,94 (8) 3,59 (11) 3,89 (9) 3,83 (10)

Samodzielność działania 3,75 3,83 
(11) 3,64 (10) 3,33 (11) 4,50 (6)

System oceny pracowników 3,16 3,22 
(12) 3,00 (12) 3,22 (12) 3,50 (12)

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań.

Kolejność czynników różni się dla grup z  różnym stażem. Jednakże w  przy-
padku każdej grupy wiekowej można wyodrębnić kilka czynników, które prawie 
w każdym przypadku zajmują pozycję w zakresie od 1 do 5. Są to przede wszyst-
kim sprawiedliwe traktowanie przez przełożonego, stabilność zatrudnienia, wysokość 
wynagrodzenia, możliwość awansu. Największe różnice odnotowano w przypadku 
osób pracujących ponad 10 lat. Są to osoby, w większości przypadków, mające sta-
bilniejszą od pozostałych grup sytuację zawodową i wyższe zarobki, często zajmują-
ce stanowiska kierownicze. Dla tej grupy istotne są na przykład jasność komunika-
tów, informacji, relacje z przełożonymi.
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Podsumowanie

Największą wartością każdej firmy jest kapitał ludzki i jego doświadczenie, zdo-
bywane w trakcie wypełniania obowiązków służbowych i ugruntowywane w trakcie 
lat pracy. Dlatego istotne jest prowadzenie badań, przedmiotem których jest pra-
cownik, ocena poziomu jego satysfakcji i zbadanie rodzajów potrzeb i stopnia ich 
zaspokojenia. Zmotywowany pracownik identyfikuje się z przedsiębiorstwem, jego 
celami oraz wizją. Właściwa inwestycja w potencjał ludzki przekłada się na efektyw-
ność pracy i przynosi zwrot zainwestowanego kapitału finansowego.

Tematyka artykułu dotyczyła problematyki wykorzystania badań satysfakcji 
personelu jako narzędzia w procesach motywowania pracowników. W części ba-
dawczej celem była ocena poziomu satysfakcji pracowniczej badanej grupy oraz 
identyfikacja czynników wpływających na jej poziom.

Analiza wyników przeprowadzonego badania pozwala sformułować następują-
ce wnioski:

•	 dla badanych istotna jest oczywiście wysokość wynagrodzenia, ale bardzo 
ważna jest także możliwość rozwoju i awansu, jasne formułowanie i publikowanie 
zasad, kryteriów awansów; w zwiększeniu satysfakcji pracowników i w ocenie firmy, 
w której są zatrudniani, niezbędne jest uwzględnianie w systemach motywacyjnych 
elementów wpływających na potrzeby szacunku i samorealizacji;

•	 zmienną środowiskową różnicującą wyniki jest staż pracy. Grupą, która 
wskazuje na najwyższy poziom zadowolenia z wynagrodzenia i warunków pracy, 
są pracownicy ze stażem poniżej 2 lat. Z kolei pracownicy ze stażem od 6 lat wzwyż 
wskazują na znaczący wzrost poczucia stabilności zatrudnienia;

•	 biorąc pod uwagę specyfikę badanej grupy, trudno formułować wnioski uogól-
niające w odniesieniu do zmiennej „stanowisko”. Badana grupa to studenci studiów ma-
gisterskich uzupełniających; dominująca jest grupa pracownik samodzielny/specjalista. 
W badanej grupie, osób na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich jest niewiele. 

Prowadzone badania dotyczyły specyficznej grupy – studentów studiów ma-
gisterskich niestacjonarnych, a więc osób, które są zmotywowane, dążą do zmian 
i posiadają umiejętność łączenia pracy zawodowej z obowiązkami edukacyjnymi. 
W  literaturze podkreślany jest podział czynników wpływających na zadowolenie 
z pracy na organizacyjne i indywidualne. Dalsze badania mogą mieć na celu szcze-
gółową identyfikację elementów z  grupy osobistych, co pozwoli na lepsze dosto-
sowywanie programów studiów magisterskich, a tym samym rozwój kompetencji 
absolwentów, przekładający się na wyższy poziom satysfakcji z życia zawodowego.
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PROCES MOTYWACYJNY W KORPORACJACH 
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MOTIVATION PROCESS IN CORPORATIONS 
ON THE POLISH MARKET

Streszczenie: Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych z procesami motywacji sto-
sowanymi w korporacjach na rynku polskim. Autorki zaprezentowały wyniki badań własnych 
dotyczących motywacji w korporacjach. Głównym celem opracowania jest analiza procesu 
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motywacyjnego w trzech korporacjach na rynku polskim (NGA Human Resources, Teleper-
formance Germany oraz Groupon Shared Services), zajmujących się zarówno wsparciem ob-
sługi klienta niemieckojęzycznego, jak i wprowadzaniem dokumentacji kadrowej do systemu.

Słowa kluczowe: motywacja, organizacja, zarządzanie, korporacja

Abstract: The article presents a discussion of issues related to motivation processes used 
in corporations on the Polish market. In this publication its authors presented the results 
of their own research on motivation in corporations. The main objective of the study is 
to analyse the incentive process in three corporations on the Polish market (NGA Human 
Resources, Teleperformance Germany and Groupon Shared Services), dealing both with the 
support of German-speaking customer service and the introduction of personnel documen-
tation to the system.

Keywords: motivation, organisation, management, corporation 

Wstęp
 
Motywacja to proces bardzo ważny w dzisiejszych czasach. W dobie nadmiaru 

pracy i natłoku obowiązków jest on wręcz niezbędny, aby pracowało się lepiej. Obec-
ny system pracy w korporacjach nie wygląda zadowalająco. Nastawienie na wyniki, 
„wyścig szczurów” i ciągłe zmiany powodują demotywację u większości pracowników 
w dosyć krótkim odstępie czasowym od zatrudnienia w danej firmie. Pracownicy nie 
są adekwatnie wynagradzani, biorąc pod uwagę ciężką, wyczerpującą pracę, a także 
ich zaangażowanie. Ponadto proces motywacyjny w wielu firmach jest bardzo okro-
jony, a powinien być satysfakcjonujący i odpowiednio dobrany do każdej organizacji 
i samego człowieka. To właśnie pracownicy są najważniejsi, gdyż to oni, wypełniając 
efektywnie swoje obowiązki, wypracowują zysk dla firmy i pracodawcy. W większości 
korporacji występuje nastawienie na osiąganie jak najlepszych wyników, przy bardzo 
długiej godzinowo pracy, różnych zmianach, pracy w weekendy, a nawet święta. Lu-
dzie pracujący w tego typu firmach spędzają zdecydowanie większą część czasu, dla-
tego też tak ważne jest odpowiednie i satysfakcjonujące wynagrodzenie pracownika, 
zarówno w sferze materialnej, jak i pozamaterialnej. Nie od dziś jest wiadome, że ludzi 
do pracy motywują przede wszystkim pieniądze. Niestety, bardzo często okazuje się, 
że obiecana stawka podczas rozmowy kwalifikacyjnej ma niewielki związek z tym, co 
pracownik otrzymuje za faktyczny czas pracy. Także pracownicy z długoletnim stażem 
są mniej doceniani aniżeli nowi, dlatego też może być to bardzo krzywdzące dla ludzi, 
którzy spędzili w zakładzie kilka lat. Nieustannie zmieniające się zależności rynkowe 
umożliwiają zaoferowanie przez pracodawcę nowo przyjętym zdecydowanie bardziej 
konkurencyjnych stawek aniżeli pracownikom z długoletnim stażem pracy. Tego typu 
firma ma również tendencję wynagradzania tylko czasu pracy, a nie wyników pracy, 
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co jest samo w sobie paradoksalnym podejściem, gdyż to właśnie korporacje stawiają 
głównie na wyniki, pomijając niestety w tym bardzo często potrzeby materialne i po-
zamaterialne samego pracownika.

 
1. Motywacja

 
Słowo „motywacja” wywodzi się od łacińskiego słowa motus, co oznacza „ru-

szyć z miejsca”, „zachęcać”, „wprawić w ruch” oraz „wpływać na kogoś”1.
Motywowanie jest określane jako zachowanie ukierunkowane na osiągnię-

cie konkretnego celu2. To wynik jakiegoś procesu, w  którym zauważamy pewien 
niedostatek bądź całkowity brak pomiędzy stanem rzeczywistym a oczekiwanym. 
W momencie dostrzeżenia tego zróżnicowania pojawia się określenie zasobów oraz 
możliwości, których analiza doprowadza do wyznaczenia planu działania oraz jego 
realizacji3. Pojęcie motywacji kojarzy się również z mechanizmem, w skład którego 
wchodzą zarówno czynniki świadome, jak i pozaświadome, które przekładają się na 
cel ludzkiego zachowania i działania. W ujęciu psychologicznym to bodźce odpo-
wiedzialne za rozpoczęcie, ukierunkowanie, podtrzymanie oraz zakończenie dane-
go zachowania. Motywację w od manipulacji odróżnia fakt, że nie jest ona zachowa-
niem nieetycznym, wpływającym na daną osobę, niekoniecznie dla jej dobra, lecz 
zachowaniem wyznaczającym cel oraz kierunek działania, a także jego realizację4. 

J. Arnold, C.L. Cooper oraz I.T. Robertson na podstawie przeprowadzonych 
badań wyodrębnili 3 części składowe motywacji:

a) kierunek – oszacowanie działań, co dana osoba stara się zrobić i osiągnąć,
b) wysiłek – określenie tego, jak będą wyglądały starania danej osoby i jaki bę-

dzie jej wkład własny w realizację celu,
c) wytrwałość – ustalenie jak długo określona osoba będzie próbowała zrealizo-

wać podjęte działania pomimo różnych przeciwności5.
Pojęcie motywacji w ujęciu organizacyjnym oznacza działania mające na celu 

nakłonienie pracownika do podejmowania i realizacji określonych zadań, funkcji, 
których ideą jest maksymalizowanie nie tylko efektywności pracownika, ale także 
osiągnięcie celów organizacji przy wykorzystaniu odpowiednich środków6. 

Motywację można podzielić na motywację wewnętrzną i zewnętrzną7. 
Motywacja wewnętrzna polega na tym, że osobą kierują wewnętrzne wartości, 

wynikające z osobistych oraz wrodzonych predyspozycji, ważne dla niej samej. Stawia 

1  J. Woźniak, Współczesne systemy motywacyjne, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012, s. 15.
2  M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007, s. 33.
3  Z. Nieckarz, Psychologia motywacji w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 21.
4  J. Woźniak, Współczesne systemy…, s. 20.
5  Z. Nieckarz, Psychologia motywacji…, s. 21.
6  J. Woźniak, Współczesne systemy…, s. 20.
7  F. Rheinberg, Psychologia motywacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 149.
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się tu na ambitne cele, ukierunkowane na rezultat działania, a osiągane efekty przy-
noszą radość z realizacji danego celu, a więc nie są to wartości materialne, które są 
mierzalne, lecz bodźce wpływające zarówno na myślenie, jak i działania człowieka8.
Do takich wartości zaliczamy m.in.: odpowiedzialność, rozwój, samodoskonalenie, 
chęć niesienia pomocy innym, jak np. wolontariat w hospicjum, podjęcie kursu ję-
zykowego, dokształcenie się z zakresu zarządzania, będąc na stanowisku kierowni-
czym czy ukończenie wybranego kierunku studiów9. 

Motywacja zewnętrzna to „motywacja zorientowana na korzyści materialne”10. Wią-
że się ona z realizacją celów pracownika lub z realizacją samego zadania. Taka motywa-
cja jest zwykle prowadzona w organizacjach, ponieważ to właśnie pracownicy potrze-
bują zwykle materialnych środków motywacyjnych, by pracować efektywniej i osiągać 
cele firmy. Do takich wartości zaliczamy: nagrody pieniężne, premie za wyniki, a także 
awans. Istnieją również czynniki mniej pozytywne, jakimi są upomnienia i kary11. 

Proces motywacyjny w  organizacji składa się z  motywatorów związanych 
z  pracą oraz motywatorów społecznych. Pierwszy rodzaj to motywatory związa-
ne z płacą, czyli wszystkie czynniki motywujące, które mają bezpośredni związek 
z pieniądzem. Należy do nich m.in. wynagrodzenie za wykonaną pracę. Gratyfika-
cja pieniężna ma bardzo duży wpływ na motywację pracowników w organizacjach. 
W większości przypadków jest to główny czynnik zarówno większego zaangażowa-
nia w pracę, jak również wzrostu efektywności i wydajności pracownika. Do tych 
czynników można zaliczyć także premie, awans, karty podarunkowe czy też dodatki 
pieniężne, takie jak trzynasta pensja lub „wczasy pod gruszą”12. 

Drugim rodzajem motywatorów są czynniki pozapłacowe, czyli posiadające cha-
rakter niezależny w odniesieniu do płacy. Większość z nich nie jest związana także 
z efektami pracy, lecz po prostu z samą organizacją. Przyjmując się do pracy, poszuku-
jemy stanowiska, które spełnia nie tylko wymogi finansowe, ale również inne ważne 
oczekiwania wpływające na m.in. dobre samopoczucie w pracy i chęć przebywania 
w danym środowisku. Do takich bodźców możemy zaliczyć miłą atmosferę w pracy, 
możliwość rozwoju, częste delegacje, prestiż, pakiety socjalne, np. kartę multisport, 
pakiet ubezpieczeń na życie, niski poziom stresu czy też stabilizację, która z  kolei 
oznacza stałą umowę o pracę i wszystkie związane z nią świadczenia13. 

Proces motywacyjny powinien być przeprowadzany wyłącznie w sposób pozy-
tywny i mieć też taki sam charakter, który polega na selektywnym podejściu do mo-
tywowania. W takim systemie funkcjonuje wynagradzanie osób z dobrymi, lepszy-
mi od przeciętnych bądź nawet najlepszymi wynikami. Z tego przywileju korzystają 

8  Z. Nieckarz, Psychologia motywacji…, s. 21.
9  www.corazlepszyportalbiznesowy.pl/art/motywacja-wewnetrzna-czy-zewnetrzna [dostęp: 12.02.2018].
10  Ibidem.
11  J. Woźniak, Współczesne systemy…, s. 37.
12  Z. Nieckarz, Psychologia motywacji…, s. 29.
13  https://poradnikpracownika.pl/-czy-motywacja-do-pracy-jest-wazna-w-zatrudnieniu [dostęp: 1.03.2018].
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tylko nieliczni pracownicy, którzy osiągają ponadprzeciętne efekty. Taki sposób 
motywacji wywołuje u pracowników zachowania, dzięki którym są bardziej przed-
siębiorczy, kreatywni oraz podejmują inicjatywę. Układ ten wzmacnia motywację 
każdego pracownika, gdyż umożliwia zachowanie zróżnicowanej wysokości i czę-
stotliwości wyróżnienia na tle innych ludzi w organizacji. Sam charakter pozytywny 
oznacza zdrową rywalizację, dzięki której są gratyfikowani tylko najlepsi – opłaca 
się więc ciężka praca. Taka motywacja napędza ludzi do działania, chcą być najlepsi, 
osiągać sukcesy zawodowe, wyższe zarobki i otrzymywać awanse oraz nowe, lepsze 
stanowiska. Nie jest możliwa również sytuacja zastraszania pracownika brakiem 
otrzymania nagrody. Przełożeni dokonują oceny efektów w sposób sprawiedliwy, 
która daje możliwość bardziej wnikliwego i rzetelnego ocenienia sytuacji14. 

Odmiennie jest z motywacją o charakterze negatywnym poprzez deprywację i za-
grożenie. Polega ona głównie na stosowaniu kar, upomnień, nagan i innych mniej po-
zytywnych środków motywacji. To właśnie w  niektórych organizacjach ma miejsce 
twierdzenie, że stosowanie kar wzmacnia motywację u pracowników, ponieważ sprzy-
ja to możliwości otrzymania informacji o własnych błędach i chęci popracowania nad 
poprawą. Dodatkowo osoba, która taką karę otrzymała, powinna nie popełnić podob-
nego błędu, ponieważ jest świadoma konsekwencji. Jednakże takie działania niestety 
demotywują pracowników, gdyż wpływają negatywnie na ich samoocenę, co prowadzi 
do braku wiary we własne możliwości. Opiera się ona także na lęku i zagrożeniu, że po-
przez popełnienie błędu zostaniemy zdegradowani bądź utracimy część wynagrodzenia 
w przypadku kosztownych kar finansowych. Taki sposób motywacji często powoduje 
u ludzi wyzwolenie negatywnych emocji, np. niezdrowej rywalizacji15. 

2. Metodyka badań własnych

Głównym celem opracowania jest analiza procesu motywacyjnego w trzech kor-
poracjach na rynku polskim (NGA Human Resources, Teleperformance Germany 
oraz Groupon Shared Services), zajmujących się zarówno wsparciem obsługi klienta 
niemieckojęzycznego, jak i wprowadzaniem dokumentacji kadrowej do systemu.

Cele szczegółowe to: 
a) sprawdzenie, w  jaki sposób i  za pomocą jakich metod odbywa się proces 

motywacji w każdej z powyżej wymienionych korporacji,
b) udowodnienie, jak ważny wpływ na motywację pracowników ma kadra za-

rządzająca w danej firmie,
c) ukazanie, dlaczego tak ważna jest motywacja w organizacjach, które nie tylko 

są nastawione na zysk, ale również na pracę, bardzo często w wymiarze czasu więk-
szym niż jest to przewidywane,

14  S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 11-13.
15  B. Weiner, Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne, Wyd. Smak Słowa, Sopot 2012, s. 68-72.
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d) przedstawienie możliwości powodujących polepszenie procesu motywacji 
w firmie, a także zrozumienie podejścia pracowników do całego systemu motywa-
cyjnego w firmie,

e) porównanie trzech korporacji względem procesu motywacyjnego, sposobach 
motywacji i czynników bezpośrednio wpływających na nią. W opracowaniu posta-
wiono następujące hipotezy badawcze: 

H1: Proces motywacyjny w firmie NGA Human Resources jest bardzo okrojo-
ny, nie daje możliwości rozwoju i nie nakłania do dalszych starań.

H2: Pracownicy firmy Groupon odczuwają brak należytej motywacji zarówno 
odnosząc się do motywacji materialnej, jak również motywacji pozamaterialnej.

H3: Motywacja w firmie Teleperformance Germany i w firmie Groupon jest sto-
sowana na takim samym poziomie i za pomocą tych samych metod motywacyjnych.

Badania zostały przeprowadzone metodą ankietową. Dodatkowo przeprowa-
dzono wywiad bezpośredni, co pozwoliło na uszczegółowienie wstępnie przygo-
towanej ankiety. Przyjęcie tych technik badawczych pozwoliło na zgromadzenie 
materiału statystycznego (danych ilościowych, ekonomicznych) oraz jakościowego 
(postrzeganie, sądy wartościujące, oceny, opinie, świadomość faktów). 

Badania zostały przeprowadzone w okresie kwiecień – maj 2018 roku. Wykorzysta-
no w nich krótki kwestionariusz ankiety zbudowany z pytań zamkniętych i otwartych. 
Badanie na podstawie przeprowadzonej ankiety objęło 3 korporacje, zajmujące się za-
równo wsparciem obsługi klienta niemieckojęzycznego, jak i wprowadzaniem doku-
mentacji kadrowej do systemu. Każda firma ma własną specyfikę oraz funkcjonowanie, 
jednakże łączy je fakt, iż są to firmy działające na zasadzie korporacji, gdzie bardziej jest 
się nastawionym na zysk, aniżeli na sposoby motywacji czy na samego pracownika.

 W  badaniu wzięło udział łącznie 90 osób, po 30 osób z  każdej korporacji. 
W ankiecie firmy NGA wzięły udział 22 kobiety i 8 mężczyzn. W badaniu korpo-
racji Groupon uczestniczyło 10 kobiet i 20 mężczyzn. W firmie TPG wykorzystano 
dane osób badanych, w tym 14 kobiet i 16 mężczyzn.

Firma NGA posiada głównie pracowników do 33. roku życia, w tym 22 w wieku 
27-33 oraz 8 w wieku 18-26 lat. W korporacji Groupon średnia wieku pracowni-
ków przedstawia się następująco: 10 pracowników w wieku 18-26, 17 pracowników 
w wieku 27-33 oraz 3 pracowników w przedziale wiekowym 34-49 lat. Firma TPG 
posiada kadrę, w której 15 osób znajduje się w wieku 34-49 lat. Kolejne 10 osób to 
ludzie w przedziale wiekowym 27-33 lat i 5 osób w wieku 18-26 lat. 

 W firmie NGA wykształcenie wyższe posiadają 23 osoby ankietowane, a pozo-
stałe 7 to ludzie mający średnie wykształcenie. Można więc stwierdzić, że korpora-
cja składa się głównie z młodej, wykształconej kadry pracowniczej. W firmie Gro-
upon 25 osób posiada wykształcenie wyższe, a tylko 5 średnie. W korporacji TPG 
wykształcenie klasyfikuje się następująco: 15 osób posiada wykształcenie wyższe, 12 
średnie i tylko 3 osoby wykształcenie zawodowe.
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3. Proces motywacyjny w korporacjach na rynku polskim 

Przeprowadzając badania, początkowo chciano zapoznać się ze skojarzeniami 
ankietowanych odnośnie do korporacji (rysunek 1). Firma NGA Human Resources 
kojarzy się z satysfakcjonującymi zarobkami i dlatego też aż połowa ankietowanych 
podjęła taki rodzaj pracy. Niestety, sporej liczbie ankietowanych korporacja kojarzy 
się z  „wyścigiem szczurów”, a  także systematycznymi i  ciągłymi zmianami. Żaden 
z ankietowanych nie miał skojarzeń dotyczących szybkiej możliwości rozwoju i awan-
su. Podobnie sytuacja wygląda w korporacji Groupon Shared Services, bo również 
aż 50% to osoby, dla których satysfakcjonujący zarobek jest kluczowy i tak się też im 
firma kojarzy. Mniejszej liczbie (34% ankietowanych) korporacja kojarzy się z ciągły-
mi zmianami, nie zawsze koniecznymi, a czasem nawet wręcz niepotrzebnymi. Tylko 
16% to pracownicy, którzy taki rodzaj pracy kojarzą z „wyścigiem szczurów”, i przy-
chodząc do korporacji są nastawieni na tego typu działania organizacyjne. Również 
żadna z osób nie podała odpowiedzi o możliwości rozwoju. W korporacji Teleperfor-
mance Germany prawie połowie ankietowanych korporacja kojarzy się jako „wyścig 
szczurów”, tylko 27% ankietowanym kojarzy się z  satysfakcjonującymi zarobkami. 
20% pracowników kojarzy firmę z ciągłymi zmianami, które czasem są niepotrzebne 
i powodują zniechęcenie u ludzi do pracy i całej organizacji. Tylko 6% ludziom słowo 
„korporacja” kojarzy się z szybką możliwością rozwoju i awansu. 

Rysunek 1. Skojarzenia pracowników dot. terminu „korporacja”
Figure 1. Employees’ impressions on the term “corporation”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Większość ludzi kojarzy więc korporację z negatywnymi odczuciami, jakimi są 
przede wszystkim ciągłe, systematyczne i niepotrzebne zmiany, a  także nieustanny 
„wyścig szczurów”. W takiej firmie przede wszystkim zwraca się uwagę na wyniki. 
Dla najlepszych są przewidziane nagrody w postaci premii czy jakiegoś jednorazo-
wego bonu zakupowego. Ciągłe dążenie do bycia najlepszym powoduje, że ludzie do-
świadczają w dosyć krótkim odstępie czasu od podjęcia pracy tak zwanego „wypale-
nia zawodowego”, a w związku z tym wzrasta frustracja i niechęć do wykonywanego 
zawodu. Natomiast zmiany wywołują niepotrzebny stres, ponieważ z reguły ludzie nie 
lubią zmian i starają się nie brać udziału w sytuacjach, gdzie te zmiany są kluczowe.

Skoro korporacje nie do końca kojarzą się pozytywnie, zastanawiające jest, co 
motywuje ludzi do podjęcia w nich pracy (rysunek 2). Okazuje się, że w korporacji 
NGA Human Resources przeważającym powodem, dla którego pracownicy zdecydo-
wali się właśnie na tę firmę, jest możliwość pracy z językiem obcym. Wśród ankieto-
wanych znaleźli się również ci, którzy wybrali ten rodzaj pracy ze względu na satysfak-
cjonujący zarobek, który w porównaniu do innych organizacji bardzo często daje taką 
możliwość nawet ludziom, będącym w  trakcie studiów oraz jeszcze bez większego 
doświadczenia. Tylko 16% dokonało wyboru z powodów dających możliwość pracy 
w środowisku kulturowym; mały również odsetek, bo tylko 6%, to ankietowani, któ-
rzy znaleźli się w tej korporacji, ponieważ jak większość takich firm umożliwia ona 
rozwój i awans w dość krótkim odstępie czasowym. Zdecydowanie inaczej wygląda 
wykres w korporacji Groupon Shared Services, gdyż najczęściej wybieraną odpowie-
dzią były satysfakcjonujące zarobki, bo to aż 67%. Decyzja ankietowanych jest uwa-
runkowana tym, że prawdopodobnie ludziom podejmującym pracę została zapropo-
nowana zdecydowanie bardziej konkurencyjna stawka wynagrodzenia w stosunku do 
innych firm. Drugą i ostatnią odpowiedzią była praca z językiem obcym. Wybrało ją 
aż 33% pracowników. Tego typu firmy umożliwiają przede wszystkim pracę w klien-
tem obcojęzycznym, dlatego dla większości ludzi szukających zatrudnienia jest to do-
bra i opłacalna możliwość zarobku, przy jednoczesnej nauce języka. Niestety, w dzi-
siejszych czasach praca w języku polskim jest najmniej opłacana przez pracodawców. 
Od pracowników wymaga się przede wszystkim znajomości języka angielskiego lub 
jakichś bardziej niszowych – francuskiego, chińskiego itd. 

Sytuacja w Teleperformance Germany prezentuje się trochę inaczej. Tutaj wy-
brano wszystkie odpowiedzi, jak w przypadku firmy NGA. 34% pracowników wy-
brało tę pracę ze względu na satysfakcjonujący zarobek, co uwidacznia nam sytu-
ację, w której ludzie szukając pracy, przede wszystkim kierują się dużym zarobkiem. 
Jest to spowodowane tym, iż każdy chce prowadzić dostatnie życie i nie martwić się 
o  przysłowiowe „jutro”. Trochę więcej, bo 40% ankietowanych, wybrało tą firmę, 
ponieważ jak każda z nich umożliwia pracę z innym językiem aniżeli język polski. 
Tylko 20% biorących udział w ankiecie wybrało ten rodzaj pracy ze względu na śro-
dowisko międzykulturowe, ponieważ każda korporacja posiada kilka projektów ob-
cojęzycznych. Tylko 6% wybrało odpowiedź „szybka możliwość rozwoju i awansu”.
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Rysunek 2. Czynniki motywujące do wyboru firmy przy zatrudnieniu
Figure 2. Motivating factors for choosing a company when hiring

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
 
Przeprowadzone badania pokazały, że kadra zarządzająca ma ogromny wpływ 

nie tylko na jakość pracy, ale również na samego pracownika. Przede wszystkim 
w  tego rodzaju firmie kadra powinna zarówno odpowiednio motywować, a  ko-
munikacja powinna być płynna i zrozumiała. W większości firm niestety to tylko 
„suche” kierownictwo, powodujące niechęć do pracy pracowników i zbyt szybkie 
wypalenie zawodowe. W  firmie, gdzie przede wszystkim zysk jest najważniejszy, 
a także mamy do czynienia z częstymi nadgodzinami i „wyścigiem szczurów”, odpo-
wiednia kadra zarządzająca jest wręcz niezbędna. W korporacji NGA Human Re-
sources aż 54% osób opowiedziało się za tym, iż przełożeni niestety nie wypełniają 
obowiązków należycie. Reszta pracowników, czyli 46%, nie ma żadnych zastrzeżeń 
dotyczących kadry. W firmie Groupon Shared Services sytuacja jest podobna. Wy-
niki nie są zadowalające, ponieważ aż 80% pracowników wypowiedziało się nega-
tywnie na temat kadry zarządzającej. Może to wynikać z  tego, w  jaki sposób jest 
tam przeprowadzany awans. Korporacja posiada pracowników w  wieku niższym 
niż 33 lata, a słynie również z bardzo wielu rekrutacji wewnętrznych, umożliwiają-
cych pracownikom bardzo szybkie osiągniecie awansu oraz objęcie kierownictwa. 
Niestety, tacy ludzie nie posiadają doświadczenia, stąd ich zarządzanie opiera się na 
metodzie prób i błędów. Pozostałe 20% nie ma żadnych zastrzeżeń do obecnej ka-
dry. Bardzo podobne podejście istnieje w firmie Teleperformance Germany. Także 
74% to osoby, które zdecydowanie wprowadziłyby zmiany w kadrze zarządzającej. 
Może to wynikać przede wszystkim ze średniej wieku, co odgrywa bardzo dużą rolę, 
ponieważ pracownicy firmy TPG mają zdecydowanie wyższe wymagania ze wzglę-
du na to, że jest to ich kolejne zatrudnienie. Podejście mają bardziej sceptyczne, 
jak również bardziej skupiają się na tym, jak funkcjonuje firma. Przywiązują wagę 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie52

także do opłacalności zatrudnienia, ponieważ jest to ich kolejna praca i kolejna or-
ganizacja. Ludzie znajdujący się po 30. roku życia zdecydowanie bardziej poszukują 
pracy dającej możliwość zarówno stabilizacji finansowej, jak i stałości zatrudnienia. 
Pozostała część nie ma żadnych zastrzeżeń.

Analizując poziom satysfakcji pracowników, pochodzący z  motywacji (rysu-
nek 3) w firmie NGA Human Resources, należy stwierdzić, że bardzo duży odsetek 
pracowników jest niezadowolonych z  systemu motywacyjnego – aż 57%. Ludzie, 
aby byli zaangażowani w pracę, muszą być odpowiednio motywowani, a więc taki 
satysfakcjonujący system motywacji jest niezbędny. Pozostała część pracowników 
jest zadowolona z obecnego systemu motywacji. Zdecydowanie gorzej wygląda wy-
kres firmy Groupon Shared Services ze względu na to, iż tylko 26% ankietowanych 
odpowiedziało pozytywnie na to pytanie. Reszta, czyli aż 74%, nie jest zadowolona 
z  obecnego systemu motywacji, dlatego też ich zaangażowanie w  realizację obo-
wiązków ma tendencję malejącą. W  korporacji firmy Teleperformance Germany 
również jesteśmy w stanie zauważyć niepokojący, negatywny symptom. Tylko 20% 
pracowników jest zadowolonych z obecnego systemu motywowania. Reszta ankie-
towanych ocenia go negatywnie. 

 Rysunek 3. Ogólny poziom satysfakcji z motywacji
Figure 3. The general level of satisfaction with motivation

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W trakcie badań ustalono, że ankietowani nie są zadowoleni z systemu moty-
wacji, dlatego poproszono o wskazanie środków, które polepszyłyby sytuację w fir-
mie i podniosły poziom motywacji (rysunek 4).
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Rysunek 4. Sposoby polepszenia motywacji w firmie
Figure 4. Ways to improve motivation in the company

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W firmie NGA Human Resources zdecydowaną większość pracowników mo-
tywują do pracy przede wszystkim środki materialne płacowe. Tylko 23% to osoby, 
które uważają, że należałoby wprowadzić motywację za pomocą środków pozama-
terialnych, np. w postaci pochwały. Żadna z osób nie wskazała środków material-
nych pozapłacowych, co oznacza, że taki system jest dość rozwinięty w tej firmie. 
W firmie Groupon Shared Services jest zauważalne podobne uwarunkowanie. 73% 
biorących udział w  ankiecie odpowiedziało, że należy polepszyć proces motywa-
cyjny za pomocą środków materialnych płacowych. Podobnie jak powyżej żaden 
z pracowników nie wybrał odpowiedzi dotyczących środków materialnych poza-
płacowych. Środki pozamaterialne wybrało tylko 20% ankietowanych. Ostatnie 7% 
wskazało „wszystkie z powyższych”. Na wykresie firmy Teleperformance Germany 
jest zauważalna również ta sama tendencja. Polega ona na tym, że pracownicy naj-
bardziej potrzebują ulepszenia w  środkach materialnych płacowych. Nie od dziś 
jest wiadome, że najbardziej motywującym środkiem jest pieniądz. 67% ankietowa-
nych opowiedziało się za ulepszeniem takiego systemu. Tylko w tej firmie znalazły 
się osoby, a mianowicie 16%, które uważają, że jednym z kluczowych sposobów są 
środki materialne pozapłacowe. Może to być spowodowane tym, że ten system jest 
tutaj najuboższy. Pracownikom brakuje zarówno odpowiednio dopasowanych pa-
kietów socjalnych i ubezpieczeniowych. Dla niektórych wyznacznikiem jest także 
karta „Multisport”, umożliwiająca korzystanie z rozmaitych obiektów sportowych 
na terenie całej Polski. 

Kolejny rysunek ukazuje, jakie czynniki są wręcz niezbędne do pracy w danej 
firmie.
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Rysunek 5. Czynniki niezbędne do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu motywacji
Figure 5. The factors necessary to achieve a satisfactory level of motivation

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

 Z badań wynika, iż 70% ankietowanych firmy NGA Human Resources uwa-
ża satysfakcjonujący zarobek za niezbędny w  całym procesie motywowania. Tyl-
ko 23% opowiedziało się za motywacją słowną. Nikt z ankietowanych nie wybrał 
odpowiedzi dotyczącej możliwości awansu i  kariery zagranicznej. Również tylko 
7% społeczności dokonało wyboru ostatniej możliwości, jaką jest dopasowany do 
potrzeb pakiet socjalny. W firmie Groupon Shared Services również ważny jest sa-
tysfakcjonujący zarobek, czyli można by stwierdzić, że jest on niezbędny, aby podjąć 
tego typu pracę i osiągnąć zadowalający poziom motywacji w organizacji. Aż 76% 
ankietowanych potrzebuje motywacji w  postaci zarobku. Osoby, które dokonały 
wyboru wariantu odnoszącego się do pakietów socjalnych, to tylko 10%. Nikt nie 
wskazał możliwości awansu i kariery zagranicznej. Bardzo podobnie wygląda wy-
kres firmy Teleperformance Germany. Również tutaj nie jest zaskakujący fakt, iż 
największą motywację dają środki pieniężne. Za takim wyborem opowiedziało się 
aż 66% ankietowanych. Tylko 14% ankietowanych wybrało dopasowane do potrzeb 
pakiety socjalne. Może to być związane z wiekiem. Wśród ankietowanych 10% (w 
tym 3 kobiety) wybrało motywację słowną jako niezbędne kryterium motywują-
ce do pracy. Również 10% tylko (wyłącznie mężczyźni) wybrali możliwość awansu 
i kariery zagranicznej jako kluczowy czynnik motywacyjny. Tu z kolei może to wy-
nikać z tego, iż większość mężczyzn jest nastawiona na realizację celów i osiągnięcie 
awansu w dość krótkim odstępie czasowym. 

Znając czynniki niezbędne do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu moty-
wacji, zapytano ankietowanych, czy kryteria te są spełniane w badanych korpora-
cjach (rysunek 6).
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Rysunek 6. Analiza spełnianych kryteriów w firmie
Figure 6. Analysis of the criteria which have been fulfilled  in the company

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
 
W korporacji NGA Human Resources można zauważyć, iż firma ma przynaj-

mniej jeden z rodzajów systemów motywacyjnych. Badanie jednocześnie pokazuje 
braki w stosowanym systemie motywowania. Aż 60% ankietowanych to osoby uwa-
żające, że przynajmniej jedno kryterium z poprzedniego wykresu zostało spełnione. 
Pozostała część, czyli 40%, uważa wręcz przeciwnie, i w sposób sceptyczny pod-
chodzi do funkcjonowania tej korporacji. Stwierdza, że zmiany są konieczne, aby 
w firmie nie tylko pracowało się lepiej, ale również by traktowano pracownika z na-
leżytym szacunkiem poprzez godne wynagrodzenie jego ciężkiej pracy, zarówno za 
pomocą środków materialnych, jak i pozamaterialnych. W firmie Groupon Shared 
Services podobnie jak powyżej można zauważyć tendencję pozytywną, a więc ozna-
cza to, że któryś z czynników został spełniony. W ten sposób uważa aż 66% społecz-
ności pracowniczej. Odmienne zdanie ma pozostała reszta badanych, bo tylko 34% 
uważa, że korporacja nie spełnia żadnego z kryteriów, a tym samym nie występuje 
żaden satysfakcjonujący czynnik motywacyjny. Może to wynikać z tego, że ludzie są 
nastawieni na duży zarobek. Pomimo obietnic podczas rozmów kwalifikacyjnych 
bardzo często okazuje się później, że wynagrodzenie nie jest adekwatne do stawek 
obiecywanych podczas początkowej rozmowy o pracę. Sytuacja w firmie Teleper-
formance Germany przedstawia się bardzo podobnie jak w  poprzednich dwóch 
firmach. Aż 56% wypowiada się pozytywnie, a tylko 44% ma negatywne zdanie na 
temat obecnego systemu motywacyjnego. 

Rysunek 7 przedstawia cechy, które są wskazywane przez ankietowanych jako 
czynniki motywacji brakujące w danej korporacji.
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Rysunek 7. Brakujące czynniki motywacji w organizacji
Figure 7. Missing motivation factors in the organisation

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analizując uzyskane wyniki, zauważyć można, że pracownicy wszystkich kor-
poracji uważają, że satysfakcjonujący zarobek to czynnik, którego brakuje i który 
odgrywa kluczową rolę. W korporacji NGA Human Resources motywacja słowna 
zajęła drugie miejsce, ale tylko wśród ¼ ankietowanych. Wśród badanych znaleźli 
się i tacy, którzy wybrali odpowiednio dopasowane pakiety socjalne, bo taki wariant 
wskazało tylko 7% biorących udział w ankiecie. Żadna z osób nie wybrała możliwo-
ści awansu i kariery zagranicznej, jak również nie wskazała innej odpowiedzi. Ana-
lizując wyniki firmy Groupon Shared Services, możemy zauważyć, że zadowalające 
wynagrodzenie tak samo jak w wymienionej wcześniej firmie jest wręcz niezbęd-
ne. W ten sposób stwierdziło aż 83% ankietowanych. Motywacja słowna jest także 
ważna, i  taką też odpowiedź wskazało 7% społeczności. 6% to osoby uważające, 
że najbardziej brakuje dopasowanych do pracownika pakietów socjalnych. Mały 
odsetek, bo tylko 3%, wskazało odpowiedź „inne”. Ankietowani argumentowali to 
brakiem odpowiedniej organizacji czasu pracy oraz utrudnionym dostępem do in-
formacji dotyczących pracy. Żadna z osób nie wybrała możliwości awansu i kariery 
zagranicznej. W firmie Teleperformance Germany można zauważyć znaczny wy-
bór zadowalającego wynagrodzenia. Kolejno wskazano motywację słowną – 17% 
ankietowanych – którzy uważają, że najbardziej jej brakuje, a  6% wskazało brak 
odpowiednich pakietów socjalnych. Podobnie jak w firmie NGA żadna z osób nie 
wybrała ani możliwości awansu i kariery zagranicznej, ani nie wskazała innej, wła-
snej odpowiedzi. 

Następnie ankietowani wskazywali, czy istnieje konieczność wprowadzenia 
zmian dotyczących lepszej motywacji (rysunek 8).
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Rysunek 8. Konieczność wprowadzenia zmian dotyczących lepszej motywacji
Figure 8. The need to implement changes to better motivation

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zauważyć można, że w przeważającej części w każdej korporacji ankietowani 
widzą konieczność wprowadzenia zmian, aby osiągnąć wyższy poziom motywacji 
do pracy. W  firmie NGA opowiedziało się za tym 60% ankietowanych. Oznacza 
to, iż obecny system motywacji jest nie tylko niewystarczający, ale również mało 
konkurencyjny i zachęcający do podjęcia pracy potencjalnych pracowników. Pozo-
stała część, czyli 40%, stwierdziła, że nie trzeba wprowadzać żadnych zmian, gdyż 
obecny system jest zadowalający. W  przypadku korporacji Groupon zauważalny 
jest także wniosek, iż zmiany są konieczne. Za taką odpowiedzią opowiedziało się 
aż 86% ankietowanych. Tylko 14% badanej społeczności pracowniczej posiada od-
mienne zdanie i nie potrzebuje żadnych ulepszeń. W firmie TPG istnieje podobna 
zależność. Polega ona na tym, że aż 84% pracowników uważa zmiany za konieczne. 
Tylko 16% twierdzi inaczej.

Rysunek 9  zostało ukazuje, które czynniki należy zmienić, aby w  korporacji 
pracowało się lepiej. Ankietowani wskazywali konkretne odpowiedzi, odnosząc się 
do subiektywnych opinii każdego pracownika biorącego udział w ankiecie.
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Rysunek 9. Co należy zmienić, aby w korporacji pracowało się lepiej 
Figure 9. Different types of introduced changes to the corporation

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Największa liczba pracowników w firmie NGA opowiedziała się za zmianą spo-
sobów motywacji, bo aż 54%. Po równo, bo po 16%, opowiedziało się za zmianami 
w kadrze zarządzającej oraz za tym, że nic nie trzeba zmieniać, gdyż ludzie akceptują 
obecny system motywacji w firmie. Pozostałe 14% to osoby wskazujące na niedosta-
teczną komunikację. Żadna z osób nie opowiedziała się za zmianą ogólnej atmos-
fery w  korporacji. W  firmie Groupon 56% wybrało zmianę sposobów motywacji, 
natomiast 34% wskazało największy problem w kadrze zarządzającej. Pozostałe 10% 
wybrało niedostateczną komunikację. Żadna z osób nie wybrała ogólnej atmosfery 
i odpowiedzi „nic nie trzeba zmieniać”. Wskazuje to na fakt, iż wszyscy pracownicy 
potrzebują zmian w obecnym systemie motywacyjnym zarówno w kadrze zarządzają-
cej, jak i w sferze komunikacyjnej. W korporacji Teleperformance Germany 50% ba-
danej społeczności wskazuje na złe sposoby motywacji do pracy. Kolejne 34% ankie-
towanych to osoby, które uważają, że zmiany są konieczne w sferze komunikacyjnej 
między pracownikiem a przełożonym. Pozostałe 16% zmieniłoby kadrę zarządzającą. 
Nikt nie wskazał na zmianę ogólnej atmosfery w firmie ani na potrzebę zmian.

 
Analiza hipotez:

H1. Proces motywacyjny w firmie NGA Human Resources jest bardzo okrojony, 
nie daje możliwości rozwoju i nie nakłania do dalszych starań – hipoteza została po-
twierdzona; faktycznie sytuacja firmy NGA nie umożliwia rozwoju zarówno w kwe-
stii awansu, jak i kariery zagranicznej. Ponadto pracownicy wskazali na potrzebę 
poprawy w większości rodzajów systemów motywacyjnych, m.in: motywacji mate-
rialnej płacowej oraz motywacji pozapłacowej. 
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H2. Pracownicy firmy Groupon odczuwają brak należytej motywacji – zarów-
no motywacji materialnej, jak i motywacji pozamaterialnej. Ta hipoteza ma również 
swoje potwierdzenie w otrzymanych wynikach. Pracownicy firmy Groupon są zde-
motywowani do pracy poprzez brak odpowiedniego systemu motywacyjnego. Tak 
jak już wcześniej zostało wspomniane, wskazali na braki w kwestiach materialnych 
i pozamaterialnych. Także nieodpowiednie zarządzanie kadry wpływa na większą 
demotywację pracowników.

H3. Motywacja w firmie Teleperformance Germany i w firmie Groupon jest stoso-
wana na takim samym poziomie i za pomocą tych samych metod motywacyjnych. Jak 
wskazują badania, obydwie firmy posiadają ubogie systemy motywacyjne. Hipoteza 
została potwierdzona częściowo, ponieważ w firmie Groupon pracownicy nie wska-
zali na potrzebę ulepszenia motywacji materialnej pozapłacowej, gdyż ta forma jest 
dość atrakcyjna dla pracowników. Natomiast firma Teleperformance potrzebuje 
poprawy w tej kwestii. Obie korporacje mają niedostateczny poziom zarówno mo-
tywacji materialnej, jak i pozamaterialnej. 

Podsumowanie
 
Podsumowując, można zauważyć, że termin „korporacja” kojarzy się z  tzw. 

„wyścigiem szczurów” oraz wysokimi zarobkami, czego do końca nie potwierdziły 
przeprowadzone badania. W korporacji NGA Human Resources możemy dostrzec 
przede wszystkim to, iż ludzie wybrali tę firmę ze względu na możliwość pracy z ję-
zykiem obcym. Mimo że jest korporacją i  powinna słynąć z  zadowalających za-
robków, wielu ankietowanych wskazało brak satysfakcjonujących zarobków, brak 
premii za wyniki czy brak dodatków jak np. „wczasy pod gruszą”. Firma posiada 
głównie pracowników do 33. roku życia, można więc stwierdzić, że składa się głów-
nie z młodej, wykształconej kadry pracowniczej. Wiele osób wskazało potrzebę po-
prawy przede wszystkim w sposobach motywacji, gdyż są one niewystarczające jak 
np. w przypadku motywacji słownej. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę firmę Groupon Shared Services, otrzymujemy 
zdecydowanie inne wyniki. Przede wszystkim bardzo wiele osób biorących udział 
w ankiecie wskazało potrzebę poprawy w kwestiach zarządzania kadry i komuni-
kacji między nią a pracownikami. Duża liczba ankietowanych wykazała brak za-
dowalających zarobków. Mankamentem są również sposoby motywacji zwłaszcza 
w sferze materialnej i pozamaterialnej. Jednakże można tu zauważyć dość dobrze 
dopasowany do potrzeb pakiet socjalny, gdyż niewielki odsetek badanych wypowie-
dział się w tej kwestii negatywnie. Analizując metryczkę tej firmy, można stwierdzić, 
iż kadra pracownicza również jest dosyć młoda. 

Ostatnią korporacją jest firma Teleperformance Germany. Tutaj również może-
my zauważyć niezadowolenie w sferze płacowej. Duża liczba osób wybrała korpo-
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rację ze względu na możliwości językowe, gdyż jako jedyna firma posiada wyłącznie 
niemieckojęzyczne projekty, tak więc osoby znające bardzo dobrze język niemiec-
ki mają większą możliwość doskonalenia własnych umiejętności. Duży odsetek 
pracowników wskazał potrzebę wprowadzenia zmian w  kwestii komunikacyjnej 
i zarządczej, odnosząc się do kadry. Można wyciągnąć wnioski, że pracownicy po-
trzebują poprawy nie tylko w motywacji materialnej płacowej, ale również moty-
wacji materialnej pozapłacowej, którą stanowią pakiety ubezpieczeniowe, sportowe 
i zdrowotne. Tak jak już wcześniej zostało wspomniane, ma na to spory wpływ wiek 
pracowników firmy. W stosunku do poprzednich korporacji ta posiada zdecydowa-
nie większy odsetek ludzi starszych. To właśnie takie osoby potrzebują większego 
wsparcia w pakietach socjalnych, emerytalnych czy zdrowotnych. 

Jak już wcześniej zauważono, obecny poziom motywacji w korporacjach jest 
bardzo ubogi. Firmy są nastawione na zysk, bardzo mało oferują pracownikom, 
ażeby im się pracowało lepiej, przy maksymalnym poświęceniu dla pracodawcy. 
W dzisiejszych czasach nie jest ważny człowiek, lecz wyniki i  „wyścig szczurów”, 
który temu wszystkiemu towarzyszy. Bardzo często pracownicy po dosyć krót-
kim odstępie czasu od momentu zatrudnienia nabywają demotywacji do pracy, co 
przeważnie skutkuje wypaleniem zawodowym i zwolnieniem. Przeważająca część 
ankietowanych wskazała satysfakcjonujący zarobek jako niezbędny czynnik moty-
wujący do pracy, a to dlatego, iż ludzie za bardzo duże poświęcenie, często nalicza-
ne w godzinach nadliczbowych, chcą wieść dostatnie życie, zapewniając byt sobie 
i swoim rodzinom. 
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SYSTEM FACET5 JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA 
RÓŻNORODNYMI TYPAMI OSOBOWOŚCI 

ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW
 

SYSTEM FACET5 AS AN INSTRUMENT IN MANAGING 
VARIOUS TYPES OF PROFESSIONAL PERSONALITY 

OF EMPLOYEES
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Streszczenie: W  artykule podjęto rozważania na temat wykorzystania systemu Facet5 
w  zarządzaniu różnorodnymi typami osobowości zawodowej pracowników. W  tym celu 
omówiono zastosowanie modelu Wielkiej Piątki w badaniu osobowości. W artykule przed-
stawiono także badanie osobowości z  wykorzystaniem systemu Facet5 i  zaprezentowano 
podsystemy Facet5 umożliwiające zarządzanie różnorodnymi typami osobowości pracow-
ników. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu i systemu Facet5 jako instru-
mentu badania osobowości pracowników.

Słowa kluczowe: osobowość, badanie osobowości, Facet5, różnorodność

Abstract: The paper considers the Facet5 system used in the management of diverse types 
of professional personalities of employees. For this purpose, the Big Five model used in per-
sonality tests was presented. The paper also outlines the personality tests using the Facet5 
system and subsystems of Facet5 what enable management of diverse types of professional 
personalities of employees. In the article, there are used an analysis of the subject literature 
and the Facet5 system as employee personality tests instrument.

Keywords: personality, personality test, Facet5, diversity

Wprowadzenie

Jednym z wyzwań dla zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organiza-
cjach jest różnorodność pracowników. Menedżerowie stoją obecnie przed zadaniem 
dostosowania metod i technik zarządzania do zdywersyfikowanych w różnych kry-
teriach zespołów pracowniczych. W literaturze przedmiotu za podstawowe kryteria 
różnicujące uznaje się czynniki społeczno-demograficzne: wiek, płeć, wykształcenie, 
pochodzenie społeczne, narodowość, etniczność, status ekonomiczny, stan cywilny. 
Dodatkowe to czynniki niedemograficzne, takie jak: poglądy, wartości, postawy, spo-
soby komunikowania się, przynależność do organizacji, powiązania społeczne, indy-
widualna efektywność, osobowość, stan zdrowia, ubiór, religijność itp.1

Rozważania podjęte w tym artykule będą koncentrowały się na zróżnicowaniu 
kapitału ludzkiego w organizacji pod względem osobowości. Współcześnie coraz 
więcej uwagi poświęca się wpływowi osobowości na skuteczność pracowników, jed-
nak należy podkreślić, że historia badań nad cechami osobowości jest dość długa, 
sięga bowiem pierwszej połowy XX wieku2. Analizując cechy osobowości, ujmuje 
się to, co wspólne i stosunkowo stabilne, pozostawiając poza obszarem analizy wła-

1  O.A. Seymen, The cultural diversity phenomenon in organizations and different approaches for effec-
tive cultural diversity management: a literature review, “Cross Cultural Management” 2006, Vol. 13, No. 
4, p. 297; J.A. Clair, J.E. Beatty, T.L. MacLean, Out of sight but not out of mind: Managing invisible social 
identities in the workplace, “Academy of Management Review” 2005, Vol. 30, No. 1, p. 78. 
2  P. Szarota, Wielka Piątka – stare problemy, nowe wątpliwości, „Roczniki Psychologiczne” 2008, nr 
11(1), s. 127-138.
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ściwości specyficzne dla poszczególnych osób, decydujące o ich niepowtarzalności, 
zmieniające się w różnych momentach i sytuacjach3. 

Do badania cech osobowości wykorzystuje się wiele narzędzi, które w sposób 
mniej lub bardziej obiektywny ujmują cechy osobowościowe jednostek w  formie 
różnorodnych profili czy modeli. Narzędzia te pozwalają na dokonanie pomiaru 
cech osobowości pracowników, który ma charakter wycinkowy i nie kreują rozwią-
zań umożliwiających skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnych 
organizacjach. Wyjątkowym, holistycznym, instrumentem pomiaru osobowości 
jest system Facet5, który składa się ze zintegrowanych ze sobą podsystemów pozwa-
lających na badanie osobowości pracowników, ale także na dopasowanie pracow-
ników do stanowisk pracy i zespołów zadaniowych oraz ich rozwój w organizacji. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości systemu Facet5 i zasad 
jego stosowania w badaniu osobowości pracowników, a także omówienie jego przy-
datności w zarządzaniu zasobami ludzkimi ze względu na różnorodność osobowości. 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez omówienie zastosowania modelu Wielkiej Piątki 
w badaniu osobowości, zaprezentowanie badania osobowości z wykorzystaniem sys-
temu Facet5 oraz przedstawienie podsystemów Facet5 umożliwiających zarządzanie 
różnorodnymi typami osobowości pracowników. W artykule wykorzystano analizę 
literatury przedmiotu i analizę materiałów wewnętrznych Facet5.

1. Zastosowanie modelu Wielkiej Piątki w badaniu osobowości

Rozważania na temat badania osobowości pracowników należy rozpocząć od 
zdefiniowania osobowości. R. Larsen oraz D. Buss definiują osobowość jako zespół 
wzajemnie powiązanych i względnie trwałych cech i mechanizmów psychologicz-
nych wewnątrz jednostki, które wpływają na jej interakcje i przystosowanie do śro-
dowiska fizycznego, społecznego i intrapsychicznego4. W literaturze osobowość jest 
też definiowana jako zespół zdolności lub dyspozycji, które mogą być angażowane, 
aktywowane lub wysuwane naprzód w zależności od wymagań sytuacyjnych oraz 
„aparatu wykonawczego” danej osoby5. D.G. Winter, zgodnie z tym ujęciem, przy-
równuje osobowość do komputera osobistego – można w niej wyróżnić stałe cechy 
typu hardware, ale jednocześnie wiele „programów użytkowych” typu software6. 

W literaturze przedmiotu wyodrębniono cztery podstawowe typy teorii osobo-
wości: teorie popędu, teorie pola, teorie czynnikowe i teorie uczenia się. Szczegó-
łowa analiza tych teorii nie stanowi przedmiotu rozważań w niniejszym artykule, 

3  W. Mischel, Toward an integrative science of the person, “Annual Review of Psychology” 2004, 55, s. 1-22.
4  R.J. Larsen, D. Buss, Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature, McGraw-
Hill, New York 2005, p. 4.
5  D.G. Winter, Osobowość a zachowania polityczne, [w:] D.O. Sears, L. Buddy, R. Jervis (eds.), Psycho-
logia polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, 101-132.
6  Ibidem.
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jednak ze względu na zbieżność z tematyką artykułu zostaną w sposób syntetycz-
ny scharakteryzowane teorie czynnikowe. Zakładają one, że każdemu człowieko-
wi przypisane są pewne stałe właściwości, które można obserwować lub mierzyć. 
Właściwości te określa się mianem cech. Stałość osobowości jest więc pochodną 
ogólnego charakteru posiadanego przez jednostkę zbioru cech. Stanowisko takie 
zajmują m.in. J.P. Guilford, L.R. Goldberg, R.R. McCrae i P.T. Costa7

Terminu „wielka piątka” do określenia pięcioczynnikowego modelu osobowości 
jako pierwszy użył L. Goldberg. Opracował on w 1976 roku model osobowości, któ-
ry nazwał Big Five (B5). Współcześnie jednak z pojęciem tym jest kojarzony przede 
wszystkim model R.R. McCrae i P.T. Costy opublikowany pod nazwą Five Factors 
Model (FFM) w 1985 roku8. 

W ujęciu R.R. McCrae i P.T. Costy treść poszczególnych wymiarów przedstawia 
się następująco:

 - wymiar ekstrawersji – dotyczy społecznego funkcjonowania człowieka, określa-
jąc zarówno zakres, jak i jakość nawiązywanych przez jednostkę kontaktów społecznych,

 - wymiar ugodowości – związany jest z  jakością ustosunkowania wobec innych 
ludzi, opisując rodzaj nastawienia dominującego w istniejących i tworzonych przez jed-
nostkę relacjach interpersonalnych,

 - wymiar sumienności – opisuje zadaniową sferę funkcjonowania człowieka, obra-
zując stosunek jednostki do powierzonej jej pracy i zleconych w jej obrębie zadań,

 - wymiar neurotyzmu – określa właściwości sfery emocjonalnego reagowania jed-
nostki, opisując stopień zrównoważenia, jakość przeżywanych emocji, poziom odporno-
ści na stres oraz skalę realizmu myślenia,

 - otwartość na doświadczenia – wiąże się z  intelektualną sferą funkcjonowania 
człowieka, odzwierciedlając jego stosunek do nowych doświadczeń oraz tendencję do ich 
poszukiwania9.

Wyróżnione w ten sposób wymiary determinować mają tzw. bazowy typ oso-
bowości, określający potencjalne ukierunkowanie, z jakim człowiek wchodzi w in-
terakcje z otoczeniem, tzn. nie determinują one bezpośrednio treści zachowania, 
lecz określają jego styl i organizację. Według R.R. McCrae i P.T. Costy zmienne wy-
odrębnione w modelu FFM spełniają cztery podstawowe kryteria, aby mogły być 
uznane za czynniki stanowiące podstawowe wymiary osobowości:

 - charakteryzują się wysokim stopniem niezmienności,
 - mają podłoże biologiczne,
 - są uniwersalne,
 - posiadają przymiot realności10.

7  R. Winkler, Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników, „Zeszyty Na-
ukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2003, nr 626, s. 48.
8  Ibidem.
9  S. Jarmuż, Zastosowanie modelu „Wielkiej Piątki” w doborze i ocenie personelu, [w:] T. Witkowski 
(red.), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, PSB, Kraków 1998.
10  R. Winkler, Wykorzystanie modelu wielkiej piątki…, s. 48.
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Model ten jest cennym narzędziem dla badaczy różnic indywidualnych, zakłada 
bowiem istnienie ponadkulturowych i ponaddemograficznych oraz strukturalnie naj-
bardziej ogólnych wymiarów osobowości, pozwalających na pełną i wszechstronną jej 
charakterystykę11. Zakłada, że strukturę osobowości można scharakteryzować odwo-
łując się do jej pięciu podstawowych wymiarów. Model ten został powszechnie uzna-
ny za odpowiednią i wiarygodną taksonomię cech osobowości. Wymieniane w nim 
czynniki uznane zostały za fundamentalne cechy trwające przez cały wiek dorosły. 
Ludzie pozostają tacy sami pod względem swych podstawowych dyspozycji, lecz owe 
trwałe cechy wiodą ich ku konkretnemu, stale zmieniającemu się życiu12.

Pomimo pojawiających się koncepcji alternatywnych model Wielkiej Piątki 
wciąż jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Powstały różnorodne me-
tody, które służą pomiarowi pięciu cech osobowości. Pozwalają one nie tylko na 
analizę roli cech osobowości w funkcjonowaniu osoby, ale przyczyniają się także do 
rozwoju teorii cech, przynosząc jej doprecyzowania13. Obecnie uznaje się, że naj-
bardziej popularnym na świecie testem badającym pięć czynników osobowości jest 
test NEO, stworzony przez P. Costa i R. McCrae14. Na podstawie tego testu organiza-
cje opracowują swoje wewnętrzne narzędzia do oceny pracowników, a sam test jest 
używany nie tylko w biznesie, ale również w doradztwie zawodowym, poradnictwie 
psychologicznym i w służbach mundurowych15.

2. Badanie osobowości pracowników za pomocą systemu Facet5

Bazując na teorii Wielkiej Piątki, system Facet5 jest narzędziem psychometrycz-
nym nowej generacji. To pierwszy kwestionariusz badania osobowości opracowa-
ny wyłącznie dla potrzeb biznesu, zatwierdzony i zarejestrowany przez Brytyjskie 
Towarzystwo Psychologiczne. Facet5 został opracowany przez Normana Buckleya 
w latach osiemdziesiątych XX wieku w toku badań na Uniwersytecie w Edynburgu, 
a wsparcia w tym procesie udzieliło kilka czołowych firm brytyjskich. Następnie do-
pracowywano poszczególne moduły systemu Facet5, który w celu administrowania 
i dystrybucji został przeniesiony do Internetu wraz ze wszystkimi podmodułami. 
Aby ułatwić korzystanie z Facet5 w innych kulturach, zarówno ankiety, jak i raporty 
zostały udostępnione w wielu językach już w 2004 roku. System Facet5 jest ofero-

11  A. Turska-Kawa, Osobowościowe predykatory zachowań wyborczych. Rozważania w kontekście mo-
delu „Wielkiej Piątki”, „Preferencje Polityczne” 2011, nr 2, s. 166.
12  P.T. Costa, R.R. McCrae, „Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 19.
13  J. Cieciuch, M. Łaguna, Wielka Piątka i nie tylko. Cechy osobowości i ich pomiar, „Roczniki Psycho-
logiczne”/”Annals of Psychology” 2014, nr 2, s. 239-247.
14  S.H. Fazeli, The exploring nature of the assessment instrument of Five Factors of personality traits in 
the current studies of personality, “Asian Social Science” 2012, vol. 8 (2), pp. 264-275.
15  W.A. Scroggins, S.L. Thomas, J.A. Morys, Psychological testing in personnel selection, part III: the 
resurgence of personality testing, “Public Personnel Management” 2009, vol. 38 (1), pp. 67-77.
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wany w ponad 40 wersjach językowych i sprawdza się w biznesie na całym świecie, 
zarówno w korporacjach, takich jak np. Coca Cola, Ikea, Sony, Samsung, Carrefour 
Citibank, Tesco, H&M, Lilly, Novartis, Deloitte, PwC, KPMG, Toyota, Honda, Air-
bus, Enea, Netia, jak i w mniejszych firmach. Kwestionariusz osobowości zawodo-
wej Facet5 od dwudziestu lat jest stosowany w Europie, a obecnie wykorzystywany 
jest w ponad 60 krajach świata. Wygenerowano już globalnie 1,5 mln raportów pra-
cowników na całym świecie. Jest to narzędzie bardzo nowoczesne, ciągle doskona-
lone, sprawdzone, cieszące się bardzo dobrą opinią użytkowników na temat swej 
rzetelności i wiarygodności16.

Test dostępny w formie papierowej i elektronicznej zawiera 106 pytań, tych sa-
mych dla kobiet i mężczyzn, i dostępny jest zarówno w formie papierowej, jak i elek-
tronicznej. Czas odpowiedzi wynosi 20 minut.

Narzędzie to bada 5 głównych aspektów osobowości (wola, energia, uczucio-
wość, kontrola i emocjonalność) oraz 13 podaspektów (determinacja, konfrontacja, 
niezależność, witalność, towarzyskość, zdolność adaptacji, altruizm, wsparcie, za-
ufanie, dyscyplina, odpowiedzialność, napięcie i obawa). Przyporządkowuje profil 
danej osoby do jednej z 17 rodzin referencyjnych (wzorcowych profili osobowości). 
Profil zbudowany jest na bazie odpowiedzi na 106 par pytań i ukazuje wyniki w od-
niesieniu do parametrów badanych przez Facet5. Każdy wynik mieści się na skali 
od 1 do 10, a średni rezultat to 5,5. Nie jest istotne, czy wynik jest wysoki, czy niski, 
tylko jak daleko odbiega on od średniego wyniku. Cztery główne aspekty: wola, 
kontrola, uczuciowość, energia opisane są po okręgu i  mierzone w  układających 
się krzyżowo skalach od 1 do 10, każdy od środka koła. Ocenę uzyskaną z mediany 
odpowiedzi na aspekt główny i podaspekty zaznacza się na odpowiadającej im skali, 
a  następnie zaznaczone punkty łączy się w  figurę geometryczną. Emocjonalność 
zaznacza się na odrębnej skali umieszczonej pod okręgiem, gdyż wpływa ona na 
interpretację wyników uzyskanych wcześniej. Następnie przyrównuje się uzyskaną 
figurę do jednej z 17 rodzin referencyjnych17. Zestawienie mocnych i słabych stron 
poszczególnych rodzin referencyjnych zaprezentowano w tabeli 1.

16  www.facet5global.com [dostęp: 15.01.2018].
17  Ibidem.
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Tabela 1. Rodziny referencyjne systemu Facet5
Table 1. Referential family of Facet5 System

Nazwa 
rodziny 

referencyjnej
Mocne strony Słabe strony

Architekt

silne poczucie celu,
ma wyobraźnię i  jest osobą kre-
atywną,
bywa zbyt skoncentrowany na so-
bie,
posiada własne zdanie,
oczekuje od innych odpowiedzial-
ności za siebie

własne pomysły są dla niego lepsze 
niż innych,
może się wydawać niesympatyczny, 
niewrażliwy, skrajnie niezależny

Kontroler

powściągliwy, dość formalny styl,
unika ryzyka i  może opierać się 
zmianom,
lubi jasne wskazówki i  harmono-
gramy,
szanuje hierarchię i relacje służbowe

może wydawać się zbyt konserwa-
tywny,
może być postrzegany jako osoba 
zdystansowana i chłodna

Coach

sympatyczna natura może być ma-
skowana powściągliwością,
spokojny, ale sprawnie działający,
przestrzega zasad i ideałów,
silna potrzeba pomagania innym

może potrzebować czasu na oswoje-
nie,
może być rozczarowany, jeżeli nie 
sprosta ideałom

Adwokat

tryskająca energią, otwarta osobo-
wość,
lubi zawierać przyjaźnie i  współ-
działać z ludźmi,
szeroka skala zainteresowań i  eks-
cytujące pomysły,
elastyczny, ale nastawiony na cele

impulsywny,
może się wtrącać w cudzą pracę

Prezenter

otwarty, czarujący styl,
towarzyski i kochający dobrą zaba-
wę,
łatwo dostosowuje się do różnych 
środowisk,
prosty, praktyczny punkt widzenia

może być postrzegany jako powierz-
chowny, ignorujący prawdziwe pro-
blemy,
składa obietnice, ale może ich nie do-
trzymać

Specjalista

przytłumiony, pełen rezerwy styl,
ma trudności z  odnalezieniem się 
w towarzystwie,
preferuje niezależność i  autono-
mię,
lubi pracować nad jednym dobrze 
mu znanym zadaniem do ostatniej 
chwili

może zostać zdominowany przez 
bardziej dominując osoby,
skoncentrowany na własnych spra-
wach
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Badacz

lubi dobrą zabawę i jest towarzyski,
szybko nawiązuje kontakty,
zrelaksowany i opanowany,
wolnomyśliciel, twórczy, inspiru-
jący

bywa niekonsekwentny i roztargnio-
ny,
łatwo daje się skusić nowym 
pomysłom

Promotor

bardzo otwarty styl,
lubi przemawiać i  przekazywać 
wiadomości,
zorientowany na cele i autopromo-
cję,
myśli twórczo i zasadniczo

może odstraszać spokojniejszych 
i mniej pewnych siebie ludzi,
może się wywyższać i  działać zbyt 
szybko

Producent

zdeterminowany przez silne po-
czucie celu,
wszędzie szuka usprawnień, z  de-
terminacją pracuje nad projektami,
jest ambitny i zorientowany na cele

może nadeptywać innym na odciski,
autokratyczny, wymagający

Deweloper

ciepły i sympatyczny,
szczere zainteresowanie innymi 
i chęcią pomocy,
ma silne poczucie moralności i od-
powiedzialności,
będzie bronić innych i  stać po ich 
stronie

może zaniedbywać własne interesy,
ryzykuje, biorąc na siebie zbyt dużo

Idealista

poważnie myślący,
interesuje się filozofią,
indywidualista – ma niezwykły 
styl,
chodzi własnymi ścieżkami

może być trudny we współpracy,
idealistyczny i praktyczny

Kameleon

prezentuje spokojny, ale przyjazny 
styl,
łatwo adaptuje się do każdej sytu-
acji,
nie narzuca się innym,
tolerancyjny dla różnych stylów

może mieć problemy z  wyrażaniem 
swoich prawdziwych opinii,
może być postrzegany jako osoba 
niekonsekwentna

Pomocnik

tolerancyjny i otwarty,
zawsze pomaga innym,
sympatyczny i pomocny,
szuka harmonii i zrozumienia

może być manipulowany przez bar-
dziej praktyczne osoby,
może mieć naiwne oczekiwania wo-
bec innych osób

Facilitator

towarzyska i otwarta natura,
lubi spotykać się z ludźmi i wymie-
niać poglądy,
przedkłada cudze interesy nad własne,
tolerancyjny i wyrozumiały

może być zbyt zrelaksowany i  przy-
jacielski,
może być postrzegany jako osoba 
mało zorientowana na biznes



System Facet5 jako instrument zarządzania różnorodnymi typami osobowości... 71

Przedsię-
biorca

pewny siebie,
otwarty i wyróżniający się w tłumie,
zdecydowane poczucie kierunku 
i metod,
otwarcie wyraża swoje opinie

może się wydawać nieludzki,
może być niewrażliwy, a  nawet nie-
dbający o innych

Tradycjona-
lista

ostrożna, skryta osobowość,
potrzebuje czasu, żeby dać się po-
znać,
ma ścisły kodeks postępowania 
etycznego i moralnego,
jest nieprzejednany w sprawach za-
sadniczych

może być nietolerancyjny i lekcewa-
żący,
zawsze wybiera metody tradycyjne 
i odmawia eksperymentowania

Generalista

tryskający energią, towarzyski i ko-
chający dobra zabawę,
przygotowany na spotkanie się 
z każdym
wymagający, ale elastyczny,
przystosowuje się do ludzi lub oko-
liczności

chce być wszystkim dla wszystkich 
ludzi,
wtrąca się do cudzej pracy

Źródło: opracowanie własne podstawie materiałów wewnętrznych Facet5.

Raport służy wspieraniu budowy zespołu i  dostarcza szybkiej metody opisu 
grup profili podobnych w  stylu. Jest niezwykle skutecznym narzędziem do tego, 
aby siła osobowości oraz predyspozycji poszczególnych pracowników zwiększała 
dynamikę i niezawodność organizacji oraz ułatwiała osiąganie lepszych wyników 
biznesowych i jej rozwój. Daje konkretną informację zwrotną, jak posiadane kom-
petencje, mocne strony i potencjał pracownika mogą być efektywnie wykorzysta-
ne oraz jakie obszary wymagają wzmocnienia, a także jakie szczegółowe elementy 
mogą wpływać na motywację i wydajność zawodową danej osoby. 

Kwestionariusz Facet5 stanowi podstawę całego szeregu raportów Facet5, do-
starczając indywidualnych danych, które są następnie łączone oraz porównywane 
przez inne moduły Facet5. Profil Facet5 napisany został zrozumiałym językiem biz-
nesu i zawiera następujące elementy:

•	 Portret rodziny – porównuje profil indywidualny dla jednej z 17 rodzin re-
ferencyjnych.

•	 Przegląd kompetencji (Searchlight) – wskazuje indywidualne mocne strony 
oraz obszary do rozwoju w odniesieniu do 6-u kluczowych kompetencji, którymi 
są: przywództwo, kompetencje interpersonalne, komunikacja, analiza i podejmo-
wanie decyzji, inicjatywa i wysiłek, planowanie i organizowanie.

•	 Wskazówki dla lidera (Leading Edge) – dostarcza konkretnych wskazó-
wek, jak najskuteczniej zarządzać osobą, której dany raport dotyczy; jest to łatwy 
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do zrozumienia i wykorzystywania przewodnik, który został zbudowany w oparciu 
o kompetencje przywództwa transformacyjnego oraz transakcyjnego.

•	 Preferencje pracy (Work Prefs) – identyfikuje wewnętrzne czynniki moty-
wacyjne, ale również wskazuje te elementy pracy, które mogą być dla danej osoby 
frustrujące18.

Raport ten może być również zintegrowany z kolejnymi, rozbudowanymi narzę-
dziami wspierającymi Facet5.

System Facet5 jest niezwykle skutecznym narzędziem do tego, aby siła oso-
bowości oraz predyspozycji poszczególnych pracowników zwiększała dynamikę 
i  niezawodność każdej organizacji oraz ułatwiała osiąganie najlepszych efektów 
biznesowych. Raporty z badań dają konkretną informację o tym, jak kompetencje 
i potencjał pracownika mogą być efektywnie wykorzystane oraz jakie obszary wy-
magają wzmocnienia, a także jakie szczegółowe elementy mogą wpływać na moty-
wację i wydajność zawodową danej osoby. Opracowanie takie pozwala na określenie 
obszarów dotyczących ogólnego zachowania, struktury kompetencji, dopasowania 
osoby do zdefiniowanej roli, zarządzania daną osobą, stylu danej osoby jako lide-
ra i jej preferencji związanych z pracą, integrowanie zespołów oraz wprowadzanie 
zmian kultury organizacyjnej.

3. Zarządzanie różnorodnymi typami osobowości pracowników 
przy wykorzystaniu systemu Facet5

Na bazie opisanego w poprzedniej części artykułu profilu Facet5 można wykre-
ować kolejne narzędzia wspierające zarządzanie różnorodnymi typami osobowości 
pracowników w organizacji. Jednym z takich narzędzi jest raport SpotLight, który 
stanowi obszerne podsumowanie silnych stron i rodzaju ryzyka danego profilu oso-
bowości oraz frustracji i wyzwań powiązanych z indywidualnym stylem zachowań 
danej osoby. Zapewnia on poprawę efektów uczenia się oraz dalszy rozwój poprzez 
samoświadomość i  efektywne planowanie działań. Pomaga w  lepszym zrozumie-
niu siebie w środowisku pracy. Pokazuje silne strony, ryzyko, frustracje i wyzwania 
w każdym z pięciu obszarów pracy, którymi są:

 - podejmowanie decyzji i ustalanie celów,
 - angażowanie innych i konsultowanie spraw,
 - koncentrowanie się na ludziach i zadaniach,
 - zarządzanie pracą i zadaniami,
 - reagowanie na stres i identyfikowanie ryzyka.

SpotLight ułatwia realizację programów rozwoju talentów, budowanie podstaw 
dowolnego programu rozwoju samoświadomości i  przywództwa, coaching indy-

18  Ibidem.
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widualny, wprowadzenie jednolitego, skutecznego rozwiązania w zakresie rozwoju 
dużych grup. 

Z kolei raport BackDrop stanowi połączenie badania tego, jak organizacja po-
strzega siebie i jak chciałaby być postrzegana oraz danych na temat osobowości li-
derów, którzy mogliby kierować zmianą. To pozwala zrozumieć i zaplanować, jak 
powinna przebiegać zmiana. Umożliwia organizacji zdefiniowanie aktualnego sta-
nu jej kultury organizacji przy użyciu wspólnego języka z wielu punktów widzenia, 
zrozumienie mocnych stron oraz obszarów rozwoju aktualnej kultury w celu podej-
mowania decyzji, budowania zaangażowania oraz strategii komunikacji. Daje moż-
liwość zdefiniowania docelowej kultury oraz ról, jakie będą pełnić poszczególne 
osoby podczas jej budowania, opracowanie odpowiednich, przemyślanych planów 
działań w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu we wprowa-
dzaniu zmiany. Pozwala na zrozumienie możliwej reakcji pracowników na zmianę, 
stres oraz presję, a także jak adaptować się do nowych warunków.

Audition to narzędzie on-line ułatwiające efektywną rekrutację, identyfikację talen-
tów i planowanie karier. Daje możliwość ustalenia, jakie elementy dla danego stanowi-
ska pracy są niezbędne dla osiągania sukcesów oraz zapewnia wybór kandydata o naj-
lepszym dopasowaniu do stanowiska i organizacji w ogóle. Audition łączy wcześniej 
zdefiniowany profil stanowiska z profilami osobowości zawodowej Facet5 kandydatów 
i umożliwia generowanie szeregu kompleksowych raportów. Proces Audition obejmuje:

1. Zdefiniowanie stanowiska pracy: zespół ekspercki uzgadnia najważniejsze 
cechy wymagane do osiągania sukcesów na danym stanowisku, wygenerowane na 
tej podstawie kluczowe wyrażenia służą w procesie przygotowania ogłoszenia.

2. Porównanie: profile osobowości zawodowej Facet5 porównuje się z jednym 
lub kilkoma wcześniej zdefiniowanymi profilami, co pokazuje dopasowanie kan-
dydatów do określonych ról. Kandydatów można porównywać zarówno z profilem 
stanowiska pracy, jak i ze sobą nawzajem, co znacząco poprawia trafność podejmo-
wania decyzji.

3. Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej: generowane z systemu indywidual-
ne przewodniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zawierają zestawy pytań be-
hawioralnych oraz sytuacyjnych. Przewodniki te ułatwiają konsekwentny przebieg 
procesu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, dostarczają porównań kandydatów 
oraz pomagają przy sprawdzaniu referencji19.

Ocena Strategic Leadership Raport (Strategicznych Kompetencji Przywódczych, 
SLR) jest procesem łączącym wyniki badania Facet5 z oceną zachowania lidera do-
konaną metodą 360 stopni w jednym czytelnym raporcie. Moduł ten jak żadne inne 
narzędzie analizuje i przewiduje zachowania przywódcze. SLR gromadzi informacje 
na temat oczekiwanych zachowań wynikających z Profilu Osobowości Zawodowej 

19  Ibidem.
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Facet5, a następnie łączy je z faktycznymi ocenami zachowań przy pomocy kwestio-
nariusza SLR dokonanymi przez współpracowników, kierowników, bezpośrednich 
podwładnych oraz inne osoby. SLR jest oparty na modelu Przywództwa Transfor-
macyjnego i Transakcyjnego B. Bassa i umożliwia:

 - tworzenie wizji,
 - stymulowanie otoczenia,
 - indywidualne podejście do pracowników,
 - monitorowanie wyników,
 - ustalanie celów,
 - zapewnienie informacji zwrotnej,
 - rozwój kariery.

TeamScape jest procesem, który umożliwia analizę i dalszy rozwój zespołów. Wy-
korzystuje się w nim łączenie indywidualnych profili Facet5 w celu wspierania zespo-
łu. Przedstawia on sugestywnie i konkretnie dynamikę zespołu, jego kulturę, stosunki 
międzyludzkie oraz sposoby kierowania pracą i jej wykonania. TeamScape opiera się na 
unikalnym modelu cyklu pracy. Moduł ten pokazuje naturalne preferencje pracowni-
ków wobec organizacji własnej pracy, zarządzania konfliktem oraz reagowania na stres 
i presję. Moduł ten porównuje zachowania pracowników w czterech fazach, którymi są:

1. Generowanie pomysłów (możliwość kontra użyteczność).
2. Ocena (ewolucja kontra rewolucja).
3. Podejmowanie decyzji (decydowanie kontra rozważanie).
4. Wdrażanie (działanie kontra zrozumienie).
Proces TeamScape poprzedza wypełnienie kwestionariusza Facet5. Dane uczest-

ników są następnie integrowane w projekt TeamScape, co umożliwia dokonanie do-
głębnych i wszechstronnych analiz zespołu20.

Facet5 jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych in-
strumentów pomiaru osobowości dostępnych na globalnym rynku. Stosowany 
przez organizacje i firmy doradcze całego świata system ten pozwala wykorzysty-
wać siłę osobowości, pomagając firmom w pełni rozwinąć umiejętności zarządzania 
kapitałem ludzkim. Facet5 dostarcza modelu i języka pozwalającego wyjaśnić, jak 
ludzie różnią się w swoich zachowaniach, motywacjach i postawach oraz co można 
dzięki temu osiągnąć. Instrument ten podlega stałemu rozwojowi i odpowiada na 
pojawiające się wyzwania w obszarze kapitału ludzkiego w organizacjach.

Podsumowanie

W artykule, zgodnie z jego celem, przedstawiono możliwości systemu Facet5 i za-
sady jego stosowania w  badaniu osobowości pracowników. Co istotne, system ten 

20  Ibidem.
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umożliwia całościową ocenę pracowników i zarządzanie nimi w organizacji, traktu-
jąc różnorodność kapitału w organizacji jako szansę na uzyskanie przewagi konku-
rencyjnej. Dla kadry menedżerskiej współczesnych organizacji kluczowym wyzwa-
niem staje się zarządzanie różnorodnością, czerpanie z niej tego, co czyni organizację 
unikatową na rynku. Tylko te organizacje, których menedżerowie będą postrzegali 
różnorodność pracowników (m.in. ze względu na płeć, wiek, rasę, wykształcenie, 
wyznanie i osobowość) jako potencjał, będą w stanie rozwijać się w warunkach tur-
bulentnego otoczenia. Różnorodność pracowników przynosi organizacji wymierne 
korzyści m.in. w postaci innowacyjnych rozwiązań czy udoskonaleń, dlatego też po-
strzeganie jej przez pryzmat mocnej strony organizacji, a nie zagrożenia płynącego 
z otoczenia jest koniecznością. Wobec tej różnorodności i dynamiki zmian otoczenia, 
kluczową rolę odgrywa holistyczne spojrzenie na organizację jako całość składającą 
się z różnorodnych części. Należy podkreślić także, iż zastosowanie w organizacjach 
instrumentów wykorzystujących holizm w zarządzaniu kapitałem ludzkim, takich jak 
system Facet5, przyczynia do szybszej i łatwiejszej ich transformacji do turkusowych 
organizacji. Według F. Laloux organizacje te będą funkcjonować nie wyłącznie po to, 
by osiągać zyski, ale po to, by zysk był konsekwencją ich działania. W organizacjach 
tego typu, nazywanych także organizacjami przyszłości, to człowiek jest podmiotem 
i menedżerem samego siebie21. Dlatego też holistyczne instrumenty, takie jak system 
Facet5, stosowany do badania osobowości pracowników i zarządzania nimi, powinny 
być opracowywane i udoskonalane, tak aby w jak najpełniejszy sposób umożliwić ko-
rzystanie z potencjału, jakim jest różnorodność w organizacjach.
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Streszczenie: Najważniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie. Działania podejmowa-
ne w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy, atmosfery i relacji pomiędzy zatrudnio-
nymi traktować należy jako inwestycję, ponieważ długoterminowe korzyści takich działań 
można rozpatrywać w wielu aspektach. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników em-
pirycznych badań pilotażowych przeprowadzonych w korporacjach z  branży IT dotyczą-
cych wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wobec zatrudnionych. 

Słowa kluczowe: branża IT, zasoby ludzkie

Abstract: The most important asset of any organization is the people. Measures taken to im-
prove the quality and safety of work, the atmosphere and relations between employees sho-
uld be treated as an investment, since the long-term benefits of such activities can be seen 
in many respects. The aim of this paper is to present the results of empirical pilot studies 
conducted in IT corporations concerning the implementation of corporate social responsi-
bility principles towards employees.

Keywords: IT industry, human resources

Wstęp

Pracodawcy z branży IT poszukują doświadczonych pracowników, wykwalifi-
kowanych informatyków i programistów, ponieważ realizowane przez nich projekty 
charakteryzują się obecnie wysoką wartością rynkową. Obok wysokich wynagro-
dzeń muszą oferować zatrudnianym osobom dalece więcej korzyści – spełniać ro-
snące oczekiwania dotyczące jakości i warunków pracy. Zatrudniani w branży IT są 
obecnie bardzo ważnym interesariuszem przedsiębiorstwa. Pracodawcy deklarują 
wprowadzanie bardzo różnorodnych działań i wdrażanie zasad z zakresu odpowie-
dzialnego traktowania zatrudnionych i ich rodzin.

1. Kapitał ludzki w branży IT

Pojęcie kapitału ludzkiego zostało wprowadzone w  latach 60. XX wieku i  za-
kładało, że człowiek jest najcenniejszym zasobem  przedsiębiorstwa. Za twórców 
teorii kapitału ludzkiego uważa się T.W. Schultza i  G.S. Beckera1. Podstawy teo-
retyczne zostały jednak stworzone już kilka wieków temu. Wówczas to rola, jaką 
odgrywa człowiek w procesie produkcji, była poruszana w sposób pośredni, przy 
okazji omawiania czynników produkcji: ziemi, kapitału i pracy. Pierwszym ekono-
mistą, który zwrócił uwagę na kapitał zawierający się w czynniku pracy, był William 
Petty (1623–1687). Zauważył on, iż kapitał tkwiący w  człowieku charakteryzuje 

1  R.S. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993, s. 14.
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się wieloma podobieństwami z  kapitałem trwałym (rzeczowym)2. H. Król wska-
zał, że przez rozwój kapitału ludzkiego rozumie się zespół działań w zakresie wzbo-
gacania wiedzy, rozwijania zdolności i umiejętności, kształtowania motywacji oraz 
kondycji fizycznej i psychicznej pracowników, które powinny prowadzić do wzrostu 
ich indywidualnego kapitału ludzkiego oraz wartości kapitału ludzkiego organiza-
cji3. R.S. Domański opisuje kapitał ludzki jako zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia 
i energii witalnej zawartej w społeczeństwie. Zasób ten jest dany przez genetyczne 
cechy określonej populacji raz na zawsze, ale można go powiększać drogą inwesty-
cji zwanych inwestycjami w człowieka: w ludzi, w kapitał ludzki, w ludzkie życie4.                
T. Listwan podkreśla, iż obecnie ludzie w  organizacji postrzegani są jako zasoby 
strategiczne, stwarzające możliwość uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyj-
nej. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zdolnościom, kwalifikacjom oraz ich 
kreatywności i elastyczności w działaniu. To ludzie tworzą wartość dodaną, nato-
miast inne zasoby stanowią tylko przesłanki do jej wytworzenia. Ludzie są podsta-
wowym komponentem firmy, również w sensie ich zawodności, wskutek czego stają 
się elementem krytycznym w funkcjonowaniu organizacji5. Traktowanie ludzi, ich 
cech i przymiotów jako kapitału pomaga w kształtowaniu kariery i rozwijaniu kwa-
lifikacji pracowników w sposób zgodny z potrzebami i celami przedsiębiorstwa6.

Kapitał ludzki staje się coraz ważniejszym źródłem przewagi przedsiębiorstw, 
ich filarem oraz wartością (wedle niektórych opinii, w myśl organizacji opartej na 
wiedzy – wartością największą)7. Organizacje międzynarodowe, które zajmują się 
pomiarem i porównywaniem w skali międzynarodowej akumulacji kapitału ludz-
kiego, określają go jako ucieleśnione w jednostce umiejętności, kompetencje, wie-
dzę, które są istotne w działalności gospodarczej8. Zasoby ludzkie mają charakter 
strategiczny w  organizacjach prowadzących działalność na rynkach międzynaro-
dowych, wynika to z kluczowej roli, jaką zajmują w procesie tworzenia i wdrażania 
całej strategii korporacji9. W tym ujęciu korporacja międzynarodowa może zdoby-
wać, utrzymywać i  rozwijać swoją pozycję konkurencyjną dzięki traktowaniu lu-

2  G. Łukaszewicz, Metody pomiaru kapitału ludzkiego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodar-
czy” 2005, nr 6, s. 37-45.
3  H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2006, s. 432.
4  R.S. Domański, Kapitał ludzki…, s. 19.
5  T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 60.
6  F. Bylok, A. Słocińska, Kapitał ludzki i intelektualny jako elementy kształtujące przewagę konkurencyjną 
organizacji. Wprowadzenie do tematyki, [w:] F. Bylok, A. Słocińska (red.), Współczesne oblicza kapitału 
ludzkiego i intelektualnego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 6.
7  M. Bonikowska, Kapitał ludzki jako wartość firmy. Narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego – wdro-
żenie, analiza, wnioski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, s. 107.
8  Human Capital Investment, An International Comparison, Centre for Edducational Research and 
Innovation, OECD, 1998, s. 9.
9  A. Pocztowski (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2002, s. 44.
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dzi jako zasobu, który jest wartościowy, rzadki, niepowtarzalny i niezastępowalny. 
W konsekwencji mamy do czynienia ze strategicznym międzynarodowym zarzą-
dzaniem kadrami, odnoszącym się do zbioru decyzji i działań związanych z ludźmi, 
które długofalowo ukierunkowują praktyki w sferze personalnej, są zorientowane 
na osiąganie celów organizacji międzynarodowej i potrzeb jej pracowników oraz 
mają zasadnicze i dalekosiężne znaczenie dla powodzenia tej organizacji10. Uważa 
się, że najważniejszym zasobem w korporacjach w ciągu najbliższych 20 lat będzie 
kapitał ludzki, zdefiniowany jako utalentowani, inteligentni i wyrafinowani ludzie 
biznesu, którzy znają nowoczesne technologie, są wszechstronni i operatywni11. 

W branży informatycznej w sposób szczególny nabiera znaczenia dbałość o inte-
resy pracowników, ze względu na zaostrzoną konkurencję o doświadczonych infor-
matyków na rynku pracy. Jednocześnie pracodawcy podejmują szereg działań mają-
cych na celu przyciągnięcie najlepszych kandydatów oraz retencji informatyków. 

Stosowanie przez pracodawców branży IT określonych narzędzi i sposobów od-
działywania na pracowników – informatyków ma na celu12:

	- wypracowanie sukcesu w „walce o talenty” – walce skierowanej na zewnątrz or-
ganizacji, której celem jest „przyciąganie” pożądanych (aktualnych i przyszłych) kandy-
datów do pracy, jak i wyzwolenie w nich chęci bycia zatrudnionym w danej organizacji,

	- zapobieganie odpływowi kluczowych pracowników z  przedsiębiorstwa 
i wywołanie wzrostu ich zadowolenia z faktu bycia członkiem organizacji. 

Badania empiryczne (przeprowadzone przez N. Selinger) wskazują sposoby od-
działywania pracodawców branży IT na retencję pracowników w przedsiębiorstwie, 
ale też na ich skuteczne pozyskanie. W większych firmach informatycznych przeja-
wia się to w szczególności poprzez13:

•	 intensywne inwestowanie w rozwój pracowników,
•	 zapewnienie pracownikom relatywnie wysokiego poziomu dochodów,
•	 rozwijanie działalności socjalno-bytowej,
•	 oferowanie atrakcyjnych warunków pracy (np. umowa o pracę na czas nie-

określony).
Istotne są także programy zapewniające równowagę między życiem prywatnym 

a  zawodowym, tzw. Work-Life-Balance14. Opierają się one głównie na promocji 

10  T. Listwan, M. Stor, Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 25.
11  A. Seleim, A. Ashour, Human capital and organizational performance: a study of Egyptian software 
companies, “Human Capital and Performance” 2007, nr 4, s. 789-801. Management Decision Vol. 45 
No. 4, 2007 pp. 789-80
12  N. Selinger, Działania pracodawców branży IT na rzecz pozyskiwania i retencji informatyków, [w:] 
M. Gableta, A. Cierniak-Emerych (red.), Zarządzanie ludźmi w organizacjach funkcjonujących w Eu-
ropie, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, I-BiS, Wrocław 2008, s. 23.
13  Ibidem.
14  K. Markiewicz, M. Wawel, Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Di-
fin, Warszawa 2005, s. 220-226.
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zdrowego i harmonijnego stylu życia, wdrażaniu programów propagujących posza-
nowanie różnic pomiędzy pracownikami, eliminowaniu jakichkolwiek form dys-
kryminacji, a także integrowaniu pracowników także poza miejscem pracy, zapew-
nianiu pakietów medycznych oraz ubezpieczeń czy opiekę nad osobami starszymi 
lub chorymi. Stwarzanie warunków przyjaznych pracownikom poprzez zapewnia-
nie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym coraz częściej jest argumen-
tem, który zapewnia lojalność zatrudnionych15.

2. Dbałość o pracowników w świetle badań empirycznych

Od września do listopada 2016 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe 
w grupie pracowników zatrudnionych w korporacjach o strukturach macierzowych 
z  branży IT. Były to podmioty głównie z  kapitałem amerykańskim, francuskim 
i niemieckim. Przeprowadzone badania miały charakter pilotażowy. Do zatrudnio-
nych wysyłane były maile z linkiem do ankiety i prośbą o jej wypełnienie na portalu 
ankiety.interaktywnie.com. Ankieta składała się z 6 pytań metryczki, w której re-
spondenci wskazywali płeć, wiek, staż pracy, komórkę w strukturze organizacyjnej, 
w jakiej pracują, stanowisko, kraj pochodzenia kapitału korporacji, a także 26 pytań 
z  zakresu działań podejmowanych wobec zatrudnionych w  celu poprawy jakości 
i atmosfery pracy. Obok udzielania odpowiedzi na pytania zamknięte, respondenci 
wskazywali także własne spostrzeżenia. Wielu pracowników korporacji (50%) od-
mówiło udziału w badaniach, stąd niewielka liczba wypełnionych w pełni kwestio-
nariuszy zakwalifikowanych do dalszej analizy. Pełne kwestionariusze ankiet po-
chodziły od 53 respondentów. Przeprowadzone w korporacjach z branży IT badania 
pilotażowe są obecnie rozszerzane. Ich celem będzie dokonanie porównania działań 
wobec zatrudnionych w korporacjach w zależności od kraju pochodzenia kapitału. 
Z pilotażowych badań wynika, że pracownicy korporacji pytani, czy mają poczucie 
rozwijania kariery w długim czasie oraz doskonalenia i pozyskiwania nowych kom-
petencji i umiejętności, odpowiadali w bardzo zróżnicowany sposób. Blisko 40% 
respondentów wskazało, że nie, natomiast 47% udzieliło odpowiedzi twierdzącej. 
Ponad 50% badanych uważa, że w korporacjach podejmowane są działania, których 
celem jest zapewnienie dobrej atmosfery w miejscu zatrudnienia oraz zapewnienie 
poprawnych relacji pomiędzy pracownikami. Około 40% respondentów było jed-
nak przeciwnego zdania i negowało występowanie takich działań (rys. 1).

15 J. Bass, S. Beecham, J. Razzak,  J. Noll,   Employee retention and turnover in global software devel-
opment:  comparing  inhouse offshoring  and  offshore  outsourcing, ICGSE ‚18  Proceedings of the 13th 
Conference on Global Software Engineering, Gothenburg, Sweden – May 27-29, 2018, s. 82-91.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie84

Rysunek 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy korporacja dba o atmosferę pracy i relacje 
pomiędzy zatrudnionymi
Figure 1. The distribution of answers to the question: Does the corporation care about the 
work atmosphere and relationships between employees?

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Dokładnie 87% badanych wskazało, że w ich korporacjach jasno zostały określo-
ne wartości, jakimi powinni kierować się wszyscy pracownicy. Respondenci wskazy-
wali na działania podejmowane w celu poprawy atmosfery w miejscu zatrudnienia 
i relacji pomiędzy pracownikami (rys. 2). Ponad 70% badanych wskazuje na dostęp-
ność pakietów fitness, które pomagają pracownikom dbać o kondycję fizyczną oraz 
eliminować stres. Poczucie bezpieczeństwa zapewniają korzystne ubezpieczenia na 
życie (64% wskazań), a do efektywnej i satysfakcjonującej pracy motywują wysokie 
wynagrodzenia (38% wskazań). Organizowane są także liczne spotkania i wyjazdy 
integracyjne (działowe oraz dla pracowników z całego przedsiębiorstwa). Ponad 30% 
respondentów wskazało na działania zmierzające do eliminacji wypalenia zawodo-
wego, poprawy zdrowia psychofizycznego, a po 20% badanych wskazuje na działania 
wspierające współpracę w zespołach oraz intratne wynagrodzenie za efekty.
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Rysunek 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie o działania podejmowane w  korporacji, które 
wpływają na jakość i atmosferę pracy [%]
Figure 2. The distribution of answers to the question: Are the actions taken in corporations 
affect the quality and atmosphere of work? [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zdecydowanie jednoznacznie wypadł rozkład udzielonych odpowiedzi na pyta-
nie o działania podejmowane w celu przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskry-
minacji. Ponad 62% respondentów dostrzega takie działania, 17% nie ma wiedzy 
o takich działaniach, a 21% nie ma zdania w tej kwestii. Takie działania w opinii 
respondentów dotyczą głównie równego traktowania osób różnych narodowości 
i ras (64% wskazań), równego traktowania pracowników bez względu na wiek (51% 
odpowiedzi) oraz braku różnicowania ze względu na płeć (49% wskazań). Jednak 
zaledwie co czwarty badany wskazuje na równe szanse w  dostępie do awansów 
i szkoleń dla pracowników bez względu na rodzaj zatrudnienia (czas określony lub 
nieokreślony, w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy), a tylko co piąty 
ma równy dostęp do pracy osób niepełnosprawnych (rys. 3). 
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Rysunek 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące działań podejmowanych w celu prze-
ciwdziałania dyskryminacji [%]
Figure 3. The distribution of responses to the question: Are the actions taken prevent discri-
mination? [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Jednocześnie na pytanie, czy respondenci spotkali się z jakąś formą dyskrymi-
nacji, po 13% z nich wskazywało na dyskryminację ze względu na wiek, płeć lub 
wygląd zewnętrzny. Dokładnie 11% wskazało na doświadczenie dyskryminacji ze 
względu na poglądy polityczne. W dopisywanych odpowiedziach znalazły się: dys-
kryminacja ze względu na brak sympatii do kogoś czy sposób zatrudnienia poprzez 
agencję zewnętrzną. Na dyskryminację ze względu na pochodzenie czy narodowość 
wskazało 5% badanych, co potwierdza, że w takich podmiotach, gdzie zespoły są 
zwykle tworzone z pracowników różnych narodowości a współpraca dotyczy jed-
nostek z całego świata, ten typ dyskryminacji jest na niskim poziomie.

Zdecydowanie mniej korzystnie wypada rozkład odpowiedzi na pytanie o mob-
bing w korporacji. Ponad połowa badanych wskazała, że spotkała się z tym zjawi-
skiem. Co piąty badany stwierdził, że jest na to ciche przyzwolenie, a co czwarty re-
spondent wskazał, że dotknięci mobbingiem odchodzą z pracy, otrzymując wysokie 
odprawy, przez co nie dochodzą swoich praw na drodze sądowej. Przeciwdziałanie 
temu zjawisku polega na wdrażaniu programów edukacyjnych, kodeksów etycz-
nych, informowaniu o konsekwencjach prawnych i zawodowych. Na to wskazało 
54% respondentów.
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Podsumowanie

Branża IT stwarza zatrudnionym bardzo korzystne możliwości rozwoju. Pozy-
skiwanie i utrzymywanie najlepszych oraz najbardziej oddanych pracowników wy-
maga jednak wdrażania wielu programów i zasad, które zapewnią nie tylko wysokie 
wynagrodzenie, ale również pakiety poprawiające zdrowie i samopoczucie czy ubez-
pieczenia stwarzające poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Pracownicy oczekują 
szkoleń i nieustannego poszerzania wiedzy i kwalifikacji, a także działań zapewnia-
jących integrację i zachęcających do współpracy w międzynarodowych zespołach 
oraz eliminujących wszelkie przejawy dyskryminacji. W związku z oczekiwaniami 
pracowników w firmach informatycznych wdrażane są koncepcje zarządzania róż-
norodnością oraz organizowane konkursy dla pracowników zgłaszających najlepsze 
pomysły wykorzystywane w praktyce, a także formowane są drużyny sportowe. Pra-
cownikom zapewnia się elastyczne formy organizacji czasu pracy, a nawet możliwo-
ści wyboru projektu, przy jakim są zatrudnieni.
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WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ
PRACOWNIKÓW JAKO KOSZT PRZEDSIĘBIORSTWA

WAGES AND BENEFITS FOR EMPLOYEES 
AS THE COST OF THE ENTERPRISE

Streszczenie: Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych z  wynagrodzeniami 
i świadczeniami na rzecz pracowników, które przedstawiono jako koszt przedsiębiorstwa. 
W opracowaniu autorki zaprezentowały ujęcie teoretyczne kwestii związanych z wynagro-
dzeniami, jak również wyniki badań własnych dotyczących wynagrodzeń pod kątem kosztu 
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przedsiębiorstwa na przykładzie firmy leasingowej. Głównym celem opracowania jest anali-
za kosztów wynagrodzeń i świadczeń z punktu widzenia całości kosztów przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: wynagrodzenie, organizacja, zarządzanie, świadczenia pracownicze, koszt 
przedsiębiorstwa

Abstract: The article deals with issues related to remuneration and benefits for employees, 
which were presented as the cost of the enterprise. Authors of this publication presented the 
theoretical approach to issues related to remuneration as well as the results of own research 
regarding remuneration in terms of the cost of an enterprise on the example of a  leasing 
company. The main objective of the study is to analyze the costs of remuneration and bene-
fits from the point of view of the total costs of the enterprise.

Keywords: wages, organisation, management, employee benefits, enterprise cost 

Wstęp
 
Przedsiębiorstwa ponoszą rozmaite koszty, na przykład za wynajem pomiesz-

czeń, za materiały biurowe, koszty transportu, usługi świadczone przez firmy ze-
wnętrzne, media, ale należy uświadomić sobie, że wynagrodzenia i świadczenia na 
rzecz pracowników także stanowią ważną grupę w kosztach przedsiębiorstwa, i to 
właśnie im poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Słownik języka polskiego PWN podaje następującą definicję pojęcia „praca”:
•	 celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych 

dóbr materialnych lub kulturalnych;
•	 wytwór takiej działalności, zwłaszcza w dziedzinie nauki lub kultury;
•	 zajęcie, zatrudnienie jako źródło zarobku; też: instytucja, w której się pra-

cuje zarobkowo (…)1.
Zauważyć można, że definicje pracy różnią się w zależności od dziedziny, któ-

rej one dotyczą. Na rzecz niniejszego opracowania najbardziej odpowiednia będzie 
trzecia definicja, gdzie praca jest rozumiana jako zajęcie zarobkowe, a także instytu-
cja (miejsce), w której odbywa się to zajęcie. 

Za pracę, zgodnie z umową, otrzymujemy wynagrodzenie. Słownik języka pol-
skiego PWN definiuje je następująco:

•	 zapłata za pracę;
•	 odszkodowanie za utratę czegoś2. 

1  Wynagrodzenie, Słownik języka polskiego PWN [online] https://sjp.pwn.pl/szukaj/ wynagrodzenie.
html [dostęp: 2.03.2018].
2  Praca, Słownik języka polskiego PWN [online] https://sjp.pwn.pl/sjp/praca;2507726.html [dostęp: 
2.03.2018].
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W tym przypadku najodpowiedniejsza jest definicja nr 1. Wynagrodzenie definiu-
jemy jako zapłatę za pracę. W ujęciu prawnym definicja wynagrodzenia jest bardziej 
szczegółowa: wynagrodzenie to świadczenie konieczne, o charakterze przysparzają-
co-majątkowym, które pracodawca jest zobowiązany wypłacać okresowo pracowni-
kowi w zamian za wykonywaną pracę, świadczoną w oparciu o wiążący pracownika 
i pracodawcę stosunek pracy3.

 
1. Wynagrodzenie za pracę

 
Kwestie związanie z wynagrodzeniem za pracę, w tym charakter prawny oraz 

jego funkcje, opisuje kodeks pracy. 
Najważniejszą z  funkcji wynagrodzenia jest funkcja rekompensacyjna. Wy-

konana praca jest odpłatna, zgodnie z umową. Pobocznie związana jest z funkcją 
motywacyjną, ponieważ odpowiedni system wynagradzania będzie motywował 
pracowników do wzmożonej pracy, a  także nagradzał tych, którzy najbardziej są 
w pracę zaangażowani, osiągają najlepsze wyniki i świadczą usługi na najwyższym 
poziomie. Motywować można w  ten sposób również także do dalszego rozwoju 
zawodowego, czy podjęcia studiów. Pracodawcy mogą się również zdecydować na 
dodatki dla osób niepalących, aby palaczy zmotywować do rzucenia nałogu. Na-
stępną z funkcji jest funkcja różnicująco-wartościująca, dzięki której pracodawca 
jest w stanie podzielić pracowników na grupy, z których na przykład pracownicy 
biurowi będą zarabiać mniej od pracowników na produkcji. Funkcja społeczna na-
tomiast dostarczać ma pracownikowi środków, które zaspokoją potrzeby jego i ro-
dziny (podstawowe i dodatkowe), a także pozwolą na utrzymanie4.

Po omówieniu funkcji wynagrodzenia przejdźmy do charakteru prawnego tego 
zagadnienia, czyli jego cech, które mają charakter prawny wynikający z przepisów 
prawa. Są nimi:

•	 obligatoryjność – pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Gdy 
mamy do czynienia z pracą nieodpłatną, nie ma wówczas miejsca stosunek pracy. 
Wolontariat w takim przypadku jest świadczeniem nieodpłatnych usług i prawnie 
został ujęty w  ustawie o  działalności pożytku publicznego i  wolontariacie z  dnia 
4 kwietnia 2003 roku5;

•	 osobistość – praca świadczona przez pracownika jest osobiście, wtedy też 
możemy mówić o zaistnieniu stosunku pracy;

•	 charakter majątkowy – wypłata wynagrodzenia następuje w  formie pie-

3  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 nr 24, poz. 141.
4  H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 357-359.
5  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 
nr 96, poz. 873.
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niężnej. Obowiązek wypłaty przez pracodawcę może być częściowo spełniony w in-
nej formie, w momencie, gdy przewidują to przepisy prawa lub układy zbiorowe;

•	 charakter przysparzający – w związku z pracą wykonywaną przez pracow-
nika następuje zwiększenie jego aktywów;

•	 ekwiwalentność – wynagrodzenie musi być wypłacone w wielkości odpo-
wiedniej do ilości pracy, jej jakości, rodzaju, a także kwalifikacji do niej wymaganych;

•	 periodyczność – wynagrodzenie wypłaca się w  stałych odstępach czasu, 
minimalnie raz w miesiącu;

•	 przedziałowość – przepisy prawa wskazują minimalną wysokość wynagro-
dzenia, a w niektórych przypadkach także maksymalną. Tak jest na przykład w przy-
padku stanowisk samorządowych – prawo określa zarówno maksymalną, jak i mini-
malną wysokość wynagrodzenia zatrudnionych na określonych stanowiskach6.

2. Elementy systemu wynagrodzeń

Struktura systemu wynagrodzeń powinna być sprawiedliwa dla pracowników 
przy jednoczesnej konkurencyjności na rynku pracy. Pracownicy powinni odczuwać, 
że wynagrodzenie im wypłacane jest sprawiedliwie, a po stronie pracodawcy nie po-
winno być kosztów, które są nieuzasadnione. System wynagrodzeń musi to wszystko 
pogodzić za pomocą odpowiedniego doboru form wynagrodzenia i jego składników.

Składowe systemu wynagrodzeń to:
•	 wynagrodzenie zasadnicze – stały element wynagrodzenia. Ustalane jest 

zgodnie z zakładowymi tabelami płac. Jego podstawą są kwalifikacje pracownika, 
a także jego odpowiedzialność i doświadczenie;

•	 składniki dodatkowe – zmienne składniki wynagrodzenia:
o premie (bonusy) – wypłacane za efekt pracy w sposób grupowy jak i indy-

widualnie,
o nagrody – forma uznania ze strony pracodawcy,
o prowizje – wypłacane pracownikom za wkład w osiągane obroty i zyski firmy,
o wynagrodzenia doraźne (jednorazowe) – pojawiają się w momencie, gdy 

system premiowy nie jest wystarczający lub na przykład gdy pracownik miał wybit-
ny wkład w jakieś osiągnięcie lub podjął wielki wysiłek na rzecz pracodawcy.

o przywileje – najczęściej przysługują kadrze kierowniczej, służą wyrówna-
niu kosztów utrzymania, np. pokrycie opłat za telefon, przydzielony służbowy sa-
mochód,

o udział w zyskach przedsiębiorstwa lub udział w kapitale spółki,

6  Ustawa z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 nr 24, poz. 141; P. Ziółkowski, 
Wynagrodzenia 2010, „Biblioteka Księgowego” 2010, nr 4(28), s. 6. Charakter prawny wynagrodzenia 
za pracę, Lexplay – Doradztwo prawne dla przedsiębiorców [online] https://lexplay.pl/artykul/Prawo-
Pracy/charakter_prawny_ wynagrodzenia_za_prace [dostęp: 5.03.2018].
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o świadczenia – obejmują ubezpieczenia emerytalne, zasiłki chorobowe, 
ubezpieczenia zdrowotne;

•	 składniki gwarantowane zgodnie z przepisami kodeksu pracy – są obli-
gatoryjne, ale muszą zajść określone w prawie pracy sytuacje, aby zostały wypłaco-
ne. Grupa ta obejmuje m.in.:

o dodatek za pracę w nocy,
o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
o wynagrodzenie za przestój i gotowość do pracy,
o wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
o wynagrodzenie chorobowe7.
Świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy można podzielić również 

w inny sposób, co prezentuje rysunek nr 1. 

Rysunek 1. Podział świadczeń pienieżnych wynikających ze stosunku pracy
Figure 1. The division of the financial benefits resulting from the employment

Źródło: Obowiązki pracodawcy względem pracownika, Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Gdańsku, https://gdansk.pip.gov.pl/pl/dzialania/dla-pracodawcow/niezb-
ednik-pracodawcy/1997,obowiazki-pracodawcy-wzgledem-pracownika.html, marzec 2018.

7  Z. Jacukowicz, Systemy wynagrodzeń, „Euromanagement. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – 
Perspektywa Europejska” 1999, s. 38-42.
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3. Koszty ponoszone przez pracodawcę 

Wynagrodzenie za wykonaną pracę
Wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi za wykonaną pracę. Jeśli ustał 

stosunek pracy, to konieczne jest rozliczenie pracodawcy z pracownikiem za okres 
pracy, który miał miejsce dotychczas.

Wynagrodzenie minimalne
Płacą minimalną określany jest najniższy dopuszczalny prawnie poziom wyna-

grodzenia pracownika przy umowie o pracę. Jest ona ustalana przez państwo i nie 
jest zależna od pozostałych składników wynagrodzenia oraz poziomu kompetencji 
pracownika. Aktualnie obowiązującą stawkę wynagrodzenia minimalnego ustala 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzino-
wej w 2018 roku8.

Od 1 stycznia 2018 roku minimalna stawka brutto wynosi 2100,00 zł i jest więk-
sza od tej z roku 2017 o 100,00 zł. Stawka netto, którą otrzymuje „na rękę” pracow-
nik, wynosi w związku z tym 1530,00 zł lub 1535,00 zł w przypadku, gdy pracownik 
złożył pracodawcy oświadczenie o  podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu 
w  związku z  zamieszkaniem poza miejscowością, gdzie odbywa stosunek pracy. 
Koszt całkowity, jaki musi ponieść pracodawca, aby wypłacić pracownikowi mini-
malną płacę, jest równy 2532,81 zł.

Ustalanie wysokości wynagrodzenia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca musi zagwarantować pra-

cownikowi wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne, o którym mowa była po-
wyżej. Powinno ono odpowiadać pracy wykonywanej przez pracownika, jego kwa-
lifikacjom, a także jakości pracy i odpowiedzialności za nią. Zasady te obejmować 
powinien regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy. W przypadku, gdy praco-
dawca nie jest zobowiązany do utworzenia powyższych, warunki wyliczania wyna-
grodzeń muszą być ujęte w umowie o pracę9.

Ważne jest, aby osoby wykonujące pracę o  tej samej wartości, tj. posiadające 
takie same kwalifikacje, odpowiedzialność oraz wkładające porównywalny wysiłek, 
otrzymywały analogiczne wynagrodzenia – niezależnie od innych cech, jak na przy-
kład płeć, pochodzenie10.

8  Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 12 września 2017 r. w  sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., Dz.U. 2017, poz. 1747.
9  Wynagrodzenia 2018. Rozliczanie płac w praktyce, Infor, Warszawa 2017, s. 7-11.
10  Ibidem.



Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników jako koszt przedsiębiorstwa 95

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
Wynagrodzenie pracownika podlega ochronie zgodnie z literą prawa – zarówno 

praca zasadnicza, jak i pozostałe świadczenia. Istnieją jednak uzasadnione sytuacje, 
w których możliwe jest potrącanie z wynagrodzenia środków pieniężnych. 

Zgodnie z artykułem 87 § 1 Kodeksu pracy bez zgody pracownika pracodawca 
może pomniejszyć jego wynagrodzenie w przypadku:

•	 świadczeń alimentacyjnych na mocy tytułów wykonawczych,
•	 innych należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych,
•	 zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
•	 kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy11.
Lista potrąceń, których może dokonać pracodawca bez zgody pracownika, obej-

muje wyłącznie powyższe przypadki, a kolejność ich zaspokajania wyszczególniają 
dalsze przepisy.

Każde inne potrącenie z pensji musi być opatrzone zgodą pracownika. Mogą to 
być między innymi:

•	 ubezpieczenie grupowe,
•	 ubezpieczenie medyczne,
•	 finansowanie karty sportowej – częściowe lub pełne,
•	 spłaty pożyczki pracowniczej z kasy zapomogowo-pożyczkowej12.
Pracodawca jest dodatkowo zobowiązany poinformować pracownika każdora-

zowo o dokonaniu potrącenia z wynagrodzenia, jeśli nie było to potrącenie, o które 
wnioskował sam pracownik. W  przypadku dobrowolnych potrąceń konieczne jest 
wyłącznie przechowywanie przez pracodawcę zgody na wykonywanie tych działań13.

Inne świadczenia
Dużą grupą świadczeń na rzecz pracownika, które nie dotyczą wynagrodzenia, 

a które można określić jako rekompensacyjne, stanowią:
•	 Odszkodowania:
o za skrócenie okresu wypowiedzenia,
o za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę,
o za rozwiązanie umowy o pracę ze strony pracownika w związku z ciężkim 

naruszeniem obowiązków pracodawcy wobec pracownika,
o za niewydanie w terminie świadectwa pracy lub wydanie niewłaściwego,
o za wygaśnięcie stosunku pracy w związku ze śmiercią pracodawcy,
o za zawarcie umowy traktującej o zakazie konkurencji.
•	 Dodatki wyrównawcze:
o dla kobiet w ciąży,

11  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141.
12  Ibidem.
13  Wynagrodzenia 2018. Rozliczanie płac w praktyce, Infor, Warszawa 2017, s. 48-53.
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o związane ze stwierdzeniem choroby zawodowej u pracownika,
o związane z wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową w przypadku nie-

zdolności pracownika do pracy takiej jak dotychczas,
o dla pracowników należących do szczególnych grup zawodowych prze-

niesionych na inne stanowisko pracy z  przyczyn określonych w  ustawie z  dnia 
13.03.2003 r.

•	 Odprawy:
o emerytalno-rentowa,
o pośmiertna,
o dla pracownika, który został powołany do zasadniczej służby wojskowej. 

w  związku z  wygaśnięciem mandatu, w  związku z  rozwiązaniem stosunku pracy 
na podstawie ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników14.

Poza świadczeniami rekompensacyjnymi znaleźć można również inne, w więk-
szości motywujące do pracy. Są to między innymi benefity, takie jak:

•	 wyjazdy zagraniczne i integracyjne,
•	 wakacje w ramach nagrody,
•	 samochody służbowe, również do prywatnego użytku,
•	 opieka i benefity socjalne,
•	 dodatkowe pakiety ubezpieczeń,
•	 opieka medyczna,
•	 programy emerytalne, 
•	 karnety do kin oraz klubów fitness,
•	 kursy języków obcych,
•	 zniżki na produkty firmy,
•	 bony/talony świąteczne,
•	 karty przedpłacone i podarunkowe,
•	 karty sportowe15.

Składki ubezpieczeniowe
Pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma obowiązek potrącania 

z  pensji pracowniczej oraz opłacania samemu składek ubezpieczeniowych. Są to 
składki na ubezpieczenia:

•	 emerytalne – ma zapewnić pracownikowi dochód w momencie osiągnię-
cia wieku emerytalnego,

•	 rentowe – ma gwarantować świadczenia pieniężne, w przypadku gdy na-
stąpi utrata dochodów pieniężnych, wiążąca się z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa,

14  Ibidem, s. 39-47.
15  Z. Ciekanowski, Pozapłacowe instrumenty motywowania w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie” 2013, nr 99, s. 177-185.
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•	 chorobowe – w przypadku choroby bądź pobytu w szpitalu czy w trakcie 
macierzyństwa pracownik nie traci wszystkich środków z wynagrodzenia na czas 
niezdolności do pracy,

•	 zdrowotne – osoby objęte tym ubezpieczeniem mają możliwość bezpłatne-
go korzystania z opieki medycznej,

•	 wypadkowe – zapewnia świadczenia w  ZUS w  momencie wypadku lub 
nieszczęśliwego zdarzenia, uszczerbku na zdrowiu. Obejmuje również choroby za-
wodowe16.

Są to składki odprowadzane obowiązkowo z każdej umowy o pracę. 
Przepisy prawa ustalają wysokość składek na następujących poziomach:
•	 ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy wymiaru składek płatne przez 

pracodawcę oraz 9,76% płatne przez pracownika,
•	 ubezpieczenie rentowe – 1,5% płatne przez pracownika i 6,5% płatne przez 

pracodawcę,
•	 ubezpieczenie chorobowe – 2,45% płatne przez pracownika (dobrowolne),
•	 ubezpieczenie zdrowotne – 9% płatne przez pracownika, 7,75% jest odli-

czane od podatku dochodowego,
•	 ubezpieczenie wypadkowe – 0,67–3,6% płatne przez pracodawcę17.

4. Metodyka badań własnych

Głównym celem opracowania jest analiza kosztów wynagrodzeń i  świadczeń 
z punktu widzenia całości kosztów przedsiębiorstwa.

Badania zostały przeprowadzone metodą ankietową. Dodatkowo przeprowa-
dzono wywiad bezpośredni, co pozwoliło na uszczegółowienie wstępnie przygo-
towanej ankiety. Przyjęcie tych technik badawczych pozwoliło na zgromadzenie 
materiału statystycznego (danych ilościowych, ekonomicznych) oraz jakościowego 
(postrzeganie, sądy wartościujące, oceny, opinie, świadomość faktów). 

Badania zostały przeprowadzone w okresie kwiecień – maj 2018 roku w firmie 
leasingowej, która należy do Związku Polskiego Leasingu – organizacji reprezentu-
jącej 90% rynku krajowego leasingu. W badaniu wykorzystano krótki kwestiona-
riusz ankiety zbudowany z pytań zamkniętych i otwartych. Wykorzystano również 
arkusz wywiadu oraz dokonano analizy dokumentacji firmy. 

Badaniom poddani zostali wszyscy pracownicy firmy leasingowej. 
Przedsiębiorstwo podzielone jest na 5  departamentów, które są podległe po-

szczególnym członkom zarządu. Strukturę organizacyjną badanego przedsiębior-
stwa przedstawiono na rysunku 2.

16  P. Ziółkowski, Wynagrodzenia 2010, „Biblioteka Księgowego” 2010, nr 4(28), s. 75-80.
17  E. Papaj, Koszty pracy we współczesnych przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 305, s. 94-108.
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Rysunek 2. Struktura badanego przedsiębiorstwa
Figure 2. Structure of the examined enterprise

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu.

Pierwszym z departamentów jest Departament Sprzedaży. Pracuje w nim naj-
więcej pracowników i obejmuje następujące działy:

•	 Dział sprzedaży własnej – sprzedaż produktów firmy w 17 okręgach w Pol-
sce. Jest to sprzedaż bezpośrednia (w siedzibie klienta) oraz telefoniczna;

•	 Dział sprzedaży pośredniej – koordynacja wszystkich pośredników w ca-
łym kraju, którzy są związani z firmą umowami o współpracę;

•	 Dział wsparcia sprzedaży i marketingu – sporządzanie dokumentacji dla 
pozostałych działów w departamencie, a także marketing.

Drugi z  departamentów to Departament Finansów i  Ryzyka, który również 
obejmuje trzy działy:

•	 Dział rachunkowości – realizacja wniosków, które przeszły weryfikację i są 
gotowe do sfinansowania, polityka płacowa firmy;

•	 Dział ryzyka – badanie ryzyka umów, które zostały już uruchomione i sfi-
nansowane, sporządzanie statystyk i raportów zarówno wewnętrznych, jak i tych, 
które należy dostarczać do instytucji krajowych;

•	 Dział bezpieczeństwa – w przypadku, gdy analitycy mają wątpliwości od-
nośnie do klienta/przedmiotu leasingu lub pożyczki/dostawcy, to wniosek trafia do 
tego działu do rozpatrzenia. Ponadto dział bezpieczeństwa odpowiada również za 
bezpieczeństwo teleinformatyczne wraz z działem informatycznym.
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Trzeci z departamentów, Departament Operacji, jest podzielony na 6 działów:
•	 Dział akceptacji – w dziale tym pracują weryfikatorzy, który sprawdzają czy 

wnioski są wypełnione poprawnie, a także czy nie ma widocznych zastrzeżeń odnośnie 
do klienta, dostawcy lub przedmiotu, który ma być finansowany. Po weryfikacji wniosek 
trafia do analizy, a w połowie przypadków również do wyceny (szczególnie, gdy przed-
miot był używany lub kwota wnioskowana znacząco odbiega od katalogowej);

•	 Dział uruchomień – do tego działu wniosek trafia, gdy klient uzyskał ak-
ceptację i podpisał umowę. Należy jeszcze raz zweryfikować wszystkie dokumenty, 
ubezpieczyć przedmiot, a także zlecić rejestrację (w przypadku pojazdów) i opłacić;

•	 Dział obsługi – jest to dział obsługujący zarówno klientów, jak i pośredni-
ków. Zgłoszenia można wysyłać w formie e-maili, a także telefonicznie w rozmowie 
z konsultantem. Trafiają tu na przykład wszystkie sprawy związane z mandatami, 
błędami w fakturach za kolejne raty itp.;

•	 Dział ubezpieczeń – pracownicy działu ubezpieczają przedmioty, które fir-
ma finansuje, a także weryfikują ubezpieczenia od firm zewnętrznych;

•	 Dział likwidacji szkód – jego pracownicy zajmują się wszystkimi kolizjami 
pojazdów, kradzieżami przedmiotów leasingu, uszkodzeniami innego typu itp.;

•	 Dział windykacji – pracownicy ostatniego z działów w departamencie ob-
sługują umowy pod kątem windykacyjnym.

Czwartym z departamentów jest Departament Infrastruktury i IT, który po-
dzielony jest na 2 działy:

•	 Dział informatyczny – odpowiedzialny jest za poprawne działanie syste-
mów teleinformatycznych, a  także za oprogramowanie, usprawnienia i  tworzenie 
nowych systemów;

•	 Dział produktów i procesów – pracownicy tego działu odpowiadają mię-
dzy innymi za stronę internetową firmy, procedury, procesy i nowe promocje.

Ostatni z departamentów to Departament HR i Prawny, który podzielony jest 
na 3 działy:

•	 Dział HR – odpowiada za politykę kadrowo-płacową przedsiębiorstwa;
•	 Dział prawny – zatwierdza wszystkie procedury i procesy, stanowi wspar-

cie prawne dla innych działów;
•	 Dział audytu wewnętrznego – odpowiada za cykliczne przeprowadzanie 

audytów wewnętrznych, zgodnie z literą prawa. W ramach działów występują po-
działy na zespoły, ale ze względu na ich ilość poprzestaniemy na podziale na działy 
i do niego będziemy się w dalszej części odnosić. 

Na rysunku 3 przedstawiona została liczebność każdego z działów firmy. Naj-
liczniejszym działem jest dział sprzedaży własnej, który obejmuje 165 pracowni-
ków, co stanowi 37% całej firmy. Najmniejszym z działów jest dział ryzyka, który 
ze swoimi 5 pracownikami stanowi 1% przedsiębiorstwa. Wszystkich pracowników 
jest łącznie 446.
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Rysunek 3. Struktura pracownicza badanego przedsiębiorstwa w podziale na działy
Figure 3. Employee structure of the examined enterprise divided into departments

Źródło: opracowanie własne.

Kobiety stanowią niecałą 1/3 (144 osoby) wszystkich pracowników, a mężczyźni 
68% (302 osoby) składu osobowego. Struktura wiekowa w badanym przedsiębior-
stwie przedstawia się następująco:

−	 20–30 lat: 17%, tj. 76 osób,
−	 31–40 lat: 32%, tj. 144 osoby,
−	 41–50 lat: 33%, tj. 146 osób,
−	 51–60 lat: 18%, tj. 80 osób.

5. Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w ujęciu wynagrodzeń 
i świadczeń na przykładzie przedsiębiorstwa branży finansowej

Zanim przejdziemy do omówienia kosztów pracy w przedsiębiorstwie X, należy 
przedstawić strukturę kosztów firmy. Podział kosztów rodzajowych przedstawia ry-
sunek 4. Analiza została przeprowadzona na podstawie dokumentów finansowych 
udostępnionych przez firmę. Prezentowane są uśrednione wartości miesięczne 
z pierwszego kwartału roku 2018.
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Rysunek 4. Średniomiesięczny udział kosztów rodzajowych w badanym przedsiębiorstwie 
na podstawie danych z pierwszego kwartału 2018 r.
Figure 4. Average monthly share of costs by type in the examined enterprise based on data 
from the first quarter of 2018

Źródło: opracowanie własne.

Największy udział procentowy w kosztach rodzajowych, w wysokości aż 28%, 
ma zużycie materiałów i energii. Następne w kolejności to wynagrodzenia, z udzia-
łem 25%. Najmniej, bo tylko 1% kosztów, to usługi obce. Jednakże, jeśli dodamy do 
wynagrodzeń wszystkie świadczenia i benefity, to łączne koszty pracownicze sta-
nowią aż 35% kosztów badanej firmy. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pra-
cowników stanowią znaczący procent kosztów badanego przedsiębiorstwa, jest to 
bowiem ponad 1/3 wszystkich kosztów.

Na rysunku 5 przedstawiono deklarowany udział wykorzystywanych przez pra-
cowników i przydzielonych pracownikom świadczeń i benefitów. 
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Rysunek 5. Deklarowany udział wykorzystywanych przez pracowników i  przydzielonych 
pracownikom świadczeń i benefitów
Figure 5. Declared share of benefits and benefits used by employees and benefits assigned to 
employees

Źródło: opracowanie własne.
 
Aż 92% pracowników badanej firmy deklaruje, iż otrzymuje świadczenia pra-

cownicze i  jednocześnie korzysta z  benefitów udostępnianych przez pracodawcę. 
Wyłącznie z benefitów korzysta 4% pracowników, 3% pobiera wyłącznie dodatkowe 
świadczenia, a 1%, czyli tylko 3 pracowników, zadeklarowało, że nie otrzymuje żad-
nych świadczeń i benefitów. 

Na kolejnym rysunku przedstawione zostały zmiany kosztów wynagrodzeń 
i świadczeń. Zbadany został okres od drugiej połowy 2017 roku do końca I kwartału 
2018 roku. Wyniki zobrazowane zostały na rysunku 6.
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Rysunek 6. Zmiana kosztów wynagrodzeń i  świadczeń w  badanym przedsiębiorstwie 
w okresie lipiec 2017 – marzec 2018
Figure 6. Change in the cost of remuneration and benefits in the examined enterprise in the 
period 07.2017 - 03.2018

Źródło: opracowanie własne.

Koszty wynagrodzeń i świadczeń wykazują tendencję wzrostową, co potwierdza 
również zaznaczona na wykresie linia trendu. Jedynym miesiącem, który odnoto-
wał spadek w porównaniu do poprzedniego, był styczeń 2018 roku. 

Przejdźmy do analizy premii wypłacanych pracownikom w  poszczególnych 
działach. Polityka premiowa badanego przedsiębiorstwa, co zostało podkreślone 
podczas wywiadu, jest zależna od wyników sprzedażowych spółki. W  badaniach 
zweryfikowana została średnia wysokość premii w odniesieniu do średnich zarob-
ków pracowników w danym dziale (dane obejmują pierwszy kwartał 2018 roku). 
Wyniki zostały zebrane w tabeli 1.

Tabela 1. Polityka premiowa badanego przedsiębiorstwa w podziale na działy
Table 1. Bonus policy of the examined enterprise divided into departments

Dział Średnie płace 
brutto

Średnie premie 
brutto

Stosunek średniej 
premii do średnich 

zarobków
Dział akceptacji 4 870,59 zł 730,59 zł 15%
Dział audytu wewnętrznego 4 793,75 zł 479,38 zł 10%
Dział bezpieczeństwa 5 885,71 zł 647,43 zł 11%
Dział HR 4 815,38 zł 481,54 zł 10%
Dział informatyczny 6 764,52 zł 1 014,68 zł 15%
Dział likwidacji szkód 4 891,67 zł 489,17 zł 10%
Dział obsługi 4 410,71 zł 441,07 zł 10%
Dział prawny 6 980,00 zł 977,20 zł 14%
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Dział produktów i procesów 4 966,67 zł 546,33 zł 11%
Dział rachunkowości 5 600,00 zł 560,00 zł 10%
Dział ryzyka 6 240,00 zł 624,00 zł 10%
Dział sprzedaży pośredniej 6 100,00 zł 915,00 zł 15%
Dział sprzedaży własnej 5 430,91 zł 814,64 zł 15%
Dział ubezpieczeń 4 907,69 zł 736,15 zł 15%
Dział uruchomień 5 184,21 zł 777,63 zł 15%
Dział windykacji 5 733,33 zł 573,33 zł 10%
Dział wsparcia sprzedaży 
i marketingu 5 100,00 zł 510,00 zł 10%

Zarząd 70 833,33 zł 13 091,67 zł 18%

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że pracownicy działów audytu wewnętrz-
nego, HR, likwidacji szkód, obsługi, rachunkowości, ryzyka, windykacji oraz wspar-
cia sprzedaży i marketingu otrzymują premie w wysokości 10% płacy zasadniczej. 
Pracownicy działów bezpieczeństwa oraz produktów i procesów otrzymują premie 
równe 11% płacy zasadniczej. W dziale prawnym premia pracownicza to 14% płacy 
podstawowej, w zarządzie jest to 18%, a pozostałe działy (mające największy wpływ 
na wielkość sprzedaży firmy, a także dział informatyczny) mają ustalone premie na 
poziomie 15% pensji. Mimo zapewnień dotyczących sposobu wyliczania premii nie 
są one zależne od wyników przedsiębiorstwa, które są z miesiąca na miesiąc coraz 
wyższe. W tabeli 2 dokonano analizy form zatrudnienia pracowników w poszcze-
gólnych działach.
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Tabela 2. Formy zatrudnienia w badanym przedsiębiorstwie w podziale na działy
Table 2. Forms of employment in the examined enterprise, divided into departments

Rodzaj umowy .
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Dział akceptacji 30 2 0 2 0
Dział audytu wewnętrznego 16 0 0 0 0
Dział bezpieczeństwa 7 0 0 0 0
Dział HR 13 0 0 0 0
Dział informatyczny 27 0 3 1 0
Dział likwidacji szkód 12 0 0 0 0
Dział obsługi 24 4 0 0 0
Dział prawny 15 0 0 0 0
Dział produktów i procesów 17 0 1 0 0
Dział rachunkowości 10 0 0 0 0
Dział ryzyka 5 0 0 0 0
Dział sprzedaży pośredniej 15 1 0 0 19
Dział sprzedaży własnej 165 0 0 0 0
Dział ubezpieczeń 13 0 0 0 0
Dział uruchomień 19 0 0 0 0
Dział windykacji 7 2 0 0 0
Dział wsparcia sprzedaży 
i marketingu 9 0 1 0 0

Zarząd 6 0 0 0 0

Źródło: opracowanie własne.

Niemal 92% wszystkich pracowników zatrudnianych jest na podstawie umowy 
o pracę. 4% pracowników posiada umowę agencyjną, 2% umowę zlecenie, a po 1% 
umowę o dzieło i umowę stażu/praktyki. Pracownicy zatrudniani na umowę zlece-
nie pracują w działach akceptacji, obsługi, sprzedaży pośredniej i windykacji. Za-
trudniani na umowę o dzieło w działach informatycznym, produktów i procesów, 
a także wsparcia i sprzedaży marketingu. W dziale akceptacji oraz informatycznym 
są łącznie 3 osoby na umowie stażu/praktyki. Umowa agencyjna występuje wyłącz-
nie w dziale sprzedaży pośredniej.
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Rysunek 7 przedstawia przedziały kwotowe dla płacy zasadniczej brutto. 

Rysunek 7. Struktura płacowa badanego przedsiębiorstwa
Figure 7. Wage structure of the examined enterprise

Źródło: opracowanie własne.

Niemal 1/3 pracowników (142 osoby) zarabiają pomiędzy 4  i 5  tys. zł brutto, 
131 pracowników otrzymuje płacę w wysokości 3-4 tys. zł, 94 osoby zarabiają 5-6 
tys. zł (głównie pracownicy działu informatycznego). Następnie występuje przerwa 
w płacach między 7,5 a 12 tys. zł, po czym zaczynają się płace dyrektorów (43 oso-
by), którzy zarabiają od 12 do 20 tys. zł. Pozostałe płace to zarobki zarządu, którego 
członkowie otrzymują miesięcznie 65-90 tys. zł.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie poświęcone zostało wynagrodzeniom i  świadczeniom 
na rzecz pracowników w ujęciu kosztów przedsiębiorstwa leasingowego. Wynagro-
dzenia i świadczenia na rzecz pracowników stanowią znaczący procent wszystkich 
kosztów badanego przedsiębiorstwa. Uzyskano tutaj wynik ponad 1/3 kosztów dla 
kosztów wynagrodzeń i świadczeń. 

92% pracowników badanego przedsiębiorstwa zadeklarowało, że korzysta za-
równo ze świadczeń, jak i benefitów oferowanych przez pracodawcę, a odpowiednio 
po 3  i 4% pracowników korzysta wyłącznie ze świadczeń bądź benefitów. Koszty 
świadczeń oraz benefitów w ogólnym ujęciu stanowią po 5% kosztów przedsiębior-
stwa. W związku ze stałym rozwojem badanej firmy zaobserwować można tenden-
cję rosnącą dla kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. 

Pomimo deklarowanego przez przełożonych realnego przekładania wyników 
sprzedażowych firmy na premie pracownicze zaobserwowane zostało, iż premie są 
wypłacane w zależności od średnich zarobków w poszczególnych departamentach. 
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Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze to bardzo ważny element kosztów, 
które ponosi przedsiębiorstwo, począwszy od płacy zasadniczej, poprzez premie, 
świadczenia pracownicze, a na benefitach kończąc.
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STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA. 
CASE STUDY

ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY. 
CASE STUDY 

Streszczenie: Współczesne uwarunkowania rynkowe oraz ryzyko występujące w działalno-
ści gospodarczej skłaniają przedsiębiorstwa do reorientacji systemu zarządzania w kierun-
ku podejścia strategicznego. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa to sposób, w jaki zamierza 
ono realizować misję i cele strategiczne, odzwierciedla kierunki i zakres rozwoju przedsię-
biorstwa. Celem rozważań jest identyfikacja obszarów strategii rozwoju przedsiębiorstwa 
w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym. Opracowanie ma charakter studium przypadku 
bazującego na danych przedsiębiorstwa branży odzieżowej.

Słowa kluczowe: strategia, strategia rozwoju, przedsiębiorstwo, studium przypadku
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Abstract: The contemporary market conditions and risks occurring in business activity ena-
ble enterprises to redefine their management system towards a  more strategic approach. 
A company development strategy is the way in which the enterprise intends to perform its 
mission and reach its strategic goals. This strategy reflects different maners and company 
development range. The main aim of consideration is to be identified areas of the company’s 
development strategy in theoretical and empirical terms. This dissertation is a case study 
based on data collected from the clothing industry.

Keywords: strategy, development strategy, enterprise, case study

Wprowadzenie

We współczesnych warunkach globalizacji gospodarki i zarządzania oraz pro-
cesów integracji w coraz bardziej złożonym i turbulentnym otoczeniu adaptacyjne 
i  elastyczne zarządzanie implikuje zarządzanie strategiczne, co wymusza budowę 
strategii przedsiębiorstwa. W opracowaniu główną uwagę poświęcono metodolo-
gicznym problemom tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa rozumianej mię-
dzy innymi jako kombinacje działań, które wytworzą efekt synergiczny i przyczynią 
się do utrzymania oraz rozwoju przedsiębiorstw na rynku. Budowa strategii przed-
siębiorstwa jest procesem analitycznym i obejmującym następujące etapy: określe-
nie wizji i misji organizacji, analizę i ocenę elementów otoczenia, analizę i ocenę 
potencjału organizacji, ustalenie celu ogólnego lub głównego kierunku działania, 
sformułowanie strategii (opracowanie jej wariantów i  wybór najkorzystniejszego 
z nich). Warto podkreślić, że w budowie strategii pomiędzy etapami analizy i oceny 
elementów otoczenia oraz analizy i oceny potencjału organizacji a ustaleniem celu 
ogólnego (strategicznego) można jeszcze wyodrębnić dodatkowy etap – określe-
nie kluczowych obszarów strategicznych, co ułatwi racjonalne ich uwzględnienie 
w procesie formułowania celu ogólnego.

Celem artykułu jest ukazanie obszarów strategii rozwoju przedsiębiorstwa 
w  ujęciu teoretycznym oraz praktycznym. Opracowanie ma charakter studium 
przypadku bazującego na danych przedsiębiorstwa branży odzieżowej.

1. Istota, funkcje oraz elementy strategii 

Termin „strategia” pochodzi od greckiego słowa strategos, gdzie stratos oznacza 
armię rozłożoną obozem, a agein dowodzić. Słowo to oznaczało zatem kogoś, kto 
przywodził armii i tworzył koncepcję walki1.

Zdaniem J. Jeżaka strategia to „planowe i faktyczne koordynowanie głównych ce-
lów i działań firmy w czasie i przestrzeni, umożliwiające jej nadążanie w sposób cią-

1  K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 18.
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gły za zmianami w otoczeniu; koncepcja kierunku przesuwania się na skali, na której 
zaznaczono obecną oraz przyszłą, pożądaną pozycję firmy”2. Z kolei J. Bogdanienko 
postrzega strategię jako „narzędzie prowadzące do połączenia skuteczności bieżącego 
działania z sukcesem w przyszłości; wybór dziedzin, w które przedsiębiorstwo zamie-
rza się angażować oraz istoty i zakresu tego zaangażowania, jak również sposobów in-
westowania swoich zasobów, dla uzyskania jak najkorzystniejszej pozycji konkuren-
cyjnej przy uwzględnieniu przyszłych warunków otoczenia i działań konkurentów”3.

Inną definicję strategii przedstawia R. Krupski. Według tego autora strategia to 
„zdefiniowane (ex ante) pomysły dotyczące przede wszystkim innowacji wartości, 
zdefiniowane (ex ante) okazje, które trzeba wykorzystać oraz zdefiniowane redun-
dancje zasobów i kompetencji, które trzeba tworzyć ze względu na szanse jak i za-
grożenia”4.

Według D.R. Hamptona strategia to „jednolity, perspektywiczny oraz zintegro-
wany plan, przez który przedsiębiorstwo łączy strategiczne korzyści z oczekiwania-
mi środowiska i który stwierdza pewność, że jej cele podstawowe będą osiągnięte, 
poprzez właściwe zabezpieczenie przez organizację”5.

Najbardziej wyczerpującą definicję strategii podaje J. Penc. Według niego stra-
tegia „to koncepcja działania septymowego, które zostało osiągnięte; polega ona na 
formułowaniu zbioru długookresowego celów przedsiębiorstwa oraz ich modyfikacji 
w zależności od zachodzących zmian w jego otoczeniu, określaniu środków i zaso-
bów potrzebnych do realizacji tych celów jak i również sposobów postępowania (re-
guł działania, algorytmów, dyrektyw), które zapewniają optymalne ich wykorzystanie 
i rozmieszczenie w celu elastycznej odpowiedzi na wyzwania rynku oraz zagwaranto-
wania organizacji właściwych warunków, które są korzystne przy egzystencji i rozwo-
ju”6. Według G. Gierszewskiej za podstawowe cechy strategii uważa się:

−	 prymat problemów zewnętrznych nad wewnętrznymi,
−	 prymat przyszłości nad bieżącym działaniem,
−	 prymat odwagi myślenia nad poprawnością,
−	 prymat o wyrazistych priorytetach nad kompleksowością,
−	 prymat o nieustannym rozwoju strategii ponad jej stabilnością7.

2  J. Jeżak, Nurt organiczny w myśleniu i zarządzaniu strategicznym, [w:] R. Krupski (red.), Krytyczna 
analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, Wałbrzyska Wyższa 
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004, s. 132. 
3  J. Bogdanienko, W poszukiwaniu przyszłości. Zarządzanie strategiczne firmą, WSFiZ, Białystok 2002, 
s. 17.
4  R. Krupski, Ewolucja poglądów na treść i rolę strategii przedsiębiorstwa, [w:] R. Krupski (red.), 
Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, Wał-
brzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004, s. 57.
5  J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 
1994 s. 63-64.
6  Ibidem, s. 63-64.
7  G. Gierszewska, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Za-
rządzania, Warszawa 2000, s. 24.
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T. Sztucki dodaje, że skuteczność strategii możliwa do osiągnięcia będzie dzięki 
zastosowaniu przy jej tworzeniu następujących zasad:

−	 przedmiot strategii musi być wyraźnie określony, ściśle powiązany z ustalo-
nymi do osiągnięcia celami,

−	 konieczne jest określenie kosztu realizacji strategii oraz określenie relacji 
tego kosztu do oczekiwanych rezultatów z uwzględnieniem optymalizacji nakładów 
i długości czasu osiągnięcia celów,

−	 zasoby zaangażowane w realizację strategii powinny umożliwiać wprowa-
dzanie szybkich i  elastycznych zmian w  przypadku zaistnienia nowych sytuacji; 
strategia powinna oznaczać akcję zamiast tylko reakcji na nowe uwarunkowania 
i powstałe zagrożenia,

−	 strategia powinna również zaskakiwać konkurentów,
−	 strategia i jej działania powinny być ukierunkowane na uzyskanie maksy-

malnych efektów8.
Literatura przedmiotu ukazuje wiele funkcji strategii. Zdaniem J. Bienieckiego 

oraz B. Szczupaka można przedstawić następujące funkcje strategii: 
−	 funkcja koncentracji, która wymusza skupienie działań na najważniejszych 

rzeczach oraz na alokowanie ograniczonych zasobów w taki sposób, by zapewniały 
ich optymalną efektywność (ma to na celu zapobieganie rozpraszania środków na 
rozwiązywanie mało ważnych problemów),

−	 funkcja orientacji, która polega na wzajemnym uzgadnianiu i ukierunko-
waniu w strategii działań podejmowanych obecnie i w przyszłości,

−	 funkcja spójności zakłada istotę strategii, która ma być zrozumiała i akcep-
towana, tak by stanowiła środek łagodzenia konfliktów oraz harmonizowania dzia-
łań podmiotów zaangażowanych w proces rozwoju,

−	 funkcja elastyczności, która jest związana z umiejętnościami (wyprzedza-
jącego rozpoznania przyszłych uwarunkowań działań, dostosowania do nich dzia-
łań przedsiębranych na bieżąco, ewentualnego modyfikowania charakteru działań 
w zależności od urzeczywistniania się któregoś z antycypowanych scenariuszy przy-
szłości9.

Reasumując powyższe rozważania, warto wskazać, że tworzenie strategii przed-
siębiorstwa nie należy do zadań prostych. Odpowiednia obserwacja czynników ze-
wnętrznych, znajomość zasobów organizacji oraz odpowiednie planowanie strate-
giczne pozwala na określenie celów, które przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć.

8  T. Sztucki, Marketing. Sposób myślenia, system działania, Agencja Wyd. PLACET, Warszawa 1994, s. 203.
9  J. Biniecki, B. Szczupak, Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, Katowice 2004 s. 62.



Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Case study 113

2. Elementy strategii w ujęciu teoretycznym

W literaturze przedmiotu pojawia się wiele technik wyboru optymalnej strate-
gii. Do najbardziej interesujących i przydatnych w praktyce należy technika zapro-
ponowana przez I. Ansoffa i E. McDonnella10. Proces wyboru optymalnej strategii 
obejmuje określone etapy. Wybrana strategia, jako pewien plan działania maksyma-
lizujący wykorzystanie sił i środków instytucji odpowiednio do oddziałujących na 
nie czynników otoczenia, powinna być skuteczna, czyli powinna zapewnić instytu-
cji sukces na rynku. Strategia składa się z następujących elementów:

−	 misja firmy – określa ona zasadniczy powód egzystencji danej jednostki oraz 
chęć przedsiębiorstwa, by być postrzeganym na rynku w sposób określony (co jest twar-
do realizowane przez sformułowanie zasad, celów głównych, które długofalowo definiują 
funkcjonowanie podmiotu, a także nadają kierunek prowadzonej inwestycji i nierzadko 
pokazują także dziedziny, jakimi ma się ono zajmować), inaczej mówiąc, służy do precy-
zyjnego wyrażenia dalekosiężnych celów organizacji11. Misja przedsiębiorstwa ma zawsze 
charakter stały, ponieważ trwale wytycza kierunki działalności podmiotu, wyznaczając 
ogólne założenia jego funkcjonowania, w ramach których opracowywane są poszczególne 
plany strategiczne i operacyjne. Stanowi ona najtrwalsze zestawienie integralnych prze-
konań i wartości respektowanych jako priorytet przez opracowujące ją przedsiębiorstwo.

−	 domena działania – określenie, komu i gdzie firma ma zamiar sprzedawać 
własne produkty (określają kto, co, kiedy i w jaki sposób będzie robił i jak to wiąże 
się z globalną strategią organizacji),

−	 przewaga strategiczna (konkurencyjnej), która polega na tym, aby w grani-
cach wyszukanej domeny stać się bardziej atrakcyjnym partnerem niż inne firmy, 
zakłada ona stałą konieczność poprawy i usprawnienia,

−	 cele strategiczne – które są elementarnym dopełnieniem wyborów dokona-
nych względem domeny działania, jak również strategicznej przewagi nad konku-
rencją, wskazują, co konkretnie firma zamierza osiągnąć w następnych fragmentach 
czasu i pozwalają mierzyć, czy firma zbliża się do sukcesu,

−	 funkcjonalne programy działania – przełożenie koncepcji strategii na właściwe 
poczynania firmy oraz codzienne zachowanie każdego pracownika, odnoszą się do każ-
dego obszaru, w którym realizowane są fragmentaryczne elementy strategii12.

F. Krawiec uważa, że plan strategii obejmuje osiem elementów, z czego pierwsze 
cztery pokrywają się z tym, co nazywane jest formułowaniem strategii. Należą do nich13:

10  H.I. Ansoff, E. McDonnell, Implanting Strategic Management, Prentice Hall, New York 1990,                   
s. 152-155.
11  M. Smolarek, J. Dzieńdziora, Rola planowania strategicznego w  warunkach kryzysowych, [w:]                
M. Motnyk, J. Ryśnik (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012, s. 56-72.
12  K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 13.
13  F. Krawiec, Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003, s. 95.
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−	 deklaracja wizji i/lub misji (wizja firmy to jej obraz w przyszłości. Jest to 
poniekąd marzenie, do realizacji którego firma będzie dążyła, angażując wszelkie 
niezbędne zasoby, w tym również zasoby ludzkie),

−	 precyzyjnie zdefiniowana strategia,
−	 ewaluacja zasobów, kompozycji organizacyjnej i zewnętrznego otoczenia firmy,
−	 zestaw wskaźników docelowych, które będą stanowić podstawę porówna-

nia w ocenie poziomu realizacji celów długookresowych.
Kolejne cztery elementy dotyczą procesu implementacji, implikowanego przez 

strategię, w których należy wprowadzić zmiany mające na celu osiągnięcie celów 
długookresowych14, tj. zgrupowanie specyficznych celów w zakresie każdego obsza-
ru biznesowego, które powinny zostać osiągnięte w czasie objętym planem; podej-
mowanie kroków i taktyk, które są potrzebne do zrealizowania każdego celu, zestaw 
prognozowanych wpływów dochodowych i miary wyników finansowych.

3. Kluczowe obszary strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 
Studium przypadku 

Badane przedsiębiorstwo odzieżowe XYZ jest przedsiębiorstwem państwowym, 
mającym status prawny przywięziennego zakładu pracy. Organem założycielskim 
jest Minister Sprawiedliwości, zaś w imieniu organu występuje Dyrektor Generalny 
Służby Więziennej. Historia przedsiębiorstwa sięga 1946 r. W  zakładzie produk-
cyjnym prowadzono działalność z zakresu prac szewskich i krawieckich. 12 marca 
1953 r. utworzono Przedsiębiorstwo Konfekcji Odzieżowej nr 3, które zajmowało 
się głównie konfekcjonowaniem mundurów służbowych i ubrań roboczych. W la-
tach 60. XX wieku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął uchwałę w spra-
wie zatrudniania skazanych, a sejmowa komisja wymiaru sprawiedliwości dyskuto-
wała nad problemem pracy w zakładach karnych. To spowodowało rozwój systemu 
resocjalizacji osadzonych poprzez pracę. W 1972 r. na potrzeby Przedsiębiorstwa 
wybudowano nowy budynek. Znalazła się w nim krojownia oraz magazyn. Po 1990 
r., ze względu na upadek przemysłu państwowego, nastąpił spadek sprzedaży ubrań 
roboczych. W konsekwencji w Przedsiębiorstwie zmniejszono produkcję i zatrud-
nienie, także osadzonych. W 1995 r. połączono działy firmy oraz utworzono wie-
lofunkcyjne stanowiska pracy. W 1997 r. powódź przyczyniła się do strat material-
nych przedsiębiorstwa, co wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie firmy. 

Przedsiębiorstwo jest producentem przede wszystkim ubrań roboczych, ubrań 
typu „szwedzkiego, ogrodniczek, ubrań i kurtek ciepłochronnych, kamizelek ciepło-
chronnych, koszul roboczych flanelowych, fartuchów roboczych, kalesonów i pod-
koszulek z dzianiny, ręczników oraz wielu innych asortymentów produkowanych na 

14  M. Smolarek, Planowanie strategiczne w małej firmie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosno-
wiec 2008, s. 37.
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indywidualne zamówienia. Część wyrobów, które posiadają dodatkowe właściwości, 
np. antyelektrostatyczność i ciepłochronność, jest kierowana na zaopatrzenie górnic-
twa. Materiały niezbędne do produkcji to sprawdzone wysokogatunkowe tkaniny 
podlegające w przedsiębiorstwie stałej kontroli jakościowej w zakresie kurczliwości, 
odbarwienia, rozrywania i innych cech. Wyprodukowane ubrania objęte są wyryw-
kową kontrolą jakościową międzyoperacyjną i 100% kontrolą końcową. Większość 
materiałów jest importowana (m.in. bawełna). Oprócz oferty produktów i towarów 
handlowych pod marką Przedsiębiorcy oferuje ono również towary innych producen-
tów. Na ofertę Przedsiębiorcy składają się obecnie dwie główne grupy asortymentowe: 
grupa pierwsza (A): wyroby odzieżowe: ochronne i robocze. Grupa druga (B): wyro-
by obce związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (w tym kaski, hełmy, ręczniki, 
buty), będące przedmiotem odsprzedaży, a także odsprzedaż tkanin. W obu grupach 
asortymentowych Przedsiębiorstwo oferuje ponad 60 różnych pozycji. 

Z roku na rok Przedsiębiorstwo unowocześnia swoje wyroby w zakresie zmian 
konstrukcyjnych, technologicznych i zmian norm materiałowych, dostosowując je 
do wymogów poszczególnych odbiorców. Na jakość wyrobów ma wpływ nie tyl-
ko dobre wykonanie czy odpowiednia konstrukcja, ale też właściwa jakość tkanin. 
Dlatego Przedsiębiorstwo przywiązuje do tej kwestii szczególnie dużą wagę, między 
innymi poprzez poddawanie szczegółowym badaniom jakościowym wszystkich 
bez wyjątku dostarczanych tkanin, w szczególności takich parametrów, jak: kurcz-
liwość, wytrzymałość na tarcie i zrywanie oraz na odbarwienie. Materiały i dodatki 
krawieckie, które nie spełniają norm jakościowych, podlegają reklamacji i  nie są 
dopuszczane do produkcji. Wysokie standardy jakości potwierdzone zostały wdro-
żeniem w roku 2011 systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001.

Na potrzeby strategii dokonano analizy otoczenia metodą 5 sił Portera. Analiza 
dowiodła, iż produkty Przedsiębiorstwa nie wyróżniają się znacząco walorami wize-
runkowymi oraz użytkowymi, które mogłyby umiejscawiać go powyżej przeciętnej 
w branży, co ma kluczowy wpływ na pozycjonowanie rynkowe firmy w zmiennych 
jakości do ceny. W wyniku analizy 5 sił Portera stwierdzono, iż Przedsiębiorstwo 
XYZ ma niedostatecznie silną pozycję i siłę przetargową wobec odbiorców oraz sła-
bą pozycję w porównaniu do konkurencji na rynku wytwarzania i sprzedaży odzieży 
roboczej i ochronnej oraz akcesoriów w tym zakresie. Jednakże wraz z oferowaniem 
nowych produktów, a także staraniami w poprawie asortymentowej Przedsiębiorca 
ma nadzieję osiągnąć w przyszłości rentowność i zwiększenie pozycji rynkowej na 
lokalnym rynku. Jak już wspomniano, z punktu widzenia pozycji rynkowej Przed-
siębiorstwa szansą na to jest upadek przedsiębiorstw konkurencyjnych, kluczowym 
zaś zagrożeniem import tańszej, ale gorszej jakościowo odzieży roboczej i ochronnej 
z Chin. Z drugiej strony wprowadzenie nowego segmentu usług, w postaci realizacji 
prac budowlanych i remontowych na rzecz zakładów karnych i aresztów śledczych, 
stanowi istotny element budowania trwałej bazy finansowej przedsiębiorstwa. 
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Przeprowadzono także analizę SWOT badanego przedsiębiorstwa. Jej wyniki 
prezentują tabele 1 i 2.

Tabela 1. Mocne i słabe strony badanego Przedsiębiorstwa XYZ
Table 1. Strengths and weaknesses of the surveyed company XYZ
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
Duży potencjał wytwórczy 10 Brak sformalizowanej strategii 5
Wysoka jakość produktów 
(funkcjonujący system zarzą-
dzania jakością)

10 Brak wyspecjalizowanych działań 
marketingowych, badań etc. 5

Możliwość szybkiej dywersy-
fikacji wzorów wyrobów i  ich 
certyfikacja

15
Brak wyspecjalizowanej wiedzy 
z  zakresu marketingu i  sprze-
daży

5

Sprawny system przepływu 
informacji wewnętrznej 10

Zaawansowany wiek pracowni-
ków wolnościowych przedsię-
biorstwa

20

Wdrażany system ERP do 
wspomagania analiz i  con-
trollingu

10
Niechęć średniej kadry nadzoru-
jącej produkcję do wprowadzania 
innowacji

25

Doświadczenie na rynku (długolet-
nia działalność w branży i ugrunto-
wana renoma przedsiębiorstwa)

10
Brak systematycznego uzupełnia-
nia wiedzy fachowej przez śred-
nią kadrę nadzorującą produkcję

20

Wprowadzanie nowego parku tech-
nologicznego 15

Ryzyko sprawnego wdrożenia 
nowych rozwiązań informa-
tycznych i  posługiwania się 
nimi przez pracowników

5

Pozytywne nastawienie kadry kie-
rowniczej do wprowadzania zmian 
w przedsiębiorstwie

20

Bariera psychologiczno-
-techniczna dla kontrahen-
tów wynikająca z  lokalizacji 
przedsiębiorstwa na terenie 
zakładu karnego

10

Źródło: opracowanie na podstawie Strategii rozwoju na lata 2014-2020.
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Tabela 2. Szanse i zagrożenia badanego Przedsiębiorstwa XYZ
Table 2. Opportunities and threats of the XYZ company under investigation

SZANSE ZAGROŻENIA
Rozwój górnictwa węgla 
kamiennego (zwłaszcza 
w pobliskich Czechach)

20 Ograniczone zaplecze HR 
w Raciborzu i okolicach 15

Możliwość szybkiej dywersyfikacji 
wzorów wyrobów 10

Postęp techniczny, innowa-
cyjność produktowa konku-
rentów, za którą Przedsiębior-
ca nie będzie mógł nadążyć

20

Możliwość prowadzenia usług
remontowo-budowlanych na rzecz
jednostek podległych CZSW

25
Poprawa jakości wyrobów 
importowanych z Dalekiego 
Wschodu

25

Możliwość prowadzenia kantyn na 
terenie zakładów karnych 25 Konkurencja cenowa wyro-

bów z Dalekiego Wschodu 25

Istniejąca w państwach unijnych 
presja na realizowanie resocjaliza-
cji osób osadzonych przez pracę

20

Konkurencja w zakresie 
prowadzenia kantyn i świad-
czenia usług budowlanych 
przez inne jednostki podległe 
CZSW

15

Źródło: opracowanie na podstawie Strategii rozwoju na lata 2014-2020.

Na podstawie analizy SWOT wykonano analizę TOWS/SWOT. Wynika z niej, 
iż Przedsiębiorstwo powinno przyjąć koncepcję strategii agresywnej z elementami 
konserwatywnej. Działania w ramach jej realizacji będą koncentrować się w pierw-
szej kolejności na wykorzystaniu szans. W drugiej kolejności będą podejmowane 
działania mające na celu niwelację zagrożeń zewnętrznych. W następnej kolejności 
kierownictwo będzie podejmować działania na rzecz wzmacniania wewnętrznego 
firmy. W trakcie dokonywania wyborów strategicznych sformułowano wizję i misję 
Przedsiębiorstwa. Wizja Przedsiębiorstwa XYZ odnosi się do bycia:

1) Najpoważniejszym i najważniejszym producentem odzieży ochronnej i ro-
boczej w południowej Polsce.

2) Jednym z najbardziej istotnych przedsiębiorstw świadczących usługi w za-
kresie prac remontowo-budowlanych w woj. śląskim i opolskim.

3) Jednym z najlepszych partnerów do tworzenia i wdrażania programów re-
socjalizacyjnych osadzonych w  ramach wspólnotowych programów zapobiegają-
cych zjawisku wykluczenia społecznego. 

Misja Przedsiębiorstwa: 
1) Stanowi istotne i znaczące miejsce pracy na lokalnym rynku.
2) Stanowi, iż siedziba przedsiębiorstwa jest ważnym miejscem gospodarczym 

na mapie Śląska i całego kraju.
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3) Jest ważnym miejscem w polityce społecznej kraju, głównie w zakresie re-
socjalizacji skazanych.

Dla celów i działań badanego Przedsiębiorstwa XYZ sformułowano także trzy 
cele o charakterze strategicznym oraz przypisano do nich określone działania, co 
przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Cele i działania strategiczne Przedsiębiorstwa XYZ
Table 3. Objectives and strategic actions of the XYZ company

Cele strategiczne Działania

Cel 1.
Wzmocnienie konkuren-
cyjności i innowacyjności 
Przedsiębiorstwa w środo-
wisku zewnętrznym 

1) Utrzymanie wysokiej jakości produktów (wzmac-
nianie funkcjonującego systemu zarządzania jakością); 

2) Wykorzystanie możliwości szybkiej dywersyfika-
cji wzorów wyrobów i ich certyfikacji; 

3) Wdrożenie programu własnych badań i  analiz 
rynku; 

4) Wykorzystanie w  działaniach marketingowych 
doświadczenia na rynku (długoletniej działalności w bran-
ży i ugruntowanej renomy przedsiębiorstwa); 

5) Wprowadzenie nowego parku technologicznego; 
6) Wykorzystanie rozwoju górnictwa węgla kamien-

nego (zwłaszcza w pobliskich Czechach) i samodzielne po-
szukiwanie klientów na rynku zagranicznym; 

7) Wprowadzenie pojawiających się nowych techno-
logii w zakresie odzieży ochronnej i roboczej (do zaadap-
towania w trakcie produkcji); 

8) Poszukiwanie klientów w segmencie rynku ubrań 
typu PREMIUM (wykonywanie specjalnie zamawianych 
ubrań roboczych i ochronnych wysokiej jakości, stanowią-
cych jednocześnie poprzez nietypowe wzornictwo i kolo-
rystykę swoistą reklamę klienta, np. poprzez logo typowa-
nie, imienne naszywki etc. ) 

9) Rozpoczęcie prowadzenia usług remontowo-bu-
dowlanych na rzecz jednostek podległych CZSW; 

10) Rozbudowa sieci kantyn na terenie zakładów kar-
nych; 

11) Niwelacja bariery psychologiczno-technicznej 
kontrahentów wynikającej z  lokalizacji przedsiębiorstwa 
na terenie zakładu karnego: założenie biura sprzedaży na 
rynku lokalnym poza ZK. 



Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Case study 119

Cel 2.
Wzmocnienie wewnętrzne 
Przedsiębiorstwa

1) Wprowadzenie programu szkoleń w celu uzupeł-
niania wyspecjalizowanej wiedzy z  zakresu marketingu 
i sprzedaży; 

2) Niwelowanie wysokiej średniej wieku pracow-
ników wolnościowych przedsiębiorstwa poprzez politykę 
emerytalną oraz zatrudnianie nowych, młodych pracow-
ników; 

3) Niwelowanie niechęci średniej kadry nadzorują-
cej produkcję do wprowadzenia innowacji poprzez wpro-
wadzanie działań programów motywacyjnych (organizo-
wanie interesujących i  atrakcyjnych staży, szkoleń, wizyt 
studyjnych, finansowanych ze środków UE oraz wdrożenie 
odpowiedniej polityki płacowej); 

4) Wprowadzenie programu szkoleń i dokształcania 
w zakresie informatyki oraz wiedzy technicznej na potrze-
by średniej kadry nadzorującej produkcję; 

Wzmacnianie systemu przepływu informacji we-
wnętrznej poprzez rozbudowę wdrażanego systemu ERP 
do wspomagania analiz i controllingu.

Cel 3.
Wzmocnienie pozycji 
Przedsiębiorstwa jako 
firmy oddziałującej spo-
łecznie 

1) Wykorzystanie w  działaniach marketingowych ist-
niejących w państwach unijnych presji na realizowanie resocja-
lizacji osób osadzonych przez pracę i budowanie wokół Przed-
siębiorstwa marki firmy jako sprzyjającej social exlusion; 

2) Wprowadzenie programu szkoleń dla osadzonych 
na potrzeby obsługi maszyn oraz prowadzenia prac re-
montowo-budowlanych jako elementu resocjalizacyjnego 
i przygotowania do życia po odbyciu kary; 

3) Kontynuacja współpracy z  Dyrekcją Zakładu 
Karnego i Aresztu Śledczego w zakresie resocjalizacji osa-
dzonych poprzez wykonywanie pracy zarobkowej oraz re-
alizację programów resocjalizacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych badanego Przedsię-
biorstwa.

Harmonogram realizacji celów i  działań strategii przedstawia odpowiednia 
procedura. W ramach zarządzania i monitoringu przewidziano cztery procedury. 
Za ich wdrożenie odpowiedzialna jest dyrekcja Przedsiębiorstwa. Osobą odpowie-
dzialną za przygotowanie dokumentów i wdrożenie procedur odpowiedzialny jest 
pracownik działu handlowego. 

Procedura 1 obejmuje następujące działania: 
1) Przedstawiciel działu handlowego w ostatnim roboczym dniu lutego roku 

następnego po wdrożeniu Strategii (2015 r.), a następnie w ostatnim roboczym dniu 
lutego każdego roku następującego (2016-2020) składa do kierownictwa XYZ oraz 
do poszczególnych działów XYZ wniosek o propozycje zmian Strategii: 
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2) Kierownictwo XYZ i kierownictwo poszczególnych działów formułują pro-
pozycje zmian Strategii;

3) Jeżeli nikt nie zaproponuje zmian – procedura 1 kończy się; 
4) Jeżeli ktokolwiek zaproponuje zmiany do Strategii oraz prześle je kierow-

nictwu XYZ: 
−	 kierownictwo XYZ uzgadnia termin spotkania; 
−	 na spotkaniu odbywa się dyskusja nad przyjęciem zmian do Strategii; 

w przypadku braku porozumienia kierownictwa XYZ zbiera się na spotkaniu, które 
trwa aż do osiągnięcia konsensusu; 

−	 po osiągnięciu porozumienia przedstawiciel Działu Handlowego przygoto-
wuje ostateczną wersję Strategii. 

Procedura 2: Zarządzanie zmianami w harmonogramie. Procedura jest wdraża-
na analogicznie jak w przypadku procedury 1. 

Procedura 3: Planowanie roczne: 
1) Przedstawiciel działu handlowego do ostatniego roboczego dnia lutego 

roku następnego po wdrożeniu Strategii (2015 r.), a następnie do ostatniego dnia 
roboczego lutego każdego roku następującego (2016-2020) składa kierownictwu 
poszczególnych działów XYZ wniosek o wypełnienie Rocznego Planu Działań; 

2) Kierownictwo poszczególnych działów formułuje propozycje wpisów do 
Rocznego Planu Działań w ciągu następnych 7 dni roboczych oraz przekazuje je 
wskazanemu pracownikowi działu handlowego; 

3) Pracownik działu handlowego przygotowuje scalony Roczny Plan Działań 
i następnie przesyła go kierownictwu XYZ; 

4) Kierownictwo XYZ uzgadnia termin spotkania w sprawie Rocznego Planu 
Działań; 

5) Na spotkaniu odbywa się dyskusja nad przyjęciem Rocznego Planu Dzia-
łań; W przypadku braku porozumienia w sprawie brzmienia Rocznego Planu Dzia-
łań kierownictwo XYZ zbiera się na spotkaniu, które trwa aż do momentu osiągnię-
cia konsensusu; 

6) Po osiągnięciu porozumienia przedstawiciel działu handlowego przygoto-
wuje ostateczną wersję Rocznego Planu Działań i przekazuje je dyrektorowi XYZ. 

Procedura 4: Monitoring: 
1) Dyrektor XYZ do ostatniego roboczego dnia stycznia roku następnego po 

wdrożeniu Strategii (2015 r.), a  następnie do ostatniego roboczego dnia stycznia 
każdego roku następującego (2015-2020) składa do kierownictwa poszczególnych 
działów XYZ wniosek o wypełnienie danych Rocznego Plany Działań za ostatni rok; 

2) Kierownictwo poszczególnych działów wpisuje dane z realizacji Rocznego 
Planu Działań za ostatni zamknięty rok kalendarzowy w ciągu następnych 7 dni 
roboczych oraz przekazuje je wskazanemu pracownikowi działu handlowego; 
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3) Pracownik działu handlowego przygotowuje scalony raport z  realizacji 
Rocznego Planu Działań i następnie przesyła go kierownictwu XYZ; 

4) Kierownictwo XYZ, na podstawie wyników Rocznego Planu Działań, po-
dejmuje decyzję o  zmianie/braku zmiany brzmienia Strategii (wówczas procedu-
rę 1 stosuje się odpowiednio). Dodatkowo na spotkaniu odbywa się dyskusja nad 
przyjęciem Rocznego Planu Działań; 

5) Przedstawiciel działu handlowego przygotowuje ostateczną wersję zrealizo-
wanego Rocznego Planu Działań i przekazuje je dyrektorowi XYZ. 

Podsumowanie 

We współczesnych czasach przedsiębiorstwa podejmujące rywalizację decydują 
się na określony styl konkurowania, który wynika z  ich potencjału konkurencyj-
nego oraz przewagi konkurencyjnej. Źródła przewagi konkurencyjnej mogą być 
różne. Zależą między innymi od sektora, w którym działa przedsiębiorstwo. Chcąc 
określić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, można wykorzystać między in-
nymi kluczowe czynniki sukcesu, tj. zasoby i kompetencje, które w istotny sposób 
stanowią o możliwości odniesienia sukcesu. 

Przedsiębiorstwo, wybierając rodzaj przewagi konkurencyjnej, może zdecydo-
wać się na konkurowanie produktem, ceną oraz zasobami – ludzkimi, rzeczowymi, 
informacyjnymi oraz finansowymi. Zdolność do konkurowania wyraża się w umie-
jętnej konfiguracji zasobów, stosownie do wyznaczników wynikających z otoczenia, 
a zwłaszcza zachowań konkurentów. 

Konfrontacja kluczowych czynników wpływających na strategię rozwoju przed-
siębiorstwa z  najczęściej  występującymi  rodzajami  otoczenia  konkurencyjne-
go  pozwala  na  opracowanie  macierzy strategicznej,  wskazującej  najbardziej  ade-
kwatne  narzędzia  do  kształtowania  strategii  oraz  oceny opłacalności  inwestycji 
w danych warunkach.

Wdrożenie strategii często wiąże się z wprowadzeniem zmiany organizacyjnej, 
gdzie wszystkie podstawowe podsystemy instytucji są tak modyfikowane, by współ-
grały z określonym celem strategicznym i wspomagały jego realizację. W działa-
niach tych przeważają aspekty szukania optymalizacji oraz perspektywa krótko-
okresowa. Realizacja w  praktyce przewidywanego zespołu działań obejmującego 
funkcjonowanie całej organizacji jest treścią operacyjnego zarządzania strategicz-
nego, natomiast realizacja działań umożliwiających przetrwanie i  stymulujących 
rozwój instytucji – treścią zarządzania strategicznego. 

Kontrola strategii to systematyczny i ciągły pomiar oraz porównywanie wyni-
ków dokonanych działań (stanów rzeczy i  procesów) z  odpowiednimi przewidy-
wanymi stanami założonymi w strategii (a ściślej w planie strategicznym) oraz oce-
na na ich podstawie skuteczności realizowania strategii w  praktyce. Skuteczność 
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rozwoju strategii jest oceniana przynajmniej pod względem zgodności jej realizacji 
z celem i planem strategicznym, a także znaczenia osiągniętych wyników i ich kon-
sekwencji praktycznych badanego Przedsiębiorstwa XYZ. 
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ZNACZENIE LOBBINGU W ZARZĄDZANIU 
PRZEDSIĘBIORSTWEM. STUDIA PRZYPADKÓW

THE IMPORTANCE OF LOBBING IN THE MANAGEMENT 
OF AN ENTERPRISE. CASE STUDY

Streszczenie: W artykule podjęto rozważania na temat znaczenia lobbingu w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. W tym celu zaprezentowano definicje i istotę lobbingu oraz przedsta-
wiono lobbing jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem. W opracowaniu scharak-
teryzowano również praktyczne ujęcie lobbingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem – studia 
przypadków. 

Słowa kluczowe: lobbing, zarządzanie, przedsiębiorstwo, lobbing w praktyce
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Abstract: The article discusses the importance of lobbying in business management. To this 
end, the definitions and the essence of lobbying were presented and lobbying was presented 
as an instrument of business management. The study also describes the practical approach 
to lobbying in business management – case studies.  

Keywords: lobbying, management, enterprise, lobbying in practice

Wprowadzenie

Globalizacja gospodarki, turbulentność otoczenia oraz wzrost konkurencyjno-
ści zmuszają organizacje do zmiany sposobów zarządzania nimi. Dynamika roz-
woju firm i  ich unowocześnienie oraz ekspansja na rynki zagraniczne powodują, 
że spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem uległo znacznym modyfikacjom. 
Przedsiębiorstwa chcące w  swej działalności zachować konkurencyjność i  zdo-
być przewagę na rynku, muszą szybko reagować na zmiany w otoczeniu, a  także 
uwzględniać pozabranżowe czynniki wpływu na ich działalność oraz uwarunkowa-
nia ekonomiczne i polityczne.

Głównym celem większości przedsiębiorstw jest zysk, ale na znaczeniu zy-
skuje także budowanie „społecznej wartości dodanej”1, w tym budowanie dialogu 
z interesariuszami: politykami, urzędnikami, mediami, opinią publiczną, środo-
wiskiem naukowym i  innymi grupami interesu. Podmioty te mogą przyczyniać 
się do rozwoju przedsiębiorstwa lub też go skutecznie blokować. Dostępny wa-
chlarz możliwości skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem wiąże się z wybo-
rem i wykorzystaniem różnych instrumentów. Jednym z nich jest lobbing. Nie-
wątpliwie „duże korporacje uczyniły działania lobbingowe jednym z elementów 
swojego systemu konkurencyjności, wykorzystując wszystkie możliwe płaszczy-
zny lobbingu z zakresu marketingu, zarządzania, polityki, dyplomacji, socjologii, 
psychologii oraz prawa”2.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści wynikających z zasto-
sowania lobbingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1. Znaczenie pojęcia lobbingu

Lobbing nie jest pojęciem nowym. Jego początki datuje się na XIX wiek, kiedy to 
większość rozmów pomiędzy grupami interesu a parlamentarzystami odbywała się na 
parlamentarnym korytarzu (lobby). Wraz z rozwojem i rozprzestrzenieniem się zjawi-

1  M. Rosińska-Bukowska, Ewolucja działalności lobbingowej korporacji transnarodowych – znaczenie 
zachodzących zmian dla oceny elastyczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 
2015, s. 172.
2  Ibidem, s. 17.
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ska lobbingu nadawano mu nowe nazwy i znaczenia. Termiu lobby zaczęto używać do 
„charakterystyki grup nacisku wywierających wpływ na członków brytyjskiego rządu. 
Działalność tych grup zwana była lobbingiem”3. Bez wątpienia nie tylko sama termino-
logia lobbingu nastręcza problemów, ale także jego definicja, którą można analizować 
na gruncie nauk prawnych, społecznych, politycznych oraz nauko zarządzaniu. 

W  naukach o  zarządzaniu lobbing jest utożsamiany z  komunikacją bizneso-
wą. Według Ph. Kotlera lobbing to „kontaktowanie się i przekonywanie członków 
ciał ustawodawczych i  urzędników do określonych rozwiązań prawnych i  admi-
nistracyjnych”4. Aspekt komunikacji w  lobbingu ujmuje International Encyclope-
dia of Public Policy and Administration, która określa „lobbing jako stymulowanie 
i transmisję komunikacji przez ludzi, którzy pragną skutecznie wpłynąć na procesy 
decyzyjne w państwie”5. O lobbingu można mówić również jako o „strategicznym 
instrumencie, który jest stosowany przez organizacje w celu wpływania na szeroko 
rozumiane otoczenie, nie tylko prawno-polityczne”6. 

Definicje lobbingu w pozaprawnym ujęciu, mimo występujących różnic, posiada-
ją pewne cechy wspólne, a mianowicie „mają charakter deskryptywny oraz odzwier-
ciedlają zjawisko lobbingu nie mając na nie żadnego wpływu, czego konsekwencją 
jest ich liczebność, a  także częste modyfikacje treściowe”7. Ponadto w wielu defini-
cjach istota lobbingu dotyczy „procesu komunikowania się pomiędzy podmiotami 
lobbującymi a instytucjami władzy publicznej. Zatem treścią lobbingu jest wymiana 
informacji. Może być również postrzegany jako kanał komunikacji między władzą 
a społeczeństwem, bądź między władzą a podmiotami rynkowymi”8.

W  Polsce działalność lobbingową określa ustawa z  dnia 5  lipca 2007 roku 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Według ustawy „działalno-
ścią lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi 
zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stano-
wienia prawa”9. Ustawa podkreśla także aspekt lobbingu jako „zarobkowej działal-
ności prowadzonej na rzecz osób trzecich”10 oraz wskazuje na podmiot wykonywa-

3  A. Sławik, Lobbing w strategiach przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2009, s. 23.
4  J. Dzieńdziora, Model kompetencji współczesnego lobbysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2018, s. 51
5  P. Maruszak, Lobbing jako narzędzie public relations – etyk(iet)a działania, http://www.ujk.edu.pl/
infotezy/ojs/index.php/infotezy/article/view/61/187 [dostęp: 10.08.2018].
6  M. Kaja, Społeczna recepcja lobbingu, [w:] K. Kubiak (red.), Społeczna recepcja Public Relations, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2011, s. 2.
7  P. Kuczma, Definicja lobbingu według ustawy z dnia 5 lipca 2017 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 2017, rok LXIX, zeszyt 4, s. 82.
8  P. Maruszak, Lobbing jako narzędzie..., http://www.ujk.edu.pl/infotezy/ojs/index.php/infotezy/artic-
le/view/61/187 [dostęp: 11.08.2018].
9  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Dz.U. 2005 nr 
169, poz. 1414, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051691414, 11.06.2018.
10  Ibidem.
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nia, którym może być przedsiębiorca lub „osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą 
na podstawie umowy cywilnoprawnej”11.

Podstawowym celem lobbingu jest zwracanie uwagi władz na problemy istotne 
dla organizacji i obywateli, a co za tym idzie – dostarczanie adekwatnych informacji 
mających wpływ na podejmowanie decyzji najlepiej służących dobru publicznemu. 
Coraz częściej lobbing jest wykorzystywany przez międzynarodowe korporacje 
i duże firmy, a także przez silne organizacje pozarządowe12.

Aktualna sytuacja rynkowa, z którą współczesne organizacje muszą się zmie-
rzyć, odznacza się dużą nieprzewidywalnością. Elastyczne podejście do zmieniają-
cych się warunków stało się permanentną cechą dzisiejszych organizacji. Właściwe 
podejście do tych zmian i ich przewidywanie ma duże znaczenie dla funkcjonowa-
nia nie tylko organizacji nastawionych na zysk, ale także organizacji, które realizują 
ważne cele społeczne. „Lobbing staje się elementem nowej, długofalowej strategii 
zarządzania organizacją, opartej na proaktywnym podejściu do otoczenia”13. 

„Obecne uwarunkowania, jakim podlega prowadzenie działalności gospodar-
czej, sprawiają, że lobbing staje się koniecznym, nie zaś opcjonalnym elementem 
zarządzania przedsiębiorstwem”14. Lobbing nie ogranicza się już tylko do wywiera-
nia wpływu na otoczenie, ale będąc częścią strategii może być znaczącym źródłem 
przewagi konkurencyjnej, co znajduje odzwierciedlenie w samej definicji strategii 
przedsiębiorstw. Według K. Obłoja strategią określa się „sztukę interpretacji oraz 
znajdowania sensu i znaczenia zdarzeń w otoczeniu samej organizacji”15. 

Dla każdego przedsiębiorstwa kluczowe jest otoczenie, w  jakim funkcjonuje. 
Niestety, wiele firm, konstruując swoje strategie działań, nie uwzględnia w  pełni 
możliwości wpływania na otocznie, niekiedy tworząc strategie w  oderwaniu od 
otoczenia. Taka bierna postawa naraża wiele organizacji na straty finansowe, a w 
drastycznych przypadkach prowadzi do ich upadłości. Szczególnie wrażliwe na oto-
czenie są firmy z sektora przemysłu, farmacji, transportu publicznego oraz sekto-
ra spożywczego. Są jednak firmy, które świadomie podejmują strategię zarządza-
nia otoczeniem, w którą wpisuje się lobbing. Firmy te zamiast tylko obserwować 
i reagować, podejmują konkretne działania wywierające wpływ na podmioty i siły 
w ich otoczeniu. Przedsiębiorstwa te w swoich strategiach uwzględniają te czynniki 

11  Ibidem.
12  J. Dzieńdziora, M. Wróbel, M. Smolarek, Responsible corporate lobbying as a challenge for contempo-
rary organizations, Entrepreneurship and Management, Financial, Accounting and Economic Aspects 
of Contemporary Management, ed. M. Wypych, P. Trippner, Vol. XIX, Issue 1, Part 1, Łódź 2018, pp. 
33-34.
13  J. Dzieńdziora, Rola lobbingu w zarządzaniu instytucjami integracji pomocy społecznej województwa 
śląskiego, „ZN WSH. Zarządzanie” 2015 (3), s. 44
14  A. Sławik, Lobbing w strategiach przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2009, s. 11.
15  K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo 
PWE, Warszawa 1998, s. 232.
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i oddziałują na nie; czynniki przyczyniają się do ich rozwoju i sukcesów, a ich po-
moc i poparcie dla działań organizacji jest istotne. 

Warunkiem koniecznym udanego lobbingu jest analiza elementów otoczenia 
i ich monitoring. To dzięki wcześniej zdobytym informacjom możliwe jest opraco-
wanie skutecznych działań lobbingowych. 

Z  perspektywy nauk o  zarządzaniu można wyznaczyć kilka cech charaktery-
stycznych dla lobbingu:

−	 lobbing jako specyficzna forma działań zbiorowych, polegająca na wspólnej 
aktywności w sferze publicznej. Aktywność ta musi mieć określone cele działania, 
strategię postępowania oraz podział funkcji pomiędzy uczestnikami,

−	  w kolejnym etapie działań powinna nastąpić koordynacja działań i wyzna-
czenie przywództwa,

−	 działania lobbingowe powinny być racjonalne oraz zaplanowane,
−	 adresatem działań jest zazwyczaj administracja publiczna, 
−	 w działalności lobbingowej następuje podział i redystrybucja zasobów spo-

łecznych16. 
Dobrym przykładem podmiotów, które świadomie wykorzystują lobbing 

w  swoich działaniach, są zagraniczne korporacje, m.in. Procter &Gamble, Philip 
Morris (Fundusz Plantatorski) i United Distillers. Na wzór rozwiązań organizacyj-
nych sprawdzonych w innych państwach zachodnie korporacje tworzą własne wy-
specjalizowane wydziały lub agencje zajmujące się rzecznictwem interesów. 

Polskim przykładem dobrze opracowanej strategii lobbingowej jest projekt: On 
Board Public Relations dla Unii Farmaceutów – Właścicieli Aptek”17. W 2003 roku 
planowana przez ówczesny rząd nowelizacja ustawy o  prawie farmaceutycznym 
miała mieć realny wpływ na byt blisko 10 tys. aptekarzy w Polsce. Sprawa miała się 
rozstrzygnąć na sali sejmowej, gdzie ministrowie posłowie głosowali nad zmianami 
przepisów prawa farmaceutycznego. 

Unia Farmaceutów – Właścicieli Aptek (UFiWA), pełniąca rolę reprezentan-
ta środowiska aptekarskiego, wnioskowała o nowelizację ustawy prawa farmaceu-
tycznego. W swoim głównym postulacie mówiła o ograniczeniu liczby aptek, które 
należą do jednego przedsiębiorcy/podmiotu, co miało chronić rodzimy przemysł, 
zapewniając pacjentom sposobność do bezpiecznego lecznictwa. 

Zostały zlecone odpowiednie badania, które wykonał TNS OBOP. Wyniki 
przedstawiły, że w  Polsce aptekarz pełni istotną rolę jako doradca przy wyborze 
leków. Polacy bardzo często leczą się lekami bez recepty, a ich wybór jest zależny 
od opinii wydanej przez farmaceutę. Podobne przekonanie według TNS OBOP, 

16  J. Dzieńdziora, Model kompetencji współczesnego lobbysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2018, s. 53.
17  Postulaty Unii Farmaceutów Właścicieli Aptek, https://www.zdrowie.com.pl/postulaty-unii-farma-
ceutow-wlacicieli-aptek-798/ [dostęp: 14.08.2018].
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odnośnie do leków bez recepty, panuje również w  innych krajach europejskich. 
Istotnym elementem, który został przedstawiony za pośrednictwem wyników 
badań, była rola farmaceuty z tradycyjnej rodzinnej apteki jako eksperta, któremu 
można zaufać w procesie wyboru, rozpowszechniania i zażywania leków. 

Głównym celem było wsparcie starań o przyjęcie nowelizacji ustawy, ale zgodnie 
z projektem przedstawionym przez Unię Farmaceutów i Właścicieli Aptek. Działania 
lobbingowe miały za zadanie zbudowanie wizerunku aptekarza jako zawodu opartego 
na zaufaniu społecznym. Według lobbujących, tworzenie dużych sieci aptek zakłóca 
tradycyjne relacje z pacjentami i obniża poziom zaufania dla pracujących tam ludzi, 
co negatywnie wpływa na ogólny wizerunek farmaceuty. Pojawia się również problem 
związany z  nadużywaniem leków kupowanych pod wpływem promocji i  reklamy 
oraz obniżek cen proponowanych przez apteczne supermarkety. 

Tak sformułowane założenia miały za zadanie budować poparcie społecz-
ne dla postulowanych zmian. Stworzono program informacyjny, który skoncen-
trował się na najbardziej przekonującym argumencie: kwestii bezpieczeństwa 
i  odpowiedzialności na rynku leków. Stworzona kampania informacyjna został 
scalona pod hasłem „Program Na Rzecz Bezpiecznego Stosowania Leków” i przed-
stawiona jako „Wsparcie dla działań lobbingowych związanych z  postulowanymi 
zmianami prawnymi”18.

Działania lobbingowe pozwoliły na utworzenie mocnego wizerunku Unii Far-
maceutów, która zyskała poparcie PKPP (Polskiej Konfederacji Pracodawców Pol-
skich), NIA (Naczelnej Izby Aptekarskiej), WOIA (Warszawskiej Okręgowej Izby 
Aptekarzy) oraz PZPPF (Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceu-
tycznego). Zawód farmaceuty zaczął wzmacniać swoją pozycję, co potwierdzają 
również badania TNS OBOP. Według nich, podczas zakupu leków w  tradycyjnej 
aptece pacjenci liczą najbardziej na profesjonalizm i wiedzę farmaceuty19.

20 kwietnia 2004 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne. No-
welizacja zgodna z postulatami Unii obowiązuje od 1 maja 2004. Posłowie zgodzili 
się, aby jeden podmiot mógł mieć apteki, których udział w rynku nie przekracza 
1 proc. w skali województwa. 

Powyższy przykład przedstawia działanie dobrego i profesjonalnego lobbingu, 
który pozwolił przekonać polityków i osiągnąć wyznaczone cele. Oczywistą rzeczą 
jest to, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie sfinansować takiej kampa-
nii, o której mowa w powyższym przykładzie. Jednak należy pamiętać, że tworząc 
taką inicjatywę, warto sięgnąć po pomoc sponsorów, którzy mogą być aprobatami 
planowanej strategii lobbingowej. Żaden jednak inwestor i sponsor nie zechce jed-
nak zainwestować w działania, które nie będą posiadały ściśle określonych celów. 

18  I. Kubicz, Wygrana kampania, http://decydent.pl/lobbing-w-praktyce-2/ [dostęp: 10.06.2018].
19  Według badań TNS OBOP ufamy aptekarzom, https://www.loia.pl/news/252/wedlug-badan-tns-
-obop-ufamy-aptekarzom.html [dostęp: 15.08.2018].
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W celu przygotowania strategii lobbingowej w przedsiębiorstwie warto wyko-
rzystać działanie procesowe uwzględniające:

−	 przeprowadzenie analizy otoczenia w przedsiębiorstwie,
−	 analizę przewidywanych prognoz,
−	 analizę SWOT przedsiębiorstwa,
−	 zdefiniowanie potrzeb reprezentacji interesów,
−	 analizę i ocenę własnych możliwości reprezentacji interesów,
−	 wybór reprezentanta (wewnętrzny lub zlecony),
−	 zdefiniowanie celów strategii lobbingowej,
−	 określanie możliwych strategii lobbingowych i analizę rozwiązań alterna-

tywnych,
−	 wybór optymalnej strategii,
−	 zidentyfikowanie decydentów i wyznaczenie kanałów lobbingu,
−	 stworzenie planów taktycznych i operacyjnych, metod realizacji strategii,
−	 opracowanie sytemu wdrożenia i realizacji strategii lobbingowej,
−	 kształtowanie przyszłości zgodnie z wizją wpływu przedsiębiorstwa na oto-

czenie20.
Powyższe działania określają kierunki skutecznej strategii lobbingowej. War-

to wskazać, że przedstawiony proces jest coraz częściej stosowany w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem w  Polsce. Są to działania dobrze prosperujące i  ewaluujące 
na arenie rynków zachodnich, gdzie blok środkowo-wschodni zaczyna dopiero 
wprowadzać skuteczne lub stosunkowo poprawne działania lobbingowe. 

2. Lobbing a inne formy komunikowania w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem

Lobbing jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem jest wykorzystywany 
w działaniach public relations (PR), public affairs (PA), public investor (IR) i marke-
tingu. Wszystkie te dziedziny wpisują się w strategię zarządzania przedsiębiorstwem 
mającą zapewnić mu skuteczną komunikację z interesariuszami. 

W wielu definicjach lobbing traktowany jest jako wyspecjalizowania forma PR. 
Pojęcie PR odnosi się w głównej mierze do „relacji pomiędzy organizacją jako całością 
a jej społecznym otoczeniem”21. PR w swoim założeniu jest działalnością społeczną, 
która w swoich działaniach kieruje się interesem organizacji. Profesjonale działania 
PR są działaniami zaplanowanymi, świadomymi, ukierunkowanymi na kształtowanie 
pozytywnego wizerunku organizacji oraz budowania relacji z tymi grupami z jej oto-
czenia, które mają kluczowy wpływ na jej rozwój. W tym ujęciu PR utożsamiany jest 

20  M. Sady, Modelowanie lobbingu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową, 
https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/2797/1/1200003108.pdf [dostęp:10.08.2018].
21  A. Sławik, Lobbing w strategiach…, s. 30
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z  lobbingiem świadomym, oficjalnym i  jawnym, jednakże błędem jest traktowanie 
lobbingu jako terminu tożsamego z  PR-em. Według Wojciecha Furmana „lobbing 
i PR różni przede wszystkim cel i sposób działania. Lobbing jest nastawiony na kon-
kretny cel, do którego uparcie dąży, a PR oznacza zabiegi bardziej ogólne i dyskretne, 
prowadzące do budowania zaufania i zrozumienia, które będzie można wykorzystać 
przy wielu różnych okazjach”22. PR nastawiony jest na działania długofalowe, a jego 
adresatami są duże grupy społeczne. Z kolei lobbing działa w ściśle określonym czasie. 
Ponadto PR niekiedy używa metod związanych z komunikacją masową skierowaną 
do szerokiej grupy, a lobbing skierowany jest do wąskich grup wymagających zastoso-
wania komunikacji bezpośredniej: indywidualnych spotkań czy udziału w komisjach 
sejmowych. Bez wątpienia w kampanii lobbingowej wykorzystuje się wszelkie narzę-
dzia PR-u: konferencje prasowe, publikacje, badania, współpracę z organizacjami i li-
derami opinii, social media. Są to jednak działania wspomagające. 

W swoich działaniach lobbyści wykorzystują narzędzia marketingu w szczegól-
ności promocję. J. Symonds twierdzi, że „lobbing jest przede wszystkim sposobem 
promocji idei i  spraw. Jest to marketing idei”23. Narzędzia marketingu w  lobbin-
gu wykorzystywane są do promocji pewnych rozwiązań prawnych, wartości i idei, 
gdzie kluczowe jest wsparcie i społeczna akceptacja. Doskonale w tego typu działa-
niach sprawdza się kampania społeczna angażująca m.in. liderów opinii. 

 W budowaniu relacji z otoczeniem warto również wspomnieć o public affa-
irs (PA) i investor relations (IR). PA „uznaje się za dyscyplinę zajmującą się utrzy-
mywaniem kontaktów z władzami, instytucjami politycznymi i  opiniotwórczymi. 
Jego celem jest podtrzymywanie zainteresowania polityków sprawami organizacji, 
a organizacji – aktywnościami parlamentarnymi i procedurami legislacyjnymi”24. 
W  tym ujęciu PA niekiedy traktowany jest jako element lobbingu. Zarówno PA, 
jak i lobbing mają zbliżoną grupę docelową: parlamentarzystów, urzędników admi-
nistracji publicznej, konsumentów, media czy ugrupowania biznesowe. Głównym 
zadaniem PA jest odpowiednie przygotowanie informacji o działalności przedsię-
biorstwa, jego stanowisku w danej sprawie oraz rzetelnym dostarczaniu danych sta-
tystycznych. Takie działania służą nie tylko budowaniu zaufania do organizacji, ale 
przede wszystkim wywieraniu wpływu w kwestiach kluczowych dla rozwoju przed-
siębiorstwa. Sferami działania PA są: 

−	 stosunki z władzami różnych szczebli,
−	 stosunki ze społeczeństwem, samorządami,
−	 akcje i komitety polityczne,
−	 akcje społeczne, dobroczynne,

22  Ibidem, s. 31.
23  J. Dzieńdziora, Model koncepcji..., s. 53.
24  K. Wójcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2013, s. 151.
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−	 popularne formy pomocy ludziom,
−	 zarządzanie problemowe25. 
W swoim zakresie działania PA są szersze niżeli zakres działań lobbingu. Różni-

ca jest też w podmiotach, które specjalizują się w działaniach PA; są nimi zazwyczaj 
agencje PR czy też wydelegowani wewnątrz przedsiębiorstwa specjaliści ds. kontak-
tów z władzami publicznymi. Niekiedy agencje PR zajmujące się PA współpracują 
z  zawodowymi lobbystami wyposażonymi w  odpowiednią bazę kontaktów i  od-
znaczającymi się dużą wiedzą w zakresie procedur legislacyjnych, umiejętnościami 
negocjacji i posiadającymi siłę przekonywania. Z kolei lobbingiem zajmują się za-
zwyczaj zawodowi lobbyści, kancelarie prawne czy też gospodarcze firmy doradcze.

Wspominając o grupie docelowej przedsiębiorstwa, jakimi są obecni i potencjalni 
inwestorzy oraz podmioty mające wpływ na ich decyzje, warto wspomnieć o wyko-
rzystywaniu przez zawodowych lobbystów narzędzi IR. W swoim zakresie IR zajmuje 
się komunikacją przedsiębiorstwa z inwestorami oraz innymi podmiotami mającymi 
wpływ na działalność danej organizacji. Głównymi cechami IR jest przejrzystość, wia-
rygodność oraz działania zgodne z przepisami prawa. Działania IR skierowane są nie 
tylko do inwestorów, ale także do analityków rynkowych, mediów branżowych, towa-
rzystw ubezpieczeniowych i emertytalnych oraz instytucji regulujących rynek obrotu. 

Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi IR zaliczyć można raporty z dzia-
łalności firmy, konferencje inwestorskie, walne zgromadzenia akcjonariuszy, ale 
także broszury i biuletyny korporacyjne czy konferencje prasowe. Kluczową kwe-
stią pozostaje jednak odpowiednie wykorzystanie dostępnych narzędzi, przy jedno-
czesnym ich dostosowaniu do potrzeb odbiorców. IR stanowi pole dla lobbystów, 
w szczególności w kwestii przekazywania informacji oraz przekonywania inwesto-
rów co do właściwej działalności przedsiębiorstwa.

Public relations, public affairs i investor relations są więc „sposobem nawiązy-
wania kontaktów oraz budowania relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa. Lobbing 
skutecznie wykorzystuje te kontakty i relacje do wpłynięcia na postawy decydentów 
i podejmowanych przez nich decyzji”26. 

3. Praktyczne ujęcie znaczenia lobbingu w przedsiębiorstwie 
– studia przypadku

Pomimo że kluczowe decyzje w Unii Europejskiej podejmują politycy, duży wpływ 
mają na nie poszczególne firmy i organizacje zrzeszające podmioty z różnych branż. 
Jednakże większość kluczowych dla polskiej gospodarki decyzji zapada przy niewielkim 
udziale polskich przedsiębiorców. Jak wynika z europejskiego Rejestru służącego przej-
rzystości, w UE obecnie (sierpień 2018) zarejestrowanych jest 11 830 podmiotów, z cze-

25  Ibidem, s. 152.
26  A. Sławik, Lobbing w strategiach…, s. 33.
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go 2238 to przedsiębiorcy i grupy interesu, a 2394 stanowią stowarzyszenia branżowe 
i zawodowe. Przedstawiciele polskich firm i organizacji to niewielka część lobbujących27.

Mimo małej reprezentację polskich przedsiębiorców w Brukseli warto odnotować 
skuteczne działania lobbingowe. Do spektakularnych sukcesów polskich przedsiębior-
ców należą działania lobbingowe producentów truskawek oraz rozporządzenie o bez-
pieczeństwie dostaw gazu. W przypadku gazu polskie działania skupiały się głównie 
na problemie wydobycia gazu łupkowego. Posłowie Parlamentu Europejskiego chcie-
li wstrzymania wydobycia tego surowca. W interesie Polski, w tym głównie polskich 
przedsiębiorstw, było przekonanie eurodeputowanych do zmiany zdania. W  celu 
wzmocnienia działań lobbingowych PGNiG uruchomiła stronę internetową „Płomień 
nadziei”, na której można było oddawać głos poparcia, a tym samym zwrócić uwagę na 
ten problem. Warto zauważyć, iż polski lobbing był odpowiedzią na silne lobby przeciw-
ne wydobyciu gazu łupkowego, akcentując głównie kwestie ochrony środowiska. 

Do dużych sukcesów polskiego rządu oraz polskich producentów truskawek 
były działania mające zapobiec zalewowi rynku UE chińskimi mrożonkami z tru-
skawek. Dzięki licznym rozmowom z przedstawicielami UE w 2006 roku zostało 
nałożone tymczasowe cło antydumpingowe w formie cła ad valorem. Czas obowią-
zywania środków antydumpingowych umożliwiał polskim firmom produkującym 
mrożone truskawki restrukturyzację i dostosowanie się do warunków konkurencji 
na rynku unijnym. Członkostwo Polski w UE z perspektywy 12 lat przyniosło wiele 
korzyści polskim przedsiębiorcom. Dzięki naszej obecności w UE z  jednej strony 
pojawiły się nowe możliwości dla rozwoju polskiego sektora przedsiębiorczości, 
nowe rynki zbytu, możliwość nieograniczonej ekspansji, z drugiej strony koniecz-
ność dostosowania się do legislacji UE, która w niektórych przypadkach stwarza 
poważne zagrożenia dla interesów gospodarczych Polski i jej gospodarczego bezpie-
czeństwa. Dotyczy to szczególnie przypadków, w których plany Unii powstają bez 
uwzględnienia specyfiki i interesów gospodarczych części jej członków. Jaskrawym 
przykładem jest tutaj polityka klimatyczna, której celem jest ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych. Realizacja ambitnych założeń może doprowadzić do destabi-
lizacji całego sektora energetycznego w Polsce, obniżenia konkurencyjności i wzro-
stu kosztów energii dla społeczeństwa. Dlatego też w obliczu nowych możliwości, 
jak i wyzwań nieodzowny wydaje się aktywny udział i realny wpływ przedstawicieli 
poszczególnych branż oraz polskiego rządu w procesie stanowienia prawa UE.

Bardzo dobrymi przykładami wykorzystania lobbingu są największe firmy ame-
rykańskie z branży IT: Microsoft, Facebook, IBM Corporation, Intel, Amazon czy 
Apple. Firma Microsoft jest w  ścisłej czołówce przedsiębiorstw, które na lobbing 
wydają najwięcej. Według danych unijnego Transparency register Microsoft wydał 
w  latach 2016–2017 na działania lobbingowe w Unii Europejskiej od 4,5 mln do 

27 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=pl&action=pre-
pareView [dostęp: 22.06.2018].
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4,8 mln euro. W Strasburgu i Brukseli firma zatrudnia 15 osób, które na lobbing 
poświęcają co najmniej 8 proc. swojego czasu. Wydatek się jednak opłaca – tylko 
w roku finansowym 2016/2017 Microsoft uzyskał zamówienia ze strony organów 
unijnych na sumę 24 mln euro, a kwota grantów sięgnęła 1,5 mln euro28.

Poniższa tabela obrazuje ilość wydanych pieniędzy (w 2014 roku) na lobbing 
w UE przez amerykańskie firmy technologiczne29.

Tabela 1. Wydatki firmy IT w roku 2014
Table 1. Company’s expenses for IT in 2014
Firma Wydatki na lobbing w mln dolarów
Microsoft 5.07 – 5.35
Google 3.94 – 4.23
Apple 0.79 – 0.90
Amazon 0.68 – 0.79
Facebook 0.45 – 0.56

Źródło: http://www.businessinsider.com/european-lobbying-spend-by-american-tech-companies-
2015-8?IR=T [dostęp: 12.06.2018].

Microsoft reprezentuje interesy, które sytuują się w następujących obszarach: badania 
naukowe i technologia, budżet, cła, edukacja, energia, handel, konkurencja, konsumen-
ci, kultura, młodzież, polityka regionalna, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, przed-
siębiorstwa, rozszerzanie UE, rozwój, rynek wewnętrzny, sektor audiowizualny i media, 
społeczeństwo informacyjne, sprawiedliwość i prawa podstawowe, sprawy gospodarcze 
i finansowe, sprawy ogólne i instytucjonalne, sprawy wewnętrzne, stosunki zewnętrzne, 
transport, zatrudnienie i sprawy społeczne zdrowie publiczne, środowisko30.

Jak wskazują dane za 2017 rok, firmą, która może pochwalić się dużym wkładem 
finansowym w działania lobbingowe, jest Facebook, który wydał w 2017 roku pomiędzy 
2,2 a 2,5 mln euro przy zaangażowaniu 15 osób z wkładem czasowym na poziomie ok. 
6%. Niestety, w 2017 roku firma nie wykazała żadnych danych dotyczących wysokości 
zamówień, jakie otrzymała od organów UE, i nie uzyskała też żadnej dotacji31. 

Obok Microsoftu i Facebooka trzecią firmą technologiczną wydającą sporo na 
lobbing jest IBM Corporation, gdzie w UE pracuje 9 osób. Tylko w 2017 roku spółka 

28 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=0801162959-
-21&locale=pl&indexation=true [dostęp:15.06.2018].
29  http://www.businessinsider.com/european-lobbying-spend-by-american-tech-companies-2015-
8?IR=T [dostęp: 15.06.2018].
30  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=0801162959-
-21&locale=pl&indexation=true [dostęp:15.06.2018].
31 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=28666427835-74 
[dostęp: 15.06.2018].
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zainwestowała w działania lobbingowe w granicach 1,75 – 2 mln euro. Dzięki swojej 
skuteczności uzyskała zamówienia ze strony organów UE na poziomie 25 mln euro, 
przy dotacji w wysokości 9 mln euro32. 

Intel to firma, którą reprezentuje w UE 9 osób. Spółka wydaje rocznie 1,25 – 1,5 
mln. Wydatek nie zwrócił się jednak, bo w 2017 roku firma nie otrzymała żadnych 
zamówień. Wysokość dotacji UE wyniosła zaś 1,5 mln euro33.

Wśród największych koncernów IT Amazon ma w Brukseli i Strasburgu 10 lob-
bystów. Wydaje na rzecz dbania o swoje interesy w UE między 1,7 a 2 mln euro. 
W  ostatnim roku obrotowym nie podejmował dużej aktywności lobbingowej34. 
Z  kolei Apple ma 6  reprezentantów, działających przy unijnych instytucjach. Ich 
działalność kosztowała w minionym roku 1 – 1,2 mln euro. Nie uzyskał środków 
finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym35.

Podsumowanie

Jedną z  najważniejszych korzyści zastosowania lobbingu w  strategii przedsię-
biorstw stanowi możliwość czynnego wpływania na otoczenie firmy oraz budowania 
stałego dialogu z interesariuszami firmy, co w znaczącym stopniu wpływa na budo-
wanie przewagi konkurencyjnej firmy. Lobbing to także idealne narzędzie do redukcji 
ryzyka biznesowego i realnej oceny pespektyw rozwojowych firmy i rynku, na którym 
działa. Umożliwia także dostosowanie firmy do realiów prawnych i rynkowych. 

O rosnącym znaczeniu lobbingu w strategii przedsiębiorstw i płynących z niego 
korzyściach świadczy nie tylko praktyka, ale także wyniki badań przeprowadzonych 
zarówno wśród polityków, jak i kadry zarządzającej polskich firm. Z badań zreali-
zowanych przez Pracownię Badań Społecznych wynika, iż większość respondentów 
(łącznie 56%) indywidualny lobbing przedsiębiorstw uznaje za zjawisko powszech-
ne, uprawiane przez wszystkie firmy lub przynajmniej większość firm krajowych 
i zagranicznych. Badani w większości (62%) uznają, iż jest to metoda skuteczna dla 
zainteresowanych. Zainteresowanie działaniami lobbingowymi potwierdzają tak-
że wyniki badań przeprowadzone w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zgodnie 
z ich wynikami lobbing, rozumiany jako wywieranie wpływu na posłów przez gru-
py nacisku, jest zjawiskiem dobrze znanym w  praktyce działania Sejmu. Łącznie 
67% ogółu respondentów stwierdziło, że wpływ takich grup jest raczej duży lub 

32  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=7721359944-96 
[dostęp: 15.06.2018].
33 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=7459401905-60 
[dostęp:15.06.2018].
34 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=366117914426-10 
[dostęp: 15.06.2018].
35 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=588327811384-96 
[dostęp: 15.06.2018].
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bardzo duży. Posłowie przypisywali zatem lobbingowi znaczącą rolę w kształtowa-
niu polityki Sejmu36. 
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ANALIZA SYSTEMU ZARZĄDZANIA TALENTAMI 
W ORGANIZACJACH

ANALYSIS OF THE TALENT MANAGEMENT 
IN ORGANIZATIONS

Streszczenie: Celem opracowania jest analiza elementów systemu zarządzania talentami w organi-
zacji. Artykuł porusza problemy związane z istotą oraz znaczeniem talentu w organizacji; dokona-
no analizy zdefiniowania pojęcia „talent”. W artykule przedstawiano proces zarządzania talentami 
dostosowany do potrzeb organizacji wykorzystujący umiejętności oraz potencjał pracowników 
o wysokich kompetencjach. Omówiono również wybrane modele zarządzania talentami.

Słowa kluczowe: talent, zarządzanie talentami, kapitał ludzki, model zarządzania talentem
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Abstract: The aim of this paper is the analysis of the elements of talent management within 
an organization. This paper examines issues arising in connection with the essence and im-
portance of a  talent within an organization; the talent definition has been analysed. This 
paper presents the process of talent management tailored to the organization’s needs, using 
the skills and potential of highly qualified employees. Selected models of talent management 
have been discussed.

Keywords: talent, talent management, human capital, talent management model

Wprowadzenie

Koncepcja zarządzania talentami rozwija się w  sposób dynamiczny, stając się 
coraz częstszym przedmiotem badań. Rosnące zainteresowanie zarządzania talen-
tami wynika w głównej mierze ze zmian, jakie zachodzą na współczesnym rynku 
pracy. Owe zmiany stawiają przed organizacjami wyzwania związane z pozyskiwa-
niem pracowników utalentowanych, mających znaczenie dla organizacji, a w póź-
niejszym etapie zatrzymanie ich. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej organizacji 
na danym rynku jest możliwe w momencie, kiedy będzie ona umiejętnie zarządzała 
talentami i wykorzystywała w sposób efektywny dostępny kapitał ludzki. Właśnie 
owe zmiany na rynku pracy spowodowały wzrost wartości czynnika ludzkiego dla 
organizacji, dlatego pracodawcy kładą duży nacisk na zarządzanie talentami. 

Opracowanie ma na celu przybliżyć pojęcie talentu w organizacji. Termin „talent” 
definiowany jest w różny sposób. Chcąc dokonać analizy poszczególnych etapów pro-
cesu zarządzania talentami, warto wskazać, na czym one polegają, począwszy od rekru-
tacji i selekcji, a skończywszy na rozwoju pracowników utalentowanych oraz podejmo-
waniu działań zmierzających do zatrzymania poszczególnych jednostek w organizacji.

 W końcowej części artykułu zostaną przedstawione wybrane modele zarządza-
nia talentami. Próba odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zarządzania talentami 
skłoniła do stworzenia niemałej ilości modeli zarządzania talentami, które różnią się 
przede wszystkim przyjętą perspektywą i  sposobem postrzegania badanego zjawiska. 
Z tego powodu głównym celem artykułu jest analiza systemu zarządzania talentami, 
a także porównanie wybranych modeli zarządzania talentami w ujęciu teoretycznym.

1. Istota i znaczenie talentu 

Rozważania na temat zarządzania talentami warto rozpocząć od próby zdefi-
niowania pojęcia „talent”. W  literaturze przedmiotu bardzo trudno znaleźć jed-
ną, uniwersalną definicję, ponieważ każdy rozumie talent w sposób subiektywny. 
Przedsiębiorstwa podejmują próbę samodzielnie określić kim jest dla nich pracow-
nik utalentowany, co w konsekwencji prowadzi do wielu różnych i odmiennych in-
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terpretacji. Z wielu punktów widzenia stworzenie organizacyjnej definicji talentu 
ma istotne znaczenie. Przede wszystkim pozwoli nam na scharakteryzowanie za-
rządzania talentami w danej organizacji, wskazanie jednostek, których ten proces 
dotyczy. Poza tym ułatwi zoptymalizować przydział zasobów organizacji stosownie 
do potrzeb rozwojowych oraz jasno określić kryteria oceny1.

Termin „talent” można definiować w ujęciu interdyscyplinarnym. W literaturze 
psychologicznej spotyka się między innymi pojmowanie jednostki utalentowanej 
jako osoby, która posiada indywidualne, wyróżniające ją cechy wśród innych, któ-
ra w sposób świadomy pielęgnuje te wartości, gdyż wpływają one na jej przyszły 
rozwój. W  ujęciu psychologicznym wskazuje się również, że talentem jest osoba 
wykazująca wyjątkowe zainteresowania w danej dziedzinie. Bardzo często dostrzega 
się powiązanie tych unikatowych cech z perspektywami kształcenia oraz pracy za-
wodowej, którą wykonuje bądź będzie wykonywać w przyszłości2. Według Słownika 
języka polskiego PWN osoba utalentowana to ktoś obdarzony talentem. Bardziej 
szczegółowa definicja talentu wskazuje na wybitne uzdolnienia do czegoś, określa 
również człowieka obdarzonego nieprzeciętnymi zdolnościami twórczymi3. W szu-
kaniu odpowiedzi na pytanie, czym jest talent, jakimi cechami kieruje się osoba 
utalentowana, należy przeanalizować również literaturę z dyscypliny zarządzania. 
W literaturze dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi, czy ściślej ujmując – za-
rządzania talentami – można zauważyć wieloznaczeniowość, jak również wielowy-
miarowość tego pojęcia. Jeden z autorów natężenie pewnego uzdolnienia definiuje 
jako talent. Uzdolnienia te nie zawsze są skoncentrowane i ukierunkowane na jednej 
dziedzinie, zdarza się bowiem, że obejmują kilka sfer niepowiązanych ze sobą. Dzię-
ki temu można rozróżnić osoby wszechstronnie, jak i specjalistycznie uzdolnione4.

 W  literaturze przedmiotu kładzie się również nacisk na elementy składowe 
obejmujące talent. Jeden ze stosowanych modeli unikatowych zdolności wskazuje 
na następujące składniki:

a) ponadprzeciętne zdolności,
b) twórczość,
c) zaangażowanie w pracę.
Ponadprzeciętne zdolności obejmują ogólne i specyficzne zdolności, które do-

tyczą ściśle określonych dziedzin. Pod pojęciem twórczości mieści się kreatywność, 

1  T. Ingram, Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji, [w:] T. Ingram (red.), Zarządzanie 
talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011, s. 13.
2  J.A. Achter, D. Lubinski, Blending promise with passion. Best practices for counselling intellectually 
talented youth, [w:] S.D. Brown, R.W. Lent (red.), Career Development and Counselling. Putting Theory 
and Research to Work, Wiley Hoboken 2005.
3  Internetowy słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/talent.html [dostęp: 
8.08.2018].
4  A. Miś, Zarządzanie talentami w  organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie” 2009, nr 810, s. 41. 
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oryginalność, zdolność podejmowania nieszablonowych decyzji, umiejętność podej-
mowania ryzyka, jak również emocjonalność i wrażliwość. Zaangażowanie w pracę 
polega na wytrwałości, samodyscyplinie, która jest czynnikiem ułatwiającym dąże-
nie do celu i osiągania przyjętych ideałów. Jednostka utalentowana jest skłonna do 
poświęceń i wierzy we własne możliwości5. Wśród elementów składowych talentu 
można spotkać się z  potencjałem intelektualnym, pewnymi cechami oraz specy-
ficznymi zdolnościami. Potencjał intelektualny odgrywa jedną z  kluczowych ról. 
Niektórzy postrzegają go jako samą inteligencję, inni znacznie szerzej. Inteligencja 
ogólna, czyli ponadprzeciętne warunki intelektualne, jest nieodłączną cechą uta-
lentowanych jednostek. Jednakże dopiero w kooperacją z pasją, czyli szczególnym 
zainteresowaniem w danej dziedzinie, tworzy element całościowy. Według autorów 
człowiek bez pasji nie może stać się talentem6. Poza wyżej wskazanymi elementami 
zasadniczą funkcję odgrywają czynniki pozaintelektualne. Zaliczamy do nich takie 
cechy osobowości, które mogą stać się czynnikiem sukcesu osoby utalentowanej. 
Niektóre z nich to wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów, pracowitość, sa-
modyscyplina i  wiara we własne możliwości, pozwalająca wyznaczyć cele. Oczy-
wiście katalog cech osobowości nie jest enumeratywnie wyliczony, a każda z nich 
może stać się elementem struktury talentu. Ważną rolę w kreowaniu talentów speł-
niają czynniki środowiskowe: rodzina, szkoła, znajomi, organizacja zatrudniająca 
utalentowaną jednostkę. W wielu przypadkach zdarza się, że to właśnie środowisko, 
w którym ona funkcjonuje, potrafi odkryć w niej cechy ponadprzeciętne. W okresie 
socjalizacji i edukacji nabywa się cechy, które w przyszłości można wykorzystać do 
osiągnięcia wyznaczonych celów. Do cech tych zaliczamy między innymi otwartość 
poznawczą, zaangażowanie, a także niekonwencjonalne myślenie7.

Ludzie posiadają szeroką gamę talentów, które możemy rozpatrywać pod kątem ich 
znaczenia dla życia społecznego. Uwzględniając te kryteria, talenty możemy podzielić na 
kilka grup. Do pierwszej z nich należą talenty krytyczne, które są rzadko spotykane, a co za 
tym idzie – mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania danej organizacji, są to talenty 
uniwersalne, a zarazem strategiczne. Kolejną grupę tworzą talenty wyróżniające, spotyka-
ne częściej od poprzednich, cechujące się ponadprzeciętnymi uwarunkowaniami związa-
nymi z realizacją konkretnych zadań pracy. Talenty nadmiarowe to talenty, które nie łączą 
się bezpośrednio z rodzajem wykonywanej pracy, jednakże mogą one mieć istotny wpływ 
na prawidłowe działanie organizacji. Do ostatniej grupy należą talenty niepotrzebne, czyli 
takie, które występują dość często i niekoniecznie sprzyjają funkcjonowania firmy, ponie-
waż mogą utrudniać poprawne działanie organizacji, chociażby poprzez komplikowanie 

5  T. Listwan, Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] S. Borkowska (red.), 
Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005, s. 20.
6  A. Miś, A. Pocztowski, Istota talentu i zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie 
talentami w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 45.
7  Ibidem, s. 45-46.
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pracy, wywołując zbędne kłótnie, nieporozumienia. Funkcjonalne sklasyfikowanie talen-
tów obrazuje, że nie powinno się badać pojęcia talentów tylko pod kątem poznawczych 
czy intelektualnych przejawów funkcjonowania człowieka8. 

Jak wspomniano wcześniej, każda organizacja może definiować swoich kluczo-
wych pracowników w różny sposób. Przede wszystkim ocenia, jakie cechy pracow-
nika są jej potrzebne do osiągania zaplanowanych celów oraz realizacji strategii. Do-
głębna analiza dostępnych zasobów ludzkich jest elementem koniecznym do zreali-
zowania konkretnych zadań w dziedzinie zarządzania talentami w danej organizacji. 
Błędna identyfikacja zasobów oraz zapotrzebowania na danego pracownika może 
spowodować negatywne skutki, wpływające na funkcjonowanie instytucji. Negatyw-
ne skutki mogą przejawiać się przede wszystkim poprzez nieosiągnięcie wyznaczo-
nych wcześniej celów oraz utratę poniesionych nakładów na szkolenia i dokształcanie 
konkretnego pracownika. Negatywny skutek może się przejawiać również w samym 
pracowniku, albowiem w momencie, kiedy nie będzie on sobie radził z powierzonymi 
zadaniami, bądź będzie je wykonywał w sposób nieodpowiadający pracodawcy, straci 
on zaufanie w firmie, jak również sam może poczuć się sfrustrowany9.

We współczesnych czasach sukcesem każdej organizacji są zatrudnieni w niej lu-
dzie. Nieraz decydują o przetrwaniu przedsiębiorstwa na rynku. Stanowi to przyczynę 
dbania współczesnych organizacji o  rozwój pracowników i planowanie ich kariery 
zawodowej10. Najważniejsze staje się jednak przede wszystkim zatrudnienie i zatrzy-
manie pracowników posiadających kluczowe kompetencje dla funkcjonowania or-
ganizacji, która kładzie nacisk na jakość pozyskiwanych jednostek, a nie na ich ilość. 
Pracodawcy szukają pracowników mających praktyczne zdolności do wykonywania 
konkretnej pracy, a  nie osób utalentowanych w  dziedzinie artystycznej. Aby firma 
zdobyła przewagę konkurencyjną, jej decyzje i rozwiązania powinny być nowatorskie, 
odmienne od innych. Innowacyjna organizacja w sposób odmienny wykorzystuje do-
stępne środki i wiedzę dzięki ludziom mającym szczególne predyspozycje11. 

Wiele badań R. Kanter dotyczyło przedsiębiorstw innowacyjnych. Wedle tych badań 
szczególną rolę odgrywa pracownik zatrudniony na średnim szczeblu kierowniczym. 
Firma wykorzystuje jego możliwości do tworzenia i  aplikowania nowych rozwiązań. 
Pracownik ten ma bezpośredni dostęp do zasobów przedsiębiorstwa – pieniędzy, czasu, 
informacji, dzięki czemu zwiększa jest możliwość osiągnięcia sukcesu przy stosownej 
pomocy zwierzchników. R. Kanter podkreśla, że nie da się w prosty sposób stworzyć 

8  S. Chełpa, Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne, [w:] S. Borkowska 
(red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005, s. 28
9  J.A. Cannon, R. McGee, Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi, ABC, 
Warszawa 2012, s. 11.
10  J. Dzieńdziora, Z. Dacko-Pikiewicz, M. Smolarek, Rozwój kariery zawodowej kobiet województwa 
śląskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2017, nr 4, s. 230.
11  J. Grodzicki, Talent w  przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdański 2011, s. 161-162.
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przestrzeni otwartej na innowacje, wskazując na obszary ograniczające ten proces. Do 
obszarów tych należą m.in. słaba komunikacja między pracownikami, zbyt mała kon-
trola konkretnych działań, skoncentrowanie uwagi na najwyższej kadrze pracowniczej 
podczas podejmowania decyzji czy rozważanie z podejrzliwością rozwiązań pochodzą-
cych od pracowników niższych rangą. Te i inne utrudnienia powodują ograniczenie roli 
jednostek szczególnie uzdolnionych w procesie rozwoju organizacji. W miejscu, gdzie 
będą miały one możliwość rozwijania się, a ich innowacyjne pomysły będą dostrzegane 
i chętnie wprowadzane do przedsiębiorstwa, zostanie wykorzystany ich potencjał inte-
lektualny, a przedsiębiorstwo uzyska przewagę konkurencyjną na rynku12.

Jednostka utalentowana, włączająca się w życie organizacji, wnosi do niej elementy, 
które na początku nie są przez tę organizację wykorzystywane, gdyż nie jest ona świado-
ma posiadanego potencjału zasobu ludzkiego. Profil osoby utalentowanej jest dostoso-
wywany do potrzeb przedsiębiorstwa, bardzo często odmienny od pozostałych. Odpo-
wiednie dobranie kapitału organizacji przyczynia się do wzrostu konkurencyjności na 
rynku. Należyte zarządzanie talentami w organizacji napotyka wiele problemów wystę-
pujących już na poziomie zdefiniowania talentu. W literaturze przedmiotu spotyka się 
wiele definicji, a wybór jednej z nich będzie ograniczał organizację, dlatego każda z nich 
jest właściwa, jeżeli znajdziemy w niej cechy poszukiwane przez danego pracodawcę13.

 
2. Koncepcja zarządzania talentami

Wzrost konkurencyjności na rynku, brak pewności, rozwój nowoczesnych tech-
nologii czy zwiększona świadomość ludzi to tylko niektóre zmiany zachodzące we 
współczesnym świecie, zmuszające organizacje do dostosowania swoich procesów za-
rządzania do dynamicznego rozwoju płynącego z zewnątrz. Przedstawiciele nauk o za-
rządzaniu i specjaliści w dziedzinie biznesu eksplorują nowe rozwiązania dające większą 
efektywność organizacyjną. Skutkiem tego poznawane są coraz to nowsze koncepcje 
zarządzania, niektóre z nich powstały dopiero w ostatnich latach, a inne, jak na przy-
kład zarządzanie talentami, w zasadniczy sposób uległy zmodyfikowaniu14. Personalna 
funkcja zarządzania stoi obecnie przed nowymi wyzwaniami. Współcześnie jej stopień 
zaawansowania jest zdecydowanie wyższy niż w czasach. kiedy kapitał ludzki nie był 
postrzegany jako wartość zajmująca kluczowe miejsce w  zarządzaniu organizacjami. 
Funkcja personalna dla rynku jest dość ważna, gdyż dzięki odpowiedniemu zarządza-
niu zasobami ludzkimi dostarczane są wysokiej jakości usługi w stosunku do zapotrze-
bowania potencjalnych klientów15. 

12  R.M. Kanter, The Change Master, Simon & Schuster, New York 1983, s. 69-82.
13  A. Miś, A. Pocztowski, Istota talentu i zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie 
talentami…, s. 49-50.
14  J.M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014, s. 16-20
15  E. Gubman, HR strategy and planning. From birth to business results, “Human Resource Planning” 
2004, nr 27, s. 115.
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Podobnie jak przy definiowaniu terminu „talent”, literatura dostarcza wielu prób 
określenia zarządzania talentami. Niewątpliwie ma to zasadnicze znaczenie dla suk-
cesu organizacji. Ogólnie rzecz ujmując, zarządzanie talentami jest rozumiane jako 
zbiór następujących po sobie działań skierowanych wobec osób wybitnie uzdolnio-
nych. Działania te podejmowane są w celu rozwoju i dokształcania konkretnych jed-
nostek, osiągających w  przyszłości wyznaczone cele organizacji. Ujęcie praktyczne 
zarządzania talentami odnosi się również do wyszukiwania pracowników utalento-
wanych. Pracowników tych pozyskiwać można zarówno w obrębie własnej firmy, jak 
i z zewnątrz. Organizacja zapewnia im warunki do rozwoju, szkoleń, przy odpowied-
nim wynagrodzeniu za pracę. Pracownik doceniany przez kierownictwo swojej firmy, 
pozostanie w niej, nie będzie szukał zatrudnienia w firmie konkurencyjnej16.

Skuteczność zarządzania talentami w organizacji zależy od wielu czynników. Li-
teratura wskazuje między innymi takie elementy, jak: 

a) przyciągnięcie wybitnych jednostek do organizacji,
b) utrzymanie talentów w organizacji,
c) efektywne zarządzanie talentami,
d) identyfikacja talentów17. 
W literaturze przedmiotu można spotkać się ze stwierdzeniem, że zarządzanie ta-

lentami to proces trzyetapowy, mieszczący w sobie fazę wejścia, transformacji oraz 
fazę wyjścia. W fazie wejścia pozyskuje się do organizacji nowe zasoby ludzkie, będące 
talentami. Transformacja polega na usprawnianiu, udoskonalaniu, rotacji, jak i oce-
nianiu pracowników. Natomiast w fazie wyjścia monitorowane są powody odchodze-
nia oraz rotacji pracowników utalentowanych między organizacjami na rynku18.

Dziedzina zarządzania talentami kładzie nacisk na potrzeby jednostki. Jej działania 
są zindywidualizowane i ukierunkowane na odkrycie szczególnych kompetencji u każ-
dego człowieka. Duża konkurencja na rynku zmusza pracodawców do podejmowania 
kroków w celu zachęcenia strategicznych jednostek do pozostania w organizacji. Wielu 
pracowników zmienia swoje dotychczasowe miejsce pracy, widząc lepsze perspektywy 
i możliwość rozwoju u konkurencyjnego pracodawcy. Rynek został zdominowany przez 
pracowników, którzy stawiają wysokie wymagania swoim potencjalnym miejscom pra-
cy. Zarządzanie talentami ma za zadanie odkryć drzemiący w człowieku potencjał, za-
dbać o niego w sposób sprzyjający doskonaleniu się jednostki oraz zatrzymać w organi-
zacji w celu osiągnięcia wyznaczonych celów19.

Osoba utalentowana jest traktowana jako podmiot procesu zarządzania talen-
tami. Podmiot ten poprzez swoją ciężką pracę i zaangażowanie wpływa na sukces 

16  A. Miś, Zarządzanie talentami…, s. 45.
17  B. Mikuła, Elementy współczesnego zarządzania. W  kierunku organizacji inteligentnych, Wyd. 
Antykwa, Kraków 2001, s. 56.
18  A. Miś, A. Pocztowski, Istota talentu i zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie 
talentami…, s. 54.
19  J.A. Cannon, R. McGee, Zarządzanie talentami…, s. 17.
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organizacji. Mimo wielu sposobów interpretacji w literaturze procesu zarządzania 
talentami, ich główną cechą jest skoncentrowanie uwagi na jednostce utalentowa-
nej mającej kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji. Proces zarządza-
nia talentami wymaga elastycznego oraz indywidualnego podejścia. W organizacji 
bardzo istotna jest kooperacja między jednostkami utalentowanymi a pozostałym 
personelem, gdyż tylko w ten sposób proces ten będzie holistyczny. Poszczególne 
jednostki są w  stanie dokonać niektórych rzeczy tylko w  momencie, kiedy będą 
się wzajemnie uzupełniać, a jedne zadania będą napędzały kolejne. Zdefiniowanie 
zarządzania talentami jest bardzo trudnym zadaniem, gdyż niełatwo dostosować 
jedną, uniwersalną definicję do dynamicznie rozwijającego się rynku. W literaturze 
możemy napotkać ujęcie tej kwestii z różnych perspektyw. Prezentuje to tabela 1.

Tabela 1. Perspektywy rozpatrywania definicji zarządzania talentami
Table 1. The perspectives of a talent management definition examination20

Development perspective
Perspektywa rozwojowa, zgodnie z którą proces zarządzania 
talentami umożliwia w  szybszym tempie osiągnąć daną 
ścieżkę rozwoju pracowników utalentowanych

Cultural pespective
Perspektywa kulturowa ukierunkowana jest na myślenie, 
że jednostki utalentowane są niezbędne do osiągnięcia 
sukcesu organizacji

Proces perspevtive

Perspektywa procesu, według której osiągnięcie przyszłych 
celów firmy jest uwarunkowane zasobami utalentowanych 
jednostek, a w związku z tym pielęgnowanie talentów powinno 
być codzienną rutyną w funkcjonowaniu organizacji

Competitive perspective

Perspektywa konkurencyjna kładzie nacisk na zatrzymywanie 
utalentowanych pracowników w  organizacji poprzez 
docenianie ich, oferowanie tego, czego potrzebują w  celu 
powstrzymywania ich od przejścia do konkurencyjnych firm

Change management 
perspective

Perspektywa zarządzania zmianami zarządzania talentami 
jest traktowana jako koło napędowe w  organizacji, gdyż 
prowadzi do zmian w danej firmie 

HR planning perspective

Perspektywa planowania zasobów ludzkich jest ściśle 
połączona z  doborem odpowiednich jednostek do 
właściwej dla nich pracy w danym miejscu i czasie w celu 
wykonywania powierzonych im zadań20

Źródło: J. Mróz, Zarządzanie talentami – modele i podejścia badawcze, „Nauki o Zarządza-
niu. Managment Sciences” 2015, nr 2 (23), s. 94-96.

Przyjmuje się, że do zarządzania talentami wykorzystywane są podobne, a  mo-
mentami takie same procesy, jakie stosowane są przy zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

20 J. Mróz, Zarządzanie talentami – modele i podejścia badawcze, „Nauki o Zarządzaniu. Ma-
nagment Sciences” 2015, nr 2 (23), s. 94-96.
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W  obu procesach podmiotem są ludzie, wykorzystywani w  celu osiągania przewagi 
konkurencyjnej organizacji na rynku. Kluczowym aspektem przy zarządzaniu talentami 
jest świadomość samorealizacji pracowników z równoczesnym ciągłym ich rozwojem. 
Dzięki temu ich praca będzie dużo bardziej wydajna, satysfakcjonująca potencjalnych 
pracodawców. Pracownicy utalentowani wykorzystują przy tym swoje zdolności oraz 
naturalne predyspozycje. Głównym zamierzeniem koncepcji zarządzania talentami jest 
odnajdywanie sposobów, dzięki którym zostaną ujawnione, a w późniejszym czasie wy-
korzystane kompetencje oraz potencjał pracowników. Rekrutacja pracowników ma za 
zadanie wybrać jednostki spełniające wymagania stawiane im przez przedsiębiorstwo. 
Po selekcji organizacja daje im możliwość dokształcania się poprzez odpowiednie szko-
lenia dostosowane do potrzeb firmy. Jednostki wybitne, przyczyniające się do osiągania 
zysków i celów organizacji, są doceniane chociażby przez stosowne do ich pracy wyna-
grodzenie. Pracownik doceniany przez swoich pracodawców nie ma zamiaru odejścia 
do konkurencyjnej firmy. Obecnie wiele firm inwestuje w zasoby ludzkie, stawiając na 
ich jakość, a nie na ilość. Ważnym aspektem jest dobór i selekcja jednostek, które dzięki 
swoim wysokim kompetencjom pomogą osiągnąć cele strategiczne firmy21.

3. Etapy procesu zarządzania talentami  

Zarządzanie talentami to wieloetapowy proces, który w różnych firmach może 
wyglądać w sposób zupełnie odmienny, opiera się jednakże na głównym założeniu 
pozyskania, utrzymania i doskonalenia jednostek utalentowanych mających kluczo-
we znaczenie dla organizacji. Organizacja zarządza talentami, myśląc o przyszłości 
oraz sukcesach, jakie może osiągnąć dzięki kapitałowi ludzkiemu o szczególnych 
kompetencjach. Procesy zarządzania talentami obejmują w szczególności:

−	 ułożenie odpowiedniej strategii dla organizacji w celu określenia jej zapo-
trzebowania teraz i w przyszłości;

−	 sformułowanie metod, które pozwolą przeprowadzić pomiar kompetencji, 
jakich potrzebuje organizacja;

−	 dobór odpowiednich narzędzi dających możliwość indywidualnego podej-
ścia do pracowników utalentowanych;

−	 zidentyfikowanie niezbędnych zasobów organizacji, wybór sposobu ich po-
zyskiwania;

−	 wybór metod zwalniania pracowników niespełniających określonych kry-
teriów i wymagań organizacji;

−	 doskonalenie polityki personalnej w organizacji dzięki ciągłemu monitoro-
waniu pozyskiwanych efektów, co w przyszłości zapewni wysoką pozycję na rynku 

21  P. Sudoł, Pozyskiwanie i zarządzanie talentami – potencjał pracownika kapitałem firmy, „Rynek – 
Społeczeństwo – Kultura” 2016, nr 4 (20).
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konkurencyjnym przy wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich22.
W omawianych wcześniej koncepcjach zarządzania talentami zauważono, że proces 

ten składa się z trzech etapów: fazy wejścia, fazy transformacji oraz fazy wyjścia. Profil 
poszukiwanych do organizacji jednostek jest skonstruowany w taki sposób, aby odpo-
wiadał zapotrzebowaniu płynącemu z wewnątrz firmy. Przede wszystkim musi on wy-
wodzić się z celów i strategii personalnej, jaka działa w firmie. Niezbędnym elementem 
przyciągnięcia utalentowanych kandydatów do firmy jest jej wizerunek na zewnątrz. 
Jeżeli firma ma dobrą renomę, cieszy się pozytywną opinią w środowisku, jednostki 
utalentowane będą chętne do zatrudnienia się w niej, natomiast jej wątpliwy wizeru-
nek będzie potencjalnych kandydatów zniechęcał do aplikowania. Nieraz poszukiwanie 
pretendentów do wykonywania zadań na określonych stanowiskach ma miejsce na stu-
diach, gdzie można spotkać młodych, ambitnych, pełnych pasji i chęci do poszerzania 
swoich horyzontów studentów, którzy bardzo chętnie odpowiadają na propozycje pracy 
umożliwiające im dalszy rozwój, przy stosownym wynagrodzeniu za pracę23. 

Specyfika pozyskiwania talentów w pierwszej fazie procesu jest ściśle powiązana 
z  ich rekrutacją i  selekcją. Rekrutacja w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 
jest definiowana jako pozyskiwanie ludzi ubiegających się na określone stanowiska 
pracy w organizacji. Należy pamiętać przy tym, że decyzje podejmowane przy za-
trudnianiu pracowników są obustronne, gdyż to nie tylko firma poszukuje i wybie-
ra konkretnego pracownika, ale również pracownik wybiera swoje przyszłe miejsce 
pracy24. Rekrutacja w procesie zarządzania talentami ma za zadanie stworzyć pew-
ną pulę potencjalnych pracowników o  konkretnych kompetencjach na określone 
stanowisko pracy. Pozyskiwanie talentów może być prowadzone wewnątrz firmy, 
wśród już zatrudnionych pracowników, bądź na zewnątrz organizacji. Często przy-
czyną poszukiwania pracowników z  zewnątrz jest brak zatrudnionych jednostek 
o odpowiednich kompetencjach. Proces rekrutacji zewnętrznej składa się z nastę-
pujących etapów: 

−	 ustalenie wymagań, jakie potencjalny pracownik musi spełniać, aby zostać 
sklasyfikowanym jako talent;

−	 wybór źródła, z którego będą pozyskiwani potencjalni kandydaci, a w póź-
niejszym stadium nawiązanie z nimi kontaktu;

−	 zweryfikowanie kandydata pod kątem wymaganych kompetencji25.
Poszukiwanie talentów obecnie nie jest prowadzone poprzez zamieszczanie 

ogłoszeń o pracę w gazecie bądź w Internecie. Firmy dbają o swoich utalentowanych 
pracowników, dając możliwość dokształcania się, doceniają ich nie tylko finanso-

22  J.A. Cannon, R. McGee, Zarządzanie talentami…, s. 16-17.
23  T. Listwan, Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] S. Borkowska (red.), 
Zarządzanie…, s. 21-22.
24  R.W. Griffin, Proces zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 451-452.
25  U. Pauli, Istota talentu i zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami…, 
s. 107-108.
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wo, ale również okazując im zaufanie, powierzając coraz to poważniejsze zadania. 
W związku z tym ogłoszenia o pracę trafiają do określonej grupy ludzi, którzy mimo 
swoich wysokich kompetencji nie są usatysfakcjonowani swoim dotychczasowym 
miejscem pracy26. Proces selekcji kandydatów, w  tym także tych utalentowanych, 
składa się z szeregu zadań i decyzji w celu wyboru określonej jednostki. Organiza-
cje oceniają przydatność potencjalnych kandydatów z punktu widzenia ustalonych 
kryteriów i szansy osiągnięcia sukcesu na konkretnym stanowisku. Selekcja często 
składa się z wielu etapów w celu wyboru najbardziej odpowiedniego kandydata27.

Kolejny etap procesu zarządzania to faza transformacji. Faza transformacji ukie-
runkowana jest na pracownika z wysokimi kompetencjami, już zatrudnionego firmie. 
Polega przede wszystkim na doskonaleniu jednostki utalentowanej poprzez szko-
lenia, awanse czy inne sposoby rozwoju. Podczas całego tego etapu pracownik jest 
oceniany pod kątem swojego zaangażowania w pracę, osiągania celów i stopnia dopa-
sowania umiejętności do wykonywanych zadań. Doskonalenie pracowników ma na 
celu podnieść ich kwalifikacje, co w konsekwencji usprawni organizację całej firmy28. 
Proces szkoleniowy w organizacji musi być rozpoczęty od zdefiniowania potrzeb roz-
wojowych w stosunku do określonej strategii organizacji. Istotną kwestią jest samo 
zaangażowanie w szkolenia jednostek, których one dotyczą. W literaturze przedmio-
tu możemy spotkać się z wieloma technikami szkoleniowymi, jednakże jeżeli chodzi 
o zarządzanie talentami, należy się skupić na szkoleniach, które w znacznym stopniu 
poszerzą wiedzę pracownika oraz nauczą go ją wykorzystywać29. Poza szkoleniami 
oferowanymi przez firmę ważnym aspektem jest samodoskonalenie, które umożli-
wiają nowoczesne technologie, np. e-learning. Rozwój pracownika nie ogranicza się 
tylko do szkoleń. Ważne są również przemieszczania oraz awanse pracowników. Po-
przez przemieszczanie pracownik dostaje nowe zadania, role, co zwiększa jego do-
świadczenie zawodowe. Awans zawodowy ma znaczenie przy gradacji problemów 
do rozwiązywania przez pracownika utalentowanego. W fazie transformacji ważne 
jest usystematyzowanie polityki awansowej w firmie. Pracownicy muszą mieć jasno 
zobrazowane kryteria, które dają im możliwość awansu. Jednostki utalentowane prze-
ścigają się między sobą, aby osiągnąć jak najwięcej, na jak najwyższych szczeblach. 
Ocena pracowników podczas całej tej fazy również jest bardzo istotna. Dzięki temu 
zarówno jednostki utalentowane, jak i ich pracodawcy wiedzą, co trzeba zmienić i w 
jakim kierunku zmierzają działania podjęte przez firmę30.

26  Ibidem, s. 109.
27  E. Czarnecka-Wójcik, Selekcja – dobór pracowników, [w:] H. Bieniok (red.), Zarządzanie zasobami 
ludzkimi przedsiębiorstwa, Katowice 2006, s. 76-78.
28  T. Listwan, Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] S. Borkowska (red.), 
Zarządzanie…, s. 22
29  J. Musiał-Kodziela, Szkolenie jako forma rozwoju pracowników utalentowanych, [w:] T. Ingram (red.), 
Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 96-97.
30  Ibidem, s. 22-25
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Trzeci etap procesu polega na rotacji pracowników poprzez ich odejścia z orga-
nizacji. Odejścia pracowników mają różne podłoże. Często jest to wynikiem złego 
dopasowania jednostki do miejsca i wykonywanej przez niej pracy. Jeżeli jednostka 
pracuje w sposób zgodny ze zleconymi jej zadaniami, jej praca jest wykonywana rze-
telnie i  osiąga wyznaczone cele. Jeżeli pracodawca nie docenia swojego pracowni-
ka, to utalentowany pracownik będzie poszukiwał nowego miejsca pracy i odejdzie 
z dotychczasowej firmy. Na tym etapie również bardzo istotne miejsce zajmuje ocena 
pracowników. Ocenianie pracowników polega na porównywaniu osiągniętych przez 
jednostki wyników pracy z założonymi kryteriami oceny. Proces ten pozwala ocenić, 
czy pracownicy są zatrudnieniu na właściwym stanowisku i czy wykonują właściwie 
powierzone im zadania31. Przyczyny rozstań z talentami mogą być różne. W literatu-
rze możemy spotkać się z poniższymi sytuacjami przyczyn rozstań z talentami: 

•	 rozstanie spowodowane osiągnięciem wieku emerytalnego jednostki uta-
lentowanej bądź rentą;

•	 zmiana ścieżki kariery pracownika;
•	 potrzeba reorganizacji firmy32.

4. Wybrane modele zarządzania talentami

Koncepcja zarządzania talentami jest procesem złożonym i wielowymiarowym, 
w związku z czym w literaturze przedmiotu można spotkać się ze sporą ilością mo-
deli i podejść badawczych zajmujących się tym zjawiskiem. Poniżej zostały przed-
stawione tylko niektóre z modeli zarządzania talentami dostępnymi w literaturze. 
Model zarządzania L.A. Berger i R.B. Berger stanowi, iż istotą zarządzania talen-
tami jest proces składający się na identyfikację, selekcję, rozwój, a w późniejszym 
stadium utrzymanie osób uzdolnionych, osiągających ponadprzeciętne rezultaty. 
Cały ten proces jest wspierany przez zastępców jednostek utalentowanych, którzy 
również mają szanse rozwoju w organizacji. Trzecim filarem według tego modelu 
jest sklasyfikowanie oraz inwestowanie w pozostałych pracowników zgodnie z moż-
liwością wykorzystania ich kompetencji do budowania wartości organizacji oraz 
podwyższania jej rangi na rynku33.

31  G. Królik, Ocenianie pracowników, [w:] H. Bieniok (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi…,                 
s. 289-291.
32  J. Strużyna, Rozstania z talentami, [w:] T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki 
zarządzania zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 130-132
33  T. Ingram, Miejsce i  znaczenie talentów we współczesnej organizacji, [w:] T. Ingram (red.), 
Zarządzanie talentami…, s. 27.
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Rysunek 1. Model zarządzania talentami według L.A. Berger i R.B. Berger
Figure 1. Talent management model, LA. Berger and R.B. Berger

 Źródło: T. Ingram, Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji, [w:] T. Ingram 
(red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 27.
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procesie. Model ten jest podobny do modelu zarządzania zasobami ludzkimi, wy-
daje się być jego rozwinięciem. Składa się z: 
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miących w utalentowanych pracownikach34.
Model zarządzania talentami A. Pocztowskiego również opiera się w  głównej 

mierze na procesie zarządzania zasobami ludzkimi. 

34  H. Bieniok, Zarządzanie talentami jako strategiczna szansa budowania przewagi konkurencyjnej 
organizacji, [w:] J. Rokita (red.), Zarządzanie w  warunkach nieprzewidywalności zmian, GWSH, 
Katowice 2009, s. 161. 
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Rysunek 2. Model zarządzania talentami według A. Pocztowskiego
Figure 2. Talent management model, A. Pocztowski

Źródło: A. Miś, A. Pocztowski, Istota talentu i zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski 
(red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 65.

 W powyższym modelu kluczowe miejsce należy do zarządzania talentami w or-
ganizacji. Na proces ten wpływają wyzwania płynące z zewnątrz oraz strategia orga-
nizacji. Główne procesy zarządzania talentami, tj. pozyskiwanie, zatrzymanie oraz 
rozwój talentów, wykorzystują odpowiednio zmodyfikowane bądź rozwinięte tech-
niki i narzędzia używane w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Istotną rolę w zarzą-
dzaniu talentami ma ocenianie i analiza osiągniętych wyników, dzięki której można 
uzyskać informacje dotyczące działania poszczególnych elementów zarządzania 
talentami35.

L. Burke stworzył model zarządzania talentami odbiegający w znacznym stop-
niu od zarządzania zasobami ludzkimi, opierający się na zarządzaniu strategicznym. 
Model ten składa się z konkretnych działań podejmowanych wskutek następujących 
po sobie faz zarządzania talentami: oceny zapotrzebowania, projektowania progra-
mu, zarządzania rozwojem utalentowanych pracowników36.

35  Ibidem, s. 65-66.
36  T. Ingram, Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji, [w:] T. Ingram (red.), Zarzą-
dzanie talentami…, s. 29-30.
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Rysunek 3. Model zarządzania talentami według L. Burke
Figure 3. Talent management model L. Burke

Źródło: T. Ingram, Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji, [w:] T. Ingram 
(red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 30.
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li są zgodni w kwestii, że odpowiednio przeprowadzone zarządzanie talentami obej-
muje pozyskiwanie talentów, rozwój jednostek o wysokich kompetencjach oraz ich 
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 określenie czasu identyfikacji utalentowanych pracowników 

 stworzenie programu oceny 

ETAP 3 ZARZĄDZANIE ROZWOJEM WYJĄTKOWYCH PRACOWNIKÓW 

 scharakteryzowanie typu przesunięd międzyfunkcyjnych 
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 szerokie wykorzystanie doświadczeo nietypowych, łamiących standardy 
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zatrzymanie i ocenę. W etapie pozyskiwania talentów biorą pod uwagę zidentyfiko-
wanie jednostek, które są zatrudnione w organizacji, jak i przyciągnięcie nowych37.

Podsumowanie

Wieloetapowy proces zarządzania talentami od lat jest poddawany dyskusji, po-
zostając ciągle ważny i aktualny. W artykule omówione zostały podstawy procesu 
zarządzania talentami, począwszy od zdefiniowania pojęcia „talent”. Pojęcie to przez 
wielu autorów jest postrzegane w sposób odmienny, gdyż poprzez subiektywną oce-
nę każdy z nich kładzie nacisk na inne wartości, które uważa za potrzebne do ziden-
tyfikowania czegoś jako talentu. Niewątpliwie utalentowane jednostki wybijają się 
na tle pozostałych. W procesie zarządzania talentami istotną rolę odgrywają talen-
ty umiejące sobie radzić w sytuacjach stresowych, wykorzystujące swoje kluczowe 
kompetencje do pracy w zespole i osiągania celów organizacji. Proces zarządzania 
talentami wskazuje na bardzo ważne miejsce rozwijania się jednostek utalentowa-
nych. Rozwój ten może polegać na doskonaleniu umiejętności poprzez udział we 
wszelkiego rodzaju szkoleniach, przez awanse, które dają możliwość sprawdzenia 
siebie na wyższych szczeblach kierowniczych, a co za tym idzie – podczas wykony-
wania bardziej odpowiedzialnej pracy i podejmowaniu decyzji mających znaczenie 
dla funkcjonowania całej organizacji. 

W literaturze można spotkać się również z samodoskonaleniem się jednostek o wy-
sokich kompetencjach. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii mają one coraz większe 
możliwości, aby uczyć się i poszerzać swoje horyzonty, chociażby wspomagając swój 
proces uczenia przez e-learning. Organizacje zatrudniające utalentowane osoby muszą 
pamiętać, aby doceniać kluczowych pracowników. Odpowiednie wynagrodzenie, za-
ufanie, powierzanie im nowych, coraz poważniejszych zadań, to tylko niektóre sposoby 
motywowania i doceniania pracowników. Ludzie o wysokich kompetencjach w firmie 
mają istotne znaczenie, gdyż podwyższają jej pozycję na rynku. Dlatego pracodawca 
musi dbać o utalentowanego pracownika, nie przeszedł do konkurencji. 

W artykule została poruszona również kwestia dotycząca wybranych modeli za-
rządzania talentami, których w literaturze jest ogromna ilość. Modele te różnią się 
między innymi w kwestiach strategii, wpływu otoczenia zewnętrznego czy ocenia-
nia. Jednakże każdy z nich wnosi wiele do całego obszaru zarządzania talentami, 
gdyż obrazuje cały proces oraz wskazuje, na jakie istotne kwestie należy zwrócić 
uwagę, jak powinna firma funkcjonować, aby pozyskać, rozwijać, a następnie za-
trzymać jednostki utalentowane. Zarządzanie talentami odgrywa kluczową rolę 
w sprawnym działaniu całego przedsiębiorstwa, aby osiągnęło w przyszłości zamie-
rzone cele.

37  J. Mróz, Zarządzanie talentami…, s. 102-104.
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FUNCTIONING OF SOCIAL WELFARE 
ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF ŁAZY

FUNKCJONOWANIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁAZACH

Abstract: The aim of the publication is to analyse the functioning of social assistance on the 
attachment of the municipal office in Łazy and to determine the level of involving of this city 
in the social welfare activities. The work assumes the hypothesis that the municipal office in 
Łazy is strongly involved in welfare activities. Social assistance is an important element of 
the proper functioning of local self-government. It is very important from the point of view 
of all kinds of groups of people excluded, for example the disabled, who are unable to func-
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tion without this kind of help. The research methods adopted at work were critical analysis 
of the subject literature and analysis of documentation from the office.

Keywords: social assistance, local administration, disability, public services, quality 
of public services

Streszczenie: Celem publikacji analiza funkcjonowania pomocy społecznej na przykładzie 
urzędu miejskiego w Łazach i określenie stopnia zaangażowania miasta w tego rodzaju dzia-
łalność. Pomoc społeczna jest ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania samorzą-
du lokalnego. W pracy przyjęto hipotezę, że urząd miejski w Łazach jest silnie zaangażowa-
ny w pomoc społeczną. Jest ona bardzo istotna z punktu widzenia wszelkiego rodzaju grup 
osób wykluczonych na przykład niepełnosprawnych, którzy z trudem są w stanie funkcjo-
nować bez tego rodzaju pomocy. Metodami badawczymi przyjetymi w pracy była krytyczna 
analiza literatury przedmiotu i analiza dokumentacji z urzędu.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, administracja lokalna, niepełnosprawność, usługi pu-
bliczne, jakość usług publicznych

Introduction

Social assistance is an important element of a  properly functioning state. It 
helps people who find themselves in difficult life situations, as well as tries to solve 
problems that society faces in the form of poverty, orphanhood, unemployment 
and many others. Social assistance undertakes various activities to help the needy 
and restore these people to society as valuable and productive citizens. In the city 
of Łazy, tasks related to social assistance provided by the law for the commune are 
implemented by the Social Welfare Centre in Łazy.

The aim of the study is to analyse functioning of social assistance on the exam-
ple of Lazy municipal office.

1. Functioning of social assistance in Poland 

Various definitions of social assistance can be found in the literature. At this 
point, the author cites the definition of social assistance given by the Polish language 
dictionary issued by Polskie Wydawnictwo Naukowe. According to this definition, 
social assistance is: “an institution that helps people in need.”

In PWN encyclopedia, we can find definitions of social assistance together 
with social welfare, and it reads as follows: „social assistance, social care – activities 
aimed at supporting people and families in overcoming difficult life situations”1. 

1  A. Krupa (red.), Encyklopedia PWN w trzech tomach, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 256. 
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At present, social assistance in Poland operates on the basis of the Act of 12 
March 2004 on social assistance. This Act sets out:

•	 Social assistance tasks;
•	 Types of social assistance benefits and the rules and modes of their provi-

sion;
•	 Social welfare organizations;
•	 The rules and procedure of control proceedings in the field of social as-

sistance2. 

This Act defines social assistance as part of the social policy of the state, which 
is designed to help people and families, overcome a difficult life situation, which 
they are unable to cope alone, using their own powers, resources and capabilities. 
The act stipulates that social assistance in Poland is organized by government and 
self-government administration bodies. They are to cooperate in this respect with 
social and non-governmental organizations, the Catholic Church as well as other 
churches and natural and legal persons3.

Social help is to help the person and family in meeting the necessary needs and 
gives the opportunity to live in conditions that correspond to human dignity4. The 
purpose of help provided by social assistance is to empower the family or individual 
and integrate them with the environment in which they live. The type and form of 
assistance are adapted to the circumstances justifying the granting of aid. People 
and families who benefit from help should cooperate with social assistance, as well 
as make every effort out of their throne to get out of the difficult situation in which 
they found themselves. Therefore, this help is of a temporary character and assumes 

2  Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. nr 64, poz. 593.
3  Ibidem.
4  About situation of Quality of service in the case of disables see for example: R. Wolniak, B. Skotnicka-
-Zasadzień, M. Zasadzień, Model profilu czynników wpływających na poziom jakości obsługi klienta nie-
pełnosprawnego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, 
Zalety korzystania z e-administracji z punktu widzenia osób niepełnosprawnych na przykładzie urzędu 
miejskiego w Katowicach, „Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji” 2017, z. 6, s. 256-265; R. Wol-
niak, B. Skotnicka-Zasadzień, Rozwój e-administracji w województwie śląskim z perspektywy osób niepeł-
nosprawnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 99, s. 
599-612; R. Wolniak, Wybrane aspekty postrzegania potrzeb osób niepełnosprawnych przez pracowników 
urzędów miejskich w województwie śląskim, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organiza-
cji i Zarządzanie” 2016, z. 92, s. 421-441; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Ocena barier architek-
tonicznych w UM województwa śląskiego przez osoby niepełnosprawne, „Samorząd Terytorialny” 2016, 
nr 10, s. 78-89; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, M. Zasadzień, Zdefiniowanie poziomu oczekiwań 
osób niepełnosprawnych w zakresie barier architektonicznych w administracji publicznej, [w:] R. Knosala 
(red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Oficyna Polskiego Towarzystwa Zarządzania 
Produkcją, s. 514-523, Opole 2016; R. Wolniak, Wpływ preferowanej formy komunikacji na zadowolenie 
klienta niepełnosprawnego z e-administracji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja 
i Zarządzanie” 2016, z. 93, s. 493-504; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Jakość oczekiwana a jakość 
postrzegana barier architektonicznych w urzędach miejskich w ocenie klienta niepełnosprawnego, „Systemy 
Wspomagania Inżynierii Produkcji” 2016, z. 2, s. 382-391; R. Wolniak, Funkcjonowanie e-administracji 
z perspektywy osób niepełnosprawnych na przykładzie urzędu miejskiego w Gliwicach, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 82, s. 359-368. 
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assistance to a person or family in difficult life situations, so that a person or family 
can return to normal functioning and manage on their own5.

However, if the person or family has not yet fully used their own funds as well as the 
possibilities to overcome the difficult situation in which they find themselves, it may result 
in the refusal to provide assistance to that person or family6. Therefore, before granting aid 
provided by social assistance, the material resources of the person seeking help should be 
analysed, as well as the possibility of helping the person by the family of the person7. 

According to the Act on Social Assistance, the assistance offered by this institu-
tion is directed to:

•	 Polish citizens residing and staying on the territory of Poland;
•	 Foreigners who are residing and staying on the territory of Poland:

o On the basis of a permanent residence permit, a  long-term resi-
dent’s EU residence permit, a  temporary residence permit, or in 
connection with obtaining a refugee statute or subsidiary protec-
tion in the Republic of Poland;

o After obtaining a permission to stay for humanitarian reasons or 
a permit for tolerated stay in the Republic of Poland;

•	 Those residing and staying on the territory of Poland, citizens of the Eu-
ropean Union Member States, member states of the European Free Trade 
Agreement parties to the Agreement on the European Economic Area or 
the Swiss Confederation and their family members with the right of resi-
dence or permanent residence on the territory of the Republic of Poland8.

The tasks carried out by the municipality of a compulsory nature in the subject 
of social assistance include9:

•	 reating and implementing a  communal strategy for solving social prob-
lems, including social welfare problems and other such as alcohol and other 
problems, which are designed to integrate people and families from special 
risk groups;

•	 creating an assessment in the field of social assistance;
•	 providing shelter, food and basic clothing to those who need it;

5  I. Sierpowska, Pomoc społeczna: wsparcie socjalne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 20. 
6  A. Mielczarek, Polska pomoc społeczna: doświadczenia historyczne, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej, Toruń 2006; D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna: dynamika instytucji, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005; L. Hostyński, Wartości w świecie konsumpcji, Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006; M. Chrapek, Pomoc społeczna w pytaniach i odpowie-
dziach: wybrane zagadnienia, Infor Ekspert, Warszawa 2010; M. Grewiński, J. Lizut, Pomoc społeczna 
jako realizator efektywnych usług socjalnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Toruń 2013;              
S. Nitecki, Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń, Gaskor, Wrocław 2012.
7  K. Marzec-Holka, Pomoc społeczna, praca socjalna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Byd-
goskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 8.
8  Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dz.U. nr 64, poz. 593.
9  Ibidem.
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•	 grant and pay periodic benefits;
•	 grant and payment of targeted benefits;
•	 grant and disburse special-purpose benefits in a random situation to cover 

basic expenses;
•	 granting and paying of targeted benefits for health services for homeless 

persons and other persons who have no income and the possibility of cov-
ering these benefits under other provisions;

•	 granting of targeted benefits, which take the form of a credit ticket;
•	 covering the costs of contributions for pension and disability insurance 

with a person who had to give up gainful employment for the benefit of 
direct care for a long-term or seriously ill family member and jointly non-
resident mother, father and siblings;

•	 social work;
•	 organizing and providing care services, including specialist ones, which are 

organized at the place of residence, including specialist care services for 
people with mental disorders;

•	 running and providing places in protected apartments;
•	 feeding children;
•	 making a funeral, including for the homeless;
•	 leading the commune’s inhabitant to the social care home and covering the 

costs of his stay in this house;
•	 help people who have been released from prison and have difficulty adjust-

ing to life;
•	 creating reports and submitting them to the competent voivode;
•	 creating and caring for the maintenance of a  social assistance center, in-

cluding the allocation of funds for remuneration for employees;
•	 grant and payment of permanent allowances;
•	 granting and paying special purpose allowances;
•	 granting and withdrawing money for economic independence in the form 

of loan grants and assistance in kind;
•	 running a social care home and a municipal support center and providing 

places for people in need of care;
•	 creating and implementing social projects;
•	 performing other tasks in the field of social assistance, which result from 

the needs encountered in the commune, including the creation and imple-
mentation of shield programs;

•	 cooperation with the Poviat Labor Office in order to popularize job offers 
and information about vacancies, information on career counseling and 
training services, and implementation of the Activation and Integration 
Program.
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All welfare aids we can divide in financial and non-financial. In financial aids 
we can include:

•	 permanent benefit,
•	 periodic benefit,
•	 special purpose allowance and special purpose allowance,
•	 allowance and loan for economic self-empowerment,
•	 help for becoming independent and for continuing education, a cash ben-

efit for the maintenance and coverage of expenses related to learning the 
Polish language for foreigners who have been granted refugee status or sub-
sidiary protection in the Republic of Poland,

•	 remuneration due to the guardian for the custody granted by the court.
Among non-financial aids activities we can distinguish:
•	 social work, a credited ticket,
•	 health insurance premiums,
•	 social security contributions,
•	 material assistance, including economic independence,
•	 making a funeral,
•	 specialist counselling,
•	 crisis intervention,
•	 shelter,
•	 meal,
•	 necessary clothing,
•	 care services in the place of residence, in support centres and in family sup-

port houses,
•	 specialist care services in the place of residence and in support centres,
•	 protected flat,
•	 stay and services in a social welfare home,
•	 assistance in obtaining appropriate housing conditions, including in a pro-

tected apartment, assistance in obtaining employment, development aid - 
in kind for the self-employed.

2. Structure and principles of social assistance in Łazy

Social assistance in the city of Łazy is implemented through the Social Welfare 
Centre in Łazy. Social Welfare Centre is designed to cover the area of the Łazy Com-
mune with its activities. The main tasks carried out by the Social Assistance Centre, 
in addition to the tasks imposed on the municipality by law, include:

•	 Help in meeting the vital needs of people and families and enabling them to 
live in appropriate conditions;
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•	 Implementation of the commune’s tasks in the field of social assistance and 
family support;

•	 Supporting social employment by running a Social Integration club10.
In the implementation of the aforementioned tasks, as well as statutory tasks 

imposed on the municipality, the Centre for Social Assistance in Łazy cooperates 
with other organizational units, non-governmental organizations, foundations, 
churches, institutions and employers11.

The Social Welfare Centre in Łazy has no legal personality. It is an independent 
organizational unit of the Łazy commune, which operates as a budgetary unit. The 
main task of the Social Welfare Centre is to enable the family and person to over-
come difficult life situations with which they are not able to deal with themselves12.

The Director of the Social Welfare Centre in Łazy is standing above all cells, as 
well as the entire Social Welfare Centre. The director is responsible for the efficient 
operation of the entire centre, as well as is responsible for determining the internal 
organization of the Centre. He issues ordinances, regulations and instructions that 
are in force at the Centre. He deals with determining the scope of activities to be 
carried out by his subordinates in managerial positions, as well as in independent 
positions. Its task is to constantly supervise the work of the Centre. The director 
requests financial security for the Centre›s tasks and reports on their use. He is 
responsible for administering financial resources to fulfill statutory tasks, as well 
as supervising the entire financial management of the Centre. The director is also 
a representative of the Centre. The Director›s tasks also include the preparation and 
implementation of a communal strategy for solving social problems, with particular 
emphasis on social assistance programs that are designed to integrate individuals 
and families from special risk groups. The director conducts the assessment of so-
cial assistance resources based on the analysis of the local demographic and social 
situation. Approves the balance of needs that arise from the status tasks that the 
Centre performs. Once a year, the Director submits a report to the City Council on 
the activities of the Social Welfare Centre and pr13. 

Social assistance in the city of Łazy is provided through the Social Welfare Cen-
tre in Łazy. This resort has an extensive structure. Tasks in the Centre are divided 
into appropriate cells that specialize in performing the tasks entrusted to them. 
Thanks to this, social assistance provided in this city can be provided professionally, 
because every employee knows what to do and has a narrow scope of tasks so that 
he can provide his services at a high level. 

10  Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach, s. 1.
11  Ibidem, s. 1.
12  Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach, s. 1.
13  Ibidem, s. 6.
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3. Activities undertaken as part of social assistance 
in the city of Łazy

As part of its activities, the Social Welfare Centre in Łazy carries out many tasks 
related to social assistance, which in particular consist in14:

•	 Grant and pay benefits that are provided for by relevant laws;
•	 Social work;
•	 Creating and working on the development of the necessary social infra-

structure;
•	 Conducting analyses and assessments of phenomena that lead to increasing 

the demand for social assistance benefits;
•	 Work on the development of new forms of self-help and social assistance15.
In order to implement the aforementioned tasks and statutory tasks imposed on 

the municipality as well as all other tasks resulting from other legal provisions, the 
Social Assistance Centre in Łazy organizes various actions, actions that are meant 
to help those in need. 

The Social Welfare Centre in Łazy participates in the operational program «food 
aid 2014-2020». It is a program that is designed to support families in difficult life 
situations, through support in the form of free food parcels or meals. Individuals 
and families who are unable to provide adequate meals for themselves, their families 
and those who are in a difficult life situation can apply to the Social Welfare Centre. 
The condition for applying for assistance is income not exceeding PLN 1268 for one 
person or for a family PLN 1028 per member of the family. 

Another social welfare program in which the Social Welfare Centre will par-
ticipate is the 500+ family. This program consists of a cash grant of PLN 500 for the 
second and subsequent child. Under this program, families with only one child are 
also supported, and subsidies for the first child of PLN 800 are allocated for families 
with low incomes. In the case when a family raises a disabled child16, he can count 

14  M. Marszałek, Funkcjonowanie pomocy społecznej w  mieście Łazy jako warunek bezpieczeństwa 
w opinii mieszkańców, praca magisterska napisana pod kierunkiem R. Wolniaka, Katowice 2017.
15  Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. nr 64, poz. 593.
16  R. Wolniak, Analiza postrzegania przez klienta niepełnosprawnego barier architektonicznych na przy-
kładzie urzędu miejskiego w Siemianowicach Ślaskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Or-
ganizacja i Zarządzanie” 2014, z. 71, s. 327-343; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Jakość oczekiwana 
a jakość postrzegana barier architektonicznych w urzędach miejskich w ocenie klienta niepełnosprawnego, 
„Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji” 2016, z. 2, s. 382-391; R. Wolniak, Czynniki jakości zwią-
zane z barierami architektonicznymi obsługi klienta niepełnosprawnego w urzędzie miejskim w Siemia-
nowicach Śląskich, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, 2014, Nr 2, s. 289-306; R. Wolniak, 
Bariery architektoniczne w urzędzie miejskim – postrzeganie przez klienta niepełnosprawnego na przykła-
dzie Dąbrowy Górniczej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie” 2015, 
z. 77, s. 265-278; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Zadowolenie klienta niepełnosprawnego ze świad-
czonych usług na przykładzie Urzędu Miejskiego w Rybniku, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Se-
ria Organizacja i Zarządzanie” 2015, z 79, s. 357-366; R. Wolniak, Satysfakcja osób niepełnosprawnych 
z usług publicznych na przykładzie urzędu miejskiego w Bytomiu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 
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on assistance under this program in the amount of PLN 1,20017. The Social Wel-
fare Centre in Łazy also provides school scholarships and school allowances. School 
student can apply for a school student who found himself in a temporary difficult 
financial situation caused by a random event. In particular, in the event of a natural 
disaster or other fortuitous event which led to material material harm in the event 
of the death of a parent or other guardian, in the event of losing a source of living or 
housing, in case of sudden and serious illness or an accident. Pupils who meet cer-
tain requirements may apply for school scholarships, in particular for those whose 
family income per person does not exceed PLN 51418. 

Other benefits that can be obtained at the Social Welfare Centre in Łazy in-
clude family benefits, which include: family benefit, nursing care allowance. Care 
allowance is financial aid directed at people with disabilities as a form of assistance 
partially covering costs resulting from providing care to a disabled person19. Care 

Seria Organizacji i Zarządzanie” 2015, z 83, s. 715-724; R. Wolniak, Ocena funkcjonowania e-admini-
stracji w Dąbrowie Górniczej z punktu widzenia osób niepełnosprawnych, “Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie” 2015, z. 82, s. 369-383; R. Wolniak, Funkcjonowanie e-admi-
nistracji z perspektywy osób niepełnosprawnych na przykładzie urzędu miejskiego w Gliwicach, “Zeszyty 
Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie” 2015, z 82, s. 359-368.
17  Zakładka strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona realizowanym 
w ośrodku programem 500+, http://www.opslazy.pl/kategorie/o_programie [access 12.02.2018].
18  Zakładka strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona przydzielaniu 
zasiłków szkolnych, http://www.opslazy.pl/kategorie/zasilki [access: 12.02.2018], Zakładka strony in-
ternetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona przydzielaniu stypendiów szkolnych 
[online], http://www.opslazy.pl/kategorie/stypendia [access: 12.02.2018].
19  R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, M. Zasadzień, The perception of the problems of disabled people 
by employees of municipial offices in the silesian province, “The Annals University of Bucarest. Eco-
nomic and Administratives Series” 2016, nr 10, s. 77-90; R. Wolniak, The perception of municipal of-
fices service of disable people Quality by office Staff, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. 
Zarządzanie” 2016, nr 3, s. 423-435; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, M. Zasadzień, Evaluation 
of the level of quality with regard to architectural barriers according to the degree of disability, [in:] 
3th International Multidyscyplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art. SGEM 2016, 
6-9 April, 2016, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Conference proceedings. Book 1, Psy-
chology & psychiatry, sociology & healthcare, education. Vol. 2, Sociology and healthcare, STEF92 
Technology, Sofia 2016, s. 499-506; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, M. Zasadzień, Evaluation of 
architectural barriers with a division into types of disability and the age of disabled people, [in:] 3th Inter-
national Multidyscyplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art. SGEM 2016, 6-9 April, 
2016, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Conference proceedings. Book 1, Psychology & 
psychiatry, sociology & healthcare, education. Vol. 2, Sociology and healthcare, STEF92 Technology, 
2016 Sofia, s. 471-478; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, M. Zasadzień, Evaluation of architectural 
barriers in municipal offices in the Silesian Province by the disabled, 2nd International Conference on 
Social, Education and Management, 20-21 March 2016 Bangkok, Proceedings Lancaster Pensylvania, 
2016, s. 10-14; R. Wolniak, The analysis of architectural barriers in Pszczyna Municipial Office from 
disable person point of view, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie” 
2016, z  87, s. 429-441; R. Wolniak, The problems of e-goverment functioning in municipial office in 
Dąbrowa Górnicza from persons with disability point of view, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hu-
manitas. Zarządzanie” 2015, nr 3, s. 175-187; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, An evaluation of the 
functioning of e-government by persons with disabilities on the example of the Municipal Office, Inter-
national Multidyscyplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art. SGEM 2014, Bułgaria, 
p. 65-72; R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Perceptions of people with disabilities of architectural 
barrier on the example of the Municipal Office in Katowice, International Multidyscyplinary Scien-
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allowance is also available to older people who are 75 years old. Another form of 
help is so called “becikowe”, or one-off financial support in the amount of PLN 1000 
in the case of childbirth. “Becikowe” is a one-off aid that is granted to a family where 
the income per family member does not exceed PLN 1,922. The next family ben-
efit that you can apply for at the Social Welfare Centre in Łazy is family allowance. 
This is a form of financial assistance addressed to families with children, in which 
the monthly income per family member is not higher than 674 PLN or 764 PLN if 
a disabled child is a family member. The family allowance may also be paid by an 
adult person who is still studying and does not exceed 24 years of age, if the parents 
do not support it because of death or because of the court›s decision and the right 
to receive child support20.

The Social Welfare Centre in Łazy also deals with a alimony fund in the munici-
pality of Łazy. Alimony proceedings are carried out by the commune head, mayor or 
city president appropriate to the place where the person who is entitled to the alimony 
payment lives. In the area of the municipality of Łazy, on behalf of the mayor, proceed-
ings regarding alimony are carried out at the Social Welfare Centre in Łazy21.

Social Welfare Centre in Łazy also faces a person with mental disorders and 
their families. There is a consultation point in the centre. It is a place where these 
people and their families can receive a variety of help. They can talk to a specialist 
social worker dealing with mental illness. They will receive support in the event of 
difficult situations related to mental illness and related problems. They will learn 
about the possibilities and forms of social assistance that they can receive in the 
situation in which they find themselves. A social worker will provide them with in-
formation about medical centres in which such cases in the immediate area as well 
as information about possible rehabilitation are treated. They will learn how to live 
and deal with mental illness on a daily basis. Persons who apply to the consultation 
point will also be able to sign up for support groups that have been created for the 
family of mentally ill people and their relatives. It is worth noting that the forms of 
assistance provided under the consultation point are free22. 

Another support offered by the Social Welfare Centre in Łazy is support for 
large families under the name «Family 3+». The project can be used by all families 
with three or more children up to the age of 18 or 25, if the children study or study. 
As part of the project, these families can take advantage of many discounts for them 

tific Conference on Social Sciences and Art. SGEM 2014, Bułgaria, s. 1025-1032; R. Wolniak, Factors 
related to architectural barriers quality of customer with disability service in Siemianowice city offices, 
“The Annals of the University of Bucharest, Economic and Administrative Series”, 2014, nr 8, p. 35-46.
20  Zakładka strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona świadczeniom 
rodzinnym, http://www.opslazy.pl/kategorie/awiadczenia_rodzinne [access: 12.02.2018].
21  Zakładka strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona funduszowi ali-
mentacyjnemu, http://www.opslazy.pl/kategorie/fundusz_alimentacyjny [access: 12.02.2018].
22  Zakładka strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona punktowi kon-
sultacyjnemu, http://www.opslazy.pl/kategorie/punkt_konsultacyjny [access: 12.02.2018].
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provided in many cultural points and stores in the Łazy municipalities23. In the city 
of Łazy there is also a community centre «Stokrotka». It is located in primary school 
No. 3, it is open on Mondays, Tuesdays and Thursdays from 15 to 18 hours and on 
days off from school hours from 10 to 13 hours. It is a place that organizes the time 
for children from 6 up to 16 years of age, who live in the municipality of Łazy. This 
is to reduce risky behaviours that children at this age would be able to take care 
of and the positive behaviours that the day club offers. It is also to teach children 
how they can spend their free time positively so that their games, including those 
outside the common room, are interesting, safe and have a positive impact on their 
development24. 

The Social Welfare Centre also offers a wide and varied help addressed to fami-
lies, for this purpose a  “communal program of supporting families” was created. 
This program assumes all kinds of help, starting from working with the family, 
which is to improve its care and educational functions to the direct help offered 
by the project. Activities improving care and educational functions consist, among 
other things, in organizing various types of meetings, workshops, picnics and social 
projects. Creating and implementing various types of social projects whose task is 
to prevent and educate families with children. Help in organizing support groups 
for families who have experienced problems. In addition to the above-mentioned 
activities, the project also assumes direct help offered to the family in the form of 
financial and material support for families who need such support. Various kinds 
of material collections are organized for the benefit of needy families. As part of the 
project, activities are also carried out to help the family in need of getting the oppor-
tunity to use social and communal premises, which are located in the municipality 
of Łazy. The project also gives the opportunity for children and young people from 
families who need to go on holiday. At this point, the author cited only some forms 
of help, which the project offers because as part of the project is also carried out 
other activities that are to support and help the family in need25. 

Another type of services provided by the Social Welfare Centre in Łazy is care 
services. At this point, we can distinguish two types of services provided in this field 
by the centre, namely: care services and specialist care services. Care services belong 
to your own municipalities and are implemented by the Social Welfare Centre. The 
care services provided by the centre are paid, but there are discounts depending on 
the family situation, as well as exemption from payment in specific cases. As part of 
the care services, the needy receive help in his place of residence from Monday to 

23  Zakładka strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łazach poświęcona Rodzinie 3+, 
http://www.opslazy.pl/kategorie/lokalna_karta_rodzina_3_plus [access: 12.02.2018].
24  Zakładka strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona świetlicy środo-
wiskowej Stokrotka, http://www.opslazy.pl/kategorie/awietlica_stokrotka [access: 12.02.2018.]
25  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach: Gminny program wspierania rodzin w latach 2016-2018 na 
terenie miasta i gminy Łazy, s. 8.
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Friday. Care services consist, among other things, in helping with everyday activities, 
for example helping in dealing with official matters, cooking meals or bringing ready 
meals, cleaning the place where the needy is and shopping for the needy. Helping the 
elderly to maintain fitness and independence. Supporting the needy in contact with 
the environment and family. The second type of services is «specialist care services». 
These are tasks commissioned to the municipality in the field of government admin-
istration by the voivode who also finances them. The performance of these services 
is also carried out by the Social Welfare Centre in Łazy. Specialized care services are 
directed to people with mental disorders. These services are also paid, but as in the 
previous case, reliefs are anticipated depending on the situation that prevails in the 
family. Specialized care services include activities such as teaching people who need 
the necessary skills that are needed for life. Help in getting a flat, arranging all formal 
matters and building appropriate relationships with neighbors26. 

As part of the Social Welfare Centre in Łazy, there is also an interdisciplinary team. It 
is a group of people from various institutions, such as: social welfare centre, police, mu-
nicipal office, district court, psychological and pedagogical counselling centre, county 
family assistance centre, Christian charity association, school educator and nurse from 
the health centre. This group was formed to help families in which there is domestic 
violence. This group combines specialists from different fields, thanks to which the team 
can look at the problem from different sides. Also, he can use the knowledge and skills 
of each member to find a way to solve the problem of domestic violence27. 

The Social Welfare Centre in Łazy also helps its wards to solve conflicts arising 
in the family. For this purpose, the family mediation service was established in the 
centre. In the event of conflicts in the family, the residents of the centre can apply for 
help to social workers. As part of family mediation, a social worker as an objective 
and impartial person will try to find a solution to the conflicts that arise and will 
help the conflicted parties to reconcile28.

There is also a box of kindness at the Social Welfare Centre in Łazy. Every per-
son in the city of Łazy, who wanted to help a person in need, can hand over various 
useful things to the box of kindness. All collected items are distributed to the person 
who needs them most. Within the box of goodness, the inhabitants of Łazy can 
transfer various things, such as: home appliances, RTV, furniture and other func-
tional items that may be useful to the charges of the centre29. 

26  Uchwała nr XXIV/210/13 rady miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 roku; Zakładka strony 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona usługom opiekuńczym, http://www.
opslazy.pl/kategorie/uslugi_opiekuncze [access: 12.02.2018].
27  Zakładka strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona zespołowi in-
terdyscyplinarnemu, http://www.opslazy.pl/kategorie/zespol_interdyscyplinarny [access: 12.02.2018].
28  Zakładka strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona mediacji rodzin-
nej [online], http://www.opslazy.pl/kategorie/mediacje_rodzinne [access: 12.02.2018].
29  Zakładka strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poświęcona skrzynce dobro-
ci, http://www.opslazy.pl/kategorie/podziekowania [access: 12.02.2018].
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Conclusion

Conducted study and analysis of the scientific literature indicates that Social 
assistance is an important element of a properly functioning state. In this publica-
tion there is an analysis of functioning of social assistance in the case of Łazy mu-
nicipal office. 

The main activities conducted by this municipal office connected with social 
assistance, and described in this paper are:

•	 participation in operational program “food aid 2014-2020”,
•	 participation in program 500+ family,
•	 scholarships and school allowances,
•	 various types of family benefits,
•	 alimony funds,
•	 aid for persons with disorders,
•	 supporting family 3+ program,
•	 supporting community centre “Stokrotka”,
•	 care services.
On the basis of the conducted study we can say that Łazy municipal offices is 

strongly involved in social welfare activities. This confirms the hypothesis stated be-
fore the research. In the future the municipal office should to try also to participate 
in more social warfare activities especially financing from European Union funds.
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SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 
W ŚWIETLE NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA 

PUBLICZNEGO

THE SOCIAL ASSISTANCE SYSTEM IN POLAND 
IN THE LIGHT OF THE NEW CONCEPT OF PUBLIC 

MANAGEMENT

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie modelu pomocy społecznej w Polsce w świetle 
nowych koncepcji zarządzania publicznego w tym obszarze. W wyniku przeglądu dostępnej lite-
ratury przedmiotu ukazano genezę, ewolucję i kierunki rozwoju pomocy społecznej. Omówiono 
nowe kierunki zarządzania w kontekście polityki społecznej. Przedstawiona w artykule charakte-
rystyka modelu pomocy społecznej stanowi usystematyzowanie wiedzy w zakresie omawianego 
problemu oraz poprzez porównanie nowych koncepcji zarządzania ocenę możliwości wdrożenia 
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ich na gruncie pomocy społecznej. W pierwszej części artykułu dokonano opisu genezy i ewo-
lucji pomocy społecznej oraz omówiono jej strukturę. W drugiej części, poprzez analizę porów-
nawczą, podjęto próbę charakterystyki nowych koncepcji zarządzania, tj. Nowego Zarządzania 
Publicznego i współzarządzania, w świetle modelu pomocy społecznej.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna, zarządzanie pomocą społeczną, zarządzanie publiczne, 
Nowe Zarządzanie Publiczne, współzarządzanie, Public Governance

Abstract: The aim of the article is to present the social assistance model in Poland in the light of new 
concepts of public management in this area. As a result of the review of the available literature on 
the subject, the genesis, evolution and directions of development of social assistance in Poland are 
shown. New directions of management in the context of social policy were discussed. The descrip-
tion of the social welfare model presented in the article is systematising knowledge in the scope of 
the discussed problem and by comparing new management concepts, assessing the possibilities of 
their implementation on the ground of social assistance. The first part of the article describes the 
genesis and evolution of social welfare in Poland and discusses its structure. In the second part, 
through comparative analysis, an attempt was made to characterize new management concepts, 
New Public Management and governance, in the light of the social welfare model in Poland.

Keywords: social assistance, management of social assistance, public management, New Pu-
blic Management, governance 

Wprowadzenie

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i  rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i  możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (mini-
ster właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i  samorządo-
wej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, 
burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te, realizując zadania 
pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z  organizacjami spo-
łecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami 
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i  prawnymi. Pomoc społeczna wspiera 
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem 
pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podej-
mowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 
ich integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej 
są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej1.

1  https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/system-pomocy-spolecznej-w-polsce/zasady-pomocy-
-spolecznej [dostęp: 16.11.2017].
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1. Geneza pomocy społecznej w Polsce

Do 1923 roku nie było uregulowań prawnych dotyczących pomocy społecznej, czy 
jak nazywano ten obszar w tamtym czasie – opieki społecznej. Do 1918 roku na tere-
nach zamieszkałych przez ludność polską funkcje zabezpieczenia społecznego sprawo-
wał głównie Kościół rzymsko-katolicki oraz organizacje dobroczynne. Po odzyskaniu 
niepodległości w  1918 roku Polska stała się „spadkobiercą” trzech systemów opieki 
społecznej (pruskiego, austro-węgierskiego i rosyjskiego). Władze polskie stanęły więc 
przed wyzwaniem ujednolicenia systemu opieki społecznej. Już 27 stycznia 1919 roku 
Marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, podpisał dekret o organizacji państwo-
wych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Urzędy miały podlegać 
ówczesnemu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. W tym samym czasie Piłsudski 
podpisał też dekret „O urządzeniu i działalności Państwowej Inspekcji Pracy”2. 

W 1923 roku pomoc społeczna, rozumiana jako opieka społeczna, została ujęta 
w ramy prawne na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 1923 roku o opiece społecznej, 
która nadała jej formę państwowo-samorządowo-charytatywną3. Ustawa ta stano-
wiła do 1990 roku główny akt prawny regulujący funkcjonowanie systemu pomocy 
społecznej w Polsce. Uchwalona ustawa 5 lat po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości rozgraniczała odpowiedzialność związaną z głównymi obowiązkami opie-
kuńczymi pomiędzy gminy, powiaty, województwa i państwo. Jednak wykonanie 
tych zadań w  zdecydowanej mierze spoczywało na samorządach, które w  myśl 
ustawy zobligowane były do współpracy z organizacjami społecznymi, fundacjami 
i zgromadzeniami zakonnymi, którym miały przekazywać część zadań do realiza-
cji4. Ustawa o opiece społecznej obowiązywała w okresie międzywojennym, a usługi 
socjalne realizowane były w ramach różnych instytucji, wspieranych przez państwo. 

Z dokonanego przeglądu literatury wynika, że ww. ustawa obowiązywała w Pol-
sce aż do 1990 roku. Po drugiej wojnie światowej, w chwili zmiany ustroju politycz-
nego na socjalistyczny, zrezygnowano z realizacji opieki społecznej przez samorząd 
i  organizacje pozarządowe, zaprzepaszczając dorobek okresu międzywojennego. 
W  1950 roku z  pobudek doktrynalnych zaniechano, a  wręcz zatrzymano rozwój 
polityki społecznej przez całą dekadę lat 50. Od 1960 roku pomoc społeczna zosta-
ła przyporządkowana Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej, gdzie traktowana 
była marginalnie, w myśl obowiązującej w dalszym ciągu doktryny socjalizmu, jako 
działania na rzecz osób o złym stanie zdrowia i osób niepełnosprawnych. Ideologia 
socjalizmu, w odniesieniu do polityki społecznej objawiała się tym, że to władza 

2  B. Piotrowski, Kształtowanie się polityki społecznej w Polsce – od okresu międzywojennego po dzień 
dzisiejszy, 21.04.2010, http://rynekpracy.org/x/543528 [dostęp: 16.11.2017].
3  M. Grewiński (red.), Od systemu opieki przez politykę pomocy do aktywizacji i integracji społecznej 
w Polsce, [w:] M. Grewiński, J. Krzyszkowski (red.), Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy 
socjalnej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011, s. 9.
4  Art. 5 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej (Dz.U. 1923 nr 92, poz. 726).
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wiedziała lepiej od samorządu i obywatela, jak dostarczać usługi i świadczenia spo-
łeczne5. 

Po zmianie ustrojowej w 1989 roku konieczne stało się dostosowanie regulacji 
prawnych do gospodarki rynkowej i związanych z tym nowych wyzwań społecznych 
oraz zapotrzebowania na inne, niż do tej pory, usługi społeczne. Wprowadzenie sys-
temu demokratycznego, wolność słowa, a także rozpoczęcie procesu prywatyzacyj-
nego spowodowało, że 29 listopada 1990 roku uchwalono nową ustawę o pomocy 
społecznej, która kilka razy nowelizowana, obowiązywała aż do 2004 roku. Ustawa 
definiowała pomoc społeczną w  następujący sposób: „Celem pomocy społecznej 
jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społecz-
na powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób 
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem”6. Ustawa z 1990 roku skonstruowana 
została na fundamencie ustawy o opiece społecznej z 1923 roku. Nowa ustawa okre-
ślała wykonywanie zadań pomocy społecznej przez organy administracji rządowej 
i samorządowej, które powinny współpracować w tym zakresie z organizacjami po-
zarządowymi, kościołami, organizacjami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, praco-
dawcami, osobami prawnymi i fizycznymi.

Obecnie obowiązującym aktem prawnym, regulującym działania z zakresu po-
mocy społecznej, jest ustawa z 2004 r. z późniejszymi zmianami. W myśl tej ustawy 
pomoc społeczna zdefiniowana została w następujący sposób: „Pomoc społeczna 
jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom 
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w sta-
nie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i  możliwości”7. Celem 
przyświecającym ideom pomocy społecznej jest zaspokajanie potrzeb życiowych 
osób i rodzin pozostających w trudnych sytuacjach oraz umożliwienie im bytowa-
nia w  godziwych warunkach. Świadczenia przyznawane w  ramach pomocy spo-
łecznej powinny być adekwatne do okoliczności uznających przydzielenia wsparcia. 
Pomoc społeczna nie ma jednak na celu ciągłego wspierania i opieki nad osoba-
mi dotkniętymi marginalizacją. Największym wyzwaniem stojącym przed nią jest 
zapobieganie powstawaniu marginalizacji osób zagrożonych ubóstwem i  wyklu-
czeniem społecznym oraz ich otoczeniu. Europejska Karta Społeczna, która przez 
Polskę podpisana została w dniu 26 listopada 1991 roku, stwierdza, że w celu zapew-
nienia skutecznego wykonywania prawa do pomocy społecznej i medycznej, pań-
stwo zapewnia, każdej osobie, która nie posiada dostatecznych środków oraz która 
nie jest zdolna do zabezpieczenia takich środków za pomocą własnych wysiłków, 
wsparcie instytucjonalne. Karta zapewnia, że osoby otrzymujące pomoc społeczną 

5  J. Auleytner, Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, WSP TWP, Warszawa 2002, s. 34-35.
6  Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 1990 nr 87, poz. 506). 
7  Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769).
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nie mogą cierpieć z powodu ograniczenia ich praw politycznych i/lub społecznych, 
i że każdy może otrzymać od właściwych służb publicznych lub prywatnych osobi-
stą pomoc, jaka musi być wymagana dla bezpieczeństwa, usunięcia lub ulżenia sy-
tuacji osobistej lub rodzinnej. Państwo zapewnia stosowanie wyżej wymienionych 
postanowień w równym stopniu zarówno wobec swoich obywateli, jak i wobec oby-
wateli przebywających legalnie na terytorium Polski8. Głównym zadaniem pomocy 
społecznej jest przywrócenie lub zapewnienie samodzielności wszędzie tam, gdzie 
jest to możliwe, a w obszarach, gdzie jest to utrudnione lub całkiem niemożliwe, 
należy poprzez dobór narzędzi, które pozostają w dyspozycji pomocy społecznej, 
zapewnić możliwość godnego bytowania jej klientom9. 

J. Hrynkiewicz, analizując procesy zmian w systemie pomocy społecznej w Polsce 
po 1990 r., wyróżniła etap wstępny i dwa kolejne etapy zasadniczych zmian10: 

1 etap wstępny – lata 1989-1990 – charakteryzował się pracami nad nową usta-
wą o pomocy społecznej i organizowaniem oraz przygotowywaniem instytucji i służb 
społecznych do podjęcia nowych wyzwań; 

2 etap – lata 1991-1998 – uchwalenie nowej ustawy o pomocy społecznej rozpoczę-
ło nowy okres w działalności podmiotów pomocy społecznej. Utworzono nową struktu-
rę administracyjną, powołano samorząd gminny, utworzono gminne ośrodki pomocy 
społecznej jako podstawową instytucję pomocy społecznej. Na szczeblu województwa 
utworzono wojewódzkie zespoły pomocy społecznej, które pełniły funkcje programu-
jące, koordynujące i kontrolne nad placówkami pomocy społecznej w województwie. 

3 etap – lata 1999-2003 – rozpoczął się wraz z reformą administracyjno-samorzą-
dową. Utworzenie nowych szczebli samorządu terytorialnego – powiatu i reorganizacja 
województw wymusiły nowy podział zadań i zakres obowiązków między podmiota-
mi pomocy społecznej. Na szczeblu powiatu pojawiły się nowe instytucje – powiatowe 
centra pomocy rodzinie, które otrzymały nowe zadania związane z instytucjonalną or-
ganizacją specjalistycznych usług opiekuńczo-wychowawczych. Powiatom przekazano 
wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, rehabilitację społecz-
no-zawodową osób niepełnosprawnych, pomoc kombatantom i uchodźcom11.

 4  etap po 2004 roku – stanowi uzupełnienie propozycji J. Hrynkiewicz ze 
względu na wejście Polski do Unii Europejskiej, a  także przekierowanie prowa-
dzonej do tej pory wewnętrznej polityki pomocy społecznej w kierunku polityki 
aktywizacji i integracji społecznej. Przystąpienie Polski do struktur wspólnot euro-
pejskich spowodowało objęcie nas metodą otwartej koordynacji w ramach polityki 
integracji społecznej i przeznaczenie znacznych środków finansowych ze środków 

8  Art. 13 Europejskiej karty społecznej (Dz.U. z dnia 29 stycznia 1999 r.).
9  P. Laegreid, T. Christensen, Transcending New Public Management: The Transformation of Public 
Sector Reforms, Ashgate Pulishing Company, Ashgate 2013.
10  J. Hrynkiewicz, Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej, [w:] M. Rymsza (red.), Reformy spo-
łeczne – bilans dekady, WSP TWP, Warszawa 2004, s. 94 i nast.
11  Ibidem, s. 97-98.
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Europejskiego Funduszu Społecznego na działania mające na celu przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektów dla pomocy społecznej współfi-
nansowanych ze środków unijnych wymusiła wprowadzenie rozwiązań, które łączą 
politykę pomocy społecznej z polityką rynku pracy i aktywizacji. Etap ten obowią-
zuje do chwili obecnej. Wraz z zakończeniem perspektywy budżetowej 2007-2013 
(n+2)12 rozpoczęto dystrybucję środków finansowych UE w ramach perspektywy 
2014–2020, gdzie położono nacisk na działania z zakresu przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu i  aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i  wyklu-
czeniem społecznym poprzez rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Obecne 
zadania instytucji pomocy społecznej skierowane są na podanie narzędzi osobom 
zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym mające na celu wyeliminowa-
nie i ograniczenie marginalizacji tych osób poprzez podniesienie kwalifikacji zawo-
dowych i zastosowanie wachlarza wysokiej jakości usług społecznych13.

2. Struktura pomocy społecznej w Polsce

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2004 r. zadania z  zakresu pomocy 
społecznej na mocy ustawy wykonują organy administracji rządowej i samorządo-
wej. Współpracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolic-
kim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszenia-
mi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi14.

Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:

1. Ośrodki pomocy społecznej
Ośrodki pomocy społecznej to jednostki organizacyjne wykonujące zadania 

z zakresu pomocy społecznej w gminie.

2. Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie to jednostki organizacyjne wykonujące za-

dania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Zadania powiatowych centrów po-
mocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują miejskie ośrodki pomocy 
społecznej (miejskie ośrodki pomocy rodzinie).

12  Zasada n+2 umożliwia realizację projektów współfinansowanych ze środków UE do dwóch lat po 
zakończeniu danej perspektywy budżetowej UE.
13  Pod pojęciem usług społecznych przyjęło się rozumieć działalność społecznie użyteczną nakiero-
waną wprost na człowieka, zarówno na jego potrzeby materialne, jak i duchowe. Efektem świadczenia 
usług społecznych nie są bezpośrednio majątkowe, fizyczne wartości użytkowe. Rezultat tak określo-
nej działalności ma zatem charakter niematerialny i może nim być np.: wiedza, kwalifikacje zawodowe, 
informacja, poradnictwo, przeżycia, poprawa wyglądu, zdrowia, samopoczucia, satysfakcja, odpręże-
nie psychiczne, poczucie bezpieczeństwa.
14  Art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1769). 
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3. Regionalne ośrodki polityki społecznej
Na szczeblu województwa istnieją dwie odrębne struktury organizacyjne – ad-

ministracji rządowej i samorządowej. Zadania rządowe na szczeblu województwa 
wykonuje wojewoda. Zadania wojewody w zakresie pomocy społecznej realizowa-
ne są przez wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich. Natomiast zada-
nia samorządowe wykonuje marszałek województwa przy pomocy regionalnego 
ośrodka polityki społecznej – jednostki organizacyjnej powołanej do realizacji za-
dań pomocy społecznej w województwach samorządowych. 

4. Domy pomocy społecznej 
Dom pomocy społecznej świadczy, na poziomie obowiązującego standardu, 

osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepeł-
nosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w  formach 
i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
1. Osób w podeszłym wieku.
2. Osób przewlekle somatycznie chorych.
3. Osób przewlekle psychicznie chorych.
4. Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
5. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
6. Osób niepełnosprawnych fizycznie.

5. Ośrodki wsparcia
Ośrodek wsparcia jest środowiskową formą pomocy półstacjonarnej służącą 

utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonali-
zacji. Są to:

1. środowiskowe domy samopomocy,
2. dzienne domy pomocy,
3. noclegownie,
4. ośrodki opiekuńcze.

6. Ośrodki interwencji kryzysowej 
Rolą ośrodków interwencji kryzysowej jest świadczenie specjalistycznych 

usług, zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hotelowych, które są dostępne przez 
całą dobę – osobom, rodzinom i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub 
znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej – w celu zapobieżenia powstawania lub 
pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności15.

15  http://mpips.gov.pl [dostęp: 16.11.2017].
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7. Zespoły orzekania o niepełnosprawności
1. wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, 
2. powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

8. Rada Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny Pracy i Polity-
ki Społecznej jako organ doradczy

Rysunek 1. Struktura pomocy społecznej w Polsce 
Figure 1. The structure of social assistance in Poland

Źródło: M. Grewiński, System pomocy społecznej w Polsce - wyzwania i kierunki, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Toruń 2012, s. 10, na podstawie danych Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nowa ustawa o pomocy społecznej wprowadziła wiele zmian w tym obszarze. 
Od 2004 roku dokonują się duże zmiany w zakresie struktury organizacyjnej, dzia-
łalności, a także zarządzania w pomocy społecznej. Na mocy ustawy z 2004 roku 
wprowadzono kontrakt socjalny, za pomocą którego zastosowano do pracy socjal-
nej podejście empowerment – „strategię zarządzania, która wyzwala zwiększoną 
motywację do działania na rzecz organizacji, ale wymaga jednocześnie kształtowa-
nia klimatu organizacyjnego opartego na wzajemnym zaufaniu pomiędzy wszystki-
mi szczeblami hierarchii”16. Jak wynika z zapisów  jednego z najważniejszych doku-
mentów regulujących realizację polityki społecznej w Polsce, „Ministerstwo Pracy 

16  B. Krawczyk-Bryłka, Empowerment – strategia zarządzania oparta na zaufaniu, Wydział Zarządza-
nia, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012, s. 313.
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i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację działań, których celem jest podniesienie 
jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy 
i integracji społecznej na poziomie samorządowym i centralnym”17.

Oprócz ustawy o pomocy społecznej z początkiem XXI w. wprowadzono inne 
akty prawne mające na celu pobudzenie wielosektorowej partycypacji w realizacji 
zadań pomocy społecznej. Przyjęcie ustawy o  działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku miało pobudzić aktywność organizacji po-
zarządowych, w tym podmiotów pożytku publicznego w sferze polityki społecznej. 
Ustawa dodatkowo miała na celu ukierunkowanie współpracy sektora NGO z pod-
miotami sektora publicznego w realizacji usług społecznych18. Jej głównym celem 
stało się promowanie społeczeństwa obywatelskiego, dlatego że potencjał i  rola 
NGO nie została dostrzeżona podczas reformy samorządowej w 1999 roku. Refor-
ma skoncentrowała się wyłącznie na instytucjach publicznych, nie biorąc pod uwagę 
udziału partycypacji w zadaniach polityki społecznej organizacji pozarządowych. 
Poprzez wprowadzenie ustawy o zatrudnieniu socjalnym podjęto próbę wprowa-
dzenia do polityki społecznej ekonomii społecznej oraz polityki aktywizacji, umoż-
liwiono także tworzenie klubów i centrów integracji. Wszystkie te działania miały 
na celu pobudzenie przedsiębiorczości społecznej i włączenie do pracy wspieranej 
osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te spowo-
dowały przyjęcie 27 kwietnia 2006 roku ustawy o spółdzielniach socjalnych. Ustawa 
miała się przyczynić do stworzenia przedsiębiorstw społecznych, które zatrudniają 
osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uczestnicząc w produkcji 
towarów i usług na rzecz innych grup ryzyka socjalnego19. Z dokonanego przeglądu 
legislacyjnego, w odniesieniu do polityki społecznej państwa polskiego wynika, że 
polityka ta zmierza w kierunku współpracy i partnerstwa międzysektorowego po-
między podmiotami polityki społecznej. Poniżej przedstawiono autorski schemat 
modelu polityki społecznej M.  Grewińskiego, nazwanego Stokrotką Dobrobytu20; 
zaprezentowany model zakłada, że polityka społeczna w  najbliższych kilkunastu 
latach będzie realizowana w trzech podstawowych sektorach społecznych: publicz-
nym, obywatelskim i  rynkowym. W  każdym z  tych sektorów działają podmioty, 
które ze względu na swoje profile działalności (wartości, zasady, reguły, normy, fi-
nansowanie) wpisują się w różnorakie sfery i sektory, tworząc pluralizm instytucji 
dostarczających usługi społeczne.

17  Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 42, 
18  Art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
2003 nr 96, poz. 873).
19  Art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94, poz. 651). 
20  M. Grewińśki, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2009, s. 136.
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Rysunek 2. Nowy model polityki społecznej w Polsce Stokrotka Dobrobytu – pluralizm i wie-
losektorowość w systemie pomocy społecznej 
Figure 2. A new model of social policy in Poland. Daisy of Prosperity - pluralism and multi-
sectoralism in the social assistance system

Źródło: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opie-
kuńczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2009, s. 136.

Z prezentowanego rys. 2 wynika, że w sektorze publicznym funkcjonują trzy pod-
sektory: ponadnarodowe instytucje Unii Europejskiej, państwo i samorząd terytorial-
ny. Działają tutaj również organizacje pozarządowe typu QUANGO21 (np. fundacje 
Skarbu Państwa) oraz część mediów (np. media publiczne). W sektorze obywatelskim 
działają organizacje pozarządowe (głównie stowarzyszenia i  fundacje non-profit), 
w tym także posiadające status pożytku publicznego, oraz rodziny (gospodarstwa do-
mowe) i grupy nieformalne, takie jak np. grupy sąsiedzkie, wspólnoty lokalne i reli-
gijne. Z sektorem tym związana jest także część podmiotów sektora gospodarki spo-
łecznej, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą. Sektor 
rynkowy reprezentowany jest przez komercyjne podmioty polityki społecznej nasta-
wione na zysk ekonomiczny. Ponadto na granicy tej strefy i strefy obywatelskiej znaj-
dują się przedsiębiorstwa społeczne (np. zakłady pracy chronionej, zakłady aktywno-
ści społecznej) i spółdzielnie socjalne (należące do sektora gospodarki społecznej). Ze 
sferą rynkową związane są także media (głównie prywatne). Do sektora tego należą 

21  Z ang. quasi-autonomous non-governmental organization – organizacja założona i finansowana 
przez rząd, ale działająca niezależnie od niego. 
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także podmioty społecznie odpowiedzialnego biznesu. Rysunek pokazuje, że sektory 
te przenikają się i są od siebie w pewnym stopniu uzależnione. Podmioty działające 
w poszczególnych podsektorach konkurują ze sobą, ale również muszą współpraco-
wać na wielu płaszczyznach w celu realizacji zadań polityki społecznej w szerokim 
wymiarze i dostarczania usług społecznych. Na działalność instytucji pomocy inte-
gracji i pomocy społecznej mają wpływ różne instytucje, które funkcjonują na granicy 
trzech sektorów. Są nimi partie polityczne, ruchy społeczne, Kościół katolicki i inne 
grupy wyznaniowe, zrzeszenia, grupy interesu, gremia doradcze, grupy wsparcia, ko-
mitety i komisje, konsorcja i partnerstwa wielosektorowe22.

Podsumowując genezę systemu pomocy społecznej w  Polsce oraz analizując 
jego strukturę organizacyjną, można stwierdzić, że obecny model oparty jest na 
fundamencie opieki społecznej stworzonej w  dwudziestoleciu międzywojennym. 
Rozwój polityki społecznej, budowany od 1923 r., zahamowany został w okresie re-
alnego socjalizmu. Po 1989 r., w okresie transformacji społecznej, stworzony został 
osłonowy i jednocześnie pasywny system pomocy społecznej. Po 2000 roku rozpo-
częto poszukiwania nowych rozwiązań, skierowanych na aktywizację modelu po-
mocy i integracji społecznej. Nowe kierunki działania pomocy społecznej skłaniają 
do podjęcia rozważań nt. możliwości zastosowania nowych koncepcji zarządzania 
w pomocy społecznej. Polski model polityki społecznej jako element polityki pu-
blicznej poprzez swoją wielosektorowość opartą na wzorcach zarządzania w  biz-
nesie i  rozwiniętych różnorodnych usługach socjalnych, z  coraz mocniejszą rolą 
podmiotów trzeciego sektora, ekonomii społecznej i  rynku, skłania do podjęcia 
rozważań nad możliwością implementacji w tym obszarze lub szerzej – w obsza-
rze polityki społecznej – elementów nowych koncepcji zarządzania publicznego, tj. 
Nowego Zarządzania Publicznego (ang. New Public Management, dalej: NPM), czy 
koncepcji współzarządzania (ang. Public Governance).

3. Koncepcje nowego zarządzania w pomocy społecznej

Polityka społeczna jest niewątpliwie elementem polityki publicznej, a  zarzą-
dzanie nią wpisuje się w nurt zarządzania publicznego. Jak podkreśla J. Hausner, 
polityka publiczna jest bliska pojęciu zarządzania publicznego, które polega przede 
wszystkim na projektowaniu i wdrażaniu polityk publicznych23. Przyjmuje się, że 
celem polityki publicznej jest podejmowanie przez rząd jak najlepszych decyzji, na-
tomiast zarządzanie publiczne ma na celu dostarczanie instrumentów do osiągania 
jak najlepszych rezultatów. Wynika z tego, że zarówno polityka publiczna, jak i za-
rządzanie publiczne to pojęcia komplementarne. 

22  M. Grewiński, A. Zasada-Chorab, System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki, Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Toruń 2012, s. 27.
23  J. Hausner (red.), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 46.
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Według S. Mazura do konstytutywnych cech modelu biurokratycznego M. We-
bera zalicza się: hierarchiczność, depersonalizację urzędników, bezosobowe przepi-
sy jako podstawę działania, kwalifikacje formalne stanowiące podstawę zatrudnia-
nia i awansu, specjalizację, podział pracy oraz skuteczność24. 

Przegląd literatury wskazuje, że w  obrębie zarządzania publicznego w  ostat-
nim czasie dokonało się wiele zmian. Obserwuje się odstąpienie od tradycyjnego 
– hierarchicznego i zamkniętego – modelu rządzenia publicznego, przechodząc do 
miękkiej koncepcji zarządzania, uwzględniającej komponenty takie jak: pogłębiona 
decentralizacja, międzysektorowa i wielopoziomowa współpraca, partycypacja spo-
łeczna, etyka i przejrzystość. Bardzo wyraźnie odczuwalne są również próby wdra-
żania metod i technik ukierunkowanych na efektywność, zapożyczonych z praktyki 
funkcjonowania sektora biznesu. Ewolucja sposobu zarządzania sprawami publicz-
nymi w państwie objęła trzy kluczowe etapy: tradycyjną administrację publiczną 
reprezentowaną przez model weberowski, wzbogacony o mechanizmy i instrumen-
ty charakterystyczne dla sektora biznesu model Nowego Zarządzania Publicznego 
i silnie eksponujący wątki partycypacji, zaangażowania i sieci – model public gover-
nance.

M. Zawicki formułuje jednak tezę, że nowych kierunków rozwoju administracji 
publicznej nie należy budować na dyskredytacji historycznych osiągnięć zarządza-
nia w sektorze publicznym. Zdaniem autora tej tezy, bardziej właściwym podejściem 
staje się to, w którym sektor publiczny postrzegany jest jako obszar stale rozwijający 
się, w wyniku odpowiedniego wdrażania dorobku zdobytego na różnych etapach 
rozwoju. M. Zawicki za pomocą piramidy współczesnej administracji publicznej zi-
lustrował aktualne postrzeganie administracji publicznej, która według autora „jest 
budowlą kompletną jedynie wówczas, gdy zostanie zbudowana na mocnych funda-
mentach (dorobku okresu państwa prawnego), powiązanych trwale z konstrukcją 
główną (spuściźnie tradycyjnej administracji publicznej), na której spoczywa sta-
bilna nadbudowa (osiągnięcia nowego zarządzania publicznego) i którą zwieńcza 
dopełniający całości wierzchołek (postulaty współzarządzania). A zatem sprawna 
administracja publiczna integruje doświadczenia oraz odpowiednie osiągnięcia po-
szczególnych okresów historycznych jej rozwoju”25.

24  S. Mazur, Historia administracji publicznej, [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, PWN, 
Warszawa 2008, s. 54-55.
25  M. Zawicki, Nowe Zarządzanie Publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, 
s. 142.
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Rysunek 3. Współczesna administracja publiczna jako piramida
Figure 3. Contemporary public administration as a pyramid

Źródło: M. Zawicki, Nowe Zarządzanie Publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011, s. 142.

Przedstawiony rysunek potwierdza to, że administracja publiczna w Polsce ma 
potrzebę rozwoju nakierowanego na osiągnięcie celów i rezultatów, których osią-
gnięcie przyczyni się do poprawy jej działania. Tworzenie dorobku współrządzenia 
mającego na celu poprawę funkcjonowania administracji możliwe będzie w oparciu 
o jej historyczny dorobek w wymiarze ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym. 

3.1. NPM w pomocy społecznej

Niedoskonałości modelu biurokratycznego (weberowskiego) zarządzania pu-
blicznego stały się impulsem do otwarcia nowych koncepcji zarządzania, tj. Nowego 
Zarządzania Publicznego New Public Management (NPM) oraz współzarządzania pu-
blic governance. NPM jako nowe menedżerskie podejście do administracji publicznej 
swój początek ma w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii w latach osiemdzie-
siątych XX w., a od początku lat dziewięćdziesiątych zyskało swe miejsce w Stanach 
Zjednoczonych26. Podstawą powstania i rozwoju koncepcji była poprawa funkcjono-
wania sektora publicznego. Wskutek kryzysu finansów publicznych koniecznością 
stała się racjonalizacja wydatków publicznych poprzez wdrożenie instrumentów cha-
rakterystycznych dla zarządzania organizacjami sektora prywatnego, tj.: prywatyza-
cja, zarządzanie przez cele, nacisk na zarządzanie finansami: efektywność i rachunek 

26  C. Pollit, G. Bouchaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public Manage-
ment, Governance and the Neo – Weberian state, Oxford University, New York 2011, s. 11.
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kosztów, wyznaczanie celów i monitorowanie wyników27, wyznaczanie standardów 
usług i korzystanie z rozwiązań benchmarkingowych28 (możliwości dokonywania po-
równań na próbie sprawdzonych, dobrych rozwiązań)29.

Według M. Zawickiego w  samorządzie występuje siedem reprezentatywnych 
instrumentów dla nowego zarządzania publicznego, są to:

1. doskonalenie świadczenia usług publicznych,
2. orientacja na klienta,
3. planowanie i zarządzanie strategiczne,
4. menedżerski sposób kierowania,
5. elastyczne zarządzanie personelem,
6. mierzenie działalności,
7. rozwój mechanizmów rozliczalności30. 
Większość praktycznych instrumentów NPM znalazła zastosowanie w „Strate-

gii rozwoju kraju do 2020 roku” zatwierdzonej w 2012 roku przez polskie władze, 
a jednym z jej głównych priorytetów stało się założenie, że „poprawie efektywności 
instytucji publicznych służyć będzie wprowadzenie modelu menedżerskiego zarzą-
dzania publicznego, charakteryzującego się m.in. nastawieniem na obywatela, skon-
centrowaniem uwagi na kontroli wyników, a nie procedur, zwiększeniem udziału 
podmiotów niepublicznych w wykonywaniu zadań. Wprowadzone zostaną mecha-
nizmy okresowego rozliczania podmiotów publicznych z realizacji zadań oraz efek-
tywności reakcji na potrzeby społeczne i gospodarcze, określone w zatwierdzanych 
strategiach, programach, planach, w tym wynikających ze współpracy międzynaro-
dowej w ramach Unii Europejskiej. Wykorzystywana będzie analiza kosztów i ko-
rzyści działania instytucji publicznych oraz monitoring obywatelski w celu poprawy 
skuteczności ich działań”31. 

Pomoc społeczna jest częścią sektora publicznego i podobnie jak inne organiza-
cje tego sektora podlega procesom kierowania. Stosowane w niej metody i narzędzia 
zarządzania zmieniają się równolegle do zmian trendów w zarządzaniu publicznym. 
Głównymi instrumentami Nowego Zarządzania Publicznego mającymi wpływ na 
zarządzanie pomocą społeczną są: menedżerski sposób kierowania i elastyczne za-
rządzanie personelem. Przed menedżerami stawiane są określone cele działania, 
monitoring ich realizacji poprzez umożliwienie im dokonywania swobodnego wy-
boru sposobów realizacji.

27  Ibidem, s. 11.
28  Metoda zarządzania polegająca na systematycznym porównaniu przedsiębiorstwa z konkurentami 
lub firmami wiodącymi w danej branży, oraz skopiowanie sprawdzonych wzorów postępowania (pro-
cesów, metod, sposobów działania).
29  J. Przywojska, Nowe zarządzanie i governance w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludz-
kich, Warszawa 2014, s. 54.
30  M. Zawicki, Nowe Zarządzanie..., s. 123.
31  Strategia Rozwoju Kraju 2020, Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna gospodarka, Sprawne pań-
stwo, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 34.
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 Menedżerski sposób kierowania w początkowej fazie powstania koncepcji NPM 
zachęcał menedżerów publicznych do „sterowania” poprzez wybór odpowiednich 
narzędzi lub kombinacji narzędzi do osiągnięcia celów w  najbardziej efektywny 
sposób dla odbiorców postrzeganych jako „klienci”, a nie obywatele. Publiczni me-
nedżerowie powinni być uwolnieni od ograniczeń, aby być „przedsiębiorczy” i móc 
zarządzać wynikami. W praktyce menedżerowie często napotykają na trudności i   
są odpowiedzialni za wyniki, ale nie mogą nimi zarządzać32.

 Analizując powyższe, należy zwrócić uwagę, że rolę menedżerów wyższego 
szczebla w  samorządzie lokalnym w  Polsce sprawują: wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci miast, których wybór dokonywany jest w wyborach bezpośrednich na 
mocy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta. Ze względu na sposób wyboru ustawa daje silny mandat 
społeczny i promując silne przywództwo przyczynia się do wykształcenia postaw 
menedżerskich wśród liderów w lokalnych środowiskach33. Ponadto menedżerskie 
wzorce kierowania w odniesieniu do liderów samorządu lokalnego, w którym nale-
ży pamiętać również o starostach, regulują:

−	 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
−	 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym34.
Wymienione akty prawne nadają bardzo duże uprawnienia w kierowaniu podle-

głym personelem wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i starostom, ale w obrębie 
urzędu natomiast mniejszy wpływ mają na zarządzanie kierownikami podległych jed-
nostek organizacyjnych, w tym jednostek pomocy społecznej na poziomie samorządu 
lokalnego (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie / miejskie 
centra pomocy rodzinie). Kierownicy ci posiadają szeroki zakres autonomii wynikający 
z zadań statutowych, odpowiadając przed organami wykonawczymi samorządu.

Jak zauważa M. Zawicki, w samorządzie lokalnym występują również wzorce 
przeciwne do menedżerskiego stylu zarządzania. Są nimi: 

−	 koncentracja na sprawach bieżących oraz brak akcentowania celów per-
spektywicznych i skutków podejmowanych działań lub znikome ich akcentowanie,

−	 wydawanie kierownikom szczegółowych instrukcji wykonania zadań,
−	 brak konsekwencji w rozliczaniu rezultatów osiągania wyznaczonych celów 

lub zleconych zadań lub niska konsekwencja,
−	 nadmierna skłonność do ingerowania w  przebieg realizacji zadań zleco-

nych kierownikom, co w skrajnych przypadkach prowadzi do ich wyręczania w po-
wierzonej im roli,

32  J.M. Baryson, B.C. Crosby, L. Bloomberg, Public Value Governance: Moving beyond Traditional 
Public Administration and the New Public Management, [w:] Public Administration Review, The Ameri-
can Society for Public Administration, Minnesota 2014, s. 446.
33  Art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta (Dz.U. 2002 nr 113, poz. 984).
34  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf [dostęp: 16.11.2017].
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−	 potrzeba bycia dobrze poinformowanym, w tym również o sprawach, które 
nie mają istotnego znaczenia dla sprawnego realizowania funkcji kierowniczych,

−	 stwarzanie osobom podległym warunków do nadużywania kontaktów 
służbowych z przełożonym w celu konsultowania wszystkiego, w tym również bła-
hych problemów związanych z realizacją wykonywanych zadań35.

Drugim instrumentem charakterystycznym dla NPM mającym znaczący wpływ 
na zarządzanie w samorządzie jest elastyczne zarządzanie personelem. Choć nastą-
pił w tym obszarze duży postęp, wiele do życzenia pozostawia system oceny i wyna-
gradzania pracowników, gdzie bardzo duże znaczenie ma uznaniowość stosowana 
przez menedżerów w stosunku do pracowników. Rzadkie są również praktyki wy-
korzystywania narzędzi motywacji i awansowania czy badania kwalifikacji zawodo-
wych i predyspozycji osobowościowych osób ubiegających się o awans36. Jak słusz-
nie zauważa J. Krzyszkowski, rosnący popyt na usługi pomocy społecznej wywołuje 
konieczność skuteczniejszej i bardziej efektywnej pracy zatrudnionych w tym sekto-
rze pracowników. W celu zwiększenia efektywności pomocy społecznej należałoby 
wprowadzać do niej coraz szerzej teorie, metody organizacji i zarządzania stosowa-
ne w świecie gospodarki. W literaturze przedmiotu funkcjonują dwa podejścia do 
tego problemu: krytyczne i realistyczne. Krytycy uważają, że procedury zarządcze 
stosowane w biznesie nie mogą być stosowane w podmiotach sektora publicznego. 
Uważają, że korzyści ekonomiczne, jakie miało przynieść NPM w  krajach, gdzie 
koncepcja ta powstała, są niewystarczające oraz nie są odpowiednio potwierdzo-
ne i udokumentowane. Negatywnie ocenia się również zbytnią ekonomizację, ja-
kiej uległ sektor publiczny, oraz ignorowanie tak istotnych kwestii jak partycypacja 
społeczna i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Funkcjonuje też opinia, że NPM 
wpłynęło co prawda na znaczny wzrost liczby podmiotów zaangażowanych w pro-
ces świadczenia usług, niekoniecznie jednak budując przy tym dobre podstawy ich 
współpracy37. W  książce Elementy organizacji i  zarządzania w  pomocy społecznej 
J. Krzyszkowski przedstawia poszukiwanie możliwości stosowania rynkowych in-
strumentów zarządczych w sektorze publicznym, dokonując porównania specyfiki 
organizacji biznesowych i pomocowych. Poniższe zestawienie przedstawia różnice 
w menedżerskim podejściu do zarządzania jednostką pomocową.

 

35  M. Zawicki, Nowe Zarządzanie…, s. 130.
36  Ibidem, s. 131.
37  K. Radzik-Maruszak, Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979–2010. Od nowego 
zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 38.
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Tabela 1. Różnice w porównaniu menedżera w organizacji rynkowej i organizacji pomocowej 
Table 1. Differences compared to a  manager in a  market organization and an assistance 
organization

Obszar 
porównania Organizacje sektora biznesu Organizacje pomocy społecznej

Menedżer

• Posiada możliwość kierowania 
administracyjnego, wykorzystu-
jąc do tego celu rozbudowaną 
strukturę organizacji.
• Skupianie większej uwagi na 
procesach
ekonomicznych i rynkowych.
• Skierowanie wysiłków na 
zwiększenie wydajności i  efek-
tywności pracy bez konieczno-
ści współczucia i pomocy wobec 
swych odbiorców.

• Menedżerowie stają coraz częściej 
w  obliczu konieczności kierowania 
wpółautonomicznymi grupami zada-
niowymi realizującymi poszczególne 
programy, ingerując jedynie w niewiel-
kim stopniu w ich działania.
• Zmniejszenie środków materialnych 
w tym sektorze wymaga od menedże-
rów większej skuteczności i  umiejęt-
ności w  osiąganiu obniżania kosztów 
usług socjalnych bez zmniejszania ich 
jakości i ilości.
• Konieczność ciągłego dostosowy-
wania się do zmiennych potrzeb two-
rzenia nowych programów, systemów 
opieki dostępnych i odpowiednich dla 
tych, którzy z nich będą korzystać.

Źródło: J. Krzyszkowski, Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Ośrodek 
Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV, Częstochowa 2010, s. 30-31.

Trudno nie zgodzić się z opinią przedstawianą przez J. Krzyszkowskiego, iż in-
stytucje pomocy społecznej zajmują się działalnością różną od organizacji biznesu. 
Różni je proces zarządzania, jak np. specyfika potrzeb klientów, niewymierne efekty 
działania itp. Podstawowe znaczenie ma jakość stosunków interpersonalnych mię-
dzy pracownikami socjalnymi a klientami, wśród personelu oraz jakość kontaktów 
z organizacjami zewnętrznymi. Sposób zarządzania personelem musi uwzględniać 
ich wiedzę w zakresie planowania i podejmowania decyzji oraz poszanowania dla 
drugiego człowieka. Mimo to w obliczu wyzwań, jakie stoją przed pomocą społecz-
ną, literatura dostarcza argumentów za zastosowaniem zasad szerokiego menedże-
ryzmu w praktycznej sferze funkcjonowania pomocy społecznej w myśl koncepcji 
NPM. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie pomocą społeczną powinny posiadać 
wiele umiejętności charakterystycznych dla menedżerów. Współcześnie od osób 
zarządzających jednostkami pomocy społecznej wymaga się dobrej znajomości czę-
sto zmieniających się przepisów prawa, odporności na stres i wypalenie zawodowe, 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, z trudnym klientem, a ponadto kreatywno-
ści, innowacyjności, umiejętności współpracy z różnymi podmiotami, umiejętności 
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korzystania z instytucjonalnych i ludzkich zasobów38. Jak długo będzie występowała 
potrzeba „odchudzania” i zwiększania efektywności sektora publicznego, tak długo 
koncepcja NPM będzie aktualna39. 

3.2. Public governance w pomocy społecznej

Szybko postępujący proces rozwoju technologii komunikacyjnych i informacyj-
nych otworzył nową przestrzeń w zarządzaniu publicznym, tworząc koncepcję zarzą-
dzania opartą na współzarządzaniu (governanace). Pierwsze publikacje opisujące tę 
koncepcję zarządzania datuje się na połowę lat 90. XX w. Za jej prekursora uznaje się 
jednak amerykańskiego publicystę, badacza z zakresu zarządzania publicznego – H. 
Clevlanda, który w 1972 r. w książce The Future Exectutive: Guide for Tommorow’s 
Managers zaprezentował wizję zmiany w zarządzaniu publicznym tożsamą z paradyg-
matem governance40. B. Ziębicki w książce pt. Efektywność organizacyjna podmiotów 
sektora publicznego zauważa, że podstawowym celem koncepcji public governance jest 
„włączanie obywateli, na zasadzie partnerstwa, w procesie rządzenia. Rząd, jak rów-
nież instytucje lokalne muszą uwzględniać aspiracje i oczekiwania obywateli”41.

 Z  punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego administrację publiczną 
określa się terminem public governance (współzarządzaniem publicznym); w OECD 
struktura zajmująca się administracją publiczną ma obecnie w nazwie public gover-
nance zamiast dawnego Public Management42.

Nowe kierunki rozwoju polityki społecznej w Polsce zmierzają w stronę wielosek-
torowości bazującej na współpracy i partnerstwie między poszczególnymi podmiotami 
polityki społecznej. Kierunek ten wpisuje się w koncepcję governance, która polega na 
współdecydowaniu i  współodpowiedzialności w  realizacji lokalnej polityki społecznej. 
W koncepcji public governance istotnym elementem jest proces włączania obywateli i ru-
chów społecznych do tworzenia programów społecznych, ale także do realizacji polityki 
publicznej. W koncepcji tej bardzo istotne są relacje instytucji publicznych wraz z otocze-
niem, czyli rozmaitymi aktorami reprezentującymi obszary społeczne i gospodarcze, grupy 
interesów, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarki sektora społecznego. Bardzo 
ważne jest umiejętne zarządzanie siecią powiązań w ramach jednostek sektora publicz-
nego. W związku z możliwością odniesienia koncepcji współzarządzania do wszystkich 

38  M. Świderska, Pracownik socjalny jako przedsiębiorczy lider i animator społeczny, [w:] J.D. Antosz-
kiewicz, A. Marjański (red.), Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współcze-
snej praktyki zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 
Łódź 2013, Tom XIV, Zeszyt 4, s. 46.
39  B. Ziębicki, Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 146.
40  Ibidem, s. 147.
41  Ibidem.
42  H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 9.
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poziomów administracyjnych znajduje ona zastosowanie także na poziomie lokalnym, 
wskazując nowe trendy w samorządzie terytorialnym43. Z analizy ww. kwestii wynika, że 
w Polsce w związku ze zmianami społecznymi i demograficznymi istnieje potrzeba refor-
my pomocy społecznej. Istnieje konieczność wypracowania modelu polityki społecznej, 
który zagwarantuje skuteczność w rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych, 
oraz wprowadzenie systemu wysokiej jakości usług społecznych, który pozwoli na roz-
wiązanie nowych problemów stojących przed pomocą społeczną. System, który powstał 
w okresie transformacji społecznej blisko 30 lat temu, nie jest skuteczny w prowadzeniu 
wielosektorowej polityki społecznej mającej na celu aktywizację osób zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w  tym osób niesamodzielnych 
i niepełnosprawnych. W związku z tym istnieje konieczność zastosowania nowych kon-
cepcji zarządzania publicznego opartego m.in. na zasadach governance. Zasady te można 
wdrożyć w następujących obszarach: 

−	 wzmocnienie zdolności do rządzenia (governability),
−	 wzmocnienie funkcji rządzenia (state and local authority governance),
−	 decentralizacja rządzenia,
−	 zapewnienie autonomii organizacjom pożytku publicznego,
−	 oddzielenie politycznych ministerstw od agencji wykonawczych,
−	 zorientowanie się na obywatela klienta, a nie petenta,
−	 kreowanie quasi-rynków i zlecanie na zewnątrz dostarczania usług społecz-

nych (outsourcing),
−	 finansowanie oparte na budżecie zadaniowym,
−	 rozwinięte, zindywidualizowane i  profesjonalne usługi społeczne dostar-

czane przez różnorodne podmioty44.
Public governance, podobnie jak NPM, podlega krytyce za zbyt ogólne ujęcie 

i w przeciwieństwie do NPM traktowane jest raczej jako pewna orientacja niż kie-
runek w zarządzaniu45. 

Podsumowanie

Pomocy społecznej nie należy utożsamiać tylko z pomocą dla ubogich, czyli osób, 
które utraciły czasowo lub na stałe zdolność samodzielnego zaspokajania swoich po-
trzeb. Zadania pomocy społecznej skierowane są głównie do osób wykluczonych spo-
łecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do jej głównych obowiązków 
należy planowanie i organizowanie działań nie tylko pomocowych, lecz także prewen-

43  J. Przywojska, Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej, [w:] J. Przywojska, I. War-
was (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warsza-
wa 2016, s. 80.
44  M. Grewiński, A. Zasada-Chorab, System pomocy społecznej …, s. 29.
45  B. Ziębicki, Efektywność…, s. 148.
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cyjnych. Od tego, w jaki sposób kierunki działań zostaną zaprogramowane, wdrożone 
i monitorowane, zależy zakres i skuteczność udzielanego wsparcia. Zaplanowane dzia-
łania i odpowiednie zarządzanie nimi powinno doprowadzić do pełnego zaspokojenia 
potrzeb jednostki, tak by jej sytuacja nie odróżniała się od sytuacji pozostałych człon-
ków społeczeństwa. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem działania z zakresu 
pomocy społecznej muszą być programowane w zasadzie na każdym poziomie zarzą-
dzania. W wyniku porównania głównych kierunków Nowego Zarządzania Publicznego 
i public governance wynika, że obie koncepcje zarządzania mają ze sobą wiele wspólne-
go. Z przeglądu literatury wynika, że koncepcje te przenikają się w wyznaczaniu nowych 
kierunków polityki społecznej w Polsce. Rozwój pomocy społecznej uzależniony będzie 
od wprowadzenia menedżerskiego stylu zarządzania pomocą społeczną połączonym 
z  efektywnym zarządzaniem pracownikami. Polityka społeczna zmierza w  kierunku 
współrządzenia, większej partycypacji obywateli w realizacji zadań pomocy społecznej, 
z większym udziałem pozostałych sektorów gospodarki. 

Koncepcja public governance nie deprymuje koncepcji nowego zarządzania publicz-
nego, ale stanowi jej rozwinięcie i uzupełnienie poprzez skierowanie uwagi na kwestie 
wykorzystywania potencjału podmiotów publicznych oraz wzmacniania powiązań po-
między nimi. W NPM akcentuje się przede wszystkim potrzebę podnoszenia jakości 
zarządzania w obrębie organizacji, natomiast w modelu public governance przez współ-
rządzenie kładzie się nacisk na współpracę między interesariuszami polityki publicz-
nej oraz polityczno-społeczny wymiar rządzenia. Przegląd literatury w  omawianym 
obszarze wskazuje, że wdrożenie instrumentów koncepcji NPM w świetle zarządzania 
pomocą społeczną może stać się determinantem rozwoju koncepcji public governance 
w wyznaczaniu nowych kierunków rozwoju polityki społecznej. Literatura przedmiotu 
w zakresie nowych koncepcji zarządzania w odniesieniu do polityki społecznej jest ubo-
ga w swoim dorobku naukowym, co stanowi motywację do podjęcia szerszego zaintere-
sowania tym obszarem w zarządzaniu publicznym.
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PRAKTYKA OCHRONY KONSUMENTÓW 
NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO POWIATOWEGO 

RZECZNIKA KONSUMENTÓW

CONSUMER PROTECTION PRACTICE ON EXAMPLE 
OF A CHOSEN POWIUMENT DISTRICT 

Streszczenie: Wysoka aktywność polityki ochrony konsumentów cechuje państwa o szybko 
rozwijających się gospodarkach rynkowych. Rosnąca konsumpcja wzmaga potrzebę ochro-
ny podmiotu uznanego za wyraźnie słabszą stronę transakcji gospodarczych, a mianowicie 
konsumenta. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja instytucji wybranego powiatowe-
go rzecznika konsumentów, jego pozycji w systemie administracji publicznej oraz podkre-
ślenie szczególnie istotnej roli w organach samorządowych. Podstawową metodą badawczą 
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przyjętą w  niniejszym artykule jest analiza studium przypadku (case study) oraz analiza 
literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: administracja państwowa, gospodarka rynkowa, rzecznik konsumentów, 
ochrona konsumentów

Abstract: High activity of consumer protection policy is characterized by countries with 
fast-growing market economies. Increasing consumption increases the need to protect an 
entity recognized as a  clearly weaker party to economic transactions, namely the consu-
mer. The purpose of this article is to present the institution of a selected Poviat Consumer 
Ombudsman, his position in the public administration system and to emphasize a particu-
larly important role in self-government bodies. The basic research method adopted in this 
article is the case study analysis and the literature analysis of the subject.

Keywords: state administration, market economy, consumer ombudsman, consumer pro-
tection

Wstęp

Intensywny rozwój gospodarki oraz rosnącej konsumpcji powoduje bardzo 
szczególną potrzebę ochrony podmiotu uznanego za słabą stronę transakcji gospo-
darczych, a mianowicie konsumenta. W celu podjęcia próby ochrony konsumentów 
tworzone są systematycznie odpowiednie akty prawne adekwatne do bieżącej sytu-
acji rynkowej oraz potencjalnych zagrożeń. W kulminacyjnym punkcie gospodarki 
rynkowej umiejscowiony jest właśnie konsument, od jego postępowania w bardzo 
wysokim stopniu zależny jest sukces każdego przedsiębiorstwa, a  w  szczególno-
ści uzyskania przez nie oczekiwanego zysku1. Konsument jest zatem centralnym 
podmiotem rynku wytwarzającym popyt poprzez nabycie określonego dobra bez 
uprzedniego zamiaru skierowania go do obrotu gospodarczego. Wynika z tego, że 
sprawne i efektywne działanie gospodarki zależne jest od obecności świadomego 
swoich praw oraz potrafiącego te prawa egzekwować konsumenta2. 

W Polsce ochrona interesów konsumentów ma odgórnie narzucony charakter, 
jest efektem działań podejmowanych zarówno przez organy państwowe, jak i Unii 
Europejskiej. Wynikiem tych działań jest tworzenie instytucji oraz instrumentów, 
za  pomocą których możliwa jest ochrona konsumentów. Powiatowy (miejski) 
rzecznik konsumentów jest instytucją stosunkowo nową pośród wprowadzanych 
rozwiązań administracyjnych. W polskim systemie prawnym instytucja rzecznika 
funkcjonuje od 1  stycznia 1999 roku. Obecnie pozycję prawną rzecznika konsu-

1  L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 9-10.
2  E. Kieżel, Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, War-
szawa, 2007, s. 17-28.
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mentów reguluje ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i kon-
sumentów (Dz.U. nr 50 z 2007, poz. 331, z póź.zm.)3. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja instytucji Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Oświęcimiu, jego pozycji w systemie administracji publicznej oraz 
podkreślenie szczególnie istotnej roli w organach samorządowych. W związku z ce-
lem opracowania zasadne wydaje się zadanie pytania: czy praktykowanie działalno-
ści powiatowego rzecznika konsumentów jest istotne, skuteczne oraz przynoszące 
wymierne efekty dla konsumentów powiatu oświęcimskiego? 

Podstawową metodą badawczą przyjętą w niniejszym artykule jest analiza stu-
dium przypadku (case study); dokonano również analizy literatury przedmiotu. 
Powyższa metoda jest jedną z metod jakościowych, a główną jej ideą jest dokład-
ny, szczegółowy opis rzeczywistego obiektu, procesu lub zjawiska, przeprowadzany 
w celu wyjaśnienia uwarunkowań, przyczyn i rezultatów istnienia pewnego procesu 
lub funkcjonowania danego obiektu w określonych warunkach4. 

Zaprezentowaną metodę badawczą wykorzystano w celu identyfikacji, analizy 
i  oceny procesów zachodzących w  badanej instytucji oraz uzyskania odpowiedzi 
na powyżej postawione pytanie badawcze. Przeprowadzone badanie umożliwiło 
dokonanie identyfikacji, analizy i oceny wymiernych efektów praktykowania dzia-
łalności powiatowego rzecznika konsumentów w Oświęcimiu. Głównym źródłem 
danych empirycznych badanego przypadku jest analiza danych statystycznych 
opartych na dokumentach wewnętrznych instytucji odzwierciedlających prowa-
dzoną działalność badanego podmiotu. Badania zrealizowano w Biurze Rzecznika 
Konsumentów w Oświęcimiu, odbyły się one w okresie od 15 lipca do 3 sierpnia 
2018 roku. Przeprowadzone badania umożliwiły dokonanie identyfikacji, analizy 
i oceny wymiernych efektów praktykowania działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Oświęcimiu. 

1. Konsument jako podmiot w obrocie gospodarczym

Termin „konsument” przez bardzo długi czas nie posiadał dokładnej, jednoznacz-
nej definicji. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż podświadome rozumienie tego 
pojęcia zasadza się na jego umiejscowieniu jako podmiotu „końcowego łańcucha 
ekonomicznego”5. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459. t.j. z 2017.03) definiuje w art. 22¹ 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, że „konsumentem jest osoba fizyczna dokonują-
ca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 

3  M. Koralewski, Nowa ustawa o  prawach konsumentakomentarzem, Wiedza i  praktyka sp. z o.o., 
Warszawa 2014, s. 7.
4  M. Kostera, Organizacje w praktyce. Studia przypadków dla studentów zarządzania, Poltex, Warsza-
wa 2011 s. 10.
5  L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 25-27.
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gospodarczą lub zawodową (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)6. Za-
tem według przedmiotowej definicji ustawa o prawach konsumenta ma zastosowanie 
wyłącznie do konsumentów, którzy zawierają umowę z przedsiębiorcą.

Termin „konsument” kładzie silny nacisk na strukturalną nierówność, która wy-
stępuje między konsumentem a  przedsiębiorcą. Przedsiębiorca w  wielu aspektach 
posiada znaczą przewagę (m.in.: informacyjną, finansową, organizacyjną) nad kon-
sumentem. Z tej przyczyny istnieje wyraźna konieczność wdrażania oraz opracowy-
wania instrumentów normatywnych, których celem jest wyrównanie pozycji stron 
uczestniczących w  rynku7. Taka sytuacja implikuje podjęcie działań, które zapew-
niają wysoką ochronę praw konsumenta w  relacjach konsument – przedsiębiorca 
oraz umożliwiają sprawne dochodzenie roszczeń w sytuacji naruszenia chronionych 
praw konsumenta8. Z przedstawionych powyżej względów bardzo ważną kwestią jest 
współzależność konsumentów i sprawna działalność państwa w tych obszarach9. 

Głównym celem podejmowania takich działań jest zagwarantowanie względnej 
równowagi pomiędzy przedsiębiorcą oferującym różne towary i usługi na wolnym 
konkurencyjnym rynku a konsumentem10. 

 W Polsce funkcjonują różne organizacje zajmujące się ochroną konsumenta, prze-
ważającymi są jednostki administracji rządowej11. Podstawowe instytucje podejmujące 
działania w ochronie konsumentów to między innymi: Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK), Inspekcja Handlowa, Polubowne Sądy Konsumenckie.

Ochrona konsumenta jest zadaniem priorytetowym wielu instytucji. W świado-
mości powszechnej utrwalił się natomiast wizerunek Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK), którego podstawowym zadaniem jest ochrona zbioro-
wych interesów konsumentów. Pomoc bezpośrednią w sprawach indywidualnych 
konsumentów jednak świadczą rzecznicy konsumentów. Sprawna, skuteczna i efek-
tywna praca każdego rzecznika konsumentów wymaga ściśle określonych działań, 
wykonywanych poprzez świadczenie poradnictwa konsumentom, interwencje 
w stosunku do przedsiębiorców oraz współpracę z innymi instytucjami.

2. Istota i cel praktyki ochrony konsumentów 

Stanowisko rzecznika konsumentów usytuowane jest w organach samorządo-
wych. Pracodawcą miejskiego rzecznika konsumentów jest prezydent miasta, nato-

6  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. 2017.03.02).
7  T. Czech, Prawa konsumenta. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 16-17.
8  C. Banasiński, Postępy Polski w adaptowaniu acquis communataire w zakresie ochrony konsumentów, 
[w:] Świadomość konsumenta i ochrona konsumentów – doświadczenia francuskie i fińskie a polskie 
perspektywy, Publikacja w ramach projektu PHARE UOKIK, Warszawa 2003, s. 10-11.
9  A. Inglot, Ochrona praw konsumenta w Polsce przed i po wejściu do Unii Europejskiej, „Zeszyty Na-
ukowe Politechniki Rzeszowskiej” 2006, nr 228, s. 15-16.
10  C. Banasiński C., Postępy Polski w adaptowaniu…, s. 15-16.
11  A. Inglot, Ochrona praw konsumenta…, s. 17-19.
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miast powiatowego rzecznika konsumentów właściwym organem zatrudniającym 
jest starosta. 

Przepisy ustawy wskazują na to, że rzecznik konsumentów jest jednostką wy-
odrębnioną organizacyjnie w  strukturze starostwa powiatowego / urzędu miasta. 
Rzecznik konsumentów posiada uprawnienia do podjęcia decyzji o utworzeniu biu-
ra w oparciu o dokonaną analizę zapotrzebowania. W skład biura rzecznika konsu-
mentów, będącego jednostką organizacyjną, wchodzi zespół osób o odpowiednich 
kwalifikacjach; ich zadaniem jest pomoc w realizacji zadań wyznaczonych rzecz-
nikowi konsumentów. Zakres kompetencji rzecznika konsumentów obejmuje in-
terwencję do przedsiębiorców w  sprawach ochrony interesów konsumentów, jak 
również zapewnienie poradnictwa konsumenckiego. Rzecznik konsumentów nato-
miast nie posiada uprawnień kontrolnych, nie ma możliwości wydawania zakazów, 
nakazów czy też nakładania sankcji finansowych. Rzecznik konsumentów świadczy 
porady oraz zapewnia pomoc w indywidualnych sprawach konsumenckich12.

3. Przedmiot i cel badań

Powiatowy rzecznik konsumentów w  Oświęcimiu udziela porad i  służy pomocą 
wszystkim mieszkańcom powiatu oświęcimskiego. Wyraźny wpływ na działalność oświę-
cimskiego rzecznika mają czynniki, takie jak: położenie geograficzne, liczba mieszkańców, 
zasięg terytorialny oraz struktura działalności gospodarczej na terenie powiatu. 

Obecny powiatowy rzecznik konsumentów w Oświęcimiu sprawuje swoją funk-
cję od 1 lutego 2009 roku. Realizując swoje zadania powiatowy rzecznik konsumen-
tów w Oświęcimiu udziela porad zgodnie z aktualnymi przepisami prawa z zakresu 
ochrony praw i  interesów konsumentów. Udzielane porady konsumenckie polegają 
głównie na analizie stanu faktycznego oraz prawnego danej problematyki w oparciu 
o przedłożoną dokumentację konsumentów. 

W okresie sprawozdawczym za rok 2015 w ramach sprawozdania z działalności po-
wiatowego rzecznika konsumentów w Oświęcimiu w roku 2016 obejmującego porad-
nictwo konsumenckie udzielono ogółem 2367 porad. Porady dotyczące umów sprzeda-
ży (w tym sprzedaży usług) w lokalu przedsiębiorstwa to 2078 porad, a więc 88% ogółu 
udzielonych porad. Sprawy, które dotyczyły umów zawieranych na odległość i  poza 
lokalem przedsiębiorstwa, stanowiły 289 udzielonych porad, czyli 12% ogółu porad. 
W roku 2015 odnotowano łącznie 22 sprawy sądowe, gdzie przygotowano 9 pozwów 
sądowych i 15 sprzeciwów od nakazów zapłaty. W okresie sprawozdawczym za rok 2015 
nie odnotowano skierowania spraw do rozpoznania przez sądy polubowne. 

12  A. Kopczyńska, Ochrona praw konsumenta jako zadanie samorządu powiatowego – znaczenie współ-
pracy z mediami lokalnymi dla podnoszenia świadomości w zakresie praw konsumenckich [w:] A. Lewic-
ka-Strzałecka (red.), Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006, s. 182-184.
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W roku 2016 obejmującym sprawozdanie z działalności powiatowego rzecznika 
konsumentów w Oświęcimiu w roku 2017 można zaobserwować wyraźną tenden-
cję wzrostową udzielanych porad. Udzielono 2678 porad konsumenckich. Poradnic-
two w zakresie umów sprzedaży, również sprzedaży usług w lokalu przedsiębiorstwa, 
wynosi 2388 porad, co stanowi 89% ogółu udzielonych porad. Umowy zawarte poza 
lokalem przedsiębiorstwa i na odległość to 290 udzielonych porad, co stanowi 11% 
porad ogółem. W roku 2016 łącznie odnotowano 19 spraw sądowych, przygotowano 
12 pozwów sądowych oraz 7 sprzeciwów od nakazów zapłaty. W ramach przygoto-
wanych postępowań sądowych konieczne było, poza przygotowaniem pozwów pism 
procesowych, wniosków o nadanie klauzuli prawomocności i wykonalności. W okre-
sie sprawozdawczym za rok 2016 nie skierowano spraw do rozpoznania przez polu-
bowne sądy konsumenckie. 

Powiatowy rzecznik konsumentów w Oświęcimiu w okresie sprawozdawczym 
za rok 2017 w ramach sprawozdania z działalności w roku 2018 przedłożył spra-
wozdanie obejmujące największą liczbę porad udzielonych na przestrzeni wszyst-
kich lat praktykowania działalności. Udzielono 2726 porad konsumenckich. Porady 
dotyczące umów sprzedaży, również sprzedaży usług, stanowią liczbę 1971 porad 
ogółu udzielonych porad, co stanowi 76% ogółu, natomiast porady w  zakresie 
umów zwieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa to 364 udzielone 
porady, co stanowi 14% porad udzielonych ogółem. W okresie sprawozdawczym za 
rok 2017 odnotowano 42 sprawy sądowe, gdzie świadczono pomoc konsumentom 
w dochodzeniu roszczeń przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi. 
Strukturę udzielanych porad wraz z  wyszczególnieniem rodzaju porady na prze-
strzeni lat 2015–2017 przez Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświę-
cimiu zaprezentowano w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Struktura udzielanych porad w latach 2015–2017 w biurze rzecznika konsumen-
tów w Oświęcimiu
Table 1. The structure of advice provided in 2015–2017 in the Office of the Consumer 
Ombudsman in Oświęcim

Rok
Liczba udzie-
lonych porad 

ogółem

Porady doty-
czące umów 

sprzedaży 
(w tym sprze-

daży usług)

Umowy za-
wierane na 

odległość i poza 
lokalem przed-

siębiorstwa

Sprawy sądowe 
(w tym pozwy 
i sprzeciwy od 
nakazów za-

płaty)
2015 2367 2078 289 22
2016 2678 2388 290 19
2017 2726 1971 364 42

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności powiatowego rzeczni-
ka konsumentów w Oświęcimiu w latach 2015–2017.



Praktyka ochrony konsumentów na przykładzie wybranego Powiatowego Rzecznika... 205

Ogólną liczbę porad oraz udzielonych informacji konsumenckich przez Biu-
ro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat zaprezentowano w tabeli nr 2.

Tabela 2. Liczba udzielonych porad w latach 2008–2017 przez Biuro Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Oświęcimiu.
Table 2. The number of advice provided in 2008–2017 by the Poviat Consumer Ombudsman 
in Oświęcim

Rok Ilość

Liczba udzie-
lonych porad 
w poszczegól-

nych latach

Rok Ilość
2008 1600 2013 2123
2009 1645 2014 2566
2010 1739 2015 2367
2011 2430 2016 2678
2012 2217 2017 2726

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności powiatowego rzeczni-
ka konsumentów w Oświęcimiu w latach 2008–2017.

Systematyczny wyraźny wzrost liczby udzielanych porad na przestrzeni ostat-
niego dziesięciolecia dowodzi, że instytucja Powiatowego Rzecznika Konumentów 
w Oświęcimiu działa bardzo skutecznie oraz służy pomocą mieszkańcom powiatu 
oświęcimskiego. 

Do ciągłego wzrostu liczby udzielanych porad na przestrzeni lat 2008–2017 
w zakresie zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość w bar-
dzo wysokim stopniu przyczyniły się praktyki nieuczciwych przedsiębiorców, mię-
dzy innymi sprzedawców energii elektrycznej i gazowej oraz operatorów telekomu-
nikacyjnych. Mieszkańcy powiatu oświęcimskiego najczęściej zgłaszali problemy 
w postaci podpisania umów pod wpływem błędu, spowodowane nieuczciwą prak-
tyką rynkową przedstawicieli operatorów usług telekomunikacyjnych podających 
się za pracowników ich dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego. Główny 
wpływ na liczbę udzielonych porad konsumenckich w analizowanym okresie ma 
wzrost podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia działalności usługowo-
-handlowej na obszarze powiatu oświęcimskiego, co wyraźnie zwiększa konsumpcję 
oraz ryzyko zakupu towarów wadliwych, a tym samym zwiększa zapotrzebowanie 
na udzielanie poradnictwa i pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Czyn-
nikiem wpływającym na systematyczny wzrost liczby udzielanych porad jest rów-
nież coraz wyższa świadomość konsumentów w zakresie możliwości dochodzenia 
roszczeń oraz korzystania z pomocy profesjonalnych instytucji. Działaniem priory-
tetowym dla powiatowego rzecznika konsumentów w Oświęcimiu jest prowadzenie 
działalności edukacyjnej poprzez rozpowszechnianie wiedzy konsumenckiej i pod-
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kreślanie znaczenia problemów konsumentów, co może w przyszłości przynieść wy-
mierne efekty w postaci świadomych konsumentów.

Podsumowanie

Powiatowy rzecznik konsumentów w  Oświęcimiu jest instytucją działającą 
skutecznie i  efektywnie. Działalność tej instytucji przynosi wymierne efekty dla 
mieszkańców powiatu oświęcimskiego w  postaci udzielonego wsparcia zarówno 
w przygotowaniu spraw sądowych, jak i ogólnego poradnictwa konsumenckiego. 
Proces dostosowania prawa gospodarczego w Polsce do prawnych standardów eu-
ropejskich zaowocował utworzeniem rozbudowanego systemu prawnego ochrony 
konsumentów. Sprawne działanie gospodarki rynkowej możliwe jest tylko w obec-
ności konsumenta świadomego swoich praw oraz potrafiącego te prawa egzekwo-
wać. Wzmacnianie pozycji rynkowej konsumentów skierowane jest na zapewnie-
nie dostępu do informacji, możliwości wyboru, znajomości praw konsumenckich, 
środków i mechanizmów dochodzenia roszczeń. Aktywni konsumenci umożliwiają 
przede wszystkim rozwój konkurencji rynkowej i sprawne działanie całego obrotu 
gospodarczego. Sama konkurencja nie gwarantuje ochrony konsumentów, dlatego 
konieczne jest wdrażanie przez państwo polityki oraz działań prokonsumenckich.
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NOWOCZESNA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA 
GOSPODARKI NARODOWEJ ZA POMOCĄ POLITYKI 

MAKROOSTROŻNOŚCIOWEJ 

HOW TO DEVELOP MODERN NATIONAL SECURITY 
STRATEGY USING MACROPUDENTIAL POLICY

Streszczenie: Celem artykułu jest wyjaśnienie wpływu polityki makroostrożnościowej na 
stan bezpieczeństwa makroekonomicznego na przykładzie polskiej gospodarki. Polityka 
makroostrożnościowa, istotna w systemie zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego kra-
ju, jest stosunkowo nowym kierunkiem działalności władz monetarnych. Ilościowo politykę 
makroostrożnościową można scharakteryzować wartościami kluczowych makroostrożno-
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ściowych wskaźników sfery finansowej – rozbudowaną listą wskaźników kapitałowych in-
stytucji finansowych, wartościami makroostrożnościowych „buforów” i in. Bezpieczeństwo 
narodowe i gospodarcze kraju związane jest ze społeczno-ekonomiczną stabilnością społe-
czeństwa i pozytywną dynamiką gospodarki. Dlatego do ilościowego pomiaru poziomu bez-
pieczeństwa ekonomicznego został wykorzystany wskaźnik równowagi makroekonomicz-
nej. Artykuł poświęcony jest poszukiwaniu, ocenie i analizie związku między tymi dwoma 
zjawiskami – polityką makroostrożnościową i bezpieczeństwem gospodarki narodowej.

Słowa kluczowe: polityka makroostrożnościowa, bezpieczeństwo narodowe, równowaga 
makroekonomiczna, wskaźniki równowagi

Abstract: The purpose of the article is to explain the impact of macro-prudential policy 
on the state of macroeconomic security on the example of the Polish economy.  Macro-
prudential policy is important in the system of ensuring the economic security of the coun-
try and is a relatively new direction of monetary authorities. Quantitative macro-prudential 
policy can be characterized by the values of key macroprudential indicators of the financial 
sphere – an extensive list of capital ratios of financial institutions, values of macroprudential 
„buffers” and others. The national economic security of the country is related to the socio-
economic stability of society and the positive dynamics of the economy. Therefore, we used 
macroeconomic equilibrium indicator to quantify the level of economic security. The article 
is devoted to the search, assessment and analysis of the relationship between these two phe-
nomena - macroprudential policy and the security of the national economy.

Keywords: macro-prudential policy, national security, macro-economic equilibrium, equi-
librium indicators

Wstęp 

W ekonomii zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa ekonomicznego wzro-
sło na fali rozwoju postindustrialnej gospodarki informacyjnej, rozwoju technologii 
informacyjnych i finansowych. W krajach, które przeszły do rozwoju nowoczesnej 
gospodarki (Polska) lub znajdują się na dobrej drodze do rozwoju nowoczesnej 
gospodarki rynkowej (Ukraina), zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa eko-
nomicznego wiąże się również z przejściem do nowego rodzaju systemów gospo-
darczych i budową nowych instytucji gospodarczych, w tym w sferze bankowości 
i finansów.

Dynamiczny rozwój sektora usług bankowych i finansowych, szybka informa-
tyzacja sektora, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych, pojawienie się 
kryptowalut i  zatarcie granic państwowych dla przepływu kapitału jest dobrym 
wskaźnikiem efektywności ekonomicznej tego sektora. Jednak wraz z  aktywnym 
rozwojem i wprowadzaniem nowych technologii pojawiają się również nowe zagro-
żenia dla bezpieczeństwa w bankowości i finansach. Dopóki ta sfera odgrywa ważną 
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rolę w gospodarkach narodowych i globalnej gospodarce jako całości, ryzyko sekto-
ra finansowego staje się niezwykle istotnym elementem bezpieczeństwa gospodar-
czego i narodowego. Dlatego rosnąca rola i dynamiczny rozwój sektora finansowego 
wymusza na organach państwowych tworzenie efektywnych instytucji zarządzania 
i nadzoru w sektorze finansowym i bankowym, co także jest pilnym zadaniem pod 
kątem kreowania dogodnych warunków dla dalszego wzrostu gospodarczego.

1. Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze 
oraz równowaga makroekonomiczna 

W literaturze ekonomicznej istnieją różne podejścia do określania zjawisk bez-
pieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa ekonomicznego oraz równowagi makro-
ekonomicznej. Istnieją również różne punkty widzenia na wzajemne powiązania 
i współzależność tych zjawisk.

Jako relatywnie uniwersalną definicję równowagi makroekonomicznej, poja-
wiającą się często w literaturze przedmiotu, można zaproponować następujące uję-
cie tego zagadnienia: równowaga makroekonomiczna może być zdefiniowana jako 
stabilny, zrównoważony stan gospodarki z obiektywnie możliwymi i subiektywnie 
pożądanymi cechami ekonomicznymi, które umożliwiają długoterminowy wzrost 
gospodarczy lub tworzą warunki wstępne do tego wzrostu. W dyskursie naukowym 
badacze sytuują bezpieczeństwo ekonomiczne jako element bezpieczeństwa naro-
dowego, które jest szerszą kategorią pojęciową. Bezpieczeństwo narodowe kojarzy 
się ze stabilnością społeczno-polityczną, ochroną przed zagrożeniami wewnętrzny-
mi i zewnętrznymi oraz niezależnością kraju. Innymi słowy, bezpieczeństwo ekono-
miczne rozumiane jest jako podsystem w ogólnym systemie bezpieczeństwa (woj-
skowym, terytorialnym, środowiskowym itd.). I  takie, że poprzez rozwiązywanie 
problemów makroekonomicznych przyczynia się do bezpieczeństwa w całym kraju.

V. Morunov, który badał w 2011 roku istniejące podejścia do definicji bezpie-
czeństwa ekonomicznego, wskazuje na trzy płaszczyzny jego rozumienia. Zgodnie 
z definicjami, które analizował, bezpieczeństwo gospodarcze może być rozumiane 
jako „stan”, „zbiór warunków” lub „zestaw możliwości (potencjałów) gospodarki”1. 

W opinii autora niniejszego opracowania trzecie podejście jest najbardziej uży-
teczne do analizy tego problemu. Z tego podejścia wynika także definicja bezpie-
czeństwa ekonomicznego, które rozumiane jest jako materialna podstawa bezpie-
czeństwa narodowego stwarzająca warunki dla zrównoważonego rozwoju gospo-
darczego i będąca fundamentem bezpieczeństwa kraju2.

1  V. Morunov, Bezpieczeństwo ekonomiczne jako kategoria ekonomiczna, „Teoria Ekonomiczna. Nauki 
Ekonomiczne”, Almetyevsk oddział Uniwersytetu Zarządzania TISBI, 2011, Vol. 10(83), s. 53-55.
2  O. Grunin [i in.], Bezpieczeństwo ekonomiczne. Podręcznik. dla uniwersytetów, 2010, s. 16.
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Ta ostatnia definicja pozwala przedstawić następującą sekwencję pojęć: 
„bezpieczeństwo narodowe” – „bezpieczeństwo ekonomiczne” – „makrorów-

nowaga”, gdzie „bezpieczeństwo narodowe” jest najszerszym pojęciem i obejmuje 
bezpieczeństwo ekonomiczne. Z kolei zapewnienie bezpieczeństwa ekonomiczne-
go wiąże się ze zrównoważoną dynamiką rozwoju gospodarczego lub zapewniającą 
zrównoważone proporcje gospodarki.

2. Polityka makroostrożnościowa i nadzór

Nadzór makroostrożnościowy należy do działalności banków centralnych, 
w tym Narodowego Banku Polskiego3.

Wydzielenie nadzoru makroostrożnościowego jako osobnego kierunku działal-
ności regulatora spowodowane było rosnącą złożonością systemu bezpieczeństwa 
i nadzoru (jako systemu środków prewencyjnych). Było również odpowiedzią na 
rozwój sektora finansowego, w tym wzrost liczby instrumentów finansowych w ob-
rocie, globalizację sfery finansów oraz wzrost ryzyka finansowego4.

Nadzór makroostrożnoścoiwy obejmuje identyfikacje, ocenę i monitorowanie 
ryzyka systemowego oraz działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka po-
przez zastosowanie instrumentów makroostrożnościowych.

Celem nadzoru makroostrożnościowego jest ograniczenie ryzyka systemowe-
go, w  szczególności poprzez wzmacnianie odporności systemu finansowego i  w 
konsekwencji wspieranie długookresowego i zrównoważonego wzrostu gospodar-
czego kraju5.

Polityka makroostrożnościowa to system przewidujących norm, takich, które są 
opracowywane na podstawie wszystkich dostępnych informacji przy użyciu metod 
ekonomicznej analizy, prognozowania etc., norm zorientowanych na antycypację po-
tencjalnych zagrożeń. Ogólny algorytm nadzoru makroostrożnościowego może być 
reprezentowany przez sekwencję działań podmiotu nadzoru makroostrożnościowe-
go: identyfikacja ryzyk systemowych – dobór i kalibracja instrumentów nadzoru ma-
kroostrożnościowego – wykorzystanie instrumentów – monitorowanie ryzyka.

System instrumentów makroostrożnościowych rozwijał się dynamicznie od 
2010 roku, w dużej mierze jako reakcja na kryzys finansowy w latach 2008-2009. 
Kolejnym znaczącym impulsem do rozwoju polityki makroostrożnościowej były 
wstrząsy finansowe w latach 2008-2012, przede wszystkim w krajach rozwiniętych 
o stabilnej gospodarce rynkowej, ale doświadczających różnych form kryzysu za-

3  Nadzór makroostrożnościowy w  Polsce. Ramy instytucjonalno-funkcjonalne. Komitet Stabilności 
Finansowej, Warszawa 2016, www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/publikacje/Ramy_inst-funkc.pdf.
4  Nadzór ostrożnościowy (ang. prudential) – wstępny, wczesny, przewidujący nadzór. Prudential jako 
ostrożność można także kojarzyć z  zasadą zachowań inwestycyjnych prudent  man  rule,  czyli  zasadą 
rozważnego inwestora, a również z jedną z zasad audity: no one can be trusted – nie można zaufać nikomu.
5  NBP. Nadzór makrooostrożnościowy, www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/index.aspx.
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dłużeniowego. Ponadto w krajach UE polityka ta aktywnie realizowana jest zarów-
no na poziomie krajowym, jak i ponadnarodowym (ogólnoeuropejskim).

Głównymi podmiotami polityki makroostrożnościowej6 szczebla krajowego lub 
organami nadzoru makroostrożnościowego są banki centralne i organizacje regulujące 
rynek finansowy. W Polsce takim organem jest Komitet Stabilności Finansowej (KSF) 
odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy i zarządzanie kryzysowe w systemie 
finansowym oraz wprowadzenie do polskiego prawa ram polityki makroostrożnościo-
wej wzmacniającej odporność systemu finansowego w przypadku kryzysu. 

Podstawy strategii makroostrożnościowej zostały określone w  ramach nowego 
ogólnoeuropejskiego systemu regulacji zaproponowanego przez Komisję Europejską 
do Komisji de Larosiere’a w 2010 r.7 Zgodnie z proponowaną strategią wyjaśnienie 
celów, ryzyka i roli struktury wzajemnych zależności w gospodarce pozwoliło na od-
różnienie nadzoru makroostrożnościowego od mikroostrożnościowego i  alokację 
polityki makroostrożnościowej w odrębnym obszarze działania władz monetarnych.

Zakres celów polityki makroostrożnościowej obejmuje m.in. zapobieganie stra-
tom PKB oraz zwiększanie stabilności sektora finansowego gospodarki w sytuacjach 
kryzysowych. Innymi słowy, realizacja polityki makroostrożnościowej poprzez 
środki nadzoru makroostrożnościowego powinna prowadzić do zwiększenia sta-
bilności banków i innych instytucji finansowych w ramach systemu gospodarczego.

Od lat 2016-2017 spełnienie przez instytucje finansowe wymagań nadzoru 
makroostrożnościowego oparte jest na standardach Bazylea III8, a  kwintesencją 
jest system standardów finansowych, tak zwanych «buforów». System standardów 
Bazylei III wprowadza dalsze doprecyzowania i surowsze wymogi dotyczące bez-
pieczeństwa kapitału:

– wyższe wymagania dotyczące minimalnego kapitału pierwszej kolejności;
– zacieśnienie proporcji między kapitałami a kredytami;
– podniesienie norm płynności;
– podniesienie minimalnego poziomu zagregowanego współczynnika wy-

płacalności. 

6  Pojęcie organu makroostrożnościowego wprowadzone dopiero w 2010 r. w pakiecie regulacyjnym 
CRDIV/CRR. Jest to organ, który posiada kompetencje w  zakresie stosowania instrumentów 
makroostrożnościowych.
7  S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Fundacja 
Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 164.
8  Główne dokumenty programowe dla prowadzenia polityki makroostrożnościowej w standardach 
Bazylea III, zwane także pakietem regulacyjnym CRDIV/CRR, to: Rozporządzenie (CRR – Capital 
Requirements Regulation) – unijne rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych; Dyrektywa 
(CRD IV – Capital Requirements Directive) – w  sprawie warunków dopuszczenia instytucji oraz 
nadzoru ostrożnościowego. Regulacja: minimalnych wymogów kapitałowych; płynności płatniczej; 
bufora konserwacyjnego; dużych zaangażowań, gdzie Dyrektywa CRD IV występuje jako „Single 
rule book” w  celu maksymalnego ujednolicenia przepisów CRD. Oprócz głównych dokumentów, 
ponad 200 dokumentów regulujących nadzór ostrożnościowy powstało w trakcie istnienia Komitetu 
Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego – BSBS.
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W dalszej analizie, a także ocenach ilościowych, podejście do definicji bezpo-
średnich celów i narzędzi polityki makroostrożnościowej wynika z faktu, że stwo-
rzenie systemu makroostrożnościowego jest odpowiedzią na globalne (systemowe) 
ryzyko / kryzysy finansowe. Po przeanalizowaniu instrumentów makroostrożno-
ściowych / buforów można nazwać te zagrożenia/ryzyko (rys. 1). 

Rysunek 1. Instrumenty makroostrożnościowe jako odpowiedź na zagrożenia/ryzyko
Figure 1. Macro-prudential instruments as a response to threats/risks

Źródło: opracowanie własne na podstawie głównych dokumentów programowych polityki 
makroostrożnościowej.

System wskaźników sektora bankowego i finansowego, który można wykorzy-
stać do analizy polityki makroostrożnościowej wykorzysując dane z  dostępnych 
źródeł statystycznych, przedstawiono poniżej:

– cztery podstawowe instrumenty – «bufory»;
– siedem dodatkowych instrumentów, tzn. grupy instrumentów zharmonizo-

wanych: 1) poziom funduszy własnych; 2) wymogi dla dużych ekspozycji; 3) wymogi 
podawania informacji do wiadomości publicznej; 4) poziom bufora zabezpieczają-
cego; 5) wymogi płynności; 6) wagi ryzyka w odniesieniu do baniek spekulacyjnych 
sektora nieruchomości; 7) wymogi do ekspozycji wewnątrz sektora finansowego.

Do drugiej grupy instrumentów niezharmonizowanych zalicza się wszystkie 
pozostałe instrumenty, które mogą być dostępne w krajowym porządku prawnym, 
w tym na przykład9: 

– limity w zakresie obciążania bieżących dochodów kosztami obsługi długu 
lub w zakresie relacji całkowitego zadłużenia do dochodów;

– limity dla relacji wysokości kredytu do wartości jego zabezpieczenia;
– krajowe normy płynności. 
W celu zbadania roli polityki makroostrożnościowej w ogólnej strategii bezpie-

czeństwa ekonomicznego i narodowego oraz dalszej analizy narzędzi do osiągnię-
cia tych celów konieczna jest identyfikacja celów polityki makroostrożnościowej 

9  Nadzór makroostrożnościowy w Polsce. Ramy instytucjonalno-funkcjonalne. Komitet Stabilności Finansowej, 
Warszawa, maj 2016 r., www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/publikacje/Ramy_inst-funkc.pdf.
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w zestawie celów banku centralnego jako regulatora sfery pieniężnej i monetarnej 
gospodarki (rys. 2).

Rysunek 2. Miejsce polityki makroostrożnościowej w systemie administracji publicznej
Figure 2. The place of macro-prudential policy in the public administration system

Źródło: prezentacja seminarium na temat polityki makroostrożnościowej NBU. Departament 
Finansów i Stabilizacji i Finansów Narodowego Banku Ukrainy, 2016.

Tak więc współczesny paradygmat zarządzania gospodarką zakłada rozdziele-
nie poziomów mikro i makro zgodnie z celami regulacji, a  także przewiduje ko-
ordynację celów i  instrumentów kierunków regulacji: finansowo-monetarnego, 
mikroekonomicznego i  makroostrożnościowego. W  rezultacie polityka bezpie-
czeństwa ekonomicznego jest przede wszystkim systemem różnych amortyzatorów, 
swoistych „poduszek powietrznych” – tj. standardów wymaganych dla instytucji fi-
nansowych związanych z tworzeniem funduszy ubezpieczeniowych – buforów. 

Szczegółową treścią i  celami polityki makroostrożnościowej jest zachowanie 
pewnych normatywnych wartości współczynników charakteryzujących stan i pro-
porcje rozwoju sfery finansowej.

Ocena wpływu polityki makroostrożnościowej na stabilność sektora banko-
wego i finansowego, a więc na wskaźniki zrównoważonego rozwoju makroekono-
micznego, innymi słowy, dynamiki równowagi makroekonomicznej, jest możliwa 
na podstawie wspólnej analizy ekonomicznej i matematycznej sektora finansowe-
go oraz na bazie analizy innych wskaźników makroekonomicznych. Dopuszczalne 
i  właściwe jest stosowanie wstępnie obliczonych wskaźników równowagi makro-
ekonomicznej10.

10  Y. Alimpiiev, Integralne oceny równowagi makroekonomicznej: na przykładzie polskiej gospodarki, 
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2018, nr 2.
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3. Wskaźnik luki równowagi makroekonomicznej – LRM

Wskaźnik luki równowagi makroekonomicznej – LRM (w wersji angielskiej 
GME – Gap of Macroeconomic Equilibrium) został zaproponowany przez autora 
po raz pierwszy w 2004 roku w artykule „Ocena oddziaływania polityki finansowej 
i monetarnej za pomocą zintegrowanego wskaźnika równowagi makroekonomicz-
nej”11 jako wskaźnik odchylenia gospodarki od stanu równowagi makroekonomicz-
nej w oparciu o definicję wewnętrznej i zewnętrznej nierównowagi – „luk” w go-
spodarce narodowej.

Później, w ramach rozszerzonego badania warunków rozwoju równowagi go-
spodarek, wskaźnik LRM obliczono i  przeanalizowano dla okresu lat 1990-2002 
dla gospodarek Europy Wschodniej (Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Czech 
i Słowacji), którym w tym czasie udało się wdrożyć reformy lub które wciąż były 
w stanie reformy posocjalistycznej transformacji 12. 

Dla Ukrainy wskaźnik LRM oblicza się w ujęciu kwartalnym i rocznym na pod-
stawie statystyk makroekonomicznych Ukrainy od 1996 roku13. 

Proponowane podejście opiera się na założeniu, że ogólna równowaga makro-
ekonomiczna zakłada równoczesne istnienie wewnętrznej i zewnętrznej równowagi 
w gospodarce.

Wewnętrzna równowaga oznacza pełne wykorzystanie dostępnych zasobów lub 
osiągnięcie przez gospodarkę potencjalnego poziomu produkcji, który odpowiada 
naturalnemu poziomowi bezrobocia.

Równowaga zewnętrzna oznacza zrównoważone proporcje zagranicznej ak-
tywności gospodarczej kraju lub w wąskim sensie – brak znaczącego deficytu lub 
nadwyżki bilansu handlowego.

Jako roboczą hipotezę przyjmuje się, że instrumenty finansowe regulacji (in-
strumenty oddziaływania na sektor finansowy gospodarki) odgrywają ważną rolę 
w ustanawianiu i utrzymywaniu równowagi makro. Do analizy tego efektu wyko-
rzystywany jest model bilansu handlowego14. Model wyjaśnia specyfikę wykorzysta-
nia instrumentów polityki finansowej z punktu widzenia równoczesnego zbliżenia 
gospodarki do stanu wewnętrznej i zewnętrznej równowagi.

11  Y. Alimpiiev, Ocena oddziaływania polityki finansowej i  monetarnej za pomocą zintegrowanego 
wskaźnika równowagi makroekonomicznej, Gospodarka: problemy teorii i praktyki. Zbiór artykułów, 
cz. 196, tom III, Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet, Dniepropietrowsk 2004, s. 641-646.
12  Y. Alimpiiev, Współdziałanie polityki finansowej i  monetarnej w  transformacyjnej gospodarce po 
kryzysie. Dysertacja kandydata nauk ekonomicznych: 8.01.01 r., Uniwersytet Ekonomii i  Prawa 
„KROK”, Kijów 2005, s. 99-104, 113-134.
13  Y. Alimpiiev, Wpływ transmisji monetarnej i  finansowej na powstawanie równowagi makroekono-
micznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomii i Prawa” 2013, nr 2(24), s. 96-102, Ałmaty, Republika 
Kazachstanu.
14  Model bilansu handlowego został po raz pierwszy zaproponowany przez Roberta Mundella (1962), 
a następnie zmieniony przez Rudigera Dornbuscha (1996).
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 W modelu bilansu handlowego równowaga wewnętrzna odpowiada potencjal-
nemu poziomowi produktu, na którym stopa bezrobocia jest na pewnym poziomie 
naturalnym. Zgodnie z prawem Okuna, po ustaleniu odchylenia faktycznego pozio-
mu bezrobocia od naturalnego, możemy ustalić odchylenie rzeczywistej produkcji 
od poziomu wewnętrznej równowagi lub potencjalnego poziomu produkcji:

)(
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nf
f

fp uu
Y

YY
−−=

−
γ ,  (1)

gdzie Yf – rzeczywisty poziom zagregowanego produktu;
Yp – potencjalny poziom zagregowanego produktu;
uf – faktyczna stopa bezrobocia;
un – naturalna stopa bezrobocia; 
γ – empiryczny współczynnik wrażliwości PKB na dynamikę cyklicznego bez-

robocia lub współczynnik Okuna (przyjęty jako 2).

Podstawiając wartości ilościowe z  prawej strony równania (1), uzyskujemy 
względną różnicę pomiędzy potencjalnym a  rzeczywistym produktem lub bez-
względną różnicę na jednostkę rzeczywistego produktu (PKB).

Zgodnie z modelem bilans handlowy jest określony przez formułę:

TB = Ex0 − Im0 − m´Y , 
gdzie Ex0, Im0 – ilości autonomiczne;
m´ – skłonność do importowania; 
Y – poziom całkowitego dochodu kraju.

Równowadze zewnętrznej odpowiada produkt, za którego utrzymuje się sal-
do zerowe bilansu handlowego – Y(TB=0). Różnica między rzeczywistym poziomem 
produktu, a takim, który zapewnia równowagę zewnętrzną, jest następująca:

 

gdzie tgα = − m´.

Sens ekonomiczny wskaźnika m’ można określić jako współczynnik związku 
między saldem bilansu handlowego a różnicą między rzeczywistym poziomem za-
gregowanego produktu, a takim, który zapewnia równowagę zewnętrzną. Wtedy:
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lub na jednostkę rzeczywistego produktu:

 Uzyskane równania (1), (2) umożliwiają obliczenie odchyleń rzeczywistego po-
ziomu zagregowanego produktu od takich poziomów, które zapewniłyby równowa-
gę wewnętrzną i zewnętrzną. Dalej te odchylenia będą nazywane „lukami” równo-
wagi zewnętrznej i wewnętrznej z odpowiednimi skrótami: e.g. – luka zewnętrzna, 
i.g. – wewnętrzna luka, jak również ei.g. – „luka strefy II”, która pokazuje różnicę 
między takimi poziomami zagregowanego produktu, które zapewniają równowagę 
zewnętrzną i wewnętrzną: 

ei.g. = | i.g. – e.g. |           (3)

Wskaźnik ten zasługuje na szczególną uwagę, gdy gospodarka wchodzi do 
strefy II, ponieważ przejście do strefy II odzwierciedla pozytywny trend zbliżania 
się gospodarki do stanu równowagi makroekonomicznej. Zachowanie gospodarki 
w tej strefie, przy jednoczesnym zmniejszeniu szerokości strefy, wymaga bardziej 
precyzyjnego wykorzystania instrumentów zarządzania. 

W oparciu o ekonomiczne znaczenie obliczonych luk i szerokości drugiej strefy 
odchylenia gospodarki od stanu ogólnej równowagi można zdefiniować jako sumę 
wartości bezwzględnych:

LRM = |e.g.| + |i.g.| + |e.i.g.|          (4)

Otrzymany wskaźnik występuje jako zagregowany wskaźnik odchylenia gospo-
darki od stanu równowagi makroekonomicznej, w  skrócie – wskaźnik LRM. Im 
wyższe (w wartości bezwzględnej) będą składniki indeksu (i w konsekwencji cały 
indeks), tym bardziej sytuacja faktyczna w gospodarce odbiega od poziomu rów-
nowagi.
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W  ramach proponowanej metody opracowano diagramy luk równowagi dla 
polskiej gospodarki na lata 2000-2016 (rys. 3).

Rysunek 3. Luki równowagi wewnętrznej i zewnętrznej oraz luka szerokości strefy II dla 
polskiej gospodarki w latach 2000-2016
Figure 3. Gaps in internal and external balance and the gap of the width of zone II for the 
Polish economy in the years 2000-2016

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami można zauważyć następujące nieciągłości: 
w badanym okresie zostały zmniejszone luki równowagi wewnętrznej i zewnętrz-
nej, a także szerokość strefy II, co wskazuje na podejście gospodarki do trajektorii 
rozwoju równowagi.

Najmniejsze w okresie 2000-2016 były luki zewnętrzne, z wyjątkiem roku 2008, 
kiedy to luka równowagi zewnętrznej znacznie się powiększyła.

Szerokość strefy II również ulegała zmniejszeniu, przy czym przyspieszenie na-
stąpiło po 2004 roku, co wskazuje na procesy stabilizacji i wzmocnienia bezpieczeń-
stwa ekonomicznego kraju.

Na podstawie uzyskanych współczynników luk może być obliczony wskaźnik 
równowagi makroekonomicznej LRM zgodnie ze wzorem (4).
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Dynamikę wskaźnika na podstawie danych kwartalnych pokazano na rys. 4.

Rysunek 4. Wskaźnik LRM dla Polski na podstawie danych kwartalnych za okres 2002:1-
2017:2
Figure 4. Index LRM for Poland based on quarterly data for the period 2002:1-2017:2

Źródło: opracowanie własne.

Na wykresie wskaźnika LRM (rys. 4) można wyróżnić dwa główne trendy – 
w latach 2002-2009 i 2009-2017. Również w ich składzie możemy zidentyfikować 
7  mniejszych trendów, co również odpowiada szacunkom dynamiki równowagi 
makroekonomicznej uzyskanej przy pomocy indeksu ALK15.

4. Ocena interakcji instrumentów polityki makroostrożnościowej 
ze wskaźnikiem równowagi makroekonomicznej

Kolejnym etapem badania jest sprawdzenie wpływu instrumentów makro-
ostrożnościowych na odchylenia gospodarki od stanu równowagi. Przy pomocy 
estymacji ekonometrycznych planowane jest sprawdzenie występowania istotnego 
związku wskaźnika równowagi makroekonomicznej ze wskaźnikami systemu ban-
kowego Polski w latach 2008-2016.

Obecność takiego związku pozwoliłaby ocenić nie tylko poziom oddziaływania 
instrumentów makroostrożnościowych na makrorównowagę, ale ocenić także efek-
tywność polityki makroostrożnościowej przez kryterium osiągnięcia ostatecznego 
celu – takiej dynamiki wskaźnika LRM, która odpowiadałaby przybliżeniu gospo-
darki do stanu bezpieczeństwa. 

15  A. Koźmiński, A. Noga, K. Piotrowska, K. Zagórski, Ekonomia społecznych emocji. Równowagi 
i  nierównowagi funkcjonalne w  gospodarce polskiej na podstawie wskaźnika ALK (BDI) w  latach 1999-
2016, www.ifispan.pl/wp-content/uploads/2017/05/Ekonomia-emocji-Ko%C5%BAmi%C5%84ski-Noga-
Piotrowska-Zag%C3%B3rski.pdf, s. 10.
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W celu weryfikacji istotnego związku między instrumentami polityki makro-
ostrożnościowej a wskaźnikiem LRM wykorzystano statystyki bankowe bezpośred-
nio związane z  nadzorem makroostrożnościowym, które są publicznie dostępne, 
oraz te, które mają co najmniej minimalną liczbę obserwacji (36 obserwacji, kwar-
talnie za lata 2008-2016):

– główne składniki funduszy własnych i  współczynniki kapitałowe z  filara 
I 16: kapitał Tier I (symbol w modelu – K1); kapitał Tier II (K2); łączny współczyn-
nik kapitałowy (K3); współczynnik kapitału Tier I (K4);

– wymogi kapitałowe: wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego (W1); 
wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego (W2); wymogi kapitałowe z tytułu 
ryzyka rynkowego (W3); wymogi kapitałowe z tytułu innych rodzajów ryzyka (W4); 

– wskaźniki dźwigni finansowej w  bankach komercyjnych i  bankach spół-
dzielczych – mediana (D1, D4), średnia (D3, D6) oraz odstęp międzykwartylowy 
(D2, D5)17.

Kolejność przygotowania danych obejmowała następujące operacje (etapy):
1. Doprowadzenie danych do jednolitego względnego formatu – do względnego wy-

miaru zostały doprowadzone wskaźniki K1, K2, W1-W4.
2. Test ADF (Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test) indywidualnej stacjonarności 

szeregów danych z późniejszym, w razie potrzeby, doprowadzaniem do postaci stacjonar-
nej poprzez odjęcie trendu czasowego (liniowego, wykładniczego, potęgowego). 

Metodę detrendingu (usuwania trendu) stosuje się w celu dostosowania serii do po-
staci stacjonarnej (do dalszego wykorzystania w modelu) z możliwym maksymalnym za-
chowaniem informacji zawartych w szeregach czasowych 18. 

3. Wybór wskaźników do budowy regresji wieloczynnikowej metodą najmniej-
szych kwadratów. Wskaźniki te są następujące:

LRM – wskaźnik luki równowagi makroekonomicznej;
D2 – odstęp międzykwartylowy wskaźnika dźwigni w bankach komercyjnych;
K2 – kapitał Tier II;
K3 – łączny współczynnik kapitałowy;
W1 – wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego.
4. Test stacjonarności grupowej dla szeregów danych wybranej grupy (Im, 

Pesaran, Shin – Group Unit Root Test).
Wyniki testu stacjonarności za pomocą testu grupowego ujawniły niestabilność 

serii K3 – łączny współczynnik kapitałowy. Jednakże, jak wynika z wykresu 5, ta 

16  Filar I  (Basel II) – minimalne wymogi kapitałowe z  tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego 
i operacyjnego.
17  Wskaźnik wykorzystywany do obliczania obszaru zmienności cechy.
18  W  przypadku szeregu niestacjonarnego określa się jego trend czasowy – liniowy, wykładniczy 
i in. Następnie obliczana jest różnica między linią początkową a jej trendem. Ta różnica (pozostałości 
regresji) zawiera informacje z serii wyjściowej z wyjątkiem trendu, dzięki czemu można z niej korzystać 
w przyszłości zamiast początkowej serii.
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seria nie ma wyraźnego trendu czasowego. Włączenie takiej serii do modelu regresji 
wieloczynnikowej jest dopuszczalne.

Rysunek 5. Wskaźnik K3 – łączny współczynnik kapitałowy 2008:1-2016:4
Figure 5. Indicator K3 – total capital ratio 2008:1-2016:4

Źródło: opracowanie własne na podst. Główny Urząd Statystyczny: Kwartalne_wskazniki_
makroekonomiczne, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/. 

Równanie regresji wieloczynnikowej przedstawiono poniżej:
 LRM = 0.0979 - 2.5533*D2 + 0.2058*K2 + 3.46*K3 + 0.6587*W1
prob. t stat (0.0000) (0.004) (0.0499) (0.011) (0.0545)
R2 = 0.39, DWstat = 1.64, Prob. F stat = 0.003327

Pełne specyfikacje i wskaźniki jakości modelu podano w aneksie A.
Testowanie „pozostałości” regresji, a także testy dotyczące adekwatności (jako-

ści) wybranego przybliżenia wykazały dopuszczalny poziom jakości modelu:
– brak autokorelacji pierwszego rzędu w teście Durbin-Watsona;
– brak autokorelacji wyższych rzędów zgodnie z  testem LM (Test LM 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM);
– brak heteroscedastyczności potwierdzono za pomocą testu White;
– adekwatność wybranej metody aproksymacji została potwierdzona testem 

Ramseya (Ramsey RESET Test).
Dane ilościowe dotyczące wyników testów podano w aneksie B.
Zgodnie z uzyskanym równaniem zmianę wskaźnika równowagi LRM można 

wytłumaczyć na 39% poprzez zmiany związane ze zmianami systemu bankowego, 
a dokładniej wskaźnikami nadzoru makroostrożnościowego – zmianami kapitału 
Tier II (K2), łącznym współczynnikiem kapitałowym (K3), zmianami wymogów 
kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (W1) oraz odstępem międzykwartylo-
wym wskaźnika dźwigni w bankach komercyjnych (D2).
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Najistotniejszy jest wpływ wskaźników K3 i D2. Spadek łącznego współczynni-
ka kapitałowego na jednostkę prowadzi do zmniejszenia wskaźnika równowagi ma-
kroekonomicznej LMR o 3,46 jednostki (spadek LMR wskazuje zbliżenie do rów-
nowagi). Na przybliżenie gospodarki do równowagi ma wpływ poprawa parametru 
stabilności wskaźnika dźwigni finansowej.

Wyniki uzyskane za pomocą regresji wieloczynnikowej z akceptowalnym po-
ziomem jakości (prawdopodobieństwa) pozwalają nam mówić o potwierdzeniu wy-
suniętej hipotezy o obecności statystycznie istotnego związku między wskaźnikiem 
równowagi makroekonomicznej a wskaźnikami polityki makroostrożnościowej.

Podsumowanie

Polityka makroostrożnościowa jest jednym z najważniejszych zbiorów instru-
mentów regulacji finansowych i monetarnych. 

Jako zjawisko oraz część polityki gospodarczej polityka makroostrożnościowa 
jest znacznie bliższa życiu codziennemu, niż się wydaje. Tak więc nadzór makro-
ostrożnościowy jest instrumentem stabilizacji finansowej, która z kolei jest ważnym 
elementem równowagi makroekonomicznej. Przybliżenie, lub raczej oddalanie go-
spodarki narodowej od stanu równowagi, znajduje odzwierciedlenie w bezpośred-
nio odczuwanych zmianach – poziomie bezrobocia, inflacji, działaniach fiskalnych 
podejmowanych przez rząd w celu harmonizacji dochodów i wydatków budżetu itp.

Wydzielenie nadzoru makroostrożnościowego w  odrębny kierunek działania 
organów regulacyjnych ze stopniowym wzrostem, rozszerzeniem i sprecyzowaniem 
standardów działalności instytucji finansowych jest uzasadnioną i zrównoważoną 
odpowiedzią na wyzwania związane z  bezpieczeństwem gospodarczym – rosną-
cą złożoność i zróżnicowanie systemu finansowego, nowe instrumenty finansowe, 
nowe formy współpracy finansowej, kryptowaluty, nowe rodzaje banków i  insty-
tucji finansowych i in. Wszystkie wymienione wyżej tendencje wymagają bardziej 
złożonych i wyrafinowanych instrumentów zarządzania bezpieczeństwem.

Jak istotnie polityka makroostrożnościowa wpływa na bezpieczeństwo naro-
dowe, można wyjaśnić za pomocą metod ekonometrycznych oceniających zwią-
zek: wskaźnik LMR – instrumenty polityki makroostrożnościowej. W rezultacie na 
kwartalnych danych polskiej gospodarki za lata 2008-2016 uzyskaliśmy wstępny 
wynik, który wskazuje, że wpływ polityki makroostrożnościowej na makrorówno-
wagę miał miejsce i był statystycznie istotny. 

Jednocześnie należy podkreślić powierzchowność przeprowadzonej oceny oraz 
wady i możliwe sposoby ich korekty tabela 1):
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Tabela 1. Wady i sposoby poprawy oceny ekonometrycznej wskaźnika LMR
Table 1. Drawbacks and ways to improve the econometric evaluation of the LMR indicator
Wady oceny ekonometrycznej Sposoby poprawy

Dane źródłowe:
krótkość obserwacji,
mała liczba wskaźników polity-
ki makroostrożnościowej

Użyć wskaźniki pochodne, stosować substytuty – wskaź-
niki sfery monetarnej, odzwierciedlające zmiany w  in-
strumentach polityki makroostrożnościowej Z  czasem 
przejść do rocznych danych, które dotyczą szerszego za-
kresu wskaźników

Wystarczająca, ale nie wysoka 
jakość
estymacji ekonometrycznych 
zależności między polityką ma-
kroostrożnościową a LMR

Użyć metod do statycznego przetwarzania danych.
Stosować różne opcje do obliczania / przedkładanie serii 
czasowych danych wskaźników polityki makroostrożno-
ściowej i LMR.
Uwzględnić opóźnienia wpływu instrumentów makro-
ostrożnościowych na makrorównowagę
Uwzględnić podstawowe czynniki – zmianę trendu ma-
kroekonomicznego. Z  czasem przejść do danych rocz-
nych, które są bardziej jakościowe, pozbawione wielu 
wad (sezonowość)

Słaba zależność wskaźników 
polityki makroostrożnościowej 
i LMR

Sprawdzić tę zależność za pomocą innych metod ekono-
metrycznych (VAR)

Niedoskonałość wskaźnika 
LMR –  może nie odzwiercie-
dlać dokładnie zmian w równo-
wadze makroekonomicznej (ze-
wnętrznej i / lub wewnętrznej)

Poprawić LMR: 
przejść do danych rocznych,
użyć bardziej dokładnych (pływających) metod oblicza-
nia współczynnika Okuna   i  krańcowej skłonności do 
importu

Źródło: opracowanie własne.

Dlatego na potrzeby dalszej analizy wpływu polityki makroostrożnościowej na 
równowagę makroekonomiczną, a tym samym jej wpływu na bezpieczeństwo na-
rodowe jest wskazane z jednej strony poprawić metodę ilościowej oceny równowagi 
makroekonomicznej, z drugiej strony poprawić/rozszerzyć szacunki polityki ma-
kroostrożnościowej.
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Aneks A. Specyfikacje modeli regresji wieloczynnikowej wskaźnika LRM

Specyfikacja regresji wieloczynnikowej wskaźnika LRM
Dependent Variable: LMR
Method: Least Squares
Sample: 2008Q1 2016Q4
Included observations: 36

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.097954 0.006108 16.03679 0.0000
W1 0.658764 0.211834 3.109812 0.0040
K2 0.205769 0.100833 2.040703 0.0499
K3 3.460601 1.279681 2.704269 0.0110
D2 -2.553338 1.277522 -1.998664 0.0545

R-squared 0.389843     Mean dependent var 0.097954
Adjusted R-squared 0.311113     S.D. dependent var 0.044155
S.E. of regression 0.036648     Akaike info criterion -3.646649
Sum squared resid 0.041636     Schwarz criterion -3.426716
Log likelihood 70.63968     Hannan-Quinn criter. -3.569887
F-statistic 4.951645     Durbin-Watson stat 1.641896
Prob(F-statistic) 0.003327

Wykres A1. Wykres wskaźnika LRM – rzeczywisty, obliczony na podstawie równa-
nia regresji oraz niewyjaśnione pozostałości

Diagram A1. Index LRM - real, calculated based on the regression equation and 
unexplained residues
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Aneks B. Testy jakości modelu

1. Wartości statystyki Durbin-Watsona dla regresji wieloczynnikowej (4 regresory, 
36 obserwacji) na poziomie istotności 0,05 

dl du dodatnia 
autokorelacja

dodatnia 
niepewność

brak 
autokorelacji

ujemna 
niepewność

ujemna 
autokorelacja

1.15 1.63 5 ― 1.15 ― 1.63 ― 2.37 ― 2.85 ― 9

DWstat = 1.64 – brak autokorelacji

2. Wyniki LM testu potwierdzające brak autokorelacji wyższych rzędów19

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.664588    Prob. F(2,29) 0.5221
Obs*R-squared 1.577699    Prob. Chi-Square(2) 0.4544

3. Wyniki testu White potwierdzające brak heteroscedastyczności 
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.980092    Prob. F(14,21) 0.5031
Obs*R-squared 14.22661    Prob. Chi-Square(14) 0.4330
Scaled explained SS 8.715472    Prob. Chi-Square(14) 0.8488

4. Wyniki testu Ramseya potwierdzające adekwatność liniowej metody aproksymacji 
Ramsey RESET Test
Specification: LRM C D2 K2 K3 W1
Omitted Variables: Squares of fitted values

Value df Probability
t-statistic  1.996337  30  0.0550
F-statistic  3.985359 (1, 30)  0.0550
Likelihood ratio  4.490368  1  0.0341

19  W testach jakości modelu 2-4 przyjęto hipotezę H0, że testowane równanie nie ma wad. Na podstawie 
wyników możemy stwierdzić, że nasze równanie ma akceptowalne wskaźniki jakości i  dlatego może 
zostać przyjęte jako model. Chociaż model ten nie ma wystarczających właściwości do tworzenia prognoz 
(R2=0.39 jest mniej za 0.50), model może być wykorzystany do potwierdzenia naszej hipotezy o istnieniu 
wpływu czynników polityki makroostrożnościowej na stan równowagi makroekonomicznej.
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REPORTING OF SOCIAL INDICATORS
IN THE PERIOD OF 2012-2017 ILLUSTRATED WITH 
AN EXAMPLE OF SELECTED POLISH COMPANIES 

FROM THE BREWING INDUSTRY

RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH 
W LATACH 2012-2017 NA PRZYKŁADZIE 

WYBRANYCH POLSKICH SPÓŁEK BRANŻY 
PIWOWARSKIEJ

Abstract: The main research goal of this study is to analyze the degree of implemen-
tation of the GRI guidelines in key enterprises from the brewing industry in Poland.  
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In the theoretical part of the work, using the desk research technique, key aspects of the 
concept of Corporate Social Responsibility and selected guidelines for social reporting were 
brought closer. This became the basis for the next part of the work, which is the empirical 
part containing the presentation of the degree of application of the CSR concept in key enti-
ties of the Polish brewing industry.

Keywords: brewing industry, ethics, enterprise, corporate social responsibility, GRI indicators

Streszczenie: Głównym celem badawczym niniejszego opracowania jest analiza stopnia im-
plementacji wytycznych GRI w kluczowych polskich przedsiębiorstwach z branży piwowar-
skiej. W części teoretycznej pracy, przy wykorzystaniu techniki desk research, przybliżono 
kluczowe aspekty koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz wybrane wytyczne 
dotyczące raportowania społecznego. Stało się to podstawą do kolejnej części pracy, jaką jest 
część empiryczna zawierająca przedstawienie stopnia zastosowania koncepcji CSR w klu-
czowych podmiotach polskiej branży piwowarskiej. 

Słowa kluczowe: branża piwowarska, etyka, przedsiębiorstwo, społeczna odpowiedzialność 
biznesu, wskaźniki GRI

Introduction
 
Enterprises functioning in the economic space are more and more often using 

new concepts to emphasise their position on the market and to create competitive 
advantage. We can observe an increased importance of building lasting relations 
with the environment as a consequence of acquisition of profit and development of 
companies. The changing attitudes in terms of management resulted in the creation 
of the concept of ethical management, focusing on the responsibility of business 
entities for the space in which they operate, among others, the sphere of the natural 
environment, the broadly understood social or patronage aspect. Such a perception 
of management along with the increasing lack of respect for standards initiated by 
the technological revolution, and then by the phenomenon of globalisation, led to 
the development of the concept of Corporate Social Responsibility.

The rich body of literature-based knowledge is not clearly reflected in the ac-
tual representation of the broadly understood ethical dimension of management. 
As a  consequence, this paper is an examination of the diverse definitions of the 
concept of Corporate Social Responsibility, as well as the guidelines and indicators 
used to describe the impact of business entities on the environment. 

The purpose of the article is to present the key experiences of Polish companies 
from the brewing industry in reporting environmental indicators prepared accord-
ing to the guidelines of the Global Reporting Initiative.

The article uses analysis of the content of corporate social responsibility reports 
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drawn up by companies. The research results indicate that all three key companies 
from the brewing industry have been preparing CSR reports for years. The recently 
published summaries were prepared according to the GRI G4 guidelines in their 
core version. The main components of the presented reports are indicators from 
the G-EN and G-SO group, related to respect for the environment and the society. 
However, the diversity of reporting periods indicated in the examined entities does 
not allow for clearly comparing the data. 

1. The concept of Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept intended to take account so-
cial interests, protection of the natural environment, as well as creation of respon-
sible relations with broadly understood stakeholders in the company strategy1. This 
approach indicates that the entrepreneur is characterised by a responsible business 
attitude if he behaves ethically not only in the area of legal formalities but, above 
all, he creates ethical relations with the close and remote environment in which his 
enterprise operates2.

One of the oldest literature titles related to the concept of CSR is “The Social 
Responsibilities of Businessman” written by H. Bowen (1957). Bowen defined CSR 
as an entrepreneur’s undertaking to conduct policy, make decisions and follow such 
lines of action that are desired as the goals and values of our society3.

In the opinion of P. F. Drucker (1999), “every business organisation bears full 
responsibility for its impact on the local community and the society in which it 
operates”4. 

The distinctness of definitions presented in literature is presented in Table 1.

1  A. Zachorowska, M. Płonka, Effect of the European Union Environmental Requirements on Invest-
ment Strategies of Polish Enterprises, Economic Challenges II, Miskolc 2007, p. 492; M. Daszkiewicz, 
Budowanie relacji z  otoczeniem – biznes wobec społecznej odpowiedzialności, [in:] Wybrane aspekty 
zarządzania, (scientific ed. M. Przybyła). Indygo Zahir Media Publishing House, Wrocław 2009,                   
p. 205-222. 
2  Ł. Makuch, Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych 
standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i  współzależnościach pomiędzy nimi 
zachodzących, Teacher Education School of the Society for the Popularisation of Knowledge, Warsaw 2011, 
p. 24; A. Pabian, Działalność promocyjna w koncepcji sustainability, “Marketing i Rynek” 2013, nr 8, p. 12. 
3  H. Bowen, The Social Responsibilities of Businessman, Harper, New York 1953, p. 6.
4  P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN Publishing House, Warsaw 1999, p. 87.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie232

Table 1. The aspect of the concept of Corporate Social Responsibility
Tabela 1. Aspekt koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Author Year Proposed definition

J. McGuire 1963
The idea of social responsibility assumes that a corporation has not only 
economic and legal responsibilities, but also certain obligations towards 
the society that go beyond these responsibilities.

K. Davis 1973

The company taking into account and responding to issues exceeding 
the narrow economic, technical and legal requirements towards it (...) to 
achieve social benefits other than the traditional economic profits that 
the company seeks.

S.P. Sethi 1975
CSR consists in raising corporate behaviours to a  level, where 
they correspond to the dominant social standards, values  
and expectations.

K. Davis, 
R. Blomstrom 1975

CSR consists in obligations of the managerial staff to take actions aimed 
at protection and improvement of both the society’s welfare and the 
organisation’s interest

A.B. Caroll 1979
Corporate social responsibility covers economic, legal, ethical, and 
discretionary expectations of the society towards the organisation  
at a given time.

W.C. Frederick 1978
Social responsiveness of business is the corporation’s capacity to respond 
to social pressure, a literal act of reaction; or to adopt a reactive attitude 
in general.

D.J. Wood 1991

Corporate social responsibility is a configuration of social responsibility 
principles, social responsiveness processes, as well as policies, 
programmes and visible results associated with the company’s social 
relations, adopted in the business organisation.

D.J. Brown,
P.A. Dacin 1997 The social outlook on CSR corresponds to the company’s status and 

activities with regard to fulfilment of obligations towards the society.

M. McIntosh,
A. Mohan 1998

A socially responsible business applies to the relations between 
companies and the society – both the local community that surrounds 
the business and whose members interact with the company’s 
employees, as well as a broader community covering the whole world, 
which affects companies by means of their products, supply chain, 
distributor networks, advertisements, etc.

I. Maignan, O. 
C. Ferrell,

 G.T.M. Hult
1999

A socially responsible business means the extent to which the company 
undertakes economic, legal, ethical, and discretionary obligations 
imposed thereon by the parties involved in its activities.

European 
Commission 2001

Corporate social responsibility is understood as a concept in which the 
company voluntarily considers social and environmental aspects while 
carrying out commercial activities and in contacts with stakeholders.

W. Gasparski, 
A. Lewicka-
Starzłecka, 

B. Rok, 
G. Szulczewski

2003

Social responsibility is an effective strategy in a  company, which 
contributes to the growth of competitiveness of a  given company, 
building reputation and, at the same time, shaping favourable conditions 
for the social and economic development.

O. Bazzichi 2003

Corporate social responsibility is a  voluntary connection of social 
and economic matters in commercial operations and in relations with 
stakeholders, which are employees, customers, suppliers, the community 
in which the company operates, as well as the government and the media.
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T. Wołowiec 2004

Social responsibility is understood as a philosophy of running business 
operations, taking account of building lasting, transparent relations 
with all the parties concerned. In his opinion, implement the CSR 
principle leads to building the strategy of competitive advantage based 
on provision of a permanent value both for shareholders as well as for 
other partners – stakeholders.

World
Business 

Council for 
Sustainable 

Development

2004

CSR is the continuous undertaking of the business to behave ethically 
and to act for the benefit of economic development while simultaneously 
aiming at improving the quality of life of employees and their families, 
the local community and the whole society.

ISO 26000 2008

Social responsibility is understood
as the organisation’s responsibility for the effects of its decisions and 
actions towards the society and the environment. This responsibility is 
maintained through transparent and ethical behaviours, which:
- contribute to sustainable development, health and social welfare;
- take account of expectations of stakeholders;
- are consistent with the binding law and international standards of 
conduct;
- are integrated throughout the organisation and practiced in its 
relationships.

A. Paliwoda-
Matiolańska 2009

Corporate social responsibility is an effective process of company management 
that, by responding to identifiable expectations of the company’s stakeholders, 
contributes to the growth of its competitiveness, ensuring its stability and 
sustainable development, and at the same time shaping favourable conditions 
for the economic and social development, creating both social and economic 
value.

P. Roszkowska 2011

Corporate social responsibility is the voluntary consideration  
of social interests and dialogue with stakeholders in the company’s 
strategy and operational activities, which allows for making decisions 
favourable for the business entity and its environment.

Source: prepared by the author, on the basis of J. Stecko, CSR 1.0 a  CSR 2.0 porównanie 
i  analiza pojęć, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i  Marketing”, 
No. 19 (3/2012), p. 120; A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie 
zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Publishing House. Beck, Warsaw 2009, p. 272; J. Piłacik, 
Raportowanie wskaźników środowiskowych według wytycznych Global Reporting Initiative na 
przykładzie polskich spółek branży energetycznej, „Scientific Papers of the Wrocław University 
of Economics” (470) 2017, p. 86; T. Wołowiec, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
nową formułą zarządzania, „Ekonomika i  Organizacja Przedsiębiorstw” 2004, No. 3, 
p. 3; ISO 26000, https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dis-
covering_iso_26000.pdf [access: 10.02.2018]; O. Bazzichi, Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa, „Społeczeństwo” 2003(3), p. 496; World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), http://www.gaea.bg/about-GAEA/corporate-social-responsibility.
html [access: 20.10.2018]; S. Brzeziński, Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznie odpow-
iedzialnym a  globalne procesy integracji. Wybrane zagadnienia, PWE Publisher, Warsaw 
2016, p. 62; K. Davis, R. Blomstrom, Business and Society: Environment and Responsibility, 
McGraw-Hill Inc., 1975; V. Swaen, Corporate Social Responsibility: Do managers and con-
sumers have the same conception of “doing good”?, To be presented at the 10th international 
conference of the Greening of Industry Network June 23-26, Göteborg, Sweden. 
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The presented CSR definitions share the view of a strong bond between the or-
ganisation and the environment. Hence the call for responsible cooperation in the 
scope of promoting both economic and social interests, while respecting the broad-
ly understood stakeholders5.

2. Guidelines concerning social reporting

The development of the concept of Corporate Social Responsibility led  
to the creation of numerous standards and norms related to presenting information 
on the organisation’s responsibility. The most important guidelines and recommen-
dations for social reporting undoubtedly include:

•	 United Nations Global Compact (UNGC) − containing ten guidelines with-
in the scope of respect for human rights, environment protection, applicable labour 
standards, and anti-corruption6. 

•	 Sustain Ability Global Reporters Program (SA 8000 standard), created on the basis of 
eight detailed preliminary conditions that the organisation needs to meet to be able to fulfil 
the key (item nine) objective - social responsibility towards the parties involved7. 

•	 Account Ability’s AA1000 Standards, consisting of three sub-standards re-
lated to, respectively, relations with stakeholders, stakeholder commitment and 
verification of undertaken actions8.

•	 Global Reporting Initiative (GRI) − G4, containing the underlying principles 
of non-financial reporting and available indicators9. 

•	 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, including the principles and 
practices (presented in 11 chapters) of corporate responsibility originating from OECD 
countries10.

•	 ISO 26000, a standard systematising knowledge related to corporate social respon-
sibility by means of the practical guide for implementation of the concept11.

According to the Directive 2014/95/EU introduced in 2014, concerning disclosure of 
non-financial information, certain large units and groups are obliged to publish informa-

5  D. Wielgórka, Environmental Management in the Aspect of Sustainable Development in Micro-, 
Small-, and Medium-Sized Enterprises, „Desalination and Water Treatment” 2016, Vol. 57, p. 982.
6  10 Zasad United Nations Global Compact, http://ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan/ [access: 
10.02.2018]. 
7  SA 8000, EY, http://www.ey.com/pl/pl/services/assurance/fraud-investigation---dispute-services/
ey-standardy-etyczne-sa8000 [access: 10.02.2018]. 
8  Standard AA1000 Narzędzie Społecznej Odpowiedzialności Organizacji, http://odpowiedzialnybiznes.
pl/public/files/standardy_aa1000_przewodnik_csrinfo_2011.pdf [access: 10.20.2018]. 
9  G4 Wytyczne dotyczące raportowania, http://pihrb.org/wp-content/uploads/2016/06/Polish-G4-
Part-Two-Final.pdf [access: 10.02.2018]. 
10  OECD Guidelines for Multinational Enterprises, http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf 
[access: 10.02.2018]. 
11  ISO 26000 Guidance on social responsibility, https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000 
[access: 10.02.2018]. 
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tion concerning environmental, social and staff-related matters, human rights and anti-
corruption12. The guidelines indicated by Directive 2014/95/EU do not solve issues related 
to transparency, comparability, as well as credibility of non-financial reporting. This results 
from inadequate legal regime - companies may limit disclosures related to corporate social 
responsibility by invoking sensitive data that infringe on a business secret13.

The problem of comparability and transparency of financial data may be solved 
thanks to implementation of global recommendations and guidelines, such as the Global 
Reporting Initiative (GRI), in connection with respecting the guidelines of OECD, UNEP 
(United Nations Environment Programme) and UNGC (United Nations Global Com-
pact), as part of creation of the G4 guidelines. The most recent GRI guidelines also take 
account of recommendations of the Earth Charter, the International Finance Corpora-
tion (IFC), the International Organisation for Standardization (ISO), and the United 
Nations Conference on Trade and Development14. It is estimated that, from 2012-2016, 
78% of all reports were prepared according to the GRI reporting standard15.

3. Brewing industry in Poland

Since the beginning of the development of economic freedom in Poland, the 
brewing industry has been the most dynamic sector of the economy. It is estimated 
that, in 1922, Poland had the record number of breweries, namely 243 entities. This 
number had been gradually decreasing until 2010, when approximately 64 brewer-
ies existed on the territory of Poland16. Since 2011, the number of entities brew-
ing and selling beer has been systematically growing. According to the data of The 
Brewers of Europe, Poland currently has 210 breweries17.

The described sector is highly dynamic not only in Poland. The Beer Statistics 
report for Europe, published in 2017, indicates that the largest manufacturers are Ger-
many (94,957hl), followed by the UK (43,734hl) and Poland (41,369hl)18. The produc-

12  Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending 
Directive 2013/34EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large 
undertakings and groups, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014
L0095&from=PL [access: 10.02.2018]. 
13  A. Szadziewska, Przejrzystość i  porównywalność informacji niefinansowych w  sprawozdawczości 
spółek w świetle zmian regulacji unijnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, 2015 (396), p. 147-148.
14  M. Mazurowska, Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International 
Integrated Reporting Comitee, Studia Oecomica Posnaniensia 2015, vol. 3, p. 138.
15  10 lat raportowania niefinansowego w  Polsce, http://www.csrinfo.org/10-raportowania-niefinan-
sowego-polsce/ [access: 16.02.2018].
16  M. Maranda, 100 browarów w Polsce i ciągle przybywa, Festiwalu Birofilia, Żywiec, http://www.kieru-
nekspozywczy.pl/artykul,9076,w-polsce-mozemy-miec-az-600-browarow.html, [access: 4.02.2018].
17  The Brewers of Europe, Poland, https://www.brewersofeurope.org/site/countries/figures.php?doc_
id=687 [access: 4.02.2018].
18  The Brewers of Europe, Beer Statistic 2017, https://www.brewersofeurope.org/uploads/mycms-
files/documents/publications/2017/Statistics-201712-001.pdf, p. 6 [access: 4.02.2018]. 
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tion volume of beer in Poland within the last 7 years has increased by 13%19. It is esti-
mated that, throughout Europe, there are currently 8,490 breweries that, over the last 
year, produced 400,168,000hl of beer in total, employing nearly 2,300,000 people20. 

According to the statistics of the State Agency for the Prevention of Alcohol-
Related Problems, beer consumption per capita in Poland has for several years re-
mained at a stable level, oscillating within the range of 96-98 litres21. 

Only in 2016, the overall consumption of beer in Poland amounted to 37,903,000 
hl, which places us on the fourth place in the European ranking (Germany - 
85,532,000 hl, UK 43,731,000 hl, Spain 38,634,000 hl)22. The size of our domestic 
beer market is proven by the fact that, in 2016, Poland received (due to import) 
702,000 hl of beer, mostly from the areas of Europe, while breweries operating in 
Poland exported, mainly to the EU, 3,279,000 hl23.

The majority of beer consumption on the Polish market takes place in households 
(85%), with only 15% being consumption of the HoReCA sector. Similar beer-relater 
habits in Europe are demonstrated by the inhabitants of Romania and Finland24.

  
Figure 1. Key brewery groups in Poland
Rysunek 1. Kluczowe grupy piwowarskie w Polsce

Source: prepared by the author, on the basis of Kompania Piwowarska http://www.set.pl/o-
nas/browary, Grupa Żywiec S.A. http://www.grupazywiec.pl/brewery/arcyksiazecy-browar-
w-zywcu/, Carlsberg Poland http://www.carlsbergpolska.pl/FIRMA/BROWARY/Pages/de-
fault.aspx [access: 4.02.2018]. 

19  Ibidem, p. 7.
20  The Brewers of Europe, https://www.brewersofeurope.org/site/countries/key-facts-figures.php 
[accessed: 4.02.2018]. 
21  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Statystyka, http://www.parpa.pl/
index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki [access: 4.02.2018].
22  The Brewers of Europe, Beer Statistic 2017..., p. 8.
23  The Brewers of Europe, Poland, https://www.brewersofeurope.org/site/countries/figures.php?doc_
id=687 [access: 4.02.2018].
24  The Brewers of Europe, Beer Statistic 2017…, p. 12.
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The annual payment of the beer sector under taxes to the budget is at the level of 
EUR 2,304 million, the majority of which constitutes excise tax (35.95%) and Value 
Added Tax (31.74%). The weighing, distribution and sale of beer is the driving force 
for the Polish economy. This sector employs over 10,000 people and constitutes the 
largest group of products exported from Poland25.

Despite the substantial size of the brewing industry in Poland as well as the repu-
table position in Europe, this sector is formed on the domestic market mainly by 
three key entities, namely Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec S.A., and Carls-
berg Poland (Figure 4), 

According to the data presented by the breweries, the greatest market share in 
the settlement year of 2017 was recorded by Kompania Piwowarska (34%)*, fol-
lowed by Grupa Żywiec (31%)* and Carlsberg Poland (20.1%)*. 

4. Social reporting in selected Polish companies of the brewing 
industry in Poland in the period of 2012-2017

In the recent years, the involvement in creation of non-financial reports has 
significantly increased (table 2). The pioneer in reporting of non-financial data in 
the Polish brewing industry is Kompania Piwowarska, which is publishing a report 
on social responsibility already for the ninth time26. The effects of operations with 
regard to CSR and Sustainable Development were appreciated in the form of the 
„Polityka” weekly awarding it with the Golden Leaf of CSR27, a distinction for Sus-
tainable Development Report in the international competition Green Frog Award, 
the „Eco Fleet” award in the category of the most environmentally-friendly fleet in 
the competition of the Polish Vehicle Rental and Leasing Association28, as well as 
becoming part of the diamond nine of the 11th Ranking of Responsible Companies 
(with the result of 92 points)29. 

 

25  The Brewers of Europe, Poland, https://www.brewersofeurope.org/site/countries/figures.php?doc_
id=687 [access: 4.02.2018].
26  Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY17, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/
Raport_SD_2017.pdf [access: 14.02.2018].
27  Ranking Listki CSR Polityki, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1702696,1,przyznalismy-
zlote-srebrne-i-biale-listki-csr-polityki-2017.read [access: 14.02.2018].
28  Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY17, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/Ra-
port_SD_2017.pdf [access: 14.02.2018].
29  Ranking Odpowiedzialnych Firm 2017, http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2017/05/xi-rank-
ing-odpowiedzialnych-firm-wyniki/ [access: 14.02.2018].
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Table 2. List of key entities in the brewing industry preparing CSR reports according to the 
GRI guidelines in the period of 2013-2017
Tabela 2. Wykaz kluczowych podmiotów branży piwowarskiej sporządzających raporty CSR 
według wytycznych GRI na przestrzeni lat 2013-2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Kompania 
Piwowarska

GRI - 
G4 core 
version

GRI - 
G4 core 
version

GRI - G4 
core version

GRI - 
G4 core 
version

GRI - 
G4 core 
version

GRI - 
G3.1 level 

B+

Grupa 
Żywiec S.A.

GRI - 
G4 core 
version

GRI - 
G4 core 
version

GRI - 
G4 core 
version

GRI - 
G3.1 level 

B+

Carlsberg 
Poland

GRI - 
G4 core 
version

GRI - 
G4 core 
version

Source: prepared by the author, on the basis of Kompania Piwowarska, Sustainability Report 
2011, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/kp_sd_raport_2011.pdf, [access: 14.02.2018[; 
Kompania Piwowarska, Sustainability Report 2012, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/
SD_raportKP_2012.pdf [access: 14.02.2018]; Kompania Piwowarska, Sustainability Report 
2013, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/KP_raport_SD_2013.pdf [access: 14.02.2018]; 
Kompania Piwowarska, Sustainability Report 2014, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/
kp_raport_2014_net_ok.pdf [access: 14.02.2018]; Kompania Piwowarska, Sustainability Report 
FY16, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/KP_raport_CSR_FY16.pdf [access: 14.02.2018]; 
Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY17, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/
Raport_SD_2017.pdf [access: 14.02.201[); Impact Report Żywiec 2016r, http://www.grupazy-
wiec.pl/wp-content/uploads/2017/08/Warzymy-Lepszy-%c5%9awiat-Raport-wp%c5%82ywu-
Grupy-Kapita%c5%82owej-%c5%bbywiec-za-2016-rok-16-sierpnia.compressed.pdf [access: 
14.02.2018]; Social Report Żywiec 2012 r., http://raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/raport
s/07d4be7b37d0b45883e87e6f0131a30e.pdf;
The social reports, http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/?organizacja=35&indu
stries=&title_term=&edycja=&filtered=yes [access: 14.02.2018]; Carlsberg, Sustainability 
Report 2016, https://carlsbergpolska.pl/media/21345/carlsberg_polska_csr_2016_low_res.
pdf, [access: 14.02.2018]; Carlsberg, Sustainability Report 2017 https://carlsbergpolska.pl/
media/22525/carlsberg-group-sustainability-report-2017.pdf [access: 14.02.2018]. 

According to the comparison (Table 2), the key companies from the brewing 
industry in Poland has been for years reporting non-financial data in the core ver-
sion, in accordance with the GRI guidelines. In the period of 2012-2017, only the 
market’s leader – Kompania Piwowarska regularly prepared social reports, present-
ing information in comparable periods. In the examined period, Grupa Żywiec S.A. 
prepared the social report four times, and its quality is confirmed by the concerned 
entity being granted the Silver Leaf of CSR30 in the ranking of the Polityka weekly, 

30  Ranking Listki CSR Polityki, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1702696,1,przyznalismy-
zlote-srebrne-i-biale-listki-csr-polityki-2017.read [access: 14.02.2018].
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as well as by getting the platinum spot (91 points) in the Ranking of Responsible 
Companies31. The third entity in terms of the market value - Carlsberg Poland has 
been publishing CSR reports according to the legal conditions. The previous contri-
bution of Carlsberg Poland in the creation of responsible business was warded with 
the White Leaf of CSR32 of the Polityka weekly and the crystal level (71 points) in 
the Ranking of Responsible Companies33. 

Social reports of the concerned entities cover similar indicators. The presented 
results are differentiated by the manner of implementation of the concept of Corpo-
rate Social Responsibility (table 3). 

 
Table 3. List of selected subcategories of GRI indicators in key entities of the brewing indus-
try in Poland
Tabela 3. Wykaz wybranych podkategorii wskaźników GRI w  kluczowych podmiotach 
branży piwowarskiej w Polsce

G
R

I
 in

di
ca

to
rs

Kompania 
Piwowarska Grupa Żywiec S.A. Carlsberg Poland

G
4-

56
 E

th
ic

s

Code of Ethics

Code of Conduct in Busi-
ness HEINEKEN

Advertising Code of EthicsOn-line platform 
Whistleblowing Police
Annual report on the 

operations of the Ethics 
Committee available for 

employees

Code of Ethics and Con-
duct for Employees

Anticorruption Policy 
- Fraud Risk Assessment 

Questionnaire

Anonymous Helpline 
SpeakUp

G
4-

27
 

St
ak

eh
ol

de
rs

E-mail
Helpline

Social media

Intranet
Helpline

Social media E-mail
Helpline

Social media

Corporate journal Biroma-
niak

Chat Satisfaction survey
Conferences, events

Roadshow

31  Ranking Odpowiedzialnych Firm 2017, http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2017/05/xi-
ranking-odpowiedzialnych-firm-wyniki/ [access: 14.02.2018].
32  Ranking Listki CSR Polityki, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1702696,1,przyznalismy-
zlote-srebrne-i-biale-listki-csr-polityki-2017.read [access: 14.02.2018].
33  Ranking Odpowiedzialnych Firm 2017, http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2017/05/xi-
ranking-odpowiedzialnych-firm-wyniki/ [access: 14.02.2018].
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G

4-
PR

1 
Ri

sk
 

m
an

ag
em

en
t

ISO 14001
OHSAS 18001

ISO 50001
ISO 22000 FSSC 22000 

ISO 14001
OHSAS 18001

ISO 22000
FSSC 22000

ISO 9001

OHSAS 18001
FSSC 22000

G
4-

D
M

A
 - 

In
fo

rm
at

io
n 

on
 m

an
ag

em
en

t a
pp

ro
ac

h 31% of the management 
staff are women

39% of the management 
staff are women

90% of hop and 40% of 
malt orders are executed 
on the market with the 
use of Polish producers

95.6% of hop came from 
Polish suppliers

G
4-

LA
 - 

W
or

k 
co

nd
iti

on
s, 

m
ed

ic
al

 c
ar

e

21 accidents resulting in 
sick leaves 0 severe and 

fatal

25 accidents resulting in 
sick leaves

4 accidents resulting in 
sick leaves

Corporate Pubs in War-
saw, Tychy, Poznań, and 
Białystok, as part of the 
“KP after” hours cam-

paign

Trainings as part of
 the SHE Week

Browar Okocim - the Best 
in Class OHS award

Preferential sales of-
fer for vehicles, bank 
products, as well as 

free vouchers for socio-
cultural events

Work climate survey - 
questionnaire - 1416 re-

spondents

Standardisation of person-
al protection equipment

Personalised career path
Talent Development Pro-
gramme - TalentsLabs 5.0 

used by 95 employees Information campaign
“Traffic Safety”8,000 training days in 

the settlement year of 
2017

1,243 training days in the 
settlement year of 2017

G
4-

EC
8 

Im
pa

ct
 o

f t
he

 
ec

on
om

ic
 d

ev
el

op
m

en
t PLN 3.3 billion paid to 

the state budget under 
fees and taxes

PLN 3.6 billion paid to the 
state budget under fees and 

taxes

PLN 2 million expenses 
for raw materials and 

services
6,854 small enterprises 

covered by programmes 
increasing revenues and 

improving the quality of life
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G

4-
SO

 S
oc

ie
ty

PLN 1mln transferred 
for the LECHSTARTER 

campaign

PLN 64,550 transferred to 
the Social Fund for local 

projects
Męskie Granie

Global Beer Responsibility 
Days - 25mln recipients

PLN 30,000 spent on the 
“Get moving” (“Postaw 

na ruch”) campaign

Beer museum in Żywiec 
entered in the European 

Industrial Heritage
Odpowiedzialnysprzedaw-

ca.pl platform

Generous “Kompania” 
of Volunteers

Employee Beer Contest
and Beer-Lover Fairs in 

Żywiec

Initiatives grant pro-
gramme - PLN 213,000

Soberbuses at Mass 
Events

Future Development Foun-
dation - scholarships for 

children of employees with 
total value of PLN 1.54 

million
Responsible consumption 

labels

Responsible consump-
tion labels

“Trzymaj pion” campaign
and responsible consump-

tion labels

G
4-

EN
En

vi
ro

nm
en

t

CO2 emissions at the 
level of 2.8kg/hl

CO2 emissions at the level 
of 6.4kg/hl

CO2 emissions at the level 
of 3.13kg/hl

2.68hl of water/hl of 
beer 3.5hl of water/hl of beer 3.2hl of water/hl of beer

“Be smart, go green” 
campaign

99% of electric power need-
ed for production comes 
from renewable sources

53.8% of beers sold in re-
turnable packaging

“Naturze się należy” cam-
paign

FibreBottle
Green Office Certificate

95.45% of waste recycled
At least 50% of waste re-

cycled

17% of electric power 
needed for production 
comes from renewable 

sources

Source: prepared by the author, on the basis of Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY17, 
http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/Raport_SD_2017.pdf [access: 14.02.2018]; Report on 
the impact of the Grupa Żywiec 2016 r., http://www.grupazywiec.pl/wp-content/uploads/2017/08/
Warzymy-Lepszy-%c5%9awiat-Raport-wp%c5%82ywu-Grupy-Kapita%c5%82owej-
%c5%bbywiec-za-2016-rok-16-sierpnia.compressed.pdf [access: 14.02.2018]; Carlsberg, Sus-
tainability Report 2017 https://carlsbergpolska.pl/media/22525/carlsberg-group-sustainability-
report-2017.pdf [access: 14.02.2018].
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The presented key entities of the Polish brewing market, in the G4-56 aspect, 
mainly focused on creating transparent codes of ethics and numerous channels 
for informing about violations, in particular anonymous helplines. In the last edi-
tion of its non-financial report, Kompania Piwowarska also presents the Fraud 
Risk Assessment Questionnaire document – where fraud risk analysis in various 
areas for the whole company (regardless of location) is performed every year34. 
On the other hand, Carlsberg Poland expands the code of ethics out from the 
sphere of work, also in the scope of responsible marketing35. 

The aspect of Stakeholders (marked in the G4-27 indicator) is one of the 
most complex elements of the examined social reports. The presented entities 
demonstrate a  similar range of Stakeholders (employees, consumers, recipi-
ents, suppliers, public administration, natural environment, media, experts, 
trade organisations – the Brewery Industry Employers Association “Browary 
Polskie” or the Packaging and Packaged Products Industry Employers Asso-
ciation EKO-PAK), with whom they are mainly communicating using e-mail, 
contact forms, free helplines or social media. Only Group Żywiec S.A. puts 
greater emphasis on communication with Stakeholders, using i.a. the Road-
show, namely meetings of the Management Board members with suppliers, 
students or the local community, as well as conducting satisfaction surveys 
among stakeholders36. 

With regard to risk management (G4-PR1), the indicated entities adjust their 
operations to numerous standards related to environmental management (in-
cluding responsible power management), food safety or occupational health and 
safety.

All the examined entities have committed themselves to complying with the 
principles included in the Diversity Charter created by the Responsible Business 
Forum. Despite that fact, only two out of the three presented reports contain de-
tails concerning preservation of diversity, i.a. in the form of the ratio of women 
on managerial positions.

Under the subcategory of G4-LA indicators concerning work conditions, the 
managerial staff of the entities in the brewing industry aims at reducing the num-
ber of accidents. The leader of safety in the presented comparison is the Okocim 
brewery belonging to Carlsberg Poland, where only one accident occurred within 

34  Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY16, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/KP_
raport_CSR_FY16.pdf [access: 14.02.2018].
35  Carlsberg, Sustainability Report 2017 https://carlsbergpolska.pl/media/22525/carlsberg-group-sus-
tainability-report-2017.pdf [access: 14.02.2018].
36  Report on the impact of the Grupa Żywiec 2016r, http://www.grupazywiec.pl/wp-content/up-
loads/2017/08/Warzymy-Lepszy-%c5%9awiat-Raport-wp%c5%82ywu-Grupy-Kapita%c5%82owej-
%c5%bbywiec-za-2016-rok-16-sierpnia.compressed.pdf [access: 14.02.2018].
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the year37. In order to minimise hazards, both Grupa Żywiec as well as Carlsberg 
Poland conduct a cycle of trainings related to OHS38. 

Additionally, employees of Kompania Piwowarska can every month use a beer 
allowance and company pubs as part of tightening the bond between co-workers. 
They are entitled to preferential purchase offers of cars or bank products, as well 
as free vouchers39. A similar way to create relations with internal Stakeholders is 
used in Grupa Żywiec, where an internal portal PrzyPiwie.net has been created 
for employees, used by 85% of the employees40. 

All the concerned entities have implemented personalised career paths. Em-
ployees of Kompania Piwowarska spent on average 21.5 training hours, which 
altogether gives 8,000 training days in the settlement year of 201741. Grupa Żywiec 
reports 29,837 training hours in total, which gives 1,243 training days in the same 
time42. 

The brewing industry is a significant sector of the Polish economy. In the set-
tlement year of 2017, only Kompania Piwowarska paid PLN 3.3 billion to the 
budget43, while Grupa Żywiec - PLN 3.6 billion44. 

In the presented social reports, the main part constitutes indicators from 
the G4-SO group, indicating activities related to the local community. All 
the discussed brewery groups jointly participate in responsible labelling of 
their products, as well as in campaigns for counteracting excessive consump-
tion of alcohol (Soberbuses at mass events, which were used by 48,000 peo-
ple, the “Trzymaj pion” campaign with 35,000 recipients or the Global Beer 
Responsibility Days joined by 25mln people)45. Additionally, Grupa Carls-

37  Carlsberg, Sustainability Report 2017 https://carlsbergpolska.pl/media/22525/carlsberg-group-
sustainability-report-2017.pdf [access: 14.02.2018].
38  Report on the impact of the Grupa Żywiec 2016r, http://www.grupazywiec.pl/wp-
content/uploads/2017/08/Warzymy-Lepszy-%c5%9awiat-Raport-wp%c5%82ywu-Grupy-
Kapita%c5%82owej-%c5%bbywiec-za-2016-rok-16-sierpnia.compressed.pdf [access: 14.02.2018].
39  Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY17, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/
Raport_SD_2017.pdf [access: 14.02.2018].
40  Report on the impact of the Grupa Żywiec 2016r, http://www.grupazywiec.pl/wp-
content/uploads/2017/08/Warzymy-Lepszy-%c5%9awiat-Raport-wp%c5%82ywu-Grupy-
Kapita%c5%82owej-%c5%bbywiec-za-2016-rok-16-sierpnia.compressed.pdf [access: 14.02.2018].
41  Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY17, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/
Raport_SD_2017.pdf [access: 14.02.2018].
42  Report on the impact of the Grupa Żywiec 2016r, http://www.grupazywiec.pl/wp-
content/uploads/2017/08/Warzymy-Lepszy-%c5%9awiat-Raport-wp%c5%82ywu-Grupy-
Kapita%c5%82owej-%c5%bbywiec-za-2016-rok-16-sierpnia.compressed.pdf [access: 14.02.2018].
43  Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY17, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/
Raport_SD_2017.pdf [access: 14.02.2018].
44  Report on the impact of the Grupa Żywiec 2016 r., http://www.grupazywiec.pl/wp-
content/uploads/2017/08/Warzymy-Lepszy-%c5%9awiat-Raport-wp%c5%82ywu-Grupy-
Kapita%c5%82owej-%c5%bbywiec-za-2016-rok-16-sierpnia.compressed.pdf [access: 14.02.2018].
45  Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY17, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/Ra-
port_SD_2017.pdf [access: 14.02.2018].
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berg expanded its operation for responsible consumption from the previ-
ously preferred consumer group also onto the distribution channel by launch-
ing the platform odpowiedzialnysprzedawca.pl, which in the settlement year  
of 2017 was used by 10,000 sellers46. 

According to the data presented in the social reports, the examined business 
entities also took part in numerous charity campaigns. Kompania Piwowarska sup-
ported the development of Polish cities and their inhabitants through an employee 
voluntary service program attended by 2,310 employees, in connection with trans-
ferring PLN 1mln for the benefit of the LECHSTARTER campaign. Furthermore, 
the leader of the brewing industry encouraged employees to support the “Get mov-
ing” (“Postaw na ruch”) project, in which each kilometre run or ridden on a bike sup-
ported the charity goal, which in last year covered tandem bicycle clubs for the blind  
and for people with poor vision in Poznań, Tychy and Białystok. Kompania 
Piwowarska was also the employer with the most people attending the Szlachetna 
Paczka (Noble Box) campaign with 1,350 employees (almost 50% of all KP em-
ployees) and transferred packages with the total value of PLN 212,51347.

As part of philanthropic activities, Grupa Żywiec focuses on local communi-
ties, in accordance with the guidelines of its Social Fund, which amounted to 
PLN 64,550 in total within the concerned period. Additionally, the group offers 
scholarships for children of employees and organises the music and cultural event 
Męskie Granie of national range, in cities where it conducts its main activities, 
thereby supporting local entrepreneurship48.

With regard to support of local Stakeholders, Carlsberg Poland organises 
a grant programme - Local Initiatives, the total amount of which in the same pe-
riod amounted to PLN 213,00049. 

 The most measurable elements of the presented reports are G4-EN indicators 
concerning the „mute” Stakeholder – the environment. For years, the leader of 
the industry has had the lowest CO2 emission factors or water consumption fac-
tors. Since 2012, Kompania Piwowarska has reduced the emission of CO2 by 32%, 
while the water absorption ratio per 1hl of beer - by almost 12%50. In the same 

46  Carlsberg, Sustainability Report 2017 https://carlsbergpolska.pl/media/22525/carlsberg-group-sus-
tainability-report-2017.pdf [access: 14.02.2018].
47  Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY17, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/
Raport_SD_2017.pdf [access: 14.02.2018].
48  Report on the impact of the Grupa Żywiec 2016 r., http://www.grupazywiec.pl/wp-content/up-
loads/2017/08/Warzymy-Lepszy-%c5%9awiat-Raport-wp%c5%82ywu-Grupy-Kapita%c5%82owej-
%c5%bbywiec-za-2016-rok-16-sierpnia.compressed.pdf [access: 14.02.2018].
49  Carlsberg, Sustainability Report 2017 https://carlsbergpolska.pl/media/22525/carlsberg-group-sus-
tainability-report-2017.pdf [access: 14.02.2018].
50  Kompania Piwowarska, Sustainability Report FY17, http://www.kp.pl/files/social_reports/pol/Ra-
port_SD_2017.pdf [access: 14.02.2018].
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period, Grupa Żywiec has reduced water consumption by 15%51. Due to irregular 
social reporting of Carlsberg Poland, further analysis is impossible. 

Conclusions
 
The growing awareness of both the society as well as the investors of business en-

tities, supported by the use of various information dissemination channels, particu-
larly including social awareness campaigns, has resulted in a significant interest in 
the concept of Corporate Social Responsibility among business entities in Poland.  

According to the ranking of socially responsible entities, published by the Poli-
tyka weekly, and the ranking of Responsible Companies, the concept of CSR per-
meated almost all sectors of the Polish economy. Special attention should be paid 
to the brewing industry, which - under its constantly developing (growth in beer 
consumption, increase in quantity of breweries on the territory of Poland) opera-
tions – strongly correlates with other industries.

 According to the GRI data for 2017, 48 social reports compliant with the G4 
guidelines were drawn up in Poland. This result indicates the poor implementation 
of the main assumption of the concept of Corporate Social Responsibility - com-
munication with the broadly understood Stakeholder.

The key companies from the brewing industry in Poland report non-financial 
data in the form of cyclic Social Reports, prepared in the core version according to 
the G4 guidelines. The main constituent part of those reports are environmental 
indicators, such as consumption of water needed to produce 1hl of beer, emission of 
CO2 or the level of recycled waste. Entities from the brewing industry each year are 
sharing more information concerning local as well as internal Stakeholders. 

For years, the leader of social reporting in the described industry has been Kom-
pania Piwowarska, whose non-financial reports are clear, accurate and maintain 
frameworks enabling comparison of the presented results over the years.

All the examined entities cooperate under the campaign for responsible label-
ling of their products using “I never drink and drive” labels and pay more and more 
attention to reporting their impact on the natural environment or supporting the 
local community and internal company Stakeholders.

The obtained results should certainly not constitute general conclusions regard-
ing the whole brewing industry in Poland, as the analysis covered only the three key 
entities of the economy sector that is extremely dispersed due to the numerous craft 
breweries. The conducted research may only constitute an introduction to in-depth 
analysis, the scope of which should cover a much greater research sample.

51  Report on the impact of the Grupa Żywiec 2016 r., http://www.grupazywiec.pl/wp-content/up-
loads/2017/08/Warzymy-Lepszy-%c5%9awiat-Raport-wp%c5%82ywu-Grupy-Kapita%c5%82owej-
%c5%bbywiec-za-2016-rok-16-sierpnia.compressed.pdf [access: 14.02.2018].
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It is estimated that the introduced legal conditions (Directive 2014/95/EU) will lead 
to an increased transparency of presentation of non-financial data of business entities 
related to the imposed responsibilities towards broadly understood Stakeholders. 
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Abstract: The paper presents the concept of risk portfolio management – a holistic approach 
to risk analysis. It summarizes current state of knowledge regarding examined topic. Assess-
ment of the suitability of portfolio management approach in the enterprise risk management 
was based on review of the subject literature. The author makes an attempt to confirm the 
hypothesis of risk portfolio management being a necessary and key part of proper enterprise 
risk management. The first section of the article provides a brief overview of the evolution of 
risk management. In the succeeding sections, descriptions of two latest risk management ap-
proaches: the traditional, silo risk management and the Enterprise Risk Management (ERM) 
approach are followed by a presentation of the risk portfolio management concept, which is 
compared to stock portfolio management. The paper focuses on the kinds of dependencies 
between certain risks which should be particularly considered and the ways in which port-
folio analysis can be used to enhance a company’s understanding of its risks and enable it to 
make better management decisions. The last section of this paper presents potential effects 
of the implementation of the portfolio approach, focusing on benefits of portfolio manage-
ment in a company’s activities.

Keywords: Enterprise Risk Management, ERM, risk portfolio management, risk analysis, 
evolution of risk management

Streszczenie: Artykuł prezentuje koncepcję zarządzania portfelem ryzyka – holistyczne po-
dejście do analizy ryzyka. Ma charakter poglądowy, podsumowujący aktualny stan wiedzy 
w badanym obszarze. Na podstawie analizy literatury przedmiotu dokonana w nim została 
ocena przydatności zarządzania portfelem ryzyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Au-
torka podejmuje próbę potwierdzenia hipotezy, iż zarządzanie portfelem ryzyka jest kluczo-
wym i koniecznym elementem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Pierwsza część 
artykułu zawiera krótki przegląd ewolucji zarządzania ryzykiem oraz opis dwóch najnow-
szych podejść do zarządzania ryzykiem: tradycyjnego (silosowego) oraz zintegrowanego 
(ERM). Następnie zaprezentowana została koncepcja zarządzania portfelem ryzyka, będąca 
jednym z  kluczowych elementów podejścia ERM. Zostały tu wyróżnione rodzaje współ-
zależności mogących wystąpić pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka, na jakie war-
to zwrócić szczególną uwagę, opisano także, jak analiza portfelowa może zostać wykorzy-
stana do poprawy świadomości ryzyka oraz podejmowania lepszych decyzji biznesowych 
w przedsiębiorstwie. Na koniec zaprezentowane zostały potencjalne efekty implementacji 
podejścia portfelowego, z  uwzględnieniem korzyści, jakie może przynieść organizacjom 
jego stosowanie.

Słowa kluczowe: zintegrowane zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ryzykiem w przedsiębior-
stwie, zarządzanie portfelem ryzyka, ERM, analiza ryzyka, ewolucja zarządzania ryzykiem

Preface

The paper describes the concept of risk portfolio management, which is a rela-
tively new, holistic approach to risk analysis. As opposed to traditional risk manage-
ment, the portfolio approach aggregates the impact of the complete spectrum of 
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risks and handles them as a portfolio of interrelated risks. The portfolio approach 
is a crucial element of the Enterprise Risk Management (ERM) concept, which has 
been becoming increasingly popular among enterprises in the last few years.

The following paper provides an overview of the evolution of risk management, 
focusing on the traditional, silo approach and the ERM concept. Brief descriptions 
of both risk management approaches are followed by a presentation of the risk port-
folio management concept, which is compared to stock portfolio management. The 
paper focuses on the kinds of dependencies between certain risks which should be 
particularly considered and the ways in which portfolio analysis can be used to en-
hance a company’s understanding of its risks and enable it to make better manage-
ment decisions. The last section of this paper presents potential effects of the imple-
mentation of the portfolio approach, focusing on benefits of portfolio management 
in a company’s activities.

1. Brief history of risk management

Making decisions in the face of uncertainty has always been a part of human 
existence. Developing an instinctive and constant will to protect oneself from risk is 
the determinant of human survival. This genetic predisposition became the begin-
ning of the risk management discipline1.

The development of risk management is strictly connected with the emergence of 
new risks and is a consequence of economic and technological development. Currently, 
the high level of complexity of many applied tools, as well as the number of connections 
between individual elements of the economy, are the causes of even more severe conse-
quences of the occurring crises or breakdowns. That is the reason for the rising level of 
risk awareness and the emerging need for even more effective risk management2.

The first papers regarding risk appeared during the Renaissance period, when re-
search on probability theory began. The precursors of this field, which is the basis of 
the mathematical concept of risk, are two distinguished scientists – Blaise Pascal and 
Pierre de Fermat. Their discoveries, initially developed for hazard games, changed the 
way people perceived risk and uncertainty and turned out to be the beginning of risk 
management development3. Over the years, mathematicians transformed the probabil-
ity theory into a powerful tool used for information processing and decision making4.

Even though early forms of risk management (insurance) appeared during the 
ancient times, the real and dynamic development of this field began in the 20th cen-

1  J. Fraser, B. Simkins (ed.), Enterprise Risk Management: Today’s Leading Research and Best Practices 
for Tomorrow’s Executives, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2010, p. 19.
2  P.L. Bernstein, Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, John Wiley & Sons, New York 1996, p. 2-3.
3  J.F. Ross, Pascal’s Legacy, EMBO reports 2004, vol. 5, p. 7-10.
4  P.L. Bernstein, Against…, p. 4.
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tury5. This rapid development was an answer to a number of harmful economic, 
political and military events and natural disasters, as well as fast progress in science 
and technology. The first forms of risk management, other than common insurance, 
appeared in the 1950s. Expensive and sometimes even uninsurable risks which then 
appeared made some kinds of insurance economically viable. To protect companies 
from the negative consequences of some events, new forms of self-insurance and 
loss prevention were introduced6.

Starting from the 1970s, enterprises began introducing new ways of risk man-
agement, such as loss control, safety improvement, risk avoidance, reduction or 
transfer7. What is more, risk management decisions became at the same time finan-
cial decisions, because the level of risk started to be evaluated through its influence 
on a company’s value8. This was the beginning of the so-called traditional approach 
to risk management – the “silo” approach.

Crucial changes in the risk management approach arose in the beginning of 
the 1990s, when the new Enterprise Risk Management (ERM) concept was intro-
duced. Companies started to manage their risks through the comprehensive pro-
gram9. The function of a  “Chief Risk Officer” was proposed by James Lam, and 
several documents, standards and papers regarding Enterprise Risk Management 
were published10.

2. Traditional risk management – “silo” approach

According to the traditional “silo” approach, various types of risks (financial, 
operational, market, etc.) are handled separately. Managing those risks is only one 
of many individual functions in an enterprise11. Companies manage certain risks se-
lectively and independently, without considering any relations which may exist be-
tween those risks. The “silo” risk management concept is characterized by a negative 
attitude towards risk12, which means that traditional definitions of risk deal mostly 
with injury, loss or other negative events, omitting possibilities seen as the upside of 

5  Historia ubezpieczeń, An article available on the Polish Insurance Association website, https://piu.
org.pl/public/upload/ibrowser/historia_ubezpieczen_-_na_swiecie_i_w_polsce.pdf [access: 10 Jan. 
2018].
6  G. Dionne, Risk Management: History, Definition and Critique, “Risk Management and Insurance 
Review” 2013, Vol. 16, No. 2, p. 149-150.
7  J.J. Hampton, Fundamentals of Enterprise Risk Management, AMACOM, New York 2009, p. 11.
8  G. Dionne, Risk Management: History, Definition…, p. 150.
9  J.J. Hampton, Fundamentals…, p. 17.
10  J. Fraser, B. Simkins (ed.), Enterprise Risk Management…, p. 25- 27.
11  J. Lam, Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, John Wiley & Sons, Hoboken, 
New Jersey 2014, p. 51-52.
12  U. Malinowska, Charakterystyka kluczowych koncepcji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 
[in:] S. Kasiewicz (ed.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa 2011, p. 67.
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risk13. This implies that the main purpose of risk management is to mitigate risk by 
reducing the impact of negative events. What is important, the traditional approach 
does not include any influence of risk management on an organization’s objectives 
or strategy14. There is no overall, holistic view of risk factors which can jeopardize 
an enterprise as a whole15.

Traditionally, enterprises delegate the risk management function to personnel 
with adequate knowledge and experience in dealing with a certain risk. For exam-
ple, the finance department manages financial risk, the IT department deals with 
cyber risk, etc. As a result, an individual department is responsible only for a nar-
row group of risks which falls within the scope of its duties16. People responsible for 
managing certain risks operate independently, striving to mitigate specific hazards. 
They focus on identifying and managing only the types of risks that can be the 
source of a significant loss from the individual department’s point of view, while all 
other risks are ignored. What is more, risk identification is based on an employee’s 
experience, their knowledge of the given company and historical data analysis17. 
Practical abilities and intuition of responsible employees play an important role in 
the risk identification process18. Companies eagerly focus on managing easily meas-
urable types of risk. As a result, financial risk management, as well as buying insur-
ance, play an important role in traditional risk management19.

The silo risk management concept has both positive and negative aspects. Un-
doubtedly, the fairly simple structure of traditional risk management, in compari-
son with less conventional approaches, is easy and cheap to implement. Moreover, 
sharing responsibilities between existing departments does not require engaging 
any additional employees and does not call for any organizational changes.

On the other hand, traditional risk management is quite selective. There is no 
complete list of all potential hazards, which implies that some risks might be over-
looked. What is more, risks are identified and managed separately and independently 
– there is no selected person responsible for the coordination of the risk management 
process (i.e. a risk manager). This may cause significant problems in communication 
and information flow between people managing individual risks. Moreover, when risk 
is analyzed within a silo, an optimal risk prioritization might be challenging, because 
individual departments may suffer from an inability to understand how risks which 

13  J.J. Hampton, Fundamentals…, p. 5.
14  Z. Krysiak, Silna kultura zarządzania ryzykiem jako cecha nowoczesnych organizacji, „e-mentor” 
2011, 2 (39), s. 24-33.
15  U. Malinowska, Charakterystyka kluczowych koncepcji…, p. 67.
16  P.E.J. Green, Enterprise Risk Management: A Common Framework for the Entire Organization, El-
sevier, Oxford 2016, p. 141.
17  U. Malinowska, Charakterystyka kluczowych koncepcji…, p. 67.
18  M. Zdanowski, Zarządzanie ryzykiem. Próba opisania procedur i określenia obszarów działalności 
badawczej, „Zarządzanie Ryzykiem” 2000, issue 1, p. 9.
19  U. Malinowska, Charakterystyka kluczowych koncepcji…, p. 68.
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they are responsible for can affect the company’s total risk20. All this can lead to a situ-
ation where some of the organization’s crucial risks remain unnoticed or are treated 
as the responsibility of another function, and as a result are not managed by anyone21. 
This can also lead to the company taking inappropriate actions regarding dealing with 
certain risks, which may be costly or even hazardous.

3. Enterprise Risk Management concept

The ERM concept differs significantly from the traditional risk management ap-
proach. According to ERM, risk in an enterprise is treated in a holistic and multi-
faceted way. This indicates the necessity to manage all potential risks in a coherent 
and comprehensive manner, with all possible links between individual risks taken 
into consideration22. Risks are strictly connected with each other, so they should 
be managed together (centrally) and handled as a risk portfolio23. It is also impor-
tant to manage all potential risks an organization faces24. Consequently, a company 
should protect all its resources – tangible and financial, as well as intangible25. This 
enables complete and conscious risk management and mitigates the probability of 
missing crucial hazards or chances during the risk analysis process.

Risk management is a continuous and repeatable process, which consists of de-
termined, alternating actions26. It is crucial for a well-functioning ERM system to 
be correctly fitted in an organization’s structure and culture, as well as to be rightly 
adjusted to all operational processes in the enterprise27. What is more, the risk man-
agement function should be merged with all processes within the company and 
implemented in the whole organization28. It ought to connect different management 
systems into a consistent enterprise management system29.

One of the inherent elements of an ERM system is an appropriate organizational 
culture. Strong risk culture encourages both employees and managers to search for 
new risks and motivates them to consider risk factors while making operational and 

20  P.E.J. Green, Enterprise Risk Management…, p. 141-143.
21  A. Decker, D. Galler, Enterprise Risk Management: Straight to the Point, ERMSTTP, Middletown 
2013, p. 8.
22  P. Bromiley, et al., Enterprise Risk Management, “Review, Critique and Research Directions, Long 
Range Planning” 2015, 48, p. 265.
23  J. Lam, Enterprise Risk Management…, p. 51-52.
24  A. Decker, D. Galler, Enterprise Risk Management..., p. 2.
25  U. Malinowska, Charakterystyka kluczowych koncepcji…, p. 69.
26  K. Cormican, Integrated Enterprise Risk Management: From Process to Best Practice, “Modern Econ-
omy” 2014, p. 403-404.
27  G. Hamel, L. Valikangas, The quest for resilience, “Harvard Business Review” 2003, Vol. 81, No. 9, p. 52-63.
28  Z. Krysiak, Silna kultura zarządzania…, p. 24-33.
29  J. Bizon-Górecka, Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – uję-
cie holistyczne, TNIiK, Bydgoszcz 2007, p. 14.
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strategic decisions30. Hence, for an ERM system to be effective, besides building an 
appropriate infrastructure (policies, procedures, models), it is crucial to introduce 
a risk culture based on risk responsibility on every position31.

Another important element of the ERM concept is including not only potential 
hazards (negative risks) in the risk management process, but also chances (positive 
risks). Therefore, besides minimizing the adverse impact of negative events, compa-
nies should also focus on benefits coming from positive risks32. What is more, risk 
management has a strong influence on pursuing strategic objectives33. In accord-
ance with ERM, risk management should be an inherent part of strategic planning 
and decision making. It supports making mindful choices, determining priorities 
and identifying alternative directions34.

Among all the above characteristics describing the ERM concept, for the purpose 
of this paper, it is crucial to emphasize its holistic and comprehensive approach to risk 
analysis. As opposed to traditional risk management, where each risk is treated sepa-
rately and independently, it is essential for ERM to analyze and manage risks together. 
According to the ERM theory, managing risks in a portfolio is much more effective 
than managing each individual risk separately35. Hence, addressing the complete 
spectrum of risks, as well as managing the aggregated impact of those risks handled 
as a portfolio of interrelated risks, should be an inherent part of risk management36.

It is also important to notice that even though the ERM approach is becoming more 
and more popular these days, many companies still manage their risks in the traditional 
way, focusing on buying insurance and managing only a few basic types of risk.

4. Risk portfolio management – a new approach to risk analysis

One of the main goals of ERM is to implement a holistic approach to risk analy-
sis, which aggregates individual risks into a risk portfolio. Risk portfolio manage-
ment in an enterprise can be easily compared to stock market portfolio manage-
ment37. In a stock market, instead of managing each stock independently, which is 
both costly and unnecessary, it is much more efficient to control the level of risk and 

30  B. Boultwood, M. Dominus, Developing an Effective Risk Culture, “Electric Perspectives” May/June 
2014, p. 57-60.
31  Z. Krysiak, Silna kultura zarządzania…, p. 24-33.
32  J. Lam, Next Frontier: Performance-Based Continuous ERM, Workivia 2016, https://www.workiva.
com/resources/next-frontier-performance-based-continuous-erm [access: 11 Jan 2018].
33  G. Monahan, Enterprise Risk Management, A Methodology for Achieving Strategic Objectives, John 
Wiley & Sons, New Jersey 2008, p. 11-13.
34  PN-ISO 31000, Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne, Polski Komitet Normalizacyjny, War-
szawa 2012, p. 27
35  P. Bromiley, et al., Enterprise Risk Management…, p. 268.
36  RIMS, 2011. FAQ on SRM and ERM. Why Strategic Management?, http://www.rims.org/resources/
ERM/Documents/ [access: 10 Jan 2018].
37  See: H. Markowitz, Portfolio Selection, “Journal of Finance” 1952, 7, No. 1, p. 77-91.
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return for the whole stock portfolio. According to the portfolio theory, a rational in-
vestor should search for an efficient relation between risk and return – maximize the 
level of return for the same level of risk (variance) or minimize the level of risk for 
the same level of return. It is also important to diversify the portfolio composition 
by investing in a wide variety of securities and choosing securities with the lowest 
covariances possible. Assuming a  low level of covariance, diversification neutral-
izes specific risk, which means that positive performance of some securities in the 
portfolio equalizes negative performance of others. All this enables more efficient 
portfolio management and lowers the total level of risk in a portfolio.

According to ERM, a business portfolio should be managed the same way as 
a stock portfolio is managed by a fund manager38. First of all, each risk a company 
faces should be analyzed and used as input to build a risk portfolio. A person typi-
cally responsible for the development and implementation of the risk portfolio in 
a company is a Chief Risk Officer (CFO)39. In a risk portfolio, characteristics and 
interdependencies shared by individual risks are identified and serve as a basis for 
grouping risks based on how they relate to each other40. Only after all risks are in-
corporated into the portfolio can an analysis be started. 

While analyzing a risk portfolio, all possible dependencies which may exist be-
tween individual risks should be identified. Particular attention should be paid to:

•	 Risk diversification – lowering the total risk of an enterprise by spreading 
risk between many different processes, actions or projects which are not affected by 
certain risk-driven events in the same manner (lower level of correlation between 
projects results in a greater diversification and lower level of total risk of the com-
pany). An example of risk diversification can be natural hedging. Natural hedging 
occurs when a certain risk-driven event results in negative performance of one of 
the company’s functions and positive performance of another one the same time 
(e.g. accounts receivable and payable carried in the same, foreign currency – when 
analyzed separately, they seem to be a currency risk, but when analyzed together as 
a portfolio, they neutralize each other).

•	 Risks which may appear collectively:
o simultaneously – having the same cause (e.g. heavy storms can cause floods, 

destruction of inventories, delays in transportation of materials, components and 
products, staff absence – all of those events may appear at the same time and there-
fore their consequences can be harder to mitigate),

o consecutively – one risk being a consequence of another (e.g. a supplier’s 
bankruptcy can cause problems with the delivery of materials needed for the pro-

38  J. Lam, Enterprise Risk Management…, p. 99.
39  P.E.J. Green, Enterprise Risk Management…, p. 146.
40  R. Sharman, Enterprise Risk Management – the KPMG approach, “The British Journal of Adminis-
trative Management”, May/June 2002, p. 26-28.
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duction process, leading to production delays and problems with delivering prod-
ucts to customers, which, in the worst case, may mean losing a key customer). While 
analyzing risks, all possible consequences must be considered. 

A detailed risk portfolio analysis enables a company to determine which risks may 
have the biggest impact on its earnings and cash flow volatility and therefore are the 
most important to mitigate. To correctly choose the most significant risks, it is crucial 
to consider the final level of individual risks, including all interdependencies which 
exist between certain risks in the portfolio. Due to risk diversification or possible col-
lective appearance of risks, the final, overall impact of some events on the company’s 
total risk may turn out to be significantly different (higher or lower) than the level of 
those risks considered in isolation. Therefore, portfolio analysis enables proper risk 
prioritization and simplifies defining the most effective ways of managing risks in the 
portfolio of a specific company. Moreover, it is possible to calculate the level of a com-
pany’s total risk and select risks with the highest impact. It is also possible to set a total 
risk limit for a company (the total level of risk which cannot be exceeded) and risk 
concentration limits (the maximum level of risk for a certain project, process, action, 
etc. which ensures an appropriate business diversification).

An aggregated approach to risk analysis facilitates risk diversification and choos-
ing natural hedges that can be used for a given risk portfolio. The total risk produced 
by a collection of various risks is less than the sum of those risks considered in isola-
tion, so diversification significantly lowers the total risk of the company41. Portfolio 
management also prevents the company from taking unnecessary risk management 
actions (e.g. buying hedging instruments) when natural hedges occur. It is very im-
portant to notice that, according to ERM, companies should be viewed as portfolios 
of businesses, each with its individual and unique risk and return characteristics. 
Business portfolio managers should pursue understanding of the connections be-
tween risk causes and transfer, and should make decisions that place the overall 
enterprise portfolio at a desirable, optimal level of risk and return42.

5. Effects of an aggregated approach to risk analysis

The aim of the development and implementation of a risk portfolio is to enhance 
a company’s understanding of its risks and enable making better decisions, which 
will increase the company’s value43. Portfolio management allows more aware and 
more effective risk analysis. The fact that all dependencies existing between certain 
risks are considered brings about more adequate risk assessment and prioritization 
and enables implementing risk diversification techniques. Moreover, it is conducive 

41  J. Lam, Enterprise Risk Management…, p. 101.
42  Ibidem, p. 99-102.
43  P.E.J. Green, Enterprise Risk Management…, p. 146.
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to recognizing natural hedges and better evaluation of hedging instruments. This in 
turn results in better risk management strategies and increases the company’s over-
all performance. According to recent research, adopting a holistic approach to risk 
management reduces the level of observable risk, lowers the marginal cost of risk re-
duction, increases the company’s value and increases the ratio of return on assets44.

What is more, the portfolio approach provides reliable information about all of 
the company’s risk exposures and correlations between them. This enables adjust-
ing business decisions to previously set total risk limits and to an optimal, balanced 
level of risk and return. As a result, the company can reduce risk better, make more 
aware decisions and therefore gain competitive advantage.

Even though risk portfolio management is undoubtedly beneficial for a company, 
it is important to implement and use this approach consciously and reasonably. To de-
velop a sophisticated risk portfolio, it is necessary to use advanced statistical models, 
which are helpful, but not always perfect and faultless45. Therefore, the interpretation of 
results of statistical analyses should always be careful and should not lead to the manage-
ment’s overconfidence and excessive sense of security. It is essential to remember that it 
is impossible to precisely predict the future and all the consequences of coming events.

Conclusion

Risk portfolio management is a crucial and necessary element of the Enterprise 
Risk Management (ERM) concept. It is a  relatively new, holistic approach to risk 
analysis, which differs significantly from the traditional, silo approach. As opposed to 
traditional risk management, where each risk is treated separately and independently, 
according to ERM, all risks should be aggregated into a risk portfolio, analyzed and 
managed together, as in the case of a stock portfolio. This enables more effective and 
more mindful risk management and increases the overall performance of a company. 

The portfolio approach gives a  big picture of all risks and interdependencies 
which may exist between them. This enables better risk prioritization, recogniz-
ing natural hedges and implementing risk diversification techniques. Even though 
a holistic approach to risk management reduces the level of observable risk and has 
a significant impact on a company’s performance, it is essential to use this approach 
consciously and reasonably. Every model implemented directly, without adjusting 
it to a specific enterprise and with too much overconfidence in the precision of the 
model might turn out to be ineffective.

44  D.L. Eckles, R.E. Hoyt, S.M. Miller, The impact of enterprise risk management on the marginal cost 
of reducing risk: Evidence from the insurance industry, “Journal of Banking and Finance” 2014, No. 43, 
p. 247-261; A.P. Liebenberg, R.E. Hoyt, The value of enterprise risk management, “The Journal of Risk 
and Insurance” 2011, No. 78(4), p. 795-822.
45  P.E.J. Green, Enterprise Risk Management…, p. 147.
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TYPOLOGIA INTERESARIUSZY 
– ASPEKT TEORETYCZNY

TYPOLOGY OF STAKEHOLDERS 
– THEORETICAL ASPECT

Streszczenie: Współczesna strategia zarządzania w coraz większym stopniu opiera się na za-
sadach społecznej odpowiedzialności, w której interesariusz odgrywa główną rolę. Kształto-
wanie relacji, budowanie sieci współpracy na płaszczyźnie interesariusz – przedsiębiorstwo 
stanowi jeden z ważniejszych czynników osiągania celu przedsiębiorstwa. Artykuł przedstawia 
podstawy identyfikacji i klasyfikacji interesariuszy z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. 
Właściwe zidentyfikowanie ich potrzeb i oczekiwań, względem przedsiębiorstwa, pozwala na 
świadome kształtowanie relacji, budującej wartość dla przedsiębiorstwa i interesariuszy. 

Słowa kluczowe: interesariusz, identyfikacja interesariuszy, klasyfikacja interesariuszy
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Abstract: Contemporary strategy of management is increasingly based on the principles of 
social responsibility, in which stakeholder plays main role. The formation of relations, buil-
ding network of cooperation at the level of stakeholder-enterprise is one of more important 
factors of achieving the objective of enterprise. The article presents the grounds of identifi-
cation and classification of stakeholders (from internal and external environment). Proper 
identification of their needs and expectations towards enterprise allows to form consciously 
relation, which builds the value for enterprise and stakeholders.

Keywords: stakeholder, identification of stakeholders, classification of stakeholders

Wstęp

 W praktyce zarządzania jako miarę wartości przedsiębiorstwa uznaje się działa-
nia w zakresie społecznej odpowiedzialności, aktywności na płaszczyźnie ochrony 
środowiska czy przestrzeganie norm etycznych. Społeczna odpowiedzialność trak-
tuje przedsiębiorstwo jak zbiór interesów, realizowanych w otoczeniu wewnętrznym 
i zewnętrznym, a jego rozwój (przetrwanie) zależy od stopnia realizacji oczekiwań 
interesariuszy, tzw. stakeholders. Przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie są 
ukierunkowane na swoich interesariuszy, czyli wszystkie podmioty i grupy nacisku, 
które są powiązane (pośrednio lub bezpośrednio) z jego działalnością.

Argumenty, które przemawiają do przedsiębiorstw w aspekcie odpowiedzialnego 
ich działania i intensyfikacji zaangażowania społecznego, modyfikują proces zarzą-
dzania, który ma na celu wprowadzenie do strategii idei społecznej odpowiedzial-
ności. Takie postępowanie zapewnia utrzymanie dobrych relacji z interesariuszami. 
Często otoczenie zewnętrzne ocenia przedsiębiorstwo w ramach osiąganego zysku. 
Jednakże to odpowiednia polityka skierowana na działania społeczne i środowisko-
we jest gwarancją długotrwałego i stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw na 
rynku. Oprócz tego zainteresowanie mediów działaniami w tym zakresie, znacznie 
poprawiło (niejednokrotnie „wymusiło”) określone zachowanie w aspekcie: prowa-
dzenia uczciwej polityki biznesowej i środowiskowej, realizacji potrzeb i oczekiwań 
interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz przestrzeganie standardów doty-
czących praw człowieka i norm ekologicznych1.

Celem artykułu jest prezentacja podstawowej typologii interesariuszy oraz próba 
ich przyporządkowania w zakresie ich wpływu i relacji z przedsiębiorstwem. W re-
zultacie pozwala to na identyfikację kluczowych grup, które mają wpływ na działa-
nie przedsiębiorstwa i opracowanie odpowiedniej strategii. 

1  B. Rok, Odpowiedzialny biznes w  nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 7.
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1. Identyfikacja interesariuszy
 
Prawidłowe i właściwe rozpoznanie wszystkich grup interesu może mieć wpływ 

na osiąganie wyznaczonych celów przez podmioty działające na rynku. Przedsię-
biorstwa powinny zadbać o odpowiednie zidentyfikowanie interesariuszy związa-
nych z procesem zarządzania i działalności, przy czym strategia postępowania po-
winna obejmować osoby lub grupy2:

•	  mające bezpośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowanie podmiotu 
(np. mieszkańcy, organizacje lokalne – w tym ekologiczne, przedsiębiorcy na rynku 
lokalnym, grupy społeczne);

•	  które w różny sposób oddziałują na realizację celów (np. dostawcy, firmy 
współpracujące – ochrona, transport, firmy działające w  zakresie outsourcingu                 
– zlecenie wykonania określonych prac);

•	  mające wpływ na podejmowane decyzje i realizację działań przedsiębior-
stwa (administracja państwowa, samorządowa, ministerstwo, Inspektorat Ochrony 
Środowiska).

Właściwa identyfikacja zainteresowanych grup i określenie wpływu ich oddzia-
ływania (na płaszczyźnie organizacja – interesariusz) staje się podstawą podejmo-
wania odpowiedzialnych decyzji przez przedsiębiorstwo, a  tym samym drogą do 
osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Według J. Adamczyka interesariuszem przedsiębiorstwa może zostać podmiot, 
który przedstawia żądania (realne lub możliwe do zrealizowania) wobec przedsię-
biorstwa, jednocześnie poprzez silę wpływu i relacje może oddziaływać na proce-
sy decyzyjne w firmie, w celu zamierzonej realizacji własnych zadań3. Interesariusz 
według B. Roka to „grupy lub jednostki, które mogą wpływać lub są pod wpływem 
działania przedsiębiorstwa za pośrednictwem jego produktów, strategii i procesów 
twórczych, systemów zarządzania i  procedur”4. M. Marcinkowska określa intere-
sariuszy jako grupy interesów (czyli wszystkie podmioty i instytucje), które wpły-
wają na działania przedsiębiorstw na rynku, przy czym jednocześnie są zależne od 
podjętych działań przedsiębiorstw i podlegają ich wpływom. Wzajemna współpra-
ca pozwala na wymianę informacji, (między zainteresowanymi stronami), ocenę 
i  analizę dostępnych danych i  wykorzystanie ich w  określonym celu. Norma SA 
8000 dotycząca odpowiedzialności społecznej wskazuje, że interesariusz to „osoba 

2  https://dctgdansk.pl/wp-content/uploads/2014/05/DCT_SEP_2014-05-08_PL1.pdf; s. 8  [dostęp: 
18.03.2017].
3 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2009, s. 49; M. Misiak,     
T. Serwach, Ekologiczne strategie marketingowe przedsiębiorstw jako wyraz społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 116. 
4  B. Rok, Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 
2007, s. 242.
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lub grupa zainteresowana działaniem firmy w kontekście jej misji społecznej lub na 
którą takie działanie wywiera wpływ5”. 

Pojęcie interesariuszy najczęściej definiowane jest w  ujęciach: szerokim 
(dotyczy działań obustronnych związanych z  relacjami, wpływem, wartością 
i  użytecznością) i  wąskim (znaczenie jednokierunkowych oddziaływań inte-
resariuszy na przedsiębiorstwa, stanowiące wyznacznik jego istnienia. Tabela  
nr 1 przedstawia podział definicji interesariuszy według wskazanego kryterium.

Tabela 1. Definicje interesariuszy organizacji
Table 1. Definitions of stakeholders of organization

Wąskie ujęcie Szerokie ujęcie
Interesariusze organizacji to gru-
py, od których zależy przetrwanie 
organizacji (Stanford Research 
Institute).

Interesariusze organizacji to do-
browolni lub niedobrowolni oka-
ziciele ryzyka (Clarkson).

Interesariusze organizacji są za-
leżni od firmy, ponieważ ich celem 
jest osiągnięcie własnej korzyści, 
ale zarazem to od nich zależy 
przetrwanie firmy (Rhenam).

Interesariusze organizacji to gru-
py lub jednostki, od których zale-
ży przetrwanie organizacji (Fre-
eman).

Interesariusze organizacji to gru-
py, bez wsparcia których organi-
zacja nie jest w stanie przetrwać 

Interesariusze organizacji to jednostki lub grupy, 
które mogą wpływać na działania organizacji lub 
podlegają wpływowi działań podjętych przez orga-
nizację (Freeman).

Interesariusze organizacji to grupy, w stosunku do 
których korporacja jest odpowiedzialna (Alkhafaji).

Interesariusze organizacji to grupy pozostające 
w  relacjach z  organizacją (Thompson, Wartick, 
Smith).

Interesariusze organizacji to jednostki lub grupy, 
które mają roszczenia w  stosunku do organizacji 
i które uzyskują korzyść lub ponoszą stratę w wyni-
ku łamania praw i norm lub ich poszanowania przez 
działania organizacji (Evan, Freeman).

Interesariusze organizacji zachowują się w taki spo-
sób, że posiadają jeden lub więcej interesów, poczy-
nając od interesu prawnego lub moralnego (Car-
roll).

Interesariusze organizacji to jednostki lub grupy, 
które mają roszczenia, własność, prawa lub interesy 
w organizacji i jej działaniach (Clarkson).

Interesariusze organizacji mają interes w  działa-
niach firmy i możliwość na nią wpłynięcia (Savage).

Źródło: A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w  procesie zarządzania 
przedsiębiorstwem, C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 57.

5  https://www.mr.gov.pl/media/15751/pracodawcy_rp_norma_sa_8000.pdf, Norma Social Accountability 
(SA8000); Polskie wydanie normy SA8000 wraz z przewodnikiem oraz komentarzami, [dostęp: 18.03.2017].



Typologia interesariuszy – aspekt teoretyczny 267

Najczęściej przyjmuje się, że interesariusze to osoby lub instytucje bezpośrednio 
lub pośrednio powiązane z firmą, czyli dostawcy, inwestorzy, konkurenci etc. usytu-
owani w jej otoczeniu bliższym lub dalszym (por. rys. 1).

Rysunek 1 . Otoczenie przedsiębiorstwa
Figure 1. The environment of enterprise

Źródło: B. Klimkiewicz, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996, s. 70.

Techniki identyfikacji interesariuszy są zróżnicowane. Wieloaspektowość i  wybór 
odpowiedniej metody rozpoznania zainteresowanych stron, wyznaczają przedsiębior-
stwa, analizując potrzeby i oczekiwania interesariuszy powiązanych z firmą. Zbadanie 
otoczenia pomaga w określeniu bieżącej i przyszłej zależności na poziomie przedsiębior-
stwo – interesariusz6. Wszystkie firmy muszą zarządzać interesariuszami. Odpowiednie 
działania (pozytywne) skierowane wobec wszystkich zainteresowanych stron często 
przynoszą określone zachowania interesariuszy wobec przedsiębiorstw (wzajemność)7. 

2. Klasyfikacja interesariuszy

Poszczególne grupy interesariuszy mają zróżnicowane oczekiwania względem 
przedsiębiorstwa:

•	  właściciele oczekują wysokiej dywidendy i wzrostu wartości,
•	  pracownicy – wysokich zarobków i stałego zatrudnienia,

6  E. Wagner Maindares, H. Alves, M. Raposo, An Exploratory on the Stakeholders of a University, 
“Journal of Management and Strategy” 2010, Vol. 1, No. 1, 79.
7  J.S. Harrison, R.E. Freeman, M. Calvanti Sá de Abreu, Stakeholder Theory as an Ethical Approach 
to Effective Management: applying the theory to multiple contexts, “Review of Business Management” 
2015, Vol. 17, No. 55, 859. 
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•	  społeczność lokalna uczestnictwa w życiu środowiska.
Kategoryzacja interesariuszy organizacji polega na zidentyfikowaniu osób lub za-

interesowanych grup, sporządzeniu tzw. mapy interesariuszy, która pozwala określić8 : 
−	  stopień zaangażowania w relacje przedsiębiorstwo – interesariusz,
−	  poziom zaangażowania w działanie organizacji (szanse i zagrożenia wyni-

kające ze współpracy),
−	  zakres odpowiedzialności obu stron,
−	  określenie odpowiedniej strategii działania (podejmowanie właściwych 

decyzji). 
Identyfikacja interesariuszy może zostać dokonana w następującym porządku9:
•	  zobowiązania – dotyczy teraźniejszych i  przyszłych zobowiązań  

na płaszczyźnie operacyjnej, finansowej i prawnej;
•	  wpływu – interesariusze mający negatywny lub pozytywny wpływ (formal-

ny i nieformalny) na organizację;
•	  bliskości – dotyczy najczęściej interesariuszy wewnętrznych lub takich, 

z którymi organizacja współpracuje najczęściej;
•	  zależności – polega na określeniu stopnia uzależnienia na płaszczyźnie 

działań przedsiębiorstwo – interesariusz (np. dostawca, który dostarcza produkty 
lub usługi jednemu odbiorcy, czy pracownik pracujący w danym przedsiębiorstwie 
zapewnia dochód swojej rodzinie);

•	 przedstawicielstwa – interesariusz reprezentujący określoną grupę lub oso-
bę (np. przedstawiciel związków zawodowych czy społeczności lokalnej).

Podział interesariuszy i  przyporządkowanie ich do określonych grup jest wa-
runkiem stworzenia odpowiedniej strategii działań przedsiębiorstw. Schemat ka-
tegoryzacji może określać konkretne grupy w  otoczeniu bliższym i  dalszym  
(np. pracownicy, konkurenci, udziałowcy, władze lokalne) lub podzielić interesariuszy 
szczegółowo (np. pracownik – sezonowy, nowo zatrudniony, z długoletnim stażem; me-
dia – prasa, radio telewizja)10. W literaturze przedmiotu interesariuszy dzieli się na11 :

8  M. Geryk, Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Warszawa 2012, s. 44-45; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.de-
sklight-ec3ae8fe-ae9e-4ced-946b-fa523e2bf11f; P. Banasik, Interesariusze sądu zaangażowanego spo-
łecznie, „e-mentor” 2016, nr 2 (64), s. 26.
9  A. Jabłoński, Modele zrównoważonego biznesu, Difin, Warszawa 2013, s. 191; A. Paliwoda-Matiolań-
ska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H.Beck, Warszawa 2009, 
s. 59; S. Morawska, P. Roszkowska, Interesariusze w  procesie upadłości przedsiębiorcy, „Kwartalnik 
Nauk o Przedsiębiorstwie” 2011, nr 2, s. 49-58; P. Roszkowska, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. 
Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011, s. 54, http://yadda.
icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-ec3ae8fe-ae9e-4ced-946b-fa523e2bf11f; P. Ba-
nasik, Interesariusze sądu zaangażowanego społecznie, „e-mentor” 2016, nr 2 (64), s. 23-24.
10  https://pdfs.semanticscholar.org/606a/828294dafd62aeda92a77bd7e5d0a39af56f.pdf; Ch. Fonta-
ine, A. Haarman, S. Schmid, The Stakeholder Theory, December 2006, 7.
11  M. Rybak, Etapy rozwoju etyki, za: W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Etyka biznesu, gospodarki 
i zarządzania, D. Miller, Warszawa 1999, s. 43.
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−	  interesariuszy pierwszego stopnia, którzy są formalnie powiązani z przed-
siębiorstwem poprzez umowy i porozumienia. Ta grupa jest niezbędna dla funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa i obejmuje akcjonariuszy, pracowników, klientów i do-
stawców oraz rząd i społeczności lokalne;

−	  interesariuszy drugiego stopnia, którzy pośrednio oddziałują na przedsię-
biorstwo poprzez np. kształtowanie opinii publicznej.

Podstawą podejmowanych decyzji przez przedsiębiorstwa jest rozpoznanie, 
a zarazem zdefiniowanie wzajemnych relacji między wszystkimi interesariuszami, 
zarówno z otoczenia dalszego, jak i bliższego. Kategoryzacja zbiorowości jest ści-
śle związana ze specyfiką prowadzonej działalności i  jej charakterem oraz formą 
własności. Najczęściej spotykanym i podstawowym podziałem jest określenie we-
wnętrznych i zewnętrznych grup interesariuszy, np.:
	  Interesariusze wewnętrzni: właściciele, akcjonariusze, pracownicy, związ-

ki zawodowe, mendżerowie, inwestorzy;
	  Interesariusze zewnętrzni: konkurencja, klienci, dostawcy, władze i spo-

łeczność lokalna, środowisko12.
Podział interesariuszy w  oparciu o  charakter stosunków odpowiedzialnego 

przedsiębiorstwa a  grupami zainteresowanymi przedstawia A. Paliwoda-Matio-
lańska; są to interesariusze: substanowiący, kontraktowi i  kontekstowi. Pierw-
sza grupa ściśle związana jest z  kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Opiera 
się na połączeniu wartości indywidualnych interesariuszy z  wartościami firmy. 
Najczęściej związane jest to z  polityką społeczną w  przedsiębiorstwie, kodeksem 
etycznym, czy kodeksem dobrych praktyk. Organizacja zorientowana na działa-
nia społeczne wobec interesariuszy substanowiących powinna dopracować aspekt 
przekazywania informacji (raporty społeczne) oraz dopasować strategię i  styl za-
rządzania do potrzeb rynku z  uwzględnieniem potrzeb interesariuszy, zgodny 
z  ideą społecznej odpowiedzialności (strategia zrównoważonego rozwoju czy za-
rządzanie w  aspekcie ochrony środowiska). Drugą grupę stanowią interesariu-
sze kontraktowi, gdzie wzajemna współpraca oparta na zaufaniu czy możliwo-
ści budowania relacji w  długim okresie, stanowi podstawowy kierunek działania 
w  stosunkach z  grupami zainteresowanymi. Kooperacja przedsiębiorstwo – inte-
resariusz polega na tworzeniu sieci aliansów, które wspierają politykę działań na 
rynku. Niezwykle istotnym zasobem dla każdego podmiotu jest informacja, któ-
ra przetworzona i  odpowiednio wykorzystana wpływa na podejmowanie właści-
wych decyzji. To właśnie dzielenie się wiedzą i  współpraca w  zakresie innowacji  
(w każdej dziedzinie) pozwala na budowanie relacji i  kreowanie wartości firmy. 
Trzecia grupa to interesariusze kontraktowi. Polityka „odpowiedzialnego przedsię-
biorstwa” dotyczy zarówno działań w  zakresie inwestycji związanej ze wspólnotą 

12  J. Kowalczyk, Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją, 
CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 153.
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lokalną (partnerstwo publiczno-prawne), jak i  działań w  formie charytatywności 
(np. wolontariat)13 .

M. Marcinkowska przedstawia podział interesariuszy (oparty na pracy Mitchel-
la, Agle’a i Wooda), z uwzględnieniem trzech atrybutów, wyróżniając trzy grupy14:

•	  Interesariusze „niewidoczni” – niewielkie znaczenie:
−	  „uśpieni” (np. władze lokalne, posiadające władzę polityczną);
−	  dyskrecjonowani (organizacje pozarządowe, z władzą legitymizacji wpartą 

normami etycznymi);
−	  wymagający (np. media lokalne).
•	  Interesariusze „oczekujący” – średnie znaczenie:
−	  dominujący (np. nowo zatrudnieni pracownicy, mający władzę i legitymiza-

cję, jednak często przedsiębiorcy stawiają ich żądania w drugiej kolejności);
−	  niebezpieczni (np. pracownicy sezonowi, którzy mogą zagrozić działaniom 

przedsiębiorstwa sabotażem lub strajkiem, chcąc uzyskać wyższą stawkę);
−	  zależni (nie posiadają siły oddziaływania na przedsiębiorstwo, ale posiadają 

atrybut legitymizacji oparty na normach moralnych, mogą to być np. władze lokalne).
•	  Interesariusze – duże znaczenie:
−	  decydujący (np. pracownicy posiadający wysokie kwalifikacje i kompetencje).
•	  Podmioty niebędące interesariuszami.

3. Analiza interesariuszy

Proces analizy interesariuszy przedsiębiorstwa wiąże się z identyfikacją i rozpo-
znaniem wszystkich grup, takich, które mają kluczowe znaczenie dla działalności 
przedsiębiorstwa. Najczęściej badanie interesariuszy (strategicznych) organizacji 
ma charakter jakościowy i  polega na prostej „inwentaryzacji” zainteresowanych 
stron oraz określenia rodzaju i  siły presji wywieranej przez nich na organizację 
w  przypadku różnych scenariuszy działań przedsiębiorstw. W  najprostszej wersji 
analiza może przyjąć postać mapy, na której długość strzałek sygnalizuje stopień 
oddalenia interesariuszy (otoczenie dalekie lub bliskie) od bieżącego działania orga-
nizacji, i w ten sposób wyraża się stopień ich władzy i/lub uprawomocnienia. Taka 
analiza pozwala zbudować przybliżoną hierarchię ważności interesariuszy i  jest 
istotną wskazówką dla menedżerów, z czyimi interesami i preferencjami muszą się 
liczyć najbardziej.

13  A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, 
C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 57.
14  M. Marcinkowska, Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 37 (639), s. 864;                     
D. Szwajca, Strategie zarządzania relacjami z interesariuszami w kontekście ograniczania ryzyka pogor-
szenia lub utraty reputacji przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu” 2016, nr 420, s. 330.
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Najważniejszym aspektem w każdej działalności jest określenie hierarchii grup 
interesariuszy i uszeregowanie ich np. w formie listy. Oczywiście w zależności od 
prowadzonej działalności formy zainteresowania i wpływ na działanie danej orga-
nizacji będzie znacznie się różnił. 

Identyfikacja interesariuszy jest niezbędna do przyjęcia odpowiedniej polityki 
wobec nich. Zakres zróżnicowania interesów, oczekiwań i mapy powiązań należy 
określić ściśle pod kątem specyfiki działań danego przedsiębiorstwa15. Kluczowym 
działaniem po wstępnym pogrupowaniu interesariuszy jest ustalenie hierarchii 
ważności i ocena siły wpływu na przedsiębiorstwo, a zarazem określenie wzajem-
nych relacji pomiędzy organizacją a  interesariuszem. Właściwe pogrupowanie 
wszystkich zainteresowanych stron pozwala na określenie odpowiedniego sposo-
bu działania przedsiębiorstwa. Nawiązywanie współpracy i wyznaczenie zasad siły 
i zaangażowania w działalność organizacji pozwala w sposób jasny określić sposoby 
komunikowania się na płaszczyźnie przedsiębiorstwo – interesariusz.

Podstawowe formy zaangażowania interesariuszy w działalność organizacji:
−	  komunikacja (działania na płaszczyźnie porozumiewania się z grupą we-

wnętrzną i  zewnętrzną interesariuszy, przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. 
szkolenia, intranet – interesariusze wewnętrzni; media, poczta elektroniczna i tra-
dycyjna – interesariusze zewnętrzni);

−	  konsultacje (poznanie opinii na dany temat poprzez prowadzone badania 
dopasowane do wskazanego problemu, spotkania, doradztwo);

−	  dialog (grupy dyskusyjne, media społecznościowe), pozwala zaangażować 
interesantów w proces podejmowania decyzji);

−	  partnerstwo (dotyczy realizacji wspólnie postawionego celu, zwykle o cha-
rakterze długoterminowym, np. w  projekty dotyczące zmiany zakresu działań 
przedsiębiorstwa na działalność związaną z ochroną środowiska)16.

Wpływ interesariuszy na przedsiębiorstwo jest uzależniony od trzech aspektów; są to17:
•	  władza – atut, który posiadają interesariusze, mogąc wpływać na organizację;
•	  legitymizacja – związek z przedsiębiorstwem oparty na postępowaniu według za-

sad prawa, dotyczy także płaszczyzny zachowań moralnych i zwyczajowych. Obok aspektów 
prawnych określa również ryzyko działań w relacji interesariusz – przedsiębiorstwo;

•	  pierwszeństwo – czyli szybkość reakcji (decyzyjność kierownictwa) na 
oczekiwania i  postulaty interesariuszy. Dotyczy wzajemnych relacji, których roz-
miar zależy od kryterium ważności i krytyczności.

15  M. Rybak, Etyka menedżera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 89.
16  D. Szwajca, Współpraca z interesariuszami w zakresie CSR w kontekście budowania reputacji przed-
siębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2015, z. 79, s. 329.
17  T.K. Mitchell i in., Toward A Theory of Stakeholder, Identification and Salience: Defining the Principle 
of Who and What Really Counts, “Academy of Management Review” 1997, t. 22, nr 4; A. Paliwoda-
Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w  procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H.Beck, 
Warszawa 2009, s. 58.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie272

Analizując wskazane elementy, można dostrzec, że ilość posiadanych atrybu-
tów przez interesariuszy powoduje zwiększenie wpływu związanego z działaniem 
przedsiębiorstwa. Zakres posiadanej władzy, legitymizacji i  pierwszeństwa może 
ulegać zmianom. Przedstawione atrybuty mają charakter społeczny, tym samym 
nie są obiektywne. Wskazane atrybuty zwykle opierają się na opinii czy interesach 
wobec przedsiębiorstwa, często nie są przedstawiane i oceniane według stanu fak-
tycznego związku interesariusz – przedsiębiorstwo. Interesariusz na każdym eta-
pie współpracy z organizacją może stracić lub nabyć dany atrybut. Ponadto duży 
wpływ na podane aspekty mają menadżerowie, którzy muszą określić oczekiwania 
i roszczenia interesariuszy w stosunku do relacji z przedsiębiorstwem. Szczegółowy 
podział grup udziałowców zewnętrznych z uwzględnieniem wszystkich atrybutów 
wskazali w  swojej pracy Mitchell, Agle i  Wood. Charakterystyka poszczególnych 
grup interesariuszy związana jest z określeniem zakresu legitymizacji, posiadanej 
władzy i relacji na płaszczyźnie przedsiębiorstwo – interesariusz18. 

Literatura przedmiotu wskazuje znacznie pogłębiony podział atrybutów przed-
stawionych przez Mitchella, Agle’a i Wooda. Układ przedstawia się następująco19:

A. Władza (siła oddziaływania)
 W zakresie działań przedsiębiorstwa możemy wyróżnić cztery rodzaje sił, zwią-

zanych z interesariuszami; są to: 
•  siła głosowania (dotyczy grupy udziałowców i akcjonariuszy);
•  ekonomiczna (związana z akcjonariuszami, inwestorami, klientami, współ-

pracownikami, pracownikami);
•  polityczna (administracja publiczna – rządowa i samorządowa o charakte-

rze lokalnym i centralnym), organizacje pozarządowe (niedziałające w celu osiąga-
nia zysku); stowarzyszenia (grupy mające wspólny cel i zainteresowania), organiza-
cje społeczne;

•  prawna (dotyczy wszystkich interesariuszy, którzy muszą przestrzegać 
ustanowionego prawa).

B. Legitymizacja
Wzajemne relacje między przedsiębiorstwem a interesariuszami o charakterze:
•  prawnym (umowa o pracę);
•  moralnym (normy etyczne);
•  zwyczajowym (zwyczaje i obyczaje w danej zbiorowości).
C. Pierwszeństwo (pilność)
Polega na ustaleniu hierarchii ważności działań przedsiębiorstwa, które jest uza-

leżnione od oczekiwań interesariuszy (aspekt czasu i waga sytuacji).
 

18  T.K. Mitchell i in., Toward A Theory of Stakeholder…, s. 58-59.
19  A.T. Lavrence, J. Weber, Business & Society. Stakeholders, Ethics, Public Policy, McGraw-Hill, New 
York 2008, s. 12; D. Szwajca, Strategie zarządzania relacjami…, s. 328-329.
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A. Paliwoda-Matiolańska zaproponowała podział interesariuszy zewnętrznych 
w oparciu o aspekt występowania władzy, legitymizacji i relacji (jako stopień waż-
ności i krytyczności) – por. tabela nr 2.

Tabela 2. Podział interesariuszy zewnętrznych i krótka charakterystyka każdej z podanych grup
Table 2. The division of internal stakeholders and short profile of each of given groups

Interesariusz zewnętrzny Charakterystyka

Uśpiony (dormant)
Władza – niewielka
Legitymizacja – brak
Relacje (stopień ważności i krytyczności) – brak

Zależny od uznania 
(discretionary)

Władza – brak
Legitymizacja – występuje 
Relacje (stopień ważności i krytyczności) – brak 

Wymagający (demanding)
Władza – brak
Legitymizacja – brak
Relacje (stopień ważności i krytyczności) – występuje

Dominujący (dominant)

Władza – występuje
Legitymizacja – występuje
Relacje (stopień ważności i  krytyczności) – brak, 
z możliwością rozszerzenia wskazanego zagadnienia

Zależny (dependent)

Władza – brak
Legitymizacja – występuje
Relacje (stopień ważności i krytyczności) – występuje 
jedynie w zakresie wzajemnych relacji

Niebezpieczny (dangerous)
Władza – występują atrybuty władzy
Legitymizacja – brak
Relacje (stopień ważności i krytyczności) – występuje

Ostateczny/definitywny (defini-
tive)

Władza – występuje
Legitymizacja – występuje
Relacje (stopień ważności i krytyczności) – występuje

Interesariusz Nie jest interesariuszem organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T.K. Mitchell i in., Toward A Theory of Stakehol-
der, Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, “Aca-
demy of Management Review” 1997, t. 22, nr 4; A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność 
społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 58-59.

Z kolei D. Szwajca, bazując na analizie interesariuszy Mitchella, Agle’a i Wooda, 
dokonała podziału zainteresowanych grup w oparciu o dwa kryteria:

•	 siła oddziaływania interesariuszy, uzależniona od posiadanych atrybutów;
•	 prawdopodobieństwo reakcji.
Podział interesariuszy według podanego kryterium przedstawia rysunek nr 2.
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Rysunek 2. Podział interesariuszy w trzystopniowej skali w oparciu o kryterium siły i reakcji
Figure 2. The division of stakeholders in three-stage range on the basis of criterion of 
strength and reaction
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Źródło: D. Szwajca, Strategie zarządzania relacjami z interesariuszami w kontekście ograni-
czania ryzyka pogorszenia lub utraty reputacji przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 420, Wrocław 2016, s. 331.

 
D. Szwajca zaproponowała podział interesariuszy, analizując w  trzystopniowej 

skali zarówno siłę oddziaływania, jak i prawdopodobieństwo reakcji, typowo zwią-
zaną z praktyką działań przedsiębiorstw. Wskazane poziomy przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3. Występowanie atrybutów (siły oddziaływania, prawdopodobieństwo reakcji) 
i krótka charakterystyka każdej z podanych grup
Table 3. The occurrence of attributes (strength of impact, probability of reaction) and short 
profile of each of given groups

Siła oddziaływania Prawdopodobieństwo reakcji
Podział siły ściśle odnosi się do posiada-
nych atrybutów. Jest ona: 
•	mała (jeden atrybut),
•	średnia (dwa atrybuty),
•	duża (trzy atrybuty)

Prawdopodobieństwo działania w  oparciu 
o  możliwość występowania i  wykorzystania 
atrybutów:
•	 niskie (atrybuty nie są wykorzystywane)
•	 średnie (brak inicjatywy wykorzystania 

atrybutów, które istnieją)
•	 wysokie (świadomość występowania atry-

butów i wykorzystywanie ich)

Źródło: opracowanie własne na podst.: D. Szwajca, Strategie zarządzania relacjami z inte-
resariuszami w kontekście ograniczania ryzyka pogorszenia lub utraty reputacji przedsiębior-
stwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 420, s. 331.

 
Na podstawie dostępnej literatury kształtuje się kolejny podział interesariuszy 

z uwzględnieniem relacji na poziomie przedsiębiorstwo – interesariusz, przy czym 
należy mieć na względzie aspekt współpracy i  zagrożeń. Wskazaną klasyfikację 
przedstawia tabela nr 4.
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Tabela 4. Relacje z interesariuszami z uwzględnieniem siły oddziaływania i poziomu współ-
pracy
Table 4. Relations with stakeholders, taking into consideration strength of impact and level 
of cooperation

Relacje z interesariuszami

Grupa interesariuszy
Siła 

oddziaływa-
nia zagrożeń

Poziom 
(stopień)

współpracy
Przykłady

Bardzo ważni Wysoki Wysoki Istotni dostawcy, zasłużeni 
i uzdolnieni pracownicy

Pomocni (o charak-
terze wspierającym 
przedsiębiorstwo)

Niski Wysoki Pracownicy, firmy współpra-
cujące

Niepomocni Wysoki Niski Media, firmy konkurujące

Marginalni Niski Niski
Organizacje działające na rzecz 
wybranego interesu (pozarzą-
dowe) i organizacje społeczne

Źródło: G.T. Savage, T.W. Nix, C.J. Whitehead, J.D. Blair, 1991, Strategies for assessing and 
managing organizational stakeholders, “Academy of Management Executive” 1991, vol. 5, 
nr 2, s. 61-75; D. Szwajca, Strategie zarządzania relacjami z  interesariuszami w kontekście 
ograniczania ryzyka pogorszenia lub utraty reputacji przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 420, s. 331.

Nadrzędnym celem wszystkich przedsiębiorstw jest wzrost wartości. Działanie 
w zakresie współpracy z interesariuszami powoduje powstanie efektu synergii, czyli 
jedności i równowagi dla obu stron (organizacja – grupy interesariuszy). Zapewnia to 
wytworzenie większej wartości niż w przypadku działań indywidualnych podmiotu20.

Strategia działań przedsiębiorstw powinna ukierunkować się na budowanie od-
powiednich relacji ze wszystkimi zainteresowanymi grupami. J. Adamczyk określa 
sześć etapów skutecznego zarządzania relacjami z interesariuszami. Są to:

•	  stworzenie mapy relacji na płaszczyźnie interesariusz-przedsiębiorstwo, 
które wymaga szczegółowej identyfikacji interesariuszy;

•	  prezentowanie współdziałania interesariuszy, czyli zrelacjonowanie powią-
zań i określenie stopnia zainteresowania poszczególnymi informacjami w celu sfor-
mułowania odpowiedniej polityki zarządzania strategicznego;

•	  określenie oczekiwań zainteresowanych grup, polegające na identyfikacji 
„żądań” w stosunku do wartości, którą mogą uzyskać interesariusze we współpracy 
z przedsiębiorstwem;

20  K. Anuszkiewicz, T. Marona, Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa odpowiedzialnego spo-
łecznie, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2012, nr 1, s. 36.
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•	  przyporządkowanie rodzaju władzy (zakres ekonomiczny, polityczny 
i prawny) poszczególnych interesariuszy;

•	  stworzenie macierzy priorytetów, czyli określenie stopnia ważności (war-
tości) wskazanych informacji (danych) w stosunku do potrzeb, jakie wskazują in-
teresariusze;

•	  monitorowanie relacji z  interesariuszami, polegające na aktualizowaniu 
macierzy priorytetów, w  zależności od potrzeb, jakie wskazują interesariusze na 
określony moment21.

Przedsiębiorstwa powinny korzystać z analizy interesariuszy w celu identyfikacji 
potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych grup. Strategia przedsiębiorstw, 
które zbudowały relacje na podstawie zgromadzonych informacji, pozwala na szyb-
szą reakcję w przypadku pojawiających się zmian w otoczeniu bliższym i dalszym. 
Analiza interesariuszy może być wykorzystywana w przypadku planowania wdro-
żenia nowej strategii lub zmiany bieżących działań przedsiębiorstw22.

Podsumowanie

 Strategia działań nowoczesnych przedsiębiorstw nie powinna opierać się jedynie na 
kontakcie z  interesariuszami. Zadaniem firmy musi być opracowanie koncepcji, któ-
ra będzie zorientowana na zainteresowane grupy. Pojawiło się pojęcie „odpowiedzial-
ny biznes”, gdzie obok nadrzędnego celu przedsiębiorstwa, jakim jest zysk, to właśnie 
interesariusz, ekologia i społeczności stały się priorytetem w strategii przedsiębiorstw. 
Zatem najważniejszymi elementami związanymi z działaniem firm na rynku są:

•	  chęć osiągnięcia trwałego zysku,
•	  tworzenie relacji ze wszystkimi interesariuszami,
•	  budowanie dialogu z interesariuszami (komunikacja),
•	 prowadzenie polityki przewagi konkurencyjnej (utrzymanie stałych warto-

ści dla interesariuszy),
•	 tworzenie produktów i usług. 
Działania przedsiębiorstw podejmowane zarówno w aspekcie ekonomii, ochro-

ny środowiska i społecznej odpowiedzialności wymagają od współczesnych orga-
nizacji świadomego zarządzania relacjami z  interesariuszem. Właściwa identyfi-
kacja interesariuszy pozwala na zbudowanie skutecznej strategii postępowania (w 
zakresie ryzyka i współpracy). Obszar zainteresowań społeczną odpowiedzialnością 
biznesu zarówno w sferze organizacji publicznych, jak i prywatnych jest podstawą 

21  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszaw 2009, s. 89-96; M. Ciepiela, Wpływ interesariuszy na zarzadzanie przedsiębiorstwem, „Rynek 
– Społeczeństwo – Kultura” 2014, nr 3, s. 26.
22  https://www.researchgate.net/publication/265021546_Stakeholder_Analysis_Guidelines, K.K. Schmeer, 
Stakeholder Analysis Guidelines, 2000, 4-5 [dostęp: 8.09.2018].
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działań, określających zasady wzajemnych relacji między grupami interesariuszy, 
jest również podstawą badań w zakresie problemów na płaszczyźnie ekonomia – 
społeczeństwo współczesnej gospodarki23. „Społeczna odpowiedzialność traktowa-
na jest więc jako element przemyślanej strategii przedsiębiorstw, zinstytucjonali-
zowany i zracjonalizowany, który może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej. 
(…) Już na etapie budowy strategii przedsiębiorstwa powinny dobrowolnie i świa-
domie uwzględniać interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z róż-
nymi grupami interesariuszy (…)”24.
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WYKORZYSTANIE RZECZYWISTOŚCI 
ROZSZERZONEJ W MARKETINGU

THE APPLICATION OF AUGMENTED 
REALITY IN MARKETING

Streszczenie: Na podstawie przeglądu literatury w  artykule opisano rzeczywistość roz-
szerzoną (ang. Augmented Reality) jako nowoczesne narzędzie marketingowe. Na wstępie 
zdiagnozowano przesłanki, które stanowią świadectwo rosnącego znaczenia tej technologii. 
Następnie zdefiniowano, czym jest rozszerzona rzeczywistość oraz przedstawiono jej funk-
cjonalność. W  dalszej części tekstu przytoczono wybrane przykłady praktycznego wyko-
rzystania AR oraz ich zastosowanie w działalności marketingowej. Zaprezentowano także 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie280

studium przypadku, w którym szerzej omówiono zastosowanie mobilnych systemów rze-
czywistości rozszerzonej (ang. Mobile Augumented Reality Systems – MARS) na przykładzie 
aplikacji mobilnych. Artykuł zakończono wizją dalszego rozwoju technologii rozszerzonej 
rzeczywistości w aspekcie marketingowym.

Słowa kluczowe: rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, marketing, aplikacje 
mobilne, innowacje

Abstract: On the basis of the analysis of the source literature, the article tackled the subject 
of Augmented Reality as a modern marketing tool. To begin with, the presumptions were 
diagnosed which constitute the proof of the increasing significance of this technology. Then 
it Was defined what Augmented Reality is, as well as its functionality Was presented. In 
the further part of the text, the selected examples of the practical application of AR, as well 
as their usage in marketing activity, were provided. Moreover, a case study Was presented 
in which the application of Mobile Augmented Reality Systems (MARS) Was discussed in 
a broader way on the example of mobile applications. The article concludes with a vision 
of the further development of Augmented Reality in the marketing aspect.

Keywords: Augmented Reality, virtual reality, marketing, mobile technologies, innovations

Wprowadzenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie rozszerzonej rzeczywistości jako skutecz-
nego kanału marketingowego. W oparciu o analizę literatury przedmiotu opisano 
funkcjonalność rzeczywistości rozszerzonej, wskazano jej praktyczne zastosowanie 
w działalności marketingowej oraz przytoczono studium przypadku aplikacji mo-
bilnych wykorzystujących tę technologię w komunikacji marketingowej. 

Przesłanką do podjęcia tej problematyki jest przede wszystkim postępujący rozwój 
technologii mobilnej, która trwale zmieniła zachowanie konsumentów na rynku glo-
balnym. Philip Kotler definiuje ten stan jako koncepcję marketingu 4.0, która „łączy 
w sobie interakcje online i offline między klientami i firmami”1. Podkreśla także, że 
„marketing 4.0 wykorzystuje (…) interakcje między maszynami w celu zwiększenia 
produktywności marketingowej”. Koncepcja marketingu 4.0 przenosi marketingow-
ców w ślad za konsumentami do świata cyfrowego. Z tą koncepcją wiąże się tzw. efekt 
ROPO (Research Online Purchase Offline), który oznacza poszukiwanie informacji 
i opinii o produkcie w Internecie przed dokonaniem zakupu w sklepie stacjonarnym2. 
Następstwem efektu ROPO są dwa nowe trendy w zachowaniu konsumentów prze-
mieszczających się pomiędzy światem online i offline: showrooming oraz webrooming. 
Showrooming polega na odwiedzaniu sklepów stacjonarnych po to, by oglądać i testo-

1  Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan I., Marketing 4.0: Era cyfrowa, MT Biznes, Warszawa 2017, s. 57.
2  J. Piorunowska-Kokoszko, Efekt ROPO i jego wpływ na komunikację w sektorze e-commerce, „Logi-
styka” 2014, nr 3, s. 7278.
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wać produkty z zamiarem nabycia ich w innym miejscu (najczęściej online w niższej 
cenie). Przeciwieństwem showroomingu jest webrooming, czyli poszukiwanie produk-
tu oraz informacji o nim w  Internecie, a następnie zakup w sklepie stacjonarnym. 
Co ciekawe, w wielu przypadkach nawet podczas oględzin w sklepie stacjonarnym 
użytkownicy używają urządzeń mobilnych. Do takiego zachowania, według badania 
TNS Global: Mobile Life 2013, przyznaje się 33% użytkowników telefonów komórko-
wych na świecie i tyle samo w Polsce3. Obrazuje to, jak nierozerwalnym elementem 
naszego życia stały się urządzenia mobilne z dostępem do Internetu. Odpowiedzią na 
nowe trendy konsumenckie może być rozszerzona rzeczywistość, co zauważa J. Pioru-
nowska-Kokoszko w badaniach dotyczących efektu ROPO: „W perspektywie jeszcze 
mocniejszej integracji sprzedaży online i  offline, która coraz silniej będzie oddzia-
ływać na handel elektroniczny poprzez technologie mobilne, geolokalizacyjne, Au-
gmented Reality, skonfigurowana komunikacja i jej kontrola jest niezmiernie cenną 
i unikatową kompetencją firmy, której oczekuje współczesny rynek”4. 

Raport Goldman Sachs5 prognozuje, że rynek technologii VR/AR (Virtual Reali-
ty/Augmented Reality) do 2025 roku osiągnie wartość 80 mld dolarów (45 mld do-
laarów stanowić będzie rynek sprzętu wspierającego technologie, a 35 mld $ rynek 
oprogramowania). Obecnie skala inwestycji venture capitals6 w ten sektor wynosi 
3,5 mld $. Marketingowcy powinni zatem z  uwagą przyglądać się rzeczywistości 
rozszerzonej w jej marketingowym wymiarze oraz jako dynamicznie rozwijającemu 
się rynkowi nowych technologii.

1. Pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym

Milgram i Kishino w 1994 roku przedstawili model koncepcji o kontinuum wir-
tualności (Virtuality Continuum)7. Koncepcja ta stawiała na przeciwległych biegu-
nach świat rzeczywisty oraz wirtualny. Pośrodku umiejscowiona została rzeczywi-
stość mieszana (Mixed Reality) łącząca w jednym obrazie obiekty rzeczywiste i wir-
tualne. W przypadku nałożenia na świat wirtualny elementów świata rzeczywistego 
wyodrębniono wirtualność rozszerzoną (Augmented Virtuality) i odwrotnie – nało-
żenie elementów wirtualnych na świat rzeczywisty otrzymało miano rzeczywistości 
rozszerzonej (Augmented Reality).

 

3  http://www.tnsglobal.pl/obszary-dzialania/mobile/ [dostęp: 19.04.2018].
4  J. Piorunowska-Kokoszko, Efekt…, s. 7281.
5  Por. Goldman Sachs Global Investment Research, Virtual and Augmented Reality: Understanding the 
race for the next computer platform, The Goldman Sachs Group, Inc, Nowy Jork 2016.
6  Venture Capitals – kapitały podwyższonego ryzyka.
7  P. Milgram, F. Kishino, A  taxonomy of mixed reality visual displays, „IEICE Transactions on 
Information Systems” 1994, nr 12.
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Rysunek 1. Kontinuum wirtualności
Figure 1. Virtuality Continuum

Źródło: opracowanie własne na podst. P. Milgram, F. Kishino, A taxonomy of mixed reality 
visual displays, „IEICE Transactions on Information Systems” 1994, nr 12.

Rozszerzoną rzeczywistość (Augmented Reality – AR) będziemy rozpatrywać 
jako obszar badań zajmujący się nakładaniem na elementy świata rzeczywistego 
obiektów wirtualnych, dzięki czemu użytkownik z  wykorzystaniem technologii 
informatycznej zyskuje możliwość rozszerzenia, dostępnego w  ramach percepcji 
zmysłowej, świata realnego o dodatkowe elementy: informacyjne, estetyczne oraz 
optymalizacyjne8. R. Azuma stwierdza, iż do wytworzenia rzeczywistości rozsze-
rzonej niezbędne staje się spełnienie trzech warunków: połączenie świata wirtual-
nego z realnym, interaktywność oraz rejestracja w trzech wymiarach9. Interaktyw-
ność w tym przypadku definiowana jest jako współdziałanie człowieka i komputera 
w czasie rzeczywistym10. Celem rozszerzonej rzeczywistości jest urozmaicenie per-
cepcji realnego świata. AR nie tworzy nowego świata, ale uzupełnia go o powło-
kę wirtualną, w przeciwieństwie do wirtualnej rzeczywistości, w której wszystkie 
obiekty są sztucznymi tworami11. Rozszerzona rzeczywistość z założenia powinna 
utrzymywać użytkownika w przekonaniu, iż obiekty realne i wirtualne funkcjonują 
w przestrzeni w czasie rzeczywistym. Dlatego właśnie jest rozpatrywana jako coś 
pośredniego między całkowicie wirtualną rzeczywistością a  światem fizycznym. 
Stwarza to całe spektrum możliwości komunikowania marketingowego w sposób 
unikatowy i w pełni angażujący uczestnika.

Uznając za podstawowy klasyfikator sposób wyświetlania, możemy wyróżnić 
następujące systemy klasy Augment Reality:

−	 See-through – elementy wirtualne wyświetlane na przezroczystych ekra-
nach, przez które widoczne są rzeczywiste obiekty12.

8  M. Synowiec, Zasada działania i wybrane zastosowania poszerzonej rzeczywistości, „Szybkobieżne 
Pojazdy Gąsienicowe” 2012, nr 1(29).
9  R. Azuma R., A Survey of Augmented Reality, „Presence: Teleoperators and Virtual Environments” 
1997, nr 4, s. 2.
10  A. Asanowicz, Systemy rzeczywistości wirtualnej w architekturze, „Architecturae et Artibus” 2012, 
nr 2, s. 6.
11  D. Smołucha, W pogoni za klientem mobilnym – wykorzystanie narzędzi nowych technologii w mar-
ketingu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 317, s. 126.
12  S. Zlatanova, Augumented Reality technology, „Delft Uniwersity of Technology: GISt Report” 2002, 
nr 17, s. 17.
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−	 Monitor-based AR system – obraz świata rzeczywistego pozyskany z kamery 
cyfrowej wzbogacony o elementy wirtualne i wyświetlony na ekranie13.

−	 Head-Up Display (HUD) – specjalistyczny hełm, który w zależności od prze-
zroczystości ekranu może prezentować obraz w technologii see-through lub video mi-
xing (por. monitor-based). Pierwszy w pełni funkcjonalny system see-through head-
-worn display powstał już w 1968 roku za sprawą Ivana Sutherlanda, twórcy patentu14.

−	 Mobile Augmented Reality System (MARS) – system monitor-based AR 
przeznaczony dla urządzeń mobilnych. Höllerer i Feiner wskazują elementy, których 
koegzystencja warunkuje funkcjonowanie MARS. Są to: platforma informatyczna 
(oprogramowanie), wyświetlacz, rejestracja sensorów ruchu, technologia ubieralna 
(wearables), łączność bezprzewodowa z Internetem i przetwarzanie danych. 

Z uwagi na powszechną dostępność smartfonów umożliwiających korzystanie 
z aplikacji mobilnych działających w oparciu o rozszerzoną rzeczywistość, systemy 
MARS posiadają największy potencjał marketingowy.

2. Praktyczne zastosowania rzeczywistości rozszerzonej

Rozwój technologii oraz rosnący dostęp do coraz doskonalszych narzędzi spra-
wiają, że rzeczywistość rozszerzona coraz szerzej wykorzystywana jest w różnych 
obszarach naszego życia. Obecnie główne sektory, w których zastosowano AR, to 
m.in. urządzenia nawigacyjne, obsługa wojska i służb bezpieczeństwa, poszukiwa-
nie w  hydrologii, ekologii i  geologii, wizualizacja architektury czy ułatwienia dla 
osób zwiedzających15. K. Wróbel rozszerza ww.  obszary o  inżynierię medyczną, 
inżynierię budowy maszyn, projektowanie 3D oraz informację publiczną i  pry-
watną16. D. Smołucha podkreśla natomiast, że „rozszerzona rzeczywistość stała się 
innowacyjnym narzędziem marketingowym, którego stosowanie pozwala reklamę 
zamienić w trójwymiarowe dzieło sztuki”17. Aspekty praktyczne wykorzystania apli-
kacji AR wraz z omówieniem zostały zaprezentowane w kolejnych podrozdziałach.

2.1. Przeglądarki internetowe AR

Pierwszą na świecie przeglądarkę Internetową wykorzystującą technologię rze-
czywistości rozszerzonej – Layar – stworzyła holenderska firma SPRXmobile. Apli-

13  Ibidem, s. 17.
14  T. Höllerer, S. Feiner, Mobile Augmented Reality, [w:] H. Karimi, A. Hammad (red.), Telegeoinfor-
matics: Location-Based Computing and Services, Taylor & Francis Books Ltd 2004, s. 2.
15  W. Pardel, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, „Studia Informatica” 2009, 
nr 82, s. 38.
16  K. Wróbel, Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rzeczywistości rozszerzonej w zastosowa-
niach przemysłowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni” 2013, nr 82, s. 131.
17  D. Smołucha, W pogoni…, s. 127.
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kacja Layar wymaga połączenia z Internetem, kamery, modułu GPS oraz żyrosko-
pu. Layar umożliwia użytkownikom nałożenie na obraz świata rzeczywistego zare-
jestrowanego kamerą wirtualne informacje w czasie rzeczywistym. Naniesione in-
formację mogą być wyrażone w postaci tekstowej (co jest najczęstszą praktyką) lub 
uzupełnione o element graficzny, film lub model 3D. Najczęstszymi dostarczanymi 
w przeglądarce są informacje o znajdujących się w pobliżu punktach usługowych 
(sklepach, restauracjach, mieszkaniach przeznaczonych na sprzedaż etc.). Aplika-
cja wyświetla użytkownikom znajdujące się w pobliżu tzw. „punkty zainteresowa-
nia” (POI – Point of Interest), które w nomenklaturze rozszerzonej rzeczywistości 
oznaczają miejsca interaktywne w świecie fizycznym18. Aplikacja pozwala również 
generować do druku oraz skanować tzw. trackery, które uaktywniają elementy wir-
tualne. Trackerem może być specjalnie przygotowany wzór geometryczny, kod QR 
lub obraz. Obiekty wirtualne prezentowane są w miejscu zeskanowanego trackera, 
co pozwala także śledzić zmianę orientacji urządzenia mobilnego.

Rysunek 2. Aplikacja Layar
Figure 2. Layar app

Źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.layar [dostęp: 19.04.2018].

Adekwatny mechanizm funkcjonowania stosuje aplikacja Wikitude, która ustala 
położenie użytkownika urządzenia mobilnego za pomocą wbudowanego modułu 
GPS. Na oglądaną przez użytkownika mapę aplikacja nanosi informacje o znajdują-
cych się w pobliżu miejscach rozszerzonych o elementy wirtualne. Dzięki wykorzy-

18  M. Pietruszka, M. Niedźwiedziński, Rozszerzona rzeczywistość w e-biznesie, „Polskie Stowarzysze-
nie Zarządzania Wiedzą. Seria: Studia i Materiały” 2010, nr 29, s. 111.
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staniu kamery oraz dostępowi do Internetu wszystkie informacje są nanoszone na 
dostarczany przez nią obraz w czasie rzeczywistym19. Pozwala to na rozbudowanie 
tradycyjnych kampanii outdoorowych (artykuły w prasie, ulotki, plakaty, bannery) 
o elementy wirtualne.

Rysunek 3. Rozbudowa kampanii outdoor z aplikacją Wikitude
Figure 3. Outdoor campaign upgrade with Wikitude app

Źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wikitude [dostęp: 19.04.2018].

2.2. Promocja produktu

Dzięki technologii AR możliwe jest proponowanie klientom przetestowania 
produktów w formie wirtualnej. Przykładem może być osadzenie markerów przy 
wyeksponowanych produktach. Aplikacja po rozpoznaniu markera może zapre-
zentować jego w pełni interaktywny model 3D, który może być obracany ruchem 
urządzenia mobilnego. Przy modelu mogą pojawiać się dodatkowe informacje, tj. 
film promocyjny, rekomendacje użytkowników, proponowany rabat lub produkty 
komplementarne. W aplikacji może znajdować się również możliwość zakupu onli-
ne z opcją odbioru w sklepie, w którym użytkownik przebywa20.

19  D. Smołucha, W pogoni…, s. 127.
20  A. Dejnaka, Technologization of Marketing Communication – New Trends, „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska” 2017, tom LI nr 2, s. 60.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie286

Rysunek 4. Witryna sklepowa w rozszerzonej rzeczywistości
Figure 4. Shop exposition with augmented reality

Źródło: http://www.augmentedrealitytrends.com/augmented-reality-retail/will-augmented-reality-
change-the-future-of-retail-market-part-1.html [dostęp: 19.04.2018].

Rzeczywistość rozszerzona pozwala na zaangażowanie docelowej grupy odbior-
ców w  proces tworzenia produktu już na etapie koncepcyjnym. Prezentacja pro-
duktu może odbywać się w formie wirtualnego modelu 3D, który za pomocą mar-
kera zostaje naniesiony na świat fizyczny – w miejscu, w którym produkt ma być 
konsumowany. Technologia ta pozwala również na organizację wideokonferencji, 
w której obok rzeczywistych uczestników mogą brać udział avatary (widoczne jako 
elementy AR) łączących się zdalnie osób.

2.3. E-commerce z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości

Rozszerzona rzeczywistość może również dostarczyć unikatowych doznań za-
kupowych konsumentom w sieci. Uniwersytet w Sydney stworzył system ARF-shop, 
w którym użytkownik, korzystając z urządzenia mobilnego wyposażonego w apli-
kację ARF-shop oraz wydrukowany marker, może wyświetlić wirtualny model 3D 
mebla. Grafika pojawia się w  miejscu umiejscowienia markera. Zmiana położe-
nia markera powoduje zmianę orientacji wygenerowanego modelu wirtualnego. 
Umożliwienie użytkownikom przetestowania produktu w miejscu jego docelowego 
konsumowania stanowi odejście od modelu tradycyjnego handlu charakteryzujące-
go się liniowym powiązaniem elementów procesu. Ciekawym trendem w wykorzy-
staniu AR jest tworzenie sklepów w postaci wyłącznie grafiki na ścianie wewnątrz 
lub na zewnątrz budynków. Przykład takiego sklepu prezentuje rysunek 5. Zakupy 
dokonane w aplikacji mobilnej są automatycznie zbierane, pakowane i dostarczane 
do domu klienta.
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Rysunek 5. Sklep AR – instalacja na peronie metra
Figure 5. AR shop – instalation at metro station

Źródło: http://www.shelfwatch.com/augmented-reality-ar-helping-define-future-shopping/ 
[dostęp: 19.04.2018].

2.4. Rzeczywistość rozszerzona w sektorze usług turystycznych

Aplikacje AR z wykorzystaniem modułu GPS mogą być z powodzeniem wyko-
rzystywane na zewnątrz budynków, znalazły więc podatny grunt w sektorze usług 
turystycznych. Dane wirtualne, tj. opisy atrakcji turystycznych, pobliskich restau-
racji czy pomników – w formie tekstowej, zdjęć lub wideo mogą zostać naniesione 
na obraz świata rzeczywistego, wzbogacając go o szczegółowe informacje. Aplika-
cja może sygnalizować na mapie infrastrukturę uzupełniającą, np. parkingi, punk-
ty z bezpłatnym WiFi lub miejsca kolejnych interaktywnych destynacji21. Pierwszy 
przewodnik miejski z  wykorzystaniem AR w  Polsce został stworzony w  Katowi-
cach. Projekt powstał w roku 2010 w dwujęzykowej aplikacji (polskiej i angielskiej), 
składającej się z  czterech kategorii możliwych do wyboru przez użytkowników: 
kultury i rozrywki, służby publicznej i transportu, hoteli oraz wydarzeń. Na mapę 
naniesiono łącznie 50 POI (Points of Interest), z których każdy posiada informacje 
o danym miejscu oraz formularz umożliwiający kontakt z danym miejscem22. Ko-
lejnym przykładem polskiego przewodnika AR jest aplikacja CityGuideTour Toruń. 
Aplikacja została stworzona w komercyjnym narzędziu programistycznym Wiki-
tude SDK, które umożliwia uzyskanie darmowej licencji na projekty edukacyjne. 

21  Z. Yovchevaa, D. Buhalisb, Ch. Gatzidisc, Overview of Smartphone Augmented Reality Applications 
for Tourism, „Tourism Research” 2012, tom 10, 63-66, s. 65.
22  M. Laskowski, D. Rawski, P. Szadura, Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w życiu codziennym, 
„Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie środowiska” 2013, nr 2, s. 39.
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W Toruniu znajduje się wiele zabytków atrakcyjnych dla turystów zagranicznych, 
stanowiących w tym przypadku POI. W aplikacji wirtualne informacje o atrakcjach 
turystycznych – w formie obrazów, tekstu i nagrań dźwiękowych zostały naniesione 
na fizyczny obraz miasta. W efekcie ułatwiono eksplorację miasta w sposób niezwy-
kle angażujący i interaktywny23.

Rysunek 6. Aplikacja CityGuide Tour Toruń
Figure 6. CityGuide Tour Toruń app

Źródło: M. Węgrzyn, A. Mościcka, CityGuide Tour Toruń – tourist application using augmen-
ted reality, „Geodesy and Cartography” 2017, nr 66.

Innym trafnym zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości w turystyce są nawi-
gacje GPS, które mogą być wyświetlane na szybie samochodowej (system see-thro-
ugh). Stanowią one świetną powierzchnię reklamową. W miarę rozwoju tej techno-
logii markery umieszczane przy drodze pozwolą zarówno prezentować ostrzeżenia 
o utrudnieniach, jak i dynamiczne treści marketingowe mijanych miejsc, np. mote-
li. Niewykluczone, że w przyszłości wirtualne bannery zastąpią szpecące krajobraz 
tradycyjne billboardy.

23  M. Węgrzyn, A. Mościcka, CityGuide Tour Toruń – tourist application using augmented reality, 
„Geodesy and Cartography” 2017, nr 66, s. 323.
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Rysunek 7. Nawigacja BlippAR w wersji beta
Figure 7. BlippAR navigation – beta

Źródło: http://blippar.com/en/resources/blog/2017/11/06/welcome-ar-city-future-maps-and-
-navigation/ [dostęp: 19.04.2018].

2.5. Rozrywka w wymiarze AR

Angażujący charakter technologiczny był determinantem wykorzystania rozsze-
rzonej rzeczywistości w rozrywce. Ogromnym sukcesem okazała się wirtualna gra 
Pokémon GO stworzona przez firmę Niantica. Aplikacja pozwala użytkownikom 
w czasie rzeczywistym śledzić oraz chwytać wirtualne stworzenia. Celem gry jest 
skolekcjonowanie wszystkich. Co interesujące, rzadkie okazy pojawiały się tylko 
w wybranych obszarach świata, a użytkownicy byli gotowi podróżować za nimi. Po-
kémon GO stała się globalną sensacją w świecie gier, pobraną ponad 800 mln razy 
i  zdobyła tytuły „Best Mobile Game” w  konkursie The Game Developers Choice 
Awards oraz „Best App of the Year” w plebiscycie TechCrunch. Innymi przykłada-
mi gier z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości są: ARSoccer, ARGolf oraz 
ARQuake (gra na podstawie kultowej serii z lat 90.). 
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Rysunek 8. Aplikacja Pokémon GO
Figure 8. Pokémon GO app

Źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo [do-
stęp: 19.04.2018].

Ciekawym projektem o charakterze edukacyjnym jest mobilne planetarium Sky 
Map. Aplikacja, pierwotnie opracowana jako Google Sky Map, obecnie rozwijana 
jest w  ramach licencji open source24. Umożliwia użytkownikom identyfikowanie 
gwiazd, planet i innych ciał niebieskich, nanosząc ich wirtualne konstelacje na ob-
raz nocnego nieba25.

24  Open source – otwarte oprogramowanie, które nie posiada licencji komercyjnej. Tworzone i rozwi-
jane przez użytkowników, którzy posiadają pełen dostęp do kodu źródłowego. 
25  L. Madden, Professional Augmented Reality Browsers for Smartphones: Programming for junaio, 
Layar and Wikitude, John Wiley & Sons, Chichester 2011, s. 23.
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Rysunek 9. Aplikacja Sky Map
Figure 9. Sky Map app

Źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=pl [do-
stęp: 19.04.2018].

3. Studium przypadku – Katalog IKEA oraz L’Oreal Makeup Genius 

W  2018 roku szwedzki gigant meblowy przedstawił nową aplikację Katalog IKEA 
2018. Aplikacja zyskała nowy wygląd oraz treści informacyjne w formie blogu o urządza-
niu domu. Funkcjonalność aplikacji umożliwia przeglądanie zdjęć i filmów, tworzenie ko-
laży oraz testowanie produktów IKEA w domu użytkownika, wykorzystując rozszerzoną 
rzeczywistość. Udostępniono ponad 300 produktów z portfolio marki. Kampania mobil-
na w aplikacji dedykowana jest klientom dysponującym urządzeniami mobilnymi z apa-
ratami fotograficznymi, żyroskopem oraz wspierających technologię NFC26. Klient ma 
możliwość wykonania wizualizacji wnętrza swojego domu z umieszczonym dowolnym 
meblem ze sklepu. Wirtualne meble dzięki żyroskopowi przesuwają się wraz z widocznym 
na ekranie światem rzeczywistym. Po „przetestowaniu” produktów użytkownik intuicyj-
nie może uzyskać szczegółowe informacje o nich oraz dokonać zakupu online. Aplikację 
Katalog IKEA zainstalowało przeszło 10 mln użytkowników na całym świecie, a rekomen-
dację pozostawiło prawie 100 tys. Dostarczenie pozytywnych doświadczeń konsumenc-
kich użytkownikom pozwoliło, aby IKEA uzyskała tym samym przewagę konkurencyjną 
oraz zyskała nowy, w pełni interaktywny i angażujący kanał komunikacji27.

26  Technologia NFC (near-field communication) – krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy 
standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 centymetrów.
27  http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ikea.catalogue.android&hl=pl [dostęp: 14.04.2018]; 
D. Smołucha, W pogoni…, s. 127.
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Rysunek 10. Aplikacja Katalog IKEA 2018
Figure 10. Ikea Catalogue 2018 app

Źródło: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ikea.catalogue.android&hl=pl [do-
stęp: 14.04.2018].

Kolejnym świetnym przykładem wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej 
w  marketingu jest aplikacja L’Oréal’s Makeup Genius, która pozwala użytkowni-
kom na przymierzenie wirtualnego makijażu, dostarczając równocześnie w pełni 
spersonalizowaną ofertę kosmetyków w czasie rzeczywistym. Aplikacja, dzięki inte-
gracji z kamerą wbudowaną w smartfony, skanuje twarz użytkownika, a następnie 
nakłada makijaż. Użytkownicy mogą przeglądać wiele wariantów, wybierać te, które 
im się podobają i zakupić odpowiednio skomponowany zestaw produktów. Apli-
kacja śledzi zachowania i preferencje zakupowe użytkowników, „ucząc się” treści, 
które są wartościowe dla nich. Mechanizm machine learning pozwala wyświetlać 
w  systemie dynamicznym treści odpowiadające preferencjom użytkownika. L’O-
réal’s Makeup Genius tworzy angażujące doświadczenie zakupowe, które w szybki 
sposób przeprowadza użytkowników przez ścieżkę zakupową od zainteresowania 
produktem po zamknięcie sprzedaży. W miarę użytkowania wzrasta personaliza-
cja proponowanych produktów. Z aplikacji korzysta ponad 14 mln użytkowników, 
o których informacje są systematycznie gromadzone. Pozwala to dokonać głębszej 
segmentacji klientów w oparciu o ich zachowania i preferencje28.

28  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagemetrics.lorealparisandroid&hl=pl [dostęp: 
17.04.2018]; D. Edelman, M. Singer, Competing on Customer Journeys, „Harvard Business Review” 2015, 
nr 11, s. 7.
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Rysunek 11. Aplikacja L’Oréal’s Makeup Genius
Figure 11. L’Oréal’s Makeup Genius app

Źródło: http://makeupgenius.com.au/ [dostęp: 17.04.2018].

Podsumowanie 

W artykule zestawiono zebraną wiedzę naukową z praktycznymi aspektami sto-
sowania aplikacji AR. Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality) może stano-
wić skuteczny kanał komunikacji marketingowej z konsumentami podróżującymi 
pomiędzy światem online i offline oraz może być odpowiedzią na zmiany nazna-
czone efektem ROPO. AR pozwala nanosić interaktywne obiekty wirtualne na ob-
raz świata fizycznego w czasie rzeczywistym. Mogą to być zarówno treści tekstowe, 
jak i obrazy, filmy, trójwymiarowe modele oraz hiperłącza do zewnętrznych witryn. 
Do wyświetlenia nadbudowanych wirtualnie treści niezbędna jest interakcja czło-
wieka oraz technologii informatycznej (złożonej z systemu komputerowego zarzą-
dzającego oprogramowaniem oraz wyświetlacza, na którym treści są prezentowane. 
Wyróżniamy dwie kategorie wyświetlaczy: see-through, stanowiące przezroczysty 
ekran, przez który wyświetlone na nim obiekty wirtualne możemy obserwować 
w otoczeniu świata rzeczywistego oraz monitor-based, w których treści wirtualne 
są mieszane z widokiem świata rzeczywistego zarejestrowanym okiem kamery. Do 
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takich wyświetlaczy należą m.in. smartfony, które z uwagi na rozpowszechnienie 
stanowią przestrzeń zainteresowania dla komercyjnego zastosowania aplikacji AR. 
Aplikacje oparte o  rozszerzoną rzeczywistość stanowią nowoczesny kanał komu-
nikacji marketingowej oraz mogą znaleźć zastosowanie w  kreowaniu produktu. 
Odległość przestaje być przeszkodą. Szerokie zastosowanie rzeczywistości w życiu 
codziennym determinuje dalsze prace nad rozwojem tej technologii. Prace nad 
technologią skupiać się będą na aspekcie sprzętowym (hardware) oraz nad opro-
gramowaniem (software). Najważniejszymi problemami, z  którymi przyjdzie się 
zmierzyć, to przetwarzanie ogromnej ilości danych oraz idealne odwzorowanie 
obiektów wirtualnych. Pojawiające się publikacje jednoznacznie wskazują na rosną-
ce znaczenie rozszerzonej rzeczywistości. Tworzy ona w  pełni interaktywne śro-
dowisko wzbogacające doznania zakupowe o unikatowy sposób prezentacji treści 
promocyjnych. W pełni angażuje użytkowników do zgłębiania świata rzeczywistego 
przez pryzmat świata wirtualnego. Zaleca się przeprowadzenie badań ilościowych 
oraz jakościowych, które zweryfikują skuteczność i efektywność rozszerzonej rze-
czywistości jako kanału marketingowego. Badania ilościowe pozwolą ocenić skalę 
użytkowania rzeczywistości rozszerzonej przez potencjalnych konsumentów oraz 
zakres, w jakim korzystają z systemów opartych o tę technologię. Badania jakościo-
we powinny przynieść odpowiedź na pytanie, jak konsumenci reagują na kampanie 
z wykorzystaniem AR. Badaniami powinny zostać objęte również przedsiębiorstwa 
wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość w działalności marketingowej.
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE METODY QFD 
DO DOSKONALENIA JAKOŚCI PRODUKTU

PRACTICAL QFD METHOD APPLICATION 
IN PRODUCT QUALITY IMPROVEMENT

Streszczenie: W  artykule przedstawiono metodę QFD, genezę jej powstania oraz możli-
wości i zakres zastosowania. Posłużyła ona do przeprowadzenia analizy produktu, którym 
był budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem na samochód osobowy. Analiza została 
oparta na konkretnym zadaniu przygotowywanym dla firmy deweloperskiej na potrzeby 
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rynku. Celem artykułu było wykazanie, że dzięki metodzie QFD, wykorzystywanej na eta-
pie projektowania wyrobu, można zaplanować, w jaki sposób stworzyć, poprawić elementy 
budynku, tak aby w pełni zadowolić potencjalnego klienta, zaspokoić jego potrzeby i ocze-
kiwania. Podobne opracowania można tworzyć dla różnych innych podobnych przypadków, 
również dla dużych osiedli mieszkaniowych.

Słowa kluczowe: QFD, jakość, dom jakości, produkt, klient

Abstract: QFD method is presented in this article along with its origin and possibilities as 
well as its scope of application. The method was used to test the product which was a sin-
gle-family house with one-car garage. The test was based on a  specific task prepared for 
developer company for the needs of the market. Thanks to QFD method, used at the stage 
of product designing, it is possible to plan, build and correct some elements of the building 
in order to meet all needs and expectations of the potential client. Similar studies including 
many different cases, but referring to large housing estates may also be conducted.

Keywords: QFD, quality, quality house, product, customer

Wstęp

Celem większości firm działających w różnych branżach jest osiągnięcie moż-
liwie największego zysku. Zwiększenie wielkości produkcji to niewystarczający 
sposób na wzbogacenie się. Mimo że z inżynierskiego punktu widzenia wyrób wy-
konany jest poprawnie, produkcja może okazać się chybiona. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest brak akceptacji ze strony rynku. Dlatego tak ważne są zadowole-
nie konsumenta oraz spełnienie jego oczekiwań. To kupujący stawia warunki, aby 
jego pragnienia, wyobrażenia dotyczące produktu zostały urzeczywistnione. Firmy 
nieustannie konkurują ze sobą, aby pozyskać nowych i utrzymać dotychczasowych 
klientów. Nadmiar produktów na rynku sprawia, że coraz trudniej wyróżnić swój 
towar lub usługę. Wzrost liczby zaufanych klientów to zasługa ciągłego doskonale-
nia i poprawy jakości oferowanych dóbr. Z tego powodu kluczowym zagadnieniem 
we współczesnym konkurencyjnym świecie jest szeroko pojęta jakość.

Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja metody QFD oraz za-
stosowanie jej w praktyce zarządzania jakością do analizy konkretnego produktu, 
jakim jest dom jednorodzinny.

1. Istota metody QFD

 Metoda QFD (ang. Quality Function Deployment), rozwinięcia funkcji jakości, 
zwana jest również metodą „domu jakości” ze względu na wygląd wykorzystywanego 
w niej diagramu. Twórcą konwencji rozwijania funkcji jakości byli Shigeru Mizuno 
i Yoji Akao. Opracowana została na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
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tych XX wieku, a po raz pierwszy wykorzystana w 1972 roku w stoczni Mitshubishi 
w Kobe. W latach osiemdziesiątych zaczęto wdrażać metodę QFD na szerszą skalę, 
między innymi w takich firmach jak Toyota, Ford, General Motors, Hewlett-Pacard.

Metoda „dom jakości” obejmuje proces informacyjny, w skład którego wchodzą 
gromadzenie, przetwarzanie i  prezentowanie informacji marketingowych i  tech-
nicznych. Pozwala na jednoczesne uwzględnienie zarówno wymagań i  oczekiwań 
klientów, jak i parametrów technicznych danego wyrobu. Celem koncepcji QFD jest 
przełożenie informacji o wymaganiach konsumentów, dotyczących danego produktu, 
na opis techniczny (parametry), z którego korzystają projektanci wyrobu. QFD ma 
za zadanie odpowiedzieć przedsiębiorstwu na następujące pytania: „Czego oczeku-
je klient?”, „Jak powinny zostać przełożone jego wymagania na język techniczny?”1. 
Dlatego należy dokonać podziału na dwa rodzaje informacji, które są równie istotne, 
wzajemnie się uzupełniają, ale ich charakter może powodować konflikty. Pierwszy ro-
dzaj informacji to informacje marketingowe, do których możemy zaliczyć: zdefinio-
wanie wymagań klientów, identyfikacja ważności wymagań wg klientów, porówna-
nie produktu własnego z produktami konkurencyjnymi. Drugi rodzaj to informacje 
techniczne: parametry ściśle techniczne wyrobu, ważność parametrów technicznych, 
docelowa wartość cech produktu, wskaźniki technicznej trudności wykonania. Jed-
nocześnie taka informacja jak zależności pomiędzy wymaganiami klientów a para-
metrami technicznymi bardzo często muszą prowadzić do kompromisu.

 Zakres stosowania metody QFD w cyklu życia wyrobów obejmuje następujące 
fazy: marketing i badanie rynku, projektowanie wyrobu, projektowanie procesów 
oraz produkcję. Etap projektowania jest szczególnie istotny z uwagi na to, że po-
przedza wytwarzanie (realizację usługi). Większość defektów wykrywanych w trak-
cie produkcji lub eksploatacji produktu dotyczy błędów popełnionych w  trakcie 
tworzenia projektów. Usuwanie wad jest tym bardziej kosztowne, im dalej od fazy, 
w której popełniono błąd. Dlatego tak ważną rolę odgrywa poprawne zaprojekto-
wanie wyrobu. Aby zapobiec ponoszeniu strat, związanych z niewłaściwym plano-
waniem produktu, należy zwrócić szczególną uwagę właśnie na ten etap. Bardzo 
pomocna okazuje się metoda QFD, która wychodzi naprzeciw problemom, wyła-
niającym się w  trakcie projektowania. Jednym z  nich może być bariera komuni-
kacyjna pomiędzy działami marketingu, projektowania, produkcji i zaopatrzenia. 
Wiąże się ona z postrzeganiem działów jako osobnych komórek, niemających na 
siebie wpływu. Ludzie zajmujący się daną dziedziną wykonują swoje obowiązki, 
przesyłają wyniki swojej pracy do kolejnego działu. Nie zastanawiają się przy tym, 
czy przekazane przez nich informacje zostaną w poprawny sposób zinterpretowa-
ne i  wykorzystane w  kolejnych etapach tworzenia wyrobu. Wykorzystanie meto-
dy QFD, której zadaniem jest przetworzenie informacji marketingowych na język 

1  J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 16.
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techniczny, umożliwia prawidłowy przepływ informacji. Projektanci, a  następnie 
wykonawcy wyrobu mogą w łatwy sposób odczytać parametry określające wyrób, 
który mają wykonać. Własności te są jednoznaczne, możliwe do uzyskania i nie-
podlegające indywidualnym interpretacjom. W klasycznym modelu nie występuje 
współpraca między działami. Każdy z nich tworzy odrębną, niezależną jednostkę. 
Prowadzi to do utrudnienia komunikacji i późnego wykrywania wad w produk-
tach. Ciągłe przekazywanie danych pomiędzy sektorami jest cechą systemu, którego 
elementy współdziałają ze sobą. Umożliwia to spełnienie wymagań rynku po niż-
szych kosztach i w krótszym czasie2.

2. Dom jednorodzinny jako przedmiot analizy

Przedmiotem analizy jest budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem na sa-
mochód osobowy. Planowana inwestycja to obiekt wolnostojący, parterowy, niepod-
piwniczony z poddaszem użytkowym. Inwestorem jest firma deweloperska, świad-
cząca usługi sprzedaży gotowych domów wraz z działką. Powierzchnia użytkowa 
realizowanych budynków mieści się w przedziale 120m2–180m2. Na całość składają 
się elementy, takie jak: część wejściowa do budynku – przedsionek, hol i pomiesz-
czenie gospodarcze, część dzienna – przedpokój ze schodami na poddasze, pokój 
dzienny z wyjściem na taras rekreacyjny, kuchnia z jadalnią. Część sypialna to od 
jednego do dwóch pokoi wraz z łazienką na parterze oraz dwa lub trzy pokoje, ła-
zienka i garderoba na poddaszu dostępnym wewnętrznymi schodami. Wizualizację 
rozkładu pomieszczeń na parterze oraz poddaszu użytkowym zaprezentowano na 
rysunkach nr 1 oraz 2. Wizualizację zewnętrzną budynku przedstawia rysunek nr 3.

2  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 



Praktyczne zastosowanie metody QFD do doskonalenia jakości produktu 301

Rysunek 1. Wizualizacja parteru
Figure 1. Ground floor visualization

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej.

Rysunek 2. Wizualizacja poddasza
Figure 2. Attic visualization

 Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej.
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Rysunek 3. Wizualizacja zewnętrzna przykładowego budynku
Figure 3. The example of exterior building visualization

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej.

Dzięki metodzie QFD, wykorzystywanej na etapie projektowania wyrobu, można 
zaplanować, w jaki sposób stworzyć, poprawić elementy budynku, tak aby w pełni za-
dowolić potencjalnego klienta, zaspokoić jego potrzeby, a zarazem ukryte pragnienia. 

2.1. Opracowanie listy wymagań klienta 
z odpowiadającą rangą ważności

Informacje o  wymaganiach dotyczących domu jednorodzinnego pozyskano 
od 25-osobowej grupy osób metodą wywiadu indywidualnego. Adresatom zadano 
pytanie o następującym brzmieniu: Proszę podać wymagania (oczekiwane cechy), 
które Twoim zdaniem powinien spełniać idealny dom jednorodzinny, w  którym 
chciałbyś zamieszkać. 

Wśród ankietowanych były zarówno młode pary z dziećmi, jak i małżeństwa 
planujące przeprowadzkę do nowego miejsca zamieszkania z  bloku lub z  domu. 
Grupa ankietowanych była stosunkowo niewielka. Mimo to można zauważyć po-
dobieństwo w odpowiedziach. Dla celów analizy była to wystarczająco reprezenta-
tywna grupa osób, ponieważ każda z nich planowała budowę lub zastanawiała się 
nad zakupem domu jednorodzinnego. Można też przyjąć, że byli oni potencjalnymi 
klientami omawianej firmy deweloperskiej. 

Po zebraniu wymagań klientów dokonano selekcji i wybrano te, które powtarza-
ją się najczęściej lub są do siebie zbliżone. Oczekiwania występujące sporadycznie, 
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uznane za nieistotne lub niezrozumiale sformułowane, odrzucono z listy. Zaakcep-
towane wskazania połączono w tematyczne grupy dotyczące podobnych zagadnień, 
takich jak: działka, architektura, roboty budowlane, wnętrza, estetyka, eksploatacja.

Różna może być reakcja klientów na spełnienie ich wymagań. Niektóre z nich 
są dla nich tak oczywiste, że nie wymieniają ich w ankiecie. Orientują się o ich ist-
nieniu dopiero wtedy, gdy zabraknie ich odzwierciedlenia w produkcie. Odczuwają 
wtedy duże niezadowolenie, a nawet frustrację. Wymagania te powinny być, w spo-
sób niepodważalny, uwzględnione w projekcie wyrobu. W przypadku domu należą 
do nich: 

• dostęp do podstawowych mediów, takich jak: woda, prąd, gaz,
• odprowadzenie ścieków,
• dostęp do drogi publicznej,
• spełnienie wymagań stawianych przez obowiązujące prawo: pozwolenie na 

użytkowanie, zgodność z normami.
Kolejny rodzaj wymagań wiąże się z  usatysfakcjonowaniem konsumenta, po-

przez wykonanie wyrobu z pożądanymi przez niego cechami. Sformułowanie tych 
oczekiwań nastąpiło w  trakcie przeprowadzania wywiadu z  potencjalnymi klien-
tami. Przedstawiono je w  tabeli nr 1. Aby utrzymać lub polepszyć swoją pozycję 
na rynku, przedsiębiorstwo, projektując obiekt, powinno kierować się właśnie tymi 
spostrzeżeniami. W celu pozyskania jak największej rzeszy klientów, firma powinna 
tworzyć wyrób, którego dodatkowe cechy, elementy są innowacyjne oraz wzbudzają 
zachwyt i zaskoczenie. 

Wskazane przez klientów cechy mają dla nich różne znaczenie. Uważają, że nie-
które z nich muszą być kategorycznie uwzględnione, natomiast inne mają dla nich 
znaczenie życzeniowe. Dlatego też przy formułowaniu pytania poproszono ankie-
towanych o określenie ważności każdego z wymagań. Ustalono następującą skalę: 
5 – wymaganie bardzo ważne, 3 – wymaganie istotne, 1 – wymaganie mało istotne. 
Rangę bazową dla każdego wymagania ustalono na podstawie wartości najczęściej 
deklarowanej przez respondentów dla danego wymagania. Wynikiem etapu analizy 
ważności wymagań klienta jest przypisanie poszczególnym cechom współczynni-
ków ważności.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie304

Tabela 1. Wymagania klientów z przyporządkowanymi rangami ważności
Table 1. Customer’s requirements for assigned rank importance
Wymagania klientów Ważność
działka Lokalizacja 5

Otoczenie 5
Powierzchnia działki 3
Zagospodarowanie działki 3

architektura Powierzchnia domu 3
Ilość pokojów (tarasów, garaży) 5
Funkcjonalność domu 5
Kształt budynku 3

Roboty budowlane Solidne i trwałe materiały 5
Standard wykończenia 3
Brak defektów 5

Wnętrza, estetyka Komfortowa temp. w zimie i w lecie 5
Aranżacja wnętrz 3
wyposażenie 3
Ogólne wrażenia estetyczne 5

Koszty eksploatacji (opłaty) 5

Źródło: opracowanie własne.

2.2. Wyznaczenie parametrów technicznych domu jednorodzinnego

 Z  perspektywy projektanta to parametry techniczne wyrobu określają jego 
charakterystykę. Parametry powinny zostać dobrane w taki sposób, aby projektan-
ci, a  następnie zespół wykonawców mogli stworzyć dom spełniający wymagania 
przyszłego użytkownika. Cechy produktu powinny zostać precyzyjnie, konkretnie 
i  obiektywnie określone, tak aby nie podlegały indywidualnym interpretacjom. 
Czynnik, którego wartość jest tym wyższa, im obiekt będzie lepiej spełniał wyma-
gania klienta, oznacza się za pomocą maksymanty ↑ . Parametrami domu o  tym 
charakterze są:

• wytrzymałość materiałów, 
• izolacyjność przeciwwilgociowa i przeciwwodna, 
• izolacyjność termiczna, 
• dokładność wykonania. 
W  przeciwnym wypadku należy minimalizować jego wielkość. Nazwę mini-

manty ↑ przypisuje się następującym parametrom:
• odległość od punktów handlowo-usługowych,
• odległość od szkół, przedszkoli,
• odległość od przystanków komunikacji publicznej,
• natężenie hałasu.
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Nominantą 0 natomiast oznacza się czynnik, dla którego istnieje pewna wartość 
optymalna, do której należy się przybliżyć w jak największym stopniu3. Należą do 
nich na przykład:

• rodzaj drogi dojazdowej,
• powierzchnia działki,
• ogród,
• rodzaj i zagęszczenie zabudowy,
• powierzchnia użytkowa.

Wszystkie parametry domu jednorodzinnego, odzwierciedlające wymagania 
przyszłego użytkownika zamieszczono w tabeli nr 2.

 
Tabela 2. Parametry domu jednorodzinnego
Table 2. Detached house parameters

Źródło: opracowanie własne.

2.3. Określenie zależności pomiędzy czynnikami technicznymi 
i wymaganiami klienta

Zależności pomiędzy czynnikami technicznymi a wymaganiami klienta okre-
ślono w centralnej części „domu jakości” za pomocą przyjętej skali: 9 – oddziały-
wanie silne, 3 – oddziaływanie średnie, 1 – oddziaływanie słabe. Punktacja ta ma 
charakter progresywny, dla uwydatnienia zależności silnych. Na przykład atrakcyj-
na lokalizacja (wymaganie) silnie wiąże się z odległością od punktów handlowo-
-usługowych, szkół i przedszkoli (czynniki). Jeśli sklepy, ośrodki zdrowia, placówki 
oświaty czy inne usługi znajdują się w bliskim zasięgu od domu, to jego lokalizacja 
znacznie zyskuje na wartości. Ponadto niektóre parametry techniczne wpływają na 

3  A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002.

¯ ¯ ¯ 0 0 0 0 ¯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komunikacja Działka Okolica Architektura Materiały Media Uzupełnienie

O
d
le

g
ło

ś
ć
 o

d
 p

u
n
k
tó

w
 u

s
łu

g
o
w

o
-h

a
n
d
lo

w
y
c
h

O
d
le

g
ło

ś
ć
 o

d
 s

z
k
ó
ł,
 p

rz
e
d
s
z
k
o
li

O
d
le

g
ło

ś
ć
 o

d
 p

rz
y
s
ta

n
k
ó
w

 k
o
m

u
n
ik

a
c
ji 

p
u
b
lic

z
n
e
j

R
o
d
z
a
j 
d
ro

g
i 
d
o
ja

z
d
o
w

e
j

P
o
w

ie
rz

c
h
n
ia

 d
z
ia

łk
i

O
g
ró

d

R
o
d
z
a
j 
i 
z
a
g
ę
s
z
c
z
e
n
ie

 z
a
b
u
d
o
w

y

N
a
tę

ż
e
n
ie

 h
a
ła

s
u

P
o
w

ie
rz

c
h
n
ia

 u
ż
y
tk

o
w

a

Il
o
ś
ć
 p

o
k
o
jó

w
, 

ta
ra

s
ó
w

, 
g
a
ra

ż
y

R
o
z
k
ła

d
 p

o
m

ie
s
z
c
z
e
ń

R
o
d
z
a
j 
b
u
d
y
n
k
u
 (

p
a
rt

e
ro

w
y
, 

p
ię

tr
o
w

y
)

B
ry

ła
 d

o
m

u
, 

s
p
a
d
o
w

o
ś
ć
 d

a
c
h
u

W
y
tr

z
y
m

a
ło

ś
ć
 m

a
te

ri
a
łó

w

R
o
d
z
a
j 
m

a
te

ri
a
łó

w

Iz
o
la

c
y
jn

o
ś
ć
 p

r z
e
c
iw

w
ilg

o
c
io

w
a
 i
 p

rz
e
c
iw

o
d
n
a

Iz
o
la

c
y
jn

o
ś
ć
 t

e
rm

ic
z
n
a

S
ie

c
i 
z
e
w

n
ę
tr

z
n
e
, 

p
rz

y
łą

c
z
a

W
y
p
o
s
a
ż
e
n
ie

 i
n
s
ta

la
c
y
jn

e

S
to

p
ie

ń
 w

y
k
o
ń
c
z
e
n
ia

U
m

e
b
lo

w
a
n
ie

Kierunek optymalizacji Max  Min ¯ Nom 0   

Parametry

(czynniki tecniczne)



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie306

spełnienie kilku wymagań. Izolacyjność termiczna budynku (parametr) decyduje 
w dużym stopniu o:

• komfortowej temperaturze w budynku w zimie i w lecie,
• kosztach eksploatacji, związanych z ogrzewaniem lub użytkowaniem klimatyzacji.
Izolacyjność termiczna ma także pośredni wpływ na standard wykończenia, 

gdyż do elementów wykończenia budynku należą między innymi termoizolacje 
fundamentów, ścian zewnętrznych, posadzek oraz połaci dachu. W  przypadku 
braku zależności między analizowanymi polami macierzy, odpowiednia komórka 
nie zostaje wypełniona. Izolacyjność termiczna nie ma nic wspólnego z  solidny-
mi i  trwałymi materiałami, ponieważ to, że dana płyta styropianowa cechuje się 
dużą trwałością, nie musi oznaczać, że posiada wysokie parametry termoizolacyjne. 
W tabeli nr 3 ukazano korelacje, występujące pomiędzy parametrami domu i doty-
czącymi go wymaganiami użytkownika.

Tabela 3. Korelacja pomiędzy parametrami technicznymi i wymaganiami klienta
Table 3. Correlation between technical parameters and castomer’s requirements

Źródło: opracowanie własne.
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działka

lokalizacja 9 9 9 3

otoczenie 1 9

powierzchnia działki 9 3 3 3

zagospodarowanie działki 1 9

architektura

powierzchnia domu 3 9 3

ilość pokojów (tarasów, garaży) 3 9 3

funkcjonalność domu 1 9

kształt budynku 9 9

roboty budowlane

solidne i trwałe materiały 9 9 3

standard wykończenia 1 9 9 3 9 9

brak defektów

wnętrza, estetyka

komfortowa temperatura w lecie i w zimie 3 9 9

aranżacja wnętrz 9

wyposażenie 9

ogólne wrażenia estetyczne 3 9 3 3 9 9

Parametry

(czynniki tecniczne)

wymagania klientów
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2.4. Ocena ważności parametrów technicznych

 Bezwzględną ważność danego parametru technicznego określa się jako 
sumę iloczynów współczynników ważności kolejnych wymagań i współczynników 
ich zależności z danym parametrem ważności.

       
      ( 1 )

Tj – współczynnik ważności bezwzględnej parametru technicznego „j”
Wi – współczynnik ważności wymagania „i” 
Zij – współczynnik zależności pomiędzy wymaganiem „i” oraz parametrem 

technicznym „j”

Natomiast ważność względną oblicza się jako iloraz współczynnika ważności 
parametru technicznego „j” do sumy wszystkich współczynników ważności para-
metrów technicznych.

  
      ( 2 )   

Sj – współczynnik ważności względnej parametru technicznego „j”

Uzyskane w ten sposób współczynniki pozwalają w  łatwy sposób wyodrębnić 
elementy i cechy domu, które należy udoskonalić. Cechy krytyczne wskazują, któ-
rymi z nich należy się zająć w pierwszej kolejności4. W tabeli nr 4 zamieszczono 
wartości omawianych współczynników ważności.

4  Ibidem.

T j=∑
i=1

I

W i Zij

S j=
T j

∑
j=1

m

T j
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Tabela 4. Współczynniki ważności parametrów technicznych
Table 4. Factors of technical parameters and their importance

Źródło: opracowanie własne.

2.5. Określenie istotnych oddziaływań 
pomiędzy parametrami technicznymi

Często zdarza się, że ustalone parametry techniczne wyrobu wzajemnie na sie-
bie oddziałują. Interakcja ta jest dodatnia, oznaczona znakiem „+”, kiedy obydwa 
analizowane parametry mają postać maksymanty, minimanty lub nominanty. Od-
działywanie takie występuje na przykład pomiędzy „wytrzymałością materiałów” 
i  „rodzajem materiałów”. Im większa wytrzymałość, tym lepszy rodzaj materiału 
i odwrotnie. W sytuacji, w której parametry oznaczone są znakiem ujemnym (-), 
optymalizacja obydwu parametrów równocześnie jest niemożliwa. Znalezienie roz-
wiązania kompromisowego również może okazać się utrudnione. W  przypadku 
domu „powierzchnia użytkowa” i  „spadowość dachu” wzajemnie się wykluczają. 
Uzyskanie atrakcyjnego estetycznie 3- lub 4-spadowego dachu domu spowoduje 
zmniejszenie powierzchni użytkowej poddasza domu. Natomiast zachowanie więk-
szego metrażu poddasza zmusza do zastosowania prostego dachu 2-spadowego. 
Poniżej przedstawiono tabelę korelacji pomiędzy parametrami w kształcie charak-
terystycznego dla „domu jakości” dachu.
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Tabela 5. Korelacja pomiędzy parametrami technicznymi
Table 5. Correlation between technical parameters

Źródło: opracowanie własne.

2.6. Ustalenie docelowych wartości parametrów technicznych

Ostatnim etapem budowy „domu jakości” jest ustalenie docelowych wartości 
parametrów technicznych analizowanego domu jednorodzinnego. Są one dokład-
nie sprecyzowane i przedstawione za pomocą liczb lub konkretnych wielkości, da-
nych. Na przykład dla „powierzchni użytkowej” docelowa wartość parametru tech-
nicznego to wielkość metrażu mieszcząca się w przedziale od 100 do 180 m2. Nie 
jest to jedyna wielkość, ponieważ aby spełnić wymagania klientów, należy wziąć 
pod uwagę, że dla różnych osób optymalna powierzchnia może oznaczać inną war-
tość. Niektórym marzy się dom o powierzchni 160 m2, z osobnymi pokojami dla 
każdego z członków rodziny. Tymczasem mały, przytulny domek może być dosko-
nałym rozwiązaniem dla ludzi, których wydatki na zakup domu są ograniczone, 
a jest on doskonałą alternatywą dla mieszkania w bloku. W tabeli nr 6 zamieszczono 
docelowe wartości parametrów analizowanego przykładu.
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Tabela 6. Docelowe wartości parametrów technicznych
Table 6. Target values of technical parameters

Źródło: opracowanie własne.

W ostatniej tabeli numer 7 przedstawiono kompletny wzór domu jakości. Sta-
nowi on zbiór ustaleń i wskazówek dla inwestora (wykonawcy). Na jego podstawie 
można podjąć decyzję o realizacji inwestycji, która ma szanse w stopniu najwyż-
szym spełnić oczekiwania klienta.
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Tabela 7. Dom jakości
Table 7. Quality house

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Pierwszym krokiem budowy „domu jakości” było sporządzenie ciągu wymagań 
potencjalnych klientów firmy deweloperskiej. Do każdego z wymagań klienci przy-
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porządkowali ważności, z których wynika, że oczekiwane cechy domu są dla nich 
bardzo ważne (przy ustalonej skali, 9 zostało ocenionych najwyższą punktacją) lub 
istotne (7 spośród wymagań oceniono na 3). Oznacza to, że nie występują oczeki-
wania mało istotne. 

Kolejny etap to wyznaczenie parametrów technicznych obiektu. Cztery z nich 
mają charakter maksymanty i  należą do nich: wytrzymałość materiałów, izola-
cyjność przeciwwilgociowa i  przeciwwodna, izolacyjność termiczna, dokładność 
wykonania. Ponadto w  macierzy występują 4  minimanty: odległość od punktów 
handlowo-usługowych, odległość od szkół, przedszkoli, odległość od przystanków 
komunikacji publicznej, natężenie hałasu. Pozostałe to nominanty. Centralną część 
tabeli tworzą zależności pomiędzy wymaganiami i parametrami. Jeśli sklepy, ośrod-
ki zdrowia, placówki oświaty czy inne usługi znajdują się w bliskiej odległości od 
domu, jego lokalizacja znacznie zyskuje na wartości. „Natężenie hałasu” określone 
jest średnią zależnością z  „lokalizacją”. Prawdopodobieństwo wystąpienia hałasu 
o dużym natężeniu jest większe, kiedy dom usytuowany będzie w bliskiej odległo-
ści od miasta. Silna zależność występuje także pomiędzy „komfortową temperaturą 
w zimie i w lecie” i „izolacyjnością termiczną” oraz „wyposażeniem instalacyjnym”. 
Parametry termoizolacyjne materiałów, z których wykonane jest ocieplenie, mają 
duży wpływ na komfort cieplny użytkowników, w różnych porach roku. Materiały 
te to w przypadku: fundamentów – płyty styrodurowe; ścian, posadzek – płyty sty-
ropianowe; połaci dachu – maty z wełny mineralnej. Rodzaj wyposażenia instala-
cyjnego również istotnie wpływa na omawiane wymaganie. Instalacja centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, z wykorzystaniem kotła gazowego dwu-
funkcyjnego, pozwala na automatyczną regulację temperatury w powietrzu, wcze-
śniej zaprogramowaną według preferencji konkretnego użytkownika. 

Z  przeprowadzonej analizy parametrów technicznych wynika, że szczególną 
uwagę należy zwrócić na następujące cechy krytyczne domu: „izolacyjność termicz-
ną”, „umeblowanie” o wartości współczynników ważności równych 99 (7,7%) oraz 
na „powierzchnię użytkową” o współczynniku 96 (7,5%).

 Pole w kształcie dachu dostarcza informacji na temat oddziaływań pomiędzy 
poszczególnymi parametrami technicznymi. Oddziaływanie takie występuje po-
między „wytrzymałością materiałów” i  „rodzajem materiałów”, „rodzaj (kształt) 
dachu” i „metraż”.

Ostatnim etapem w budowie „domu jakości” było ustalenie docelowych warto-
ści parametrów technicznych. Dla „izolacyjności termicznej”, jako cechy krytycznej, 
o największym współczynniku ważności, jest to współczynnik przewodzenia cie-
pła materiału. Dla styropianu wynosi lambda=0,04, przy grubości materiału 15 cm. 
Docelowe rozwiązanie związane z umeblowaniem domu to wyposażenie go w ar-
maturę łazienkową i meble kuchenne. Odnośnie do powierzchni użytkowej zastoso-
wano elastyczne podejście do spełnienia wymagań klienta i zaproponowano szeroki 
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wybór wielkości domów – od 100 do 180 m2. W trakcie przeprowadzania metody 
QFD wykorzystuje się wiedzę z  dziedziny inżynierii procesów, systemów. Osoby 
zajmujące się marketingiem współdziałają z inżynierami oraz wykonawcami w fir-
mie, nieustannie kontaktując się ze sobą i wspólnie ustalając zamierzone działania.

Dalsze badania będą przeprowadzane dla inwestycji wielorodzinnych, pod ką-
tem projektowania nowych osiedli mieszkaniowych.
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MARKETYZACJA USŁUG W MAŁYCH MIASTACH 
W POLSCE

THE MARKETIZATION OF SERVICES IN SMALL 
TOWNS IN POLAND

Streszczenie: Rynek usług w Polsce w latach poprzedzających transformację gospodarczą był 
hamowany. Wynikało to z jednej strony z ograniczenia rozwoju sektora prywatnego, z drugiej 
zaś z niewydolności sektora państwowego. Dopiero zmiany systemowe zapoczątkowane na prze-
łomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, otworzyły nowe możliwości dla tego sektora. 
Przełomowym momentem był również rok 2004, czyli rok wejścia Polski w struktury Unii Eu-
ropejskiej. Obecne czasy to powszechna marketyzacja, czyli większy udział podmiotów prywat-
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nych w świadczeniu usług, który szczególnego znaczenia nabiera w przypadku rynku usług pu-
blicznych. Efektem marketyzacji jest zwiększenie konkurencyjności, a tym samym polepszenie 
jakości i  zwiększenie oferty rynku usług. Artykuł porusza zjawisko marketyzacji usług w małych 
miastach. Celem opracowania jest przedstawienie marketyzacji usług w najmniejszych jednost-
kach osadniczych w Polsce (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz zbadanie, czy proces ten prze-
biega podobnie jak w miastach dużych i jak wpływa na sytuację gospodarczo-społeczną małych 
miast. Do analiz wykorzystano dane na temat liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie 
REGON w podziale na sekcje gospodarki według PKD.

Słowa kluczowe: marketyzacja usług, małe miasta, rynek usług

Abstract: Services market in Poland in the years preceding the economic transformation was 
inhibited. On the one hand, by limiting the development of the private sector, and on the other 
by the failure of the state sector. New opportunities for this sector have opened up with system 
changes in the last century. Another important moment was 2004. Poland became a member of 
the European Union at the time. Present times are the widespread marketisation, which means 
more participation of private entities in the provision of services. This phenomenon is especially 
important in the case of public service market. The effect of marketisation is to increase compe-
titiveness, improve quality and increase service market. The article focuses on the phenomenon 
of marketisation of services in small towns. The aim of the study is to present the marketisation 
of services in the smallest settlement units in Poland (less than 20,000 inhabitants). In addition, 
it shows whether this process is similar to that in large cities and how it affects the economic and 
social situation of small towns. Analysis used data on the number of entities registered in the 
REGON system divided into sections of the economy according to the PKD.

Keywords: marketization of services, small towns, services market

Wstęp
 
Rynek usług charakteryzuje się dużą specyfiką. Wynika to z cech usług, wśród których 

wymienić można: niematerialność, brak możliwości magazynowania, zbieżność miejsca 
i czasu wykonywania usługi z miejscem i czasem jej konsumpcji, a także nierozdzielność 
usługi z osobą jej wykonawcy. Specyfika rynku usług spowodowana jest ponadto przez 
jego lokalny charakter oraz zróżnicowane kryteria jego równowagi, między innymi po-
przez dostępność usługi, formy obsługi, środki świadczenia usług, jakość i kulturę obsługi1. 
Rynek usług jest odzwierciedleniem stosunków niemających jednorodnego charakteru2. 
Jest kształtowany przez relacje, które zachodzą między usługobiorcami a usługodawcami, 
czyli pomiędzy uczestnikami rynku. Stosunki wymiany wynikają z ujawniania przez usłu-
godawców zamiaru sprzedaży, a przez nabywców zamiaru zakupu, wzajemnej konfron-
tacji zamiarów, uruchomieniu mechanizmu przetargowego i skonfrontowaniu zamiarów 

1  A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy, SGH, Warszawa 2008, s. 78.
2  M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998, s. 83.
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sprzedaży i zakupu usług3. W ubiegłym wieku w Polsce mechanizmy rządzące relacjami na 
rynku usług były poważnie zakłócone. Okres gospodarki centralnie sterowanej uniemoż-
liwiał normalne, wolnorynkowe świadczenie usług. Z jednej strony usługodawcy napoty-
kali liczne bariery blokujące rozwój, z drugiej strony konsumenci-usługobiorcy napotykali 
trudności w zaspokajaniu swoich potrzeb. Zmiany przyniosła transformacja systemowa 
mająca miejsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
która otworzyła nowe możliwości dla rynku usług i przyniosła ogromne zmiany w tym 
sektorze gospodarki krajowej. Przejście z modelu gospodarki centralnie sterowanej do 
modelu gospodarki rynkowej spowodowało zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe 
w usługach. Pojawiło się wiele małych firm, początkowo na bazie rozpadających się przed-
siębiorstw spółdzielczych i państwowych. Nastąpiło uwolnienie i urealnienie cen usług, na 
rynek polski zaczęły wchodzić firmy z kapitałem zagranicznym, pojawiła się konkurencja. 

Przełom XX i XXI wieku to okres postępującej prywatyzacji na rynku usług, 
systematyczne poszerzenie oferty usług i ciągły wzrost zatrudnienia w tym sektorze 
gospodarki narodowej. Niestety problemem okazała się jakość świadczenia wielu 
rodzajów usług. Wymienić można takie działy, jak4:

−	 sektor publiczny (brak kultury świadczenia usług, problemy z motywacją 
pracowników, a nawet demotywacja),

−	 sądownictwo i  bezpieczeństwo publiczne (demoralizacja w  policji, nad-
mierne rozumienie pojęcia wolności, przejawy dzikiego kapitalizmu),

−	 opieka zdrowotna (problemy związane z  prywatyzacją, przyznawaniem 
certyfikatów jakości, zarządzaniem placówkami medycznymi),

−	 edukacja (zmiany programowe, nowe przedmioty, niskie wynagrodzenie, 
feminizacja zawodu, problemy wychowawcze).

Kolejnym przełomowym wydarzeniem na rynku usług było wejście Polski 
w struktury Unii Europejskiej. Z jednej strony akcesja otworzyła nowe rynki, z dru-
giej zaś spowodowała, iż polscy usługodawcy musieli podjąć działania dostosowaw-
cze do wymogów Unii Europejskiej. 

Ostatnie lata to okres upowszechniania się gospodarki elektronicznej, która 
jest jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki światowej. 
Większość działalności odbywających się w  Internecie zakwalifikować można do 
tzw. e-usług. Zaspokajają one różnorodne potrzeby konsumentów, począwszy od 
handlu, dostarczania informacji, usług zdrowotnych, finansowych, prawnych, po 
zapewnienie komunikacji i rozrywki, a także wielu niszowych potrzeb. W tradycyj-
nym biznesie rynek usług podporządkował się już zasadom gospodarki rynkowej 
i zasadom konkurencji. Przekłada się to na coraz wyższą jakość świadczonych usług, 
różnorodny wachlarz oferowanych usług i powszechną już kulturę dbania o klienta. 

3  A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce…, s. 78.
4  K. Rogoziński, Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 28.
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1. Proces marketyzacji

Marketyzacja, czyli urynkowienie, to wprowadzenie konkurencji do sektora publicz-
nego. Innymi słowy marketyzacja to tworzenie w ramach sektora publicznego takich 
mechanizmów, dla których wzorcem jest rynek5. W swoim najszerszym znaczeniu pro-
ces ten może obejmować również liberalizację działalności gospodarczej (np. usunię-
cie kontroli cen), ograniczenie regulacji i otwarcie systemu rynkowej alokacji zasobów. 
W węższym ujęciu marketyzacja odnosi się do zmian w sektorze publicznym, mających 
na celu wprowadzenie mechanizmów rynkowych do sektora publicznego. Celem tak 
pojętej marketyzacji jest większy udział podmiotów prywatnych w zapewnieniu usług 
publicznych i komercjalizacja publicznych dostawców usług publicznych. Sytuacja taka 
miałaby w konsekwencji wymusić rywalizację w świadczeniu usług publicznych, aby 
zapewnić ich lepszą jakość, a także obniżyć ich koszty. 

W krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych marketyzacja to pro-
ces, który zauważamy od lat. Dotyczy wielu dziedzin życia publicznego i  ma zadanie 
stworzyć lepsze warunki dla konsumpcji usługowej społeczeństwa. Geneza marketyza-
cji usług związana jest z potrzebą zmian w zarządzaniu sektorem publicznym. Zmiany 
te dokonywały się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, a poprze-
dzone były kryzysami gospodarczymi i politycznymi. Reformy miały na celu poprawę 
wydajności sektora państwowego oraz znalezienie alternatywy dla tradycyjnego modelu 
administracji. Zmiany koncentrowały się na negowaniu modelu idealnej biurokracji M. 
Webera, co w efekcie doprowadziło do wykształcenia nowego zarządzania publicznego 
(New Public Management – NPM)6. Według G. Musialika i R. Musialika ważną cechą 
NPM jest marketyzacja stosunków wewnątrz sektora publicznego oraz pomiędzy sekto-
rem publicznym i rynkowym7. Krajami, w których z powodzeniem zaczęto wdrażać re-
formy zgodne z NPM, są Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Wielka Brytania. W mniej-
szym bądź większym zakresie zmiany w zarządzaniu sektorem publicznym, inspirowane 
NPM, wprowadziły Holandia, Australia, Kanada, Szwecja, Singapur i Hongkong8. Nowe 
zarządzanie publiczne doczekało się licznych analiz naukowych i teoretycznych (m.in. J. 
O’Flynn, C. Hood), a także głosów krytycznych (m.in. T. Entwistle, S. Martin)9. 

W Polsce, w kraju, który w ostatnich dekadach ubiegłego stulecia przekształcał go-
spodarkę z centralnie sterowanej na rynkową, marketyzację usług można rozpatrywać 

5  G. Musialik, R. Musialik, Związek sektora publicznego i  rynkowego w  koncepcji New Public 
Management, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 156, s. 294.
6  E. Młodzik, Założenia koncepcji New Public Management, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego” nr 858, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 11(15), Szczecin 2015, s. 186.
7  G. Musialik, R. Musialik, Związek sektora publicznego…, s. 293.
8  Ibidem, s. 297.
9  J. O’Flynn, From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial 
Implications, „The Australian Journal of Public Administration” 2007, Vol. 66, No. 3, s. 353-366;                      
C. Hood, A Public Management for All Seasons?, „Public Administration” 1991, No. 69 (1), s. 3-19;                 
T. Entwistle, S. Martin, From Competition to Collaboration in Public Service Delivery: A NewAgenda for 
Research, „Public Administration” 2005, No. 83 (1), s. 233-242.
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z dwóch perspektyw. Po pierwsze, jako urynkowienie całego sektora usług mające miej-
sce po zmianach związanych z transformacją systemową. Po drugie, jako urynkowienie 
usług publicznych. W artykule skupiono się na pierwszym aspekcie marketyzacji usług 
w Polsce, czyli urynkowieniu całego sektora usług. 

Zmiany charakteryzujące proces marketyzacji całego sektora usług dobrze cha-
rakteryzuje wzrost liczby przedsiębiorstw usługowych, począwszy od lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku (rys. 1). Wyraźnie widać systematyczny wzrost pod-
miotów usługowych. W początkowym okresie, w roku 1994, w systemie REGON 
zarejestrowanych było ponad 1  720 tys. przedsiębiorstw uznanych za usługowe. 
W  2016 roku przedsiębiorstw usługowych zarejestrowanych było niemalże dwu-
krotnie więcej – prawie 3 300 tys. Należy zwrócić jednak uwagę na rok 2005, gdy 
podmiotów usługowych zarejestrowano ok. 120 tys. mniej w stosunku do roku po-
przedniego. Wpływ na taki stan rzeczy mógł mieć odpływ przedsiębiorstw prywat-
nych świadczących usługi na nowo otwarte rynki Unii Europejskiej. 

Rysunek 1. Liczba przedsiębiorstw usługowych w latach 1994-2016
Figure 1. Number of service companies in the years 1994-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

Liczbę przedsiębiorstw w  poszczególnych sekcjach uznanych za usługowe oraz 
dynamikę zmian liczebności tych przedsiębiorstw w  latach 1994-2005 oraz 2009-
2016, przedstawiono w tabeli 1 i tabeli 2. Pierwsza tabela ukazuje zjawisko od 1994 do 
2005 r., w podziale gospodarki narodowej na sekcje według klasyfikacji EKD. Druga 
tabela zawiera dane pochodzące z  lat 2009-2016 już w klasyfikacji PKD. Z danych 
umieszczonych w tabeli 1 wyraźnie wynika, że zmiany w poszczególnych usługowych 
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sekcjach gospodarki mają różną dynamikę. W 1994 roku, według systemu REGON, 
zarejestrowanych było ponad 1 720 tys. przedsiębiorstw usługowych (sekcje G, H, I, 
J, K, L, M, N, O). Liczba przedsiębiorstw o charakterze usługowym systematycznie 
wzrastała, w roku 2005 była większa o ponad tysiąc (w stosunku do roku 1994) i wy-
nosiła ponad 2 785 tys.10 Podczas analizy poszczególnych sekcji wyraźnie widać, że 
największym przyrostem bezwzględnym liczby przedsiębiorstw w latach 1994-2005 
charakteryzowały się sekcje: J – Pośrednictwo finansowe, K – Obsługa nieruchomości 
i firm, a także L – Administracja publiczna i obrona narodowa. Z kolei najmniejszym 
wzrostem liczby przedsiębiorstw usługowych charakteryzowały się sekcje G – Handel 
i naprawy, I – Transport, składowanie i łączność oraz H – Hotele i restauracje. 

Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw usługowych zarejestrowanych w systemie REGON według 
sekcji gospodarki (według EKD)
Table 1. Number of service companies registered in the REGON system by economy section 
(according to EKD)
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G 1020,4 1019,0 1062,4 1061,3 1135,1 1133,9 1259,0 1258,1 1185,3 1184,7 116,2 116,2
H 72,7 71,9 83,1 82,2 98,7 97,8 121,8 120,5 114,8 113,9 157,9 158,4
I 179,5 177,7 234,1 232,6 259,5 258,1 270,9 269,7 261,5 260,7 145,7 146,7
J 16,7 14,9 67,0 65,3 112,0 110,6 138,1 137,3 129,4 129,3 774,9 867,8
K 210,4 205,5 339,8 325,6 426,2 395,0 580,3 520,5 583,8 523,7 277,5 254,8
L 6,0 0,3 13,0 3,0 19,8 7,3 27,0 14,9 25,7 15,0 428,3 5000,0
M 38,3 12,6 54,5 30,7 66,3 37,9 98,4 52,9 92,0 45,8 240,2 363,5
N 71,4 56,8 113,8 98,8 139,4 123,6 164,9 156,4 156,6 149,0 219,3 262,3
O 104,8 98,9 159,6 153,6 197,4 191,1 248,2 240,7 236,1 230,1 225,3 232,7

 G – Handel i naprawy, H – Hotele i restauracje, I – Transport, składowanie i łączność, J – 
Pośrednictwo finansowe, K – Obsługa nieruchomości i firm, L – Administracja publiczna 
i obrona narodowa, M – Edukacja, N – Ochrona zdrowia i opieka socjalna, O – Pozostała 
działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna

Źródło: opracowanie na podst. A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowa-
nia i perspektywy, SGH, Warszawa 2008, s. 111.

10  A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce…, s. 110.
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Tabela 2 prezentuje analizowany problem w latach 2009-2016. Przedstawia licz-
bę przedsiębiorstw usługowych zarejestrowanych w systemie REGON w podziale 
na sekcje według klasyfikacji PKD. W tym przedziale czasowym największym przy-
rostem bezwzględnym charakteryzowały się firmy zarejestrowane w sekcji P – Edu-
kacja i w sekcji J – Informacja i komunikacja. W dalszej kolejności odnotowano 
wzrost liczby przedsiębiorstw usługowych w sekcjach N – Działalność w zakresie 
usług administrowania i działalność wspierająca, L – Działalność związana z obsłu-
gą rynku nieruchomości, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna i  M – Działal-
ność profesjonalna, naukowa i techniczna. Najmniejszą dynamikę przyrostu miały 
firmy w sekcji K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, G – Handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle i H – Trans-
port i gospodarka magazynowa. Niestety, nie można porównać danych z tabeli 1 i 
tabeli 2, ponieważ zmieniło się grupowanie poszczególnych sekcji gospodarki naro-
dowej. Wart podkreślenia jest jednak fakt, iż w okresie 1994–2005 nastąpił zdecydo-
wanie większy wzrost liczby przedsiębiorstw usługowych niż w okresie 2009–2016. 
Tak duży wzrost liczby przedsiębiorstw usługowych w pierwszym okresie był wy-
nikiem zmian ustrojowo-gospodarczych i  przechodzeniem gospodarki z  modelu 
centralnie sterowanego do modelu rynkowego. 
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Tabela 2. Liczba przedsiębiorstw usługowych zarejestrowanych w systemie REGON według 
sekcji gospodarki (według PKD)
Table 2. Number of service companies registered in the REGON system by economy section 
(according to PKD)

Se
kc

je
 g

os
po

da
rk

i w
g 

PK
D

Lista przedsiębiorstw usługowych (w tysiącach) Dynamika 
zmian

2016/2009
(2009=100)

2009 2010 2012 2014 2016

O
gó

łe
m

Se
kt

or
 

pr
yw

at
ny

O
gó

łe
m

Se
kt

or
 

pr
yw

at
ny

O
gó

łe
m

Se
kt

or
 

pr
yw

at
ny

O
gó

łe
m

Se
kt

or
 

pr
yw

at
ny

O
gó

łe
m

Se
kt

or
 

pr
yw

at
ny

O
gó

łe
m

Se
kt

or
 

pr
yw

at
ny

G 1073,2 1072,7 1100,6 1100,2 1065,8 1065,4 1070,7 1070,1 1044,7 1036,1 94,9 94,2
H 263,0 262,4 265,2 264,6 253,1 252,5 253,2 252,6 260,2 257,9 98,1 97,5
I 118,5 117,6 124,2 123,4 124,8 123,9 128,4 127,5 130,9 128,6 105,4 104,2
J 84,2 84,0 95,2 95,0 108,4 108,2 123,9 123,6 142,6 138,9 149,8 146,2
K 130,6 130,5 131,2 131,1 128,6 128,5 128,5 128,3 124,6 122,7 95,0 93,6
L 185,1 143,6 195,4 152,9 210,6 167,2 224,7 181,0 240,6 194,2 123,1 127,0
M 311,7 309,6 332,2 330,2 352,0 350,3 387,1 385,1 421,6 413,0 126,9 125,1
N 86,8 86,5 94,2 94,0 102,0 101,8 117,0 116,7 126,9 124,1 134,7 132,0
O 26,9 16,2 27,0 16,3 27,0 16,4 27,0 16,5 27,1 16,8 100,4 103,1
P 109,5 62,9 116,1 69,0 139,3 91,0 146,0 99,3 149,8 103,4 129,0 149,9
Q 173,8 166,8 186,0 179,0 203,1 196,0 219,2 211,9 234,0 225,8 125,8 126,1
R 64,8 59,1 67,1 61,4 68,9 63,2 72,8 67,2 76,5 70,3 114,0 114,5
S 221,4 221,4 235,9 235,9 243,6 243,5 266,7 266,5 276,9 274,5 117,4 116,4

 G  - Handel hurtowy i  detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając moto-
cykle, H - Transport i gospodarka magazynowa, I - Działalność związana z zakwaterowani-
em i usługami gastronomicznymi, J - Informacja i komunikacja, K - Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa, L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M - Działalność 
profesjonalna, naukowa i  techniczna, N  - Działalność w  zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca, O - Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne, P  – Edukacja, Q  - Opieka zdrowotna i  pomoc społeczna, R  - 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S - Pozostała działalność usługowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

2. Proces marketyzacji w małych miastach

Małe miasta stanowią w systemie osadniczym najmniejsze, ale niezwykle istotne 
jego ogniwa. Są one centrami obsługi, a także wpływają na najbliższe struktury wiej-
skie. Wraz z miastami średnimi pełnią również rolę pośrednika pomiędzy obszara-
mi wiejskimi a metropolitalnymi. W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznego 
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wskazania, jaką jednostkę osadniczą można uznać za miasto małe. Najbardziej po-
wszechne klasyfikacje miast według liczby ich mieszkańców również nie definiują 
tego zagadnienia jednoznacznie. Jedni autorzy uznają za małe miasta te jednostki, 
które nie przekraczają 5 tys. mieszkańców, niektórzy za górną granicę uznają 20 tys. 
mieszkańców, a nawet 50 tys. mieszkańców11. Na potrzeby niniejszego opracowania 
za miasta małe uznano wszystkie jednostki osadnicze posiadające poniżej 20 tys. 
mieszkańców. W roku 2018 całą zbiorowość miast w Polsce stanowiły 930 jednostki 
osadnicze o statusie miasta. Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców to 701 jednostek 
osadniczych, co stanowiło 75,4% ogółu wszystkich miast w kraju. Na potrzeby ba-
dania zbiorowość małych miast podzielono na cztery grupy: 

−	 miasta o liczbie ludności do 2500 mieszkańców – 117 miast (12,6% ogółu 
wszystkich jednostek osadniczych w kraju), 

−	 miasta o liczbie ludności w przedziale od 2500 do 4999 mieszkańców – 219 
miast (23,5% ogółu wszystkich jednostek osadniczych w kraju), 

−	 miasta o liczbie ludności w przedziale od 5000 do 9999 mieszkańców – 178 
miast (19,1% ogółu wszystkich jednostek osadniczych w kraju), 

−	 miasta o liczbie ludności w przedziale od 10 000 do 19 999 mieszkańców – 
187 miast (20,1% ogółu wszystkich jednostek osadniczych w kraju). 

W artykule skupiono się na procesie marketyzacji właśnie w małych miastach. 
Posiadają one inną strukturę oferty dla mieszkańców, którzy w wielu aspektach ży-
cia znajdują się w strefie wpływów większych ośrodków miejskich. Dojeżdżają do 
pracy, szkół, na zakupy, w celach kulturalnych czy rozrywkowych. Sytuacja ta jed-
nak powoli się zmienia. Dobrym przykładem jest tutaj marketyzacja handlowa12 
i jej wpływ na mieszkańców małych miast. Dawniej mieszkańcy mniejszych ośrod-
ków miejskich jeździli na zakupy do większych miast. Obecnie, w dobie szeroko 
zakrojonej ekspansji sieci handlowych sklepów wielkopowierzchniowych, sytuacja 
się zmienia. Oferta handlowa w małych miastach jest równie bogata, co wpłynę-
ło na zachowania konsumpcyjne mieszkańców tych miast, którzy do większych 
ośrodków wybierają się jedynie na zakupy okazjonalne13. Słuszne zatem wydaje się 
stwierdzenie, że marketyzacja wpływa nie tylko na rozszerzenie zasad rynkowych 
na działalność usługową, ale wpływa również na życie społeczne.

 

11  B. Gosik, Marketyzacja handlowa a  zachowania konsumpcyjne mieszkańców małych miast, 
„Przegląd Nauk Ekonomicznych” 2017, 26, s. 53-64.
12  B. Gosik, Wpływ międzynarodowych sieci na przekształcenia handlu detalicznego w Polsce, „Prace 
Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2016, 30 (1), s. 109-123; B. Gosik, 
G. Zimon, The impact of trade marketization on the transformation of retail trade in Poland, „People 
in economics-decisions, behavior and normative models, Knowledge for market use”, Olomouc 2017.
13  B. Gosik, Marketyzacja handlowa…, s. 53-64.
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3. Analiza procesu marketyzacji w małych miastach

Aby przybliżyć proces marketyzacji, czyli urynkowienia sektora usługowego, za-
nalizowano procentowy udział przedsiębiorstw sektora prywatnego w ogóle przed-
siębiorstw usługowych. Wykorzystano w tym celu dane na temat liczby podmiotów 
zarejestrowanych w systemie REGON w podziale na sekcje gospodarki według PKD. 
Przy rozpatrywaniu aspektów własnościowych wyraźnie widać dominację sektora 
prywatnego (tabela 3). W przypadku sekcji G, H, I, J, K, M, N i S blisko 100% pod-
miotów skupionych jest w rękach prywatnych przedsiębiorców. Sytuacja wygląda 
inaczej, gdy przyjrzymy się sekcjom usług kategorii publicznych, których dostęp dla 
mieszkańców leży w  gestii władz samorządowych. Ciekawie przedstawia się sek-
cja O  – Administracja publiczna i  obrona narodowa, obowiązkowe zabezpiecze-
nia społeczne. W przypadku tej sekcji im większe miasto, tym mniejsza jest liczba 
podmiotów prywatnych, mimo że liczba podmiotów zarejestrowanych w tej sekcji 
w systemie REGON rośnie. Większa liczba podmiotów jest odpowiedzią na zapo-
trzebowanie mieszkańców, jednak większość podmiotów sekcji O należy do sektora 
publicznego. Zwiększająca się liczba podmiotów usługowych w  sektorze prywat-
nym widoczna jest z kolei w sekcji P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna, R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. W przypadku 
tych sekcji liczba przedsiębiorstw usługowych wzrasta wraz z wielkością miasta i w 
tym przypadku są to podmioty znajdujące się w rękach prywatnych. 
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Tabela 3. Procentowy udział podmiotów usługowych sektora prywatnego w  ogóle badanych 
podmiotów usługowych zarejestrowanych w systemie REGON według sekcji gospodarki (PKD)
Table 3. Percentage share of private sector service companies in general surveyed service 
companies registered in the REGON system by economic section (PKD)

Sekcje PKD 
2007

Miasta według liczby ludności
średnia

do 2499 2500-4999 5000-9999 10 000-19 999
G 99,8 99,7 99,7 99,6 99,7
H 100,0 99,5 99,5 99,1 99,5
I 97,5 98,9 98,6 98,8 98,5
J 100,0 98,7 100,0 98,9 99,4
K 100,0 99,7 99,4 99,5 99,7
L 80,2 79,5 72,2 76,3 77,1
M 96,1 97,4 98,2 98,8 97,6
N 97,6 99,6 99,4 98,7 98,8
O 35,5 35,1 31,3 15,4 29,3
P 33,3 45,6 55,9 63,9 49,7
Q 84,4 90,0 93,3 95,3 90,8
R 71,9 77,8 85,0 89,6 81,1
S 99,3 99,6 99,4 99.5 99,5

 
G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, 
H  - Transport i  gospodarka magazynowa, I  - Działalność związana z  zakwaterowaniem 
i  usługami gastronomicznymi, J  - Informacja i  komunikacja, K  - Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa, L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M - Działalność 
profesjonalna, naukowa i  techniczna, N  - Działalność w  zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca, O - Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne, P  - Edukacja, Q  - Opieka zdrowotna i  pomoc społeczna, R  - 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S - Pozostała działalność usługowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

Liczbę bezwzględną podmiotów usługowych sektora prywatnego w ogóle badanych 
podmiotów usługowych zarejestrowanych w systemie REGON według sekcji gospodar-
ki (PKD) przedstawia rys. 2. Lokalizacja podmiotów usługowych sektora prywatnego 
w poszczególnych grupach wielkościowych miast przedstawia się następująco:

−	 miasta o liczbie ludności do 2500 mieszkańców – 127 podmiotów,
−	 miasta o liczbie ludności w przedziale od 2500 do 4999 mieszkańców – 275 

podmiotów, 
−	 miasta o liczbie ludności w przedziale od 5000 do 9999 mieszkańców – 524 

podmioty,
−	 miasta o liczbie ludności w przedziale od 10 000 do 19 999 mieszkańców – 

1202 podmioty.
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Rysunek 2. Liczba podmiotów usługowych sektora prywatnego w ogóle badanych podmio-
tów usługowych zarejestrowanych w systemie REGON według sekcji gospodarki (PKD)
Figure 2. Number of private sector service companies in general surveyed service companies 
registered in the REGON system by economic section (PKD)

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

Podczas analizy poszczególnych sekcji wyraźnie widać, że najwięcej podmiotów 
usługowych reprezentowanych jest przez sekcję G – Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (783 podmioty). Kolejne 
pod względem liczby podmiotów sekcje, to sekcja S – Pozostała działalność usłu-
gowa (211 podmiotów) i  sekcja M  – Działalność profesjonalna, naukowa i  tech-
niczna (205 podmiotów). Zdecydowanie najmniej podmiotów usługowych sektora 
prywatnego znalazło się w sekcji O – Administracja publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (jedynie 5 podmiotów).

Rysunek 3  przedstawia udział podmiotów usługowych sektora prywatnego 
w ogóle badanych podmiotów dla sekcji PKD: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 
S. Analizy dokonano w podziale na grupy wielkościowe miast małych. Wyraźnie 
widać, że najwięcej przedsiębiorstw usługowych znajdujących się w prywatnych rę-
kach zlokalizowanych jest w miastach z grupy 10 000 – 19 999 (94,0%), a najmniej 
w miastach najmniejszych z grupy do 2499 mieszkańców (90,0%). 
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Rysunek 3. Udział podmiotów usługowych sektora prywatnego w ogóle badanych podmio-
tów dla sekcji PKD: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S (%)
Figure 3. Share of private sector services companies in general for the PKD sections: G, H, I, 
J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

Podsumowanie

Proces marketyzacji jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. 
Wprowadza zasady rynkowe w wielu aspektach działalności gospodarczej, również 
w  usługach różnego typu. Zjawisko marketyzcji w  gospodarkach zachodnich za-
równo europejskich, jak i światowych pojawiło się w latach osiemdziesiątych ubie-
głego wieku jako próba wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu sektora publiczne-
go. W Polsce ten proces przebiegał w początkowym okresie nieco inaczej z uwagi 
na sytuację gospodarczą naszego państwa. Przekształcanie gospodarki z centralnie 
sterowanej na rynkową wpłynęło na dynamiczne zmiany w sektorze usług. Zmiany 
te miały charakter zarówno ilościowy jak i  jakościowy, a także własnościowy. Po-
wstawały małe, prywatne firmy usługowe, które dopiero w wyniku transformacji 
systemowej mogły rozpocząć działalność. Zaczęły również wchodzić na rynek pol-
ski firmy z kapitałem zagranicznym. W rezultacie w warunkach polskich markety-
zację usług można rozpatrywać dwutorowo. Po pierwsze, jako urynkowienie całego 
sektora usług mające miejsce po zmianach związanych z transformacją systemową. 
Po drugie, jako urynkowienie usług publicznych. Przekształcenia w sektorze usług 
najlepiej ilustrują zmiany ilościowe podmiotów usługowych. W roku 1994 w syste-
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mie REGON zapisanych było ponad 1 720 tys. przedsiębiorstw usługowych. W 2016 
roku liczba ta wzrosła niemal dwukrotnie – do niemal 3 300 tys. podmiotów. 

Artykuł ukazał, że zmiany zauważalne są również w małych miastach, czyli tych 
o  liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. Badania wykazały, że marketyzacja sektora 
usługowego w małych ośrodkach przebiega podobnie jak w ośrodkach większych, 
przy czym poziom marketyzacji usługowej jest nieco niższy w miastach najmniej-
szych. Podsumowując, należy stwierdzić, że miasta małe, które niegdyś znajdowały 
się w strefie wpływów większych ośrodków, obecnie stają bardziej samowystarczal-
ne. Posiadają szeroką ofertę zapewniającą swoim mieszkańcom dostęp do usług 
różnego rodzaju. 
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Streszczenie: Strategia marketingowa miasta może przyjmować cztery formy w stosunku do dane-
go terytorium, tj.: wizerunku, atrakcji, infrastruktury i ludzi. Zakłada się, że wizerunek to całokształt 
subiektywnych wyobrażeń rzeczywistości, które stworzone w umysłach usługobiorców warto son-
dażować i wykorzystać do wprowadzania zmian. Stąd wśród celów marketingu terytorialnego wy-
łania się potrzeba związana z kształtowaniem strategii zgodnej z potrzebami czy wyobrażeniami 
społeczności lokalnej. Część empiryczna opracowania to prezentacja wycinku badań przeprowa-
dzonych na grupie tysiąca mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Przedstawione opinie doty-
czą oceny funkcjonowania miasta w wybranych dziedzinach życia oraz wskazania źródeł pozyski-
wania informacji na temat działań prowadzonych przez władze samorządowe. Zebrane dane mogą 
stanowić podstawę do wzmacniania lub budowania od podstaw pozytywnego wizerunku.

Słowa kluczowe: marketing terytorialny, wizerunek miasta, opinie mieszkańców

Abstract: The city’s marketing strategy can take four forms in relation to a given territory, ie: 
image, attractions, infrastructure and people. It is assumed that the image is a whole of sub-
jective ideas of reality, which, created in the minds of service recipients, should be surveyed 
and used for making changes. Hence, among the objectives of territorial marketing, the need 
emerges associated with shaping a strategy in line with the needs or imaginations of the local 
community. The empirical part of the work is a presentation of a section of research carried 
out on a group of a thousand inhabitants of Tomaszów Mazowiecki. The opinions presented 
relate to the assessment of the city’s functioning in selected areas of life and the indication 
of sources of information on the activities carried out by local government authorities. The 
collected data can be the basis for strengthening or building a positive image from scratch.

Keywords: territorial marketing, city image, change management, opinions of residents

Wstęp

 W Polsce początek marketingu terytorialnego datuje się na wczesne lata dzie-
więćdziesiąte ubiegłego wieku, gdy po przemianach ustrojowych zapoczątkowa-
nych w 1989 r. powstały pierwsze jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy1. 
W najszerszym ujęciu oznacza on ogół powiązanych ze sobą podmiotów lokalnych, 
regionalnych czy ogólnokrajowych, zmierzających do wykreowania nowych pro-
cesów i oddziaływanie poprzez rozpoznanie, kształtowanie i zaspokojenie potrzeb 
oraz pragnień mieszkańców. Jednym z elementów marketingu mix w ujęciu tery-
torialnym jest tzw. promotion-mix. Do narzędzi wchodzących w jego skład obok 
reklamy, promocji i sprzedaży osobistej, zalicza się public relations. Jest on odpo-
wiedzialny między innymi za stworzenie pozytywnego wizerunku miasta, który 
składa się z całokształtu subiektywnych i niemierzalnych wyobrażeń rzeczywistości 
widzianych przez mieszkańców.

1  G. Gregor, Ewolucja oraz współczesne koncepcje marketingu, „Marketing terytorialny - Studia KPZK 
PAN” 2002, nr CXII, s. 9-36. 
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1. Wizerunek miejsca jako element strategii marketingowej

Koncepcją wizerunku naukowcy zainteresowali się już w latach 60. XX wieku. Pierw-
si badacze problemu, K.E. Boulding i P. Martineau2, uważali, iż wyobrażenia mogą mieć 
większy wpływ na zachowania człowieka niż obiektywne informacje o  postrzeganych 
przedmiotach lub otoczeniu. Badania wizerunkowe bardzo szybko nabrały interdyscy-
plinarnego charakteru. Stały się przedmiotem zainteresowań badaczy różnych dyscyplin 
naukowych. W efekcie w literaturze przedmiotu pojawiło się wiele definicji tego pojęcia. 
Część autorów uważa, że na wizerunek składa się wiedza o miejscu, wyobrażenia o nim, 
uprzedzenia oraz stosunek emocjonalny do niego3. Z kolei definicje zaproponowane przez 
J.L. Cromptona4 oraz Ph. Kotlera i H. Baricha5 podkreślają fakt, iż wizerunek stanowi wy-
rażenie określające sumę wierzeń, idei i wyobrażeń, jakie jednostka ma w stosunku do da-
nego miejsca. Innymi słowy wizerunek to sposób, w jaki osoby lub obiekty są postrzegane, 
czyli jest efektem przetworzenia informacji na temat obrazów wcześniej zarejestrowanych. 
Według A. Szromnika6 powstaje wówczas specyficzny konglomerat, złożony z uczuć, są-
dów, opinii, postaw i faktów. Wizerunek miasta to zatem całokształt subiektywnych wy-
obrażeń rzeczywistości, które wytworzyły się w umysłach ludzkich jako efekt percepcji, 
oddziaływania środków przekazu i  nieformalnych przekazów informacyjnych. Z  kolei 
podstawowe cechy wizerunku miasta scharakteryzować można w kilku punktach: 

−	 jest on kategorią zindywidualizowaną,
−	 nie jest stały,
−	 kształtowany jest w długim przedziale czasu,
−	 jest cechą złożoną wewnętrznie,
−	 może zwiększać lub zmniejszać konkurencyjność miasta,
−	 jego identyfikacja wymaga specjalnych badań marketingowych.
Wizerunek charakteryzuje się kompleksowością ujęcia opisywanych procesów i zja-

wisk, gdyż stanowi on kompozycję wszystkich spostrzeżeń człowieka o danym mieście, 
czyli swoistego rodzaju system powiązanych ze sobą elementów7. Wielu badaczy rozpa-
trujących kwestię wizerunku miasta w sposób systemowy, podkreśla, iż na obraz taki skła-
dają się komponenty afektywne i kognitywne, a czasami również konatywne. Komponen-
ty kognitywne (poznawcze), odnoszą się do wiedzy na temat tego określonego miejsca. 
Mogą przyczynić się do dobrego rozpoznania pewnych unikatowych cech i w rezultacie 

2  K.E. Boulding, The Image: Knowledge and Life in Society, University of Michigan Press, Michigan 1956, s. 21.
3  F. Lawson, M. Baud-Bovy, Tourism and Recreational Development, Architectural Press, London 
1977, s. 210.
4  J.L. Crompton, An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of 
geographical location upon that image, “Journal of Travel Research” 1979, nr 17(4), s. 23.
5  Ph. Kotler, H. Barich, A Framework for Marketing Image Management, “Sloan Marketing Review” 
1991, nr 32(2), s. 94-104.
6  A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Business, Warszawa 
2007, s. 133.
7  E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer 
Business, Warszawa 2009, s. 31.
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być wykorzystane przez władze lokalne podczas opracowania wszelkiego rodzaju doku-
mentów strategicznych8. Z kolei komponenty afektywne (emocjonalne) odnoszą się do 
odczuwania. Są to wyobrażenia danego miasta, subiektywne wrażenia, czasami też obawy 
czy nawet uprzedzenia. Jednak komponenty afektywne, uważane za bardziej abstrakcyjne, 
mają zdecydowanie mniej aplikacyjny charakter. Natomiast komponenty konatywne (be-
hawioralne) oznaczają gotowość podjęcia działań związanych z danym miejscem. 

Wizerunek miasta pełni wiele istotnych funkcji umożliwiających zarówno budowa-
nie przewagi konkurencyjnej, jak i dalszy jego rozwój. Swoją przewagę konkurencyjną 
miasta mogą kształtować przy użyciu dwóch grup zasobów: materialnych i niematerial-
nych, do których zalicza się między innymi wizerunek. W związku z tym warto zazna-
czyć, że wizerunek pełni tego rodzaju funkcje nie tylko w odniesieniu do miasta, lecz 
również w odniesieniu do obecnych i potencjalnych odbiorców jego usług. Ponadto9:

−	 jest nośnikiem charakteru miasta, determinuje decyzje wyboru, np. miejsca za-
mieszkania, lokowania inwestycji, wypoczynku itp.,

−	 pełni funkcję upraszczającą, selekcjonuje napływające do świadomości ludzkiej 
informacje potrzebne do podjęcia decyzji,

−	 porządkuje napływające do świadomości ludzkiej informacje w jedną, spójną całość,
−	 pełni funkcję orientacyjną, pozwala dokonywać subiektywnego zróżnicowania 

miast,
−	 pozwala zredukować ryzyko podejmowania złych decyzji (wynikające często 

z pozytywnego obrazu miejsca).
Wizerunek spełnia również funkcje wspomagające zarządzania miastem oraz reali-

zację celów rozwojowych. Według A. Szromnika10 jest dobrym kryterium segmentacji 
rynku, daje bowiem możliwość podziału potencjalnych „klientów” miasta na jednorod-
ne grupy o zbliżonych zachowaniach czy też opiniach na temat danego miejsca. 

Wizerunek powstaje w oparciu o kilka wybranych wrażeń z całej grupy odczuć do-
cierających do człowieka w procesie poznawczym11. W procesie kształtowania miasta 
bierze udział wiele podmiotów. W pierwszej kolejności wymienić należy władzę lo-
kalną i mieszkańców, czyli grupy mające największe znaczenie w kreowaniu wizerun-
ku. Trzeba jednak pamiętać, że w procesie tym uczestniczą również wszelkie przedsię-
biorstwa, organizacje, stowarzyszenia działające na terenie miasta, a także wszelakie 
media i  również turyści. Szczególna rola przypada władzom lokalnym, ponieważ 
pozytywny wizerunek zewnętrzny wzmacnia pozycję miasta na tle innych. Jest to 
również ważny warunek popularności miasta jako docelowego miejsca zamieszkania, 
pracy, nauki, lokowania inwestycji czy spędzania czasu wolnego12.

8  J. Chen, A Case Study of Korean Outbound Travelers; Destination Images by Using Correspondence 
Analysis, “Tourism Management” 2001, nr 22, s. 345-350.
9  A. Łuczak, Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, [w:] T. Markowski (red.), Marke-
ting terytorialny, KPZK PAN, Warszawa 2002, s. 192.
10  A. Szromnik, Marketing terytorialny…, s. 133.
11  W. Reynolds, The Role of Consumer in Image Building, “California Management Review” 1965, nr 
7 (3), s. 69-76.
12  E. Boryczka, T. Sulikowski, Wizerunek miasta w  oczach studentów łódzkich uczelni publicznych; 
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Według A. Łuczak13 działania władz lokalnych, mające na celu budowę pozytyw-
nego wizerunku, powinny przebiegać według sześciu etapów; są nimi:

−	 analiza stanu wyjściowego,
−	 wyznaczenie celów dotyczących pożądanego wizerunku,
−	 segmentacja adresatów,
−	 pozycjonowanie wizerunku,
−	 wybór instrumentów marketingowych,
−	 kontrola i pomiar wizerunku.
Należy zaznaczyć, że bardzo ważną cechą wizerunku jest jego duża stabilność 

w czasie. Każda jego zmiana możliwa jest poprzez skoordynowane i celowe starania. 
Dlatego wszystkie działania marketingowe związane z kreacją wizerunku miasta po-
winny być dokładnie zaplanowane i kontrolowane14. W literaturze przedmiotu funk-
cjonuje wiele typologii wizerunku. Najbardziej popularne przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Rodzaje wizerunku miasta
Table 1. Types of the city’s image

W
IZ

ER
U

N
EK

 M
IA

ST
A

Rodzaj wizerunku Kryterium
Pozytywny
Negatywny
Obojętny
Sprzeczny 

Zabarwienie emocjonalne

Wewnętrzny
Zewnętrzny Miejsce przebywania adresatów

Silny
Słaby Wyrazistość

Otwarty
Zamknięty Podatność na modyfikacje

Uniwersalny
Inspirowany
Przypadkowy 

Przebieg procesu kształtowania

Pierwotny
Inspirowany Źródła informacji o mieście

Indywidualny 
Zbiorowy Reprezentatywność

Źródło: S. Dudek-Mańkowska, Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kocha-
niec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 43-44.

podstawy teoretyczne, [w:] Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instru-
menty, analizy, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008, s. 231-236.
13  A. Łuczak, Wizerunek miasta…, s. 192.
14  E. Boryczka, T. Sulikowski, Wizerunek miasta…, s. 231-236.
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2. Elementy wpływające na wizerunek miejsca (miasta)

Czynniki wpływające na wizerunek miasta należy rozpatrywać w podziale na 
dwie grupy. Pierwszą tworzą indywidualne cechy odbiorców działań marketingo-
wych podejmowanych przez ośrodki miejskie, a drugą czynniki leżące po stronie 
nadawcy, czyli władz miasta realizujących te działania15. Bardzo trafnie zauważył to 
K. Lynch w książce pod tytułem The Image of the City16. Pisał on bowiem, że kreowa-
nie wizerunku przebiega dwukierunkowo, zachodzi pomiędzy obserwującym a ob-
serwowanym. W przypadku determinant związanych z odbiorcą wizerunek w głów-
nej mierze zależy od czynników natury rozumowej, emocjonalnej i  społecznej.  
Ph. Kotler i in.17 wyróżniają czynniki: 

−	 proste, obiektywnie mierzalne (demograficzne, geograficzne),
−	 złożone, obiektywnie mierzalne (klasa społeczna, faza cyklu życia rodziny),
−	 dotyczące zachowania (np. styl życia, zwyczaje i sposoby korzystania z okre-

ślonego miejsca),
−	 niemierzalne (osobowość, potrzeby).
Wizerunek miasta jest najczęściej wynikiem zamierzonych i celowych działań. 

Ze względu na horyzont czasowy można wyróżnić wizerunek istniejący i planowa-
ny (pożądany, docelowy). Zaznaczyć trzeba, że planowanie zmian może dotyczyć 
różnych grup użytkowników i w związku z tym można wyróżnić18:

	• wizerunek kreowany w stosunku do otoczenia wewnętrznego – mieszkań-
ców miasta: miejscowych przedsiębiorców, właścicieli firm, działaczy społecznych, 
pracowników samorządu terytorialnego i instytucji użyteczności publicznej, lokal-
nych instytucji,

	• wizerunek kreowany w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego – inwesto-
rów krajowych i zagranicznych, organizacji i agend rządowych, banków, turystów, 
mieszańców innych miast jako potencjalnych migrantów, ale też usługobiorców, po-
tencjalnych uczniów i studentów.

3. Metodologia badań własnych przeprowadzonych na grupie 
mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego

Celem badania było wykazanie, jak mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego 
postrzegają miejsce swojego zamieszkania. Uzyskane opinie mogą stanowić źródło 
informacji dotyczących wizerunku miasta. Obraz jest ich oceną rozpatrywaną jedy-

15  E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta…, s. 31.
16  K. Lynch, The Image of the City, The M.I.T. Press, Cambridge 1960, s. 201.
17  Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to 
Cities, States and Nations, The Free Press, The New York 1993 s. 162.
18  A. Szromnik, Marketing terytorialny…, s. 133.
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nie w kontekście kryterium emocjonalnego i subiektywnego (zgodnie z wcześniej 
przedstawionym stopniowaniem na: pozytywny, negatywny, obojętny i sprzeczny). 
Wśród celów szczegółowych badania wskazano: 

1. określenie pozytywnych cech Tomaszowa Mazowieckiego,
2. wskazanie atutów i barier rozwoju miasta,
3. nazwanie źródeł informacji o  działaniach podejmowanych przez Urząd 

Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
4. ocenę funkcjonowania poszczególnych subproduktów miasta,
5. opinię o zachodzących w ciągu ostatnich 5 lat zmianach, wpływających na 

warunki życia. 
W  kontekście przedstawionych rozważań teoretycznych na temat wizerunku 

można przyjąć, iż:
−	 wizerunek miasta jako istotna część strategii marketingu terytorialnego 

w dużej mierze opiera się na ocenach mieszkańców.
−	 niemierzalne, subiektywne i  emocjonalnych opinie mieszkańców o  ich 

mieście są równie istotne jak te mierzalne i mają znaczny wpływ na postrzeganie 
jego wizerunku.

Podmiotem badania pierwotnego i bezpośredniego byli jego mieszkańcy. Eks-
ploracje przeprowadzono na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w miesiącach li-
piec – wrzesień 2017 roku. Pomiar bezpośredni został dokonany na grupie 1 tysiąca 
respondentów19. Dane zgromadzono za pomocą metody sondażowej, techniką an-
kietową. Narzędzie badawcze, czyli kwestionariusz ankietowy, zawierał metryczkę 
oraz 21 pytań zamkniętych i otwartych. Były to zarówno pytania jednokrotnego, jak 
i wielokrotnego wyboru. 

Ze względu na szerokie ujęcie zagadnień w przeprowadzonym badaniu zdecydo-
wano się na omówienie jedynie dwóch tematów, dostosowując je do zakresu treści 
artykułu. Były to:

−	 ocena funkcjonowania miasta,
−	 źródła pozyskiwania informacji na temat działań prowadzonych przez wła-

dze miejskie.
Pierwsze z przedstawionych wyników badań dotyczą oceny funkcjonowania mia-

sta w odniesieniu do dziesięciu wybranych dziedzin życia. Poproszeni respondenci 
dokonali ewaluacji w skali od 1 – najniższej do 5 – najwyższej. Wśród poszczególnych 
subproduktów miasta ankietowani, najwięcej najwyższych ocen przyznali w dziedzi-
nach: oferta edukacyjna, oferta sportowo- rekreacyjna i ilość parków, ścieżek i obszarów 
zielonych. Aż w pięciu przypadkach na dziesięć respondenci nie wystawili ani jednej 
oceny 5. W siedmiu obszarach przeważały noty 3. W siedmiu na dziesięć przypadków 
przeważały oceny: 1, 2. Szczegółowe wyniki zostały zaprezentowane w tabeli numer 2.

19  Liczba mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w 2016 rok wynosiła 61 250 – badaniem objęto 
1,6% populacji. 
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Tabela 2. Oceny mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego dotyczące funkcjonowania mia-
sta w dziesięciu wybranych dziedzinach życia (ujęcie procentowe)
Table 2. Assessments of Tomaszów Mazowiecki residents regarding the functioning of the 
city in ten selected areas of life (percentage)

Lp. Dziedzina życia 
podlegająca ocenie

Ocena
(gdzie w przyjętej skali liczba 1 ozna-
cza najniższą, a liczba 5 najwyższą 

wartość)
Wnioski

1 2 3 4 5

1. INFRASTRUKTURA 
DROGOWA

21% 30%
42%

7% 0 przeważają 
w sumie oceny 

1, 251% 7%

2. MIEJSCA PRACY
17% 29%

33%
21% 0 przeważają 

w sumie oceny 
1, 246% 21%

3. OFERTA HANDLOWA
14% 20%

33%
33% 0 przeważają 

znacznie oceny  
3, 434% 33%

4. OFERTA EDUKACYJ-
NA

1% 21%
24%

31% 23% przeważają 
oceny 4, 522% 54%

5. OFERTA KULTURAL-
NO -ROZRYWKOWA

15% 27%
33%

10% 15% taka sama licz-
ba ocen 1 i 542% 25%

6. OFERTA SPORTOWO-
-REKREACYJNA

7% 9%
42%

30% 12% stosunkowo 
mała liczba 

ocen 1, 216% 42%

7. OFERTA ZDROWOTNA
17% 26%

38%
19% 0 przeważają w su-

mie oceny 1, 243% 19%

8.
ILOŚĆ PARKÓW, 
ŚCIEŻEK I OBSZA-
RÓW ZIELONYCH 

8% 16%
44%

27% 5% znacznie
przeważa oce-

na 324% 32%

9. KOMUNIKACJA 
MIEJSKA

12% 35%
29%

14% 10% przeważają 
w sumie oceny 

1, 245% 24%

10.
DZIAŁALNOŚĆ PO-
LICJI I STRAŻY MIEJ-
SKIEJ

8% 26%

33%

33% 0 podobna liczba 
zsumowanych 

ocen  
1, 2 oraz 4, 5

34% 33%

Przewaga 7 przypadków 3 przypadki -

Źródło: badania własne.
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Przyjmując skalę pomiaru zastosowaną w tabeli nr 1, gdzie kryterium emocjo-
nalne zostało wskazane jako: pozytywne, negatywne, obojętne i sprzeczne20, można 
wnioskować: 

1. w przeważającej większości występowały oceny negatywne nad pozytywnymi, 
2. w jednym przypadku dotyczącym działalność policji i straży miejskiej oceny 

były sprzeczne, 
3. w jednym przypadku można było uznać ocenę jako obojętną, ponieważ naj-

więcej not było 3. 
Reasumując, należy stwierdzić, że w przeważającej większości badani tomaszo-

wianie negatywnie ocenili większość ze wskazanych w badaniu dziedzin życia. Ich 
opinie nie były poparte żadnymi analizami czy pomiarami statystycznymi, stano-
wiły jedynie subiektywne i emocjonalne odniesienie do miejsca zamieszkania. Jako 
takie wydają negatywną opinię, składającą się na postrzeganie wizerunku miasta. 

Drugim zagadnieniem prowadzonych badań było określenie źródła pozyskiwa-
nia przez mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego informacji na temat swojego 
miasta. Poniżej w tabeli numer 3 zamieszczono odpowiedzi.

Tabela 3. Źródła pozyskiwania przez tomaszowian informacji na temat działań prowadzo-
nych przez władze na terenie ich miasta
Table 3. Sources of information obtained by the Tomaszów citizens about the activities car-
ried out by the authorities in their city

Lp. Źródła informacji o mieście * Uzyskane wyniki
1. Ze strony WWW Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 18%
2. Z innych portali internetowych 27%
3. Z prasy lokalnej 48%
4. Z telewizji lokalnej 17%
5. Z radia lokalnego 19%

6. Z tablic ogłoszeniowych umieszczanych w miejscach 
publicznych przez pracowników samorządowych 4%

7. Od znajomych, rodziny czy sąsiadów 24%

*można było maksymalnie zaznaczyć trzy możliwości
Źródło: badania własne.

Powyższy zapis wskazuje, iż najczęstszym źródłem pozyskiwania informacji 
o działaniach władzy miejskiej była prasa lokalna. Drugim w kolejności okazały się 

20  Na potrzeby wnioskowania autorki artykułu przyjęły następujące skalowanie: 
−	 pozytywne – jeśli przeważały oceny 4, 5, 
−	 negatywne – jeśli przeważały oceny 1, 2, 
−	 obojętne – jeśli przeważały oceny 3,
−	 sprzeczne – jeśli wystąpiły wszystkie oceny w podobnej proporcji.
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różne portale internetowe, inne aniżeli Tomaszowa Mazowieckiego. Pozyskane od-
powiedzi świadczą, iż jedynie 18% badanych mieszkańców traktuje stronę WWW 
miasta jako istotne dla siebie źródło wiedzy o miejscu swojego zamieszkania (czyli 
jest to 180 osób z 1000). Niedoceniane są również wystawiane przez urzędników 
tablice ogłoszeniowe. Zwracała na nie uwagę najmniejsza grupa wśród zapytanych 
respondentów (40 osób na 1000).

Podsumowanie

Postrzeganie gminy przez jej mieszkańców ma istotne znaczenie w budowaniu 
strategii marketingowej i prowadzeniu działań związanych z public relations. Uzna-
jąc, iż jej elementem jest wizerunek miasta, będący kompilacją wszystkich spostrze-
żeń interesariuszy danego miasta, należy wprowadzanie zmian odnieść do ich uwag 
(w tym negatywnych ocen). Uszeregowanie i zhierarchizowanie konstatacji ułatwi 
wytyczenie celów działania zarówno strategicznych, taktycznych, jak i  operacyj-
nych. Umiejętne pozyskiwanie ocen czy opinii mieszkańców stanowi przydatną me-
todę wprowadzania modyfikacji i ulepszeń. Owe modyfikacje, czyli zmiany istnieją-
cego układu zgodnie z ustalonymi procedurami, mogą dotyczyć różnych jego części 
(dziedzin życia). W opinii autorek poglądy mieszkańców są dobrą rekomendacją 
dla określenie tempa prowadzonych zmian czy wskazania kierunków działania. Re-
gularne prowadzenie procesów ewaluacji pozwala na dostosowywanie oferty miasta 
do zmieniających się potrzeb jej usługobiorców. Można założyć, iż działania popar-
te bieżącymi obserwacjami pozwolą na uporządkowane, przemyślane i  skuteczne 
realizowanie zadań w długofalowej polityce promowania gminy zarówno wśród jej 
klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 
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z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. O przyjęciu tekstu do pu-
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czy słowa kluczowe zostały odpowiednio dobrane, czy objętość artykułu jest odpo-
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INFORMACJE DLA AUTORÓW ZGŁASZAJĄCYCH PUBLIKACJĘ 
W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM „ZN WSH. ZARZĄDZANIE”

1. Procedura zgłaszania artykułów

W  czasopiśmie „Zarządzanie” publikowane są artykuły naukowe, dotyczące naj-
nowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, z podkreśleniem 
znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki gospodarczej. Pu-
blikowane są również artykuły dyskusyjne, sprawozdania z konferencji naukowych 
poświęconych problematyce nauk o zarządzaniu oraz recenzje monografii i  innych 
prac naukowych, jak również informacje z działalności komitetów i towarzystw na-
ukowych.

Artykuł zgłaszany do publikacji powinien zawierać wstęp, główne omówienie za-
gadnienia oraz podsumowanie lub wnioski (Wytyczne edytorskie dla Autorów). 
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 000 znaków, natomiast sprawozda-
nia z konferencji i recenzje nie powinny przekraczać 10 000 znaków. 

Każdy tekst zgłaszany do publikacji w czasopiśmie „ZN WSH Zarządzanie” powinien 
być dostarczony w wersji elektronicznej w formacie WORD drogą e-mailową na ad-
res: redakcjazn@humanitas.edu.pl lub na adres:

Redakcja Zeszytów Naukowych WSH Zarządzanie
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcjazn@humanitas.edu.pl

Autor wraz z artykułem zobowiązany jest złożyć podpisany Kwestionariusz autorski 
(Formularz dla Autora) wraz ze wszystkimi oświadczeniami oraz umowę wydaw-
niczą (dokumenty do pobrania na stronie www.zarzadzanie.humanitas.edu.pl z za-
kładki Informacje dla Autorów). 

Nazwa pliku powinna odpowiadać nazwisku autora (np. Nowak.doc). Abstrakt oraz 
słowa kluczowe w języku polskim i angielskim muszą znajdować się na końcu pliku 
zawierającego tekst. Na końcu pliku należy także umieścić krótką notkę biograficz-
ną i dane adresowe autora (autorów). Autor zgłaszający tekst do publikacji zobowią-
zany jest wypełnić i złożyć w Redakcji kwestionariusz autorski dostępny na stronie 
internetowej czasopisma.

Autorzy tekstów zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie „ZN WSH Zarządzanie” zo-
bowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych. 
Redakcja nie dopuści do publikacji tekstów autorów naruszających standardy etyczne, 



a w szczególności dopuszczających się praktyk o charakterze „ghostwritingu” i „guest 
authorshipu” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny 
wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub 
bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest 
authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie 
miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). Powyższe praktyki 
są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą przez Redak-
cję demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje 
zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych 
itp.). Redakcja będzie też dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej. 

Autor/Autorzy, podając dane kontaktowe, wyrażają jednocześnie zgodę na ich publi-
kację w ZN WSH Zarządzanie. 

Od 1 stycznia 2015 r. autorzy niebędący pracownikami Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu, zainteresowani publikacją artykułu naukowego w czasopiśmie ZN WSH 
Zarządzanie, partycypują w kosztach opracowania i wydania Zeszytów. Koszt ten wy-
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kację zwolnieni są Autorzy, którzy publikują artykuł w języku angielskim lub innym 
kongresowym oraz pracownicy WSH.
Więcej informacji na stronie: www.zeszytyhumanitas.pl

2. Wytyczne edytorskie

 W  celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o  zastosowanie się do 
następujących zaleceń technicznych:
 ■ format papieru B5
 ■ marginesy: dolny i górny 1,6 cm, wewnętrzny i zewnętrzny 2,5
 ■ edytor MS Word PL (wersja dowolna);
 ■ interlinia – pojedyncza; wyrównanie obustronne;
 ■ czcionka podstawowa – Times New Roman CE 11p;
 ■ akapit 1 cm
 ■ streszczenia i bibliografia 9p;
 ■ tytuł artykułu – pogrubiony 14p; centrowany;
 ■ podtytuły (rozdziały) – pogrubione 11p; centrowane;
 ■ tytuły tabel – u góry, do lewej 11p; tabele – czcionka 9p;
 ■ tytuły tabel, rysunków i wykresów nad obiektem, centrowane, 9p;
 ■ tytuły tabel, rysunków i wykresów w języku polskim i angielskim;
 ■ rysunki, tabele i wykresy w odcieniach szarości (prosimy nie stosować kolorów, 
nie będą widoczne w druku!);

 ■ wykresy i rysunki w formacie akceptowanym przez edytor, umożliwiającym edy-
cję rozmiaru i czcionki np. MS Exel, MS Word, lub w formie bitmap GIF, BMB, 
WMF (brak możliwości korekty językowej);



 ■ przypisy – przypisy dolne, czcionka 9p; odwołania do literatury w przypisach wg 
wzoru: 
Inicjał imienia, Nazwisko, Tytuł pracy, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania , s. ... .

 ■ alfabetyczny wykaz bibliografii wg wzoru:
1. Nazwisko I., Tytuł artykułu, „Tytuł periodyku” rok, nr 
2. Nazwisko I., Tytuł pracy, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania 
3. Nazwisko I., Tytuł artykułu, [w:] I. Nazwisko (red.), Tytuł pracy, nazwa wy-

dawnictwa, miejsce i rok wydania
- proszę nie stosować formatowania stylami typu „nagłówek”

Artykuł powinien zawierać zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim:
•	 tytuł, 
•	 słowa kluczowe (min. 5),
•	 krótkie streszczenie publikacji (ok. 1000 znaków typograficznych ze spa-

cjami),
•	 tytuły tabel, rysunków, wykresów, ilustracji,
•	 notę o Autorze/Autorach (w języku polskim oraz angielskim),
•	 dane kontaktowe do Autora/Autorów (adres korespondencyjny, telefon, e-mail).

Układ artykułu:
•	 na początku tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko autora, nazwa instytucji 

(afiliacja),
•	 tytuł w języku polskim,
•	 tytuł w języku angielskim,
•	 streszczenie w języku polskim,
•	 słowa kluczowe w języku polskim,
•	 streszczenie w języku angielskim,
•	 słowa kluczowe w języku angielskim,
•	 wstęp,
•	 rozdziały,
•	 podsumowanie,
•	 bibliografia sporządzona alfabetycznie (kolejność według nazwisk auto-

rów),
•	 nota biograficzna o Autorze w języku polskim,
•	 nota biograficzna o Autorze w języku angielskim,
•	 dane kontaktowe do Autora (do opublikowania).

3. Prenumerata 

Osoby zainteresowane prenumeratą czasopisma proszone są o  kontakt mailowy 
z  Wydawnictwem WSH wydawnictwo@humanitas.edu.pl lub olimpiagrabiec@
gmail.com lub telefoniczny 32 363 12 25.



Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
dr Olimpia Grabiec
Tel. 605-205-077
redakcjazn@humanitas.edu.pl

Więcej informacji na stronie: www.zeszytyhumanitas.pl

Dane kontaktowe zostały umieszczone za zgodą Autorów.
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