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prof. dr hab. Andrzej Chodyński A  B D E F

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 LEGITYMIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA A TRIADA 
 STRATEGICZNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE CSR: 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – INNOWACYJNOŚĆ – JAKOŚĆ

 ENTERPRISE LEGITIMISATION AND THE TRIAD 
 OF STRATEGIC ACTIONS IN THE SCOPE OF CSR:

 ENTREPRENEURSHIP – INNOVATIVENESS – QUALITY

 
Streszczenie: W artykule omówiono triadę działań na rzecz odpowiedzialności organizacji, 
która obejmuje odpowiedzialną przedsiębiorczość, odpowiedzialną innowacyjność i  odpo-
wiedzialną jakość. Celem działań w ramach triady jest budowa legitymizacji organizacji, ze 
szczególnym podkreśleniem roli interesariuszy na rzecz kształtowania przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa. Wskazano na znaczenie komunikacji z interesariuszami. Zwrócono 
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uwagę na rolę przedsiębiorczości społecznej oraz innowacji społecznych. Omówiono etapy 
tworzenia tego typu innowacji. Podkreślono znaczenie innowacyjności w realizacji CSR. Na 
tym tle mówiono kwestie odpowiedzialnych technologii. Zwrócono uwagę na szczególne zna-
czenie koncepcji CSR 2.0. z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych. Omówiono znaczenie jakości etycznej. Wskazano na podobieństwa w podejściu do 
zarządzania jakością oraz społeczną odpowiedzialnością. Dla poszczególnych etapów triady 
zaproponowano wykorzystanie określonych narzędzi, uwzględniając między innymi dorobek 
dotyczący partnerstwa, technologii oraz nowego podejścia do rachunkowości zarządczej. 

Słowa kluczowe: CSR, odpowiedzialna przedsiębiorczość, odpowiedzialna innowacyjność, 
odpowiedzialna jakość, legitymizacja

Abstract: The triad of strategic actions for responsibility of the organisation has been di-
scussed, which includes responsible entrepreneurship, responsible innovativeness and re-
sponsible quality. The purpose of the actions within the triad is to build legitimisation of the 
organisation, with special emphasis on the role of stakeholders in developing competitive 
edge of the enterprise. Importance of communication with stakeholders has been indicated. 
Attention has been paid to the role of social entrepreneurship and social innovations. The 
stages of creating innovations of this type has been discussed. Importance of the role of 
innovativeness in execution of CSR has been emphasised. The aspects of responsible tech-
nologies have been discussed within this context. Attention has been paid to the special 
importance of the CSR 2.0. concept with the use of the latest information and communi-
cation technologies. Significance of ethical quality has been discussed. Similarities in the 
approach to managing quality and social responsibility have been indicated. Use of specific 
tools for the particular stages of the triad has been proposed, taking into consideration, 
among others, achievements concerning partnership, technologies and a new approach to 
management accounting.

Keywords: CSR, responsible entrepreneurship, responsible innovativeness, responsible qu-
ality, legitimisation

 
Wstęp 

 W ujęciu strategicznym przedsiębiorstwa w decydującym zakresie dostrzegają 
swoje szanse poprzez uwzględnianie kluczowych czynników sukcesu jakości i  in-
nowacyjności. W  szczególności jako kluczowy czynnik sukcesu akcentowano ja-
kość. Innnowacyjność była często skrywana po postacią np. dorobku patentowego. 
Znaczenie innowacyjności jest wyraźnie podkreślane w  teoriach rozwoju przed-
siębiorstw1. W  literaturze przedmiotu wskazuje się na elementy przedsiębiorstwa 
innowacyjnego. Są nimi: 1. wspólna wizja; przywództwo, chęć bycia innowacyj-
nym; 2. struktura organizacyjna sprzyjająca kreatywności, nauce i interakcjom; 3. 

1  A. Chodyński, Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. Zarządzanie produktowymi innowa-
cjami ekologicznymi, WSZiM, BIT, Sosnowiec 2003. 
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występowanie osób, które pobudzają i ułatwiają innowacje; 4. efektywność działań 
zespołowych; 5. wysoki stopień zaangażowania i ciągłość działań innowacyjnych; 
6. klimat kreatywności; 7. docenianie roli otoczenia, kontakty i współpraca z wy-
korzystaniem orientacji na klienta zewnętrznego i wewnętrznego2. Ponadto wska-
zuje się na znaczenie kompetencji związanych m.in. z  jakością i  innowacyjnością 
dla polskich przedsiębiorstw3. Innowacyjność jest traktowana jako źródło przewagi 
konkurencyjnej. Równocześnie podkreśla się, że innowacyjność i stabilizację jako-
ści należy rozpatrywać łącznie. Stabilizacja jakości a następnie jej doskonalenie na-
stępuje bowiem po wprowadzeniu. innowacji4. Wśród poglądów związanych z in-
nowacyjnością wskazuje się na znaczenie działań o charakterze przedsiębiorczym5. 

Logiczne wydaje się zatem zaproponowanie triady działań: aktywność przedsiębior-
cza – innowacyjność (innowacja) – stabilizacja i doskonalenie jakości. Cykl ten może 
się powtarzać. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że możemy mieć do czynienia z sy-
tuacją braku realizacji takiej triady, a stabilizacja jakości nie musi następować po wpro-
wadzeniu innowacii. Z punktu widzenia problematyki społecznej odpowiedzialności 
biznesu (przedsiębiorstw, CSR, SOB) warto zwrócić uwagę, że kształtuje się pojęcia 
odpowiedzialnej przedsiębiorczości, odpowiedzialnej innowacyjności, a pojęcie jakości 
jest kojarzone z odpowiedzialnością organizacji za produkty i procesy. Łączy się także 
problematykę CSR z totalnym zarządzaniem jakością (TQM)6. Można zatem rozważać 
triadę związaną z realizacją strategicznych założeń przedsiębiorstw na rzecz realizacji 
celów CSR, a więc społecznych i ekologicznych (w powiązaniu z celami ekonomiczny-
mi), mianowicie: odpowiedzialna przedsiębiorczość – odpowiedzialna innowacyjność 
– odpowiedzialna jakość. Realizację tych trzech celów CSR, jako podejście strategiczne 
do funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest często w  literaturze przedmiotu określa się 
mianem sustainability. Stanowi ono przeniesienie ogólnych założeń rozwoju zrówno-
ważonego na poziom podmiotu gospodarczego (lub innej organizacji). Realizacja takiej 
ścieżki rozwojowej wymaga posiadania niezbędnych kompetencji, określanych jako su-
stainability. Na kompetencje sustainability składają się łącznie traktowane kompetencje 
ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Kompetencje ekologiczne mogą się przejawiać 
jako odpowiedni poziom jakości i  innowacyjności ekologicznej. Przy ich tworzeniu 
istotną rolę odgrywają przedsiębiorczość społeczna i ekologiczna7. 

2  J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i orga-
nizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 151-152.
3  A. Chodyński, Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, War-
szawa 2007, s. 86-87.
4  A. Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Ofic. Wyd. 
AFM, Kraków 2011, s. 180-184.
5  A. Chodyński, Kreowanie odpowiedzialnego biznesu, Ofic. Wyd. AFM, Kraków 2016.
6  A. Chiarini, Corporate social responsibility strategies using the TQM: Hoshin kanri as an alternative 
system to the balanced scorecard, “TQM Journal” 2016, vol. 28, 3, s. 360-376.
7  A. Chodyński, Kompetencje sustainability przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu pozaekonomicznego, 
„Przegląd Organizacji” 2013, nr 1, s. 14-18.
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Warto zwrócić uwagę, że w literaturze przedmiotu akcentuje się znaczenie kompe-
tencji, w tym moralnych, dla realizacji zachowań etycznych w organizacji, tak mocno 
podkreślanych w realizacji CSR. R. Morales-Sánchez i C. Cabello-Medina wskazują na 
trzy cechy, niezbędne dla realizacji zachowań etycznych w organizacji: prawość (virtu-
es, podejście filozoficzne), charakter siły (strenghts, potencjału – podejście psycholo-
giczne) oraz kompetencje (competencies, podejście menadżerskie, zarządcze). Podają 
także listę moralnych kompetencji dla realizacji zarządzania zasobami ludzkimi8. 

 W realizacji CSR szczególne znaczenie przypisuje się interesariuszom, którzy 
w ujęciu strategicznym stanowią zasób przedsiębiorstwa. Jednym z warunków reali-
zacji założeń CSR jest uzyskanie legitymizacji wobec interesariuszy. 

Teza niniejszego opracowania brzmi: legitymizację odpowiedzialnego biznesu 
można osiągać poprzez jej kształtowanie w powiązaniu z poszczególnymi etapami 
triady: odpowiedzialna przedsiębiorczość – odpowiedzialna innowacyjność – od-
powiedzialna jakość. Triada działań przedsiębiorstwa w ujęciu strategicznym może 
służyć budowie konkurencyjnego, odpowiedzialnego biznesu. 

Celem opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania właściwych na-
rzędzi dla realizacji triady.

Prezentowane ujęcie, o charakterze zarządczym, uwzględnia elementy zawarte 
w różnych podejściach do CSR. Z przeglądu literatury wykonanego przez G. Ani-
szewską wynika bowiem, że występują cztery podejścia: 

−	 ekonomiczne (wykorzystujące m.in. teorię agencji czy strategie budowy 
przewagi konkurencyjnej z uwzględnieniem łańcucha tworzenia wartości oraz in-
nowacyjności);

−	 polityczne (podkreślające związek biznesu ze społeczeństwem uwzględnia-
jące polityczną siłę biznesu), w tym koncepcję obywatelstwa korporacyjnego; 

−	 społeczne, podkreślające wartości społeczne z  uwzględnieniem m.in. za-
rządzania interesariuszami;

−	 etyczne, oparte na normatywnej teorii interesariuszy, prawach człowieka 
oraz wzroście zrównoważonym (uwzględniający dobro nie tylko obecnego, ale tak-
że przyszłych pokoleń)9.

 Formułowana jest koncepcja „politycznego CSR”, zakładająca zwiększenie za-
angażowania przedsiębiorstw w tworzenie globalnych regulacji demokratycznych, 
kontrolę transakcji rynkowych i dostarczanie globalnych dóbr publicznych. Istotna 
część globalnej produkcji jest przenoszona do miejsc, gdzie występuje niedostatek 
demokratycznej kontroli i porządku prawnego10.

8  R. Morales-Sánchez i C. Cabello-Medina, Integrating character in management: virtues, character strenghts, 
and competencies, “Business Ethics: A.European Review”, Aug. 2015, Supplement, vol. 24, s. S156-S174.
9  G. Aniszewska, Komunikacja z  interesariuszmi – CSR na stronach internetowych, [w:] Społeczna 
odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, wyd. II zmienione i rozszerzone, Wyd. 
OpenLinks, Warszawa 2013, s. 118-120.
10  A.G. Scherer, G. Palazzo, The new political role of business in a globalized world: a review of a new 
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 1. Strategia legitymizacji

 W rozważaniach dotyczących strategii zwraca się uwagę m.in. na pojęcie tzw. 
kongruencji strategicznej. Kongruencja wiąże się ze zgodnością określonych klas 
zmiennych, występujących na zewnątrz i  wewnątrz organizacji. Według J. Ma-
chaczki na realizowaną strategię mają wpływ: otoczenie, wartości (w powiązaniu 
z kulturą organizacyjną) i zasoby11. Podobne podejście można przyjąć, analizując 
strategię legitymizacji. Strategia legitymizacji mieści się w  ramach ogólnej strategii 
firmy, wiąże się ona z budową odpowiedzialności organizacji. W przypadku budo-
wy strategii legitymizacji przedsiębiorstwa jako zmienne można traktować zmiany 
w otoczeniu (dotyczyć mogą istniejącego systemu wartości, zmian w usytuowaniu 
instytucji, występującego układu interesariuszy), zmiany kultury organizacyjnej 
oraz dostosowanie zasobów (głównie niematerialnych) oraz elastyczność ich wy-
korzystania na rzecz legitymizacji. Warto zwrócić uwagę, że kongruencja pozwala 
traktować interesariuszy jako zasób organizacyjny w  oparciu o  budowane zaufa-
nie, występujące zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz (w otoczeniu) organizacji. 
Przy rozpatrywaniu kwestii związanych z CSR w odniesieniu do zasobów istotne są 
kompetencje sustainability, a także zdolności w obszarze jakości, przedsiębiorczości 
i innowacyjności w kontekście odpowiedzialności. Zmiany w otoczeniu mają cha-
rakter dynamiczny i są one bardzo złożone. Dla potrzeb monitorowania proponuje 
się zatem ograniczenie ich opisu, np. w postaci tzw. sił napędowych jako wyznacz-
ników rozwoju, opisywanych przez E. Urbanowską-Sojkin12. Autorka zwraca m.in. 
uwagę na kongruencję kultury organizacyjnej i dynamicznych zmian w otoczeniu. 

 Ł. Matuszak podkreśla, że przedsiębiorstwo może istnieć wyłącznie w zakre-
sie, w  którym dane społeczeństwo udzieli mu legitymizacji (umocowania). Legi-
tymizację można traktować jako zasób przedsiębiorstwa, od którego uzależnione 
jest jego przetrwanie. Wskazuje się także na różnice między teorią instytucjonalną 
i teorią legitymizacji, które sprowadzają się głównie do narzędzi pozwalających na 
legitymizację organizacji. Autor teorię legitymizacji rozpatruje w kontekście spra-
wozdawczości związanej z CSR. Nacisk kładziony jest na strategię ujawnień infor-
macji. Według teorii instytucjonalnej organizacje przekształcają swoje struktury 
i działania, dostosowując je do zewnętrznych oczekiwań. Nacisk jest zatem kładzio-
ny na formy organizacyjne na rzecz uzyskania legitymizacji. Wyróżnia się legity-
mizację strategiczną (jako proces wewnętrzny), która jest skierowana na otoczenie 

perspective on CSR and its implications for the firm, governance, and democracy, „Journal of Manage-
ment Studies” 2011, vol. 48, 4, s. 899-931.
11  J. Machaczka, Podstawy zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, 
s. 85-87. 
12  E. Urbanowska-Sojkin, Kongruencja cech otoczenia i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, „Prace 
Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 260, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teo-
rii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 491-503. 
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zewnętrzne oraz legitymizację instytucjonalną. Ta ostatnia wiąże się z  koncentracją 
uwagi na uwarunkowaniach, przyjmując perspektywę zewnętrznej społeczności lub 
instytucji otoczenia zewnętrznego.

 Ł. Matuszak (za M. Suchmanem) wydziela następujące formy legitymizacji: 
−	 pragmatyczną (opartą na dostrzeganiu własnego interesu przez obie stro-

ny relacji, tj. przedsiębiorstwo i instytucje otoczenia zewnętrznego); występuje ona 
jako legitymizacja oparta na wymianie, na wpływie oraz na dyspozycyjności; 

−	 moralną (jako legitymizacja rezultatów, proceduralna, strukturalna i per-
sonalna); 

−	 kognitywną, związaną z procesami poznawczymi człowieka; opiera się ona 
na zrozumieniu przedsiębiorstwa przez człowieka; występuje w  dwóch formach: 
pierwsza to zrozumienie celowo tworzonego obrazu organizacji, i druga, jako legi-
tymizacja niekwestionowana (poprzez przyjęcie szablonów w umyśle, nadających 
znaczenie pozytywne lub negatywne dla określonych działań). 

Za M. Suchmanem Ł. Matuszak zwraca uwagę na strategie komunikacji w ra-
mach legitymizacji. Są nimi: 

−	 adaptacja, zmiana, identyfikacja; 
−	 edukacja, zmiana w percepcji głównych grup odbiorców, manipulacja per-

cepcyjna, zmiana oczekiwań zewnętrznych wobec wyników przedsiębiorstwa;
−	 dostosowanie do otoczenia (konformizm), wybór środowiska (otoczenia), 

manipulacja środowiskiem zewnętrznym13.
   H. Domański wiąże pojęcie legitymizacji ze stosunkiem do istniejącego 

ładu społecznego i władzy. Uważa, że legitymizacja jest synonimem postawy wy-
rażającej akceptację dla istniejącego porządku. Podkreśla, że legitymizacja stanowi 
stan świadomości społecznej, o stopniowalnym charakterze, mający swoje odzwier-
ciedlenie w stosunku mieszkańców kraju do istniejącego systemu14.

 2. Współczesne poglądy na legitymizację z punktu widzenia 
partnerstwa, technologii oraz nowego podejścia 

do rachunkowości zarządczej
 
 W  tej części opracowania rozważania poświęcono kwestiom legitymizacji 

z punktu widzenia realizacji założeń partnerstwa z interesariuszami, kwestii techno-
logicznych oraz alternatywnej rachunkowości zarządczej jako nowego narzędzia dla 
realizacji założeń legitymizacji. Analizując problematykę CSR, warto zwrócić uwagę 
za P. Płoszajskim, że dotychczas głównym partnerem lub przeciwnikiem CSR były 
instytucje, ze względu na amorficzny charakter „społeczności konsumentów” (w jej 

13  Ł. Matuszak, Raportowanie o  społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) za pomocą na-
rzędzia legitymizacji przedsiębiorstw, „Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 1, s. 112-134.
14  H. Domański, Czynniki legitymizacji w 21 krajach, „Nauka” 2004, nr 4, s. 65-98.
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skład wchodzą indywidualni interesariusze i/lub klienci). Społeczność ta nie posia-
dała bowiem zdolności do skutecznych działań zbiorowych. Jednak interesariusze in-
dywidualni, w oparciu o chwilową wspólnotę interesów, mogą tworzyć rozproszone 
społeczności, przyjmując cechy (charakter) roju (tłumu). Dla realizowania konkret-
nych celów tworzona jest społeczność internetowa. Istnieje pojęcie superusieciowio-
nego tłumu, działającego na zasadzie każdy z każdym (peer to peer), funkcjonującego 
w sposób skoordynowany i zbiorowy, bez wymogu fizycznej bliskości15.

 Wychodząc z założenia dotyczącego zróżnicowanych oczekiwań interesariuszy, 
dla przedsiębiorstwa społecznego stworzono bazujący na legitymizacji model takiego 
przedsiębiorstwa. Zawiera on trzy główne fazy realizacyjne: propozycję legitymizacji, 
strategię planowania legitymizacji oraz wdrażanie (implementację) strategii legitymi-
zacji16. Zwraca się uwagę, że współdziałanie z interesariuszami obejmuje następujące 
etapy: przystosowanie (accommodation), uzgadnianie (sojusz, alingment, w szczegól-
ności odnośnie do celów organizacji) oraz ustępstwa (wymiana, trade-off)17. Anali-
zując interesariuszy i  rozpatrując strategie zaangażowania w realizację CSR, można 
wskazać na następujące po sobie etapy, związane ze strategiami: transakcyjną (trans-
actional), przejściową (pośrednią, transitional, opartą na „budowaniu mostów”) oraz 
transformacyjną (transformational) uwzględniającą m.in. wspólne uczenie się18.

 Model CSR według D. Wood obejmuje zasady (reguły), procesy i wyniki. Do 
zasad zalicza się: legitymizację (legitymacy), odpowiedzialność publiczną (public 
responsibility) i  rozwagę (swobodę) menadżerską (managerial discretion). Proces 
implementacji zasad obejmuje: skanowanie środowiska (environmental scanning), 
zarządzanie interesariuszami (stakeholder management) oraz zarządzanie rezultata-
mi/przedsięwzięciami publicznymi (issues/public affairs management)19.

 Mając na uwadze interesariuszy, istotne są kwestie związane z tworzeniem part-
nerstwa. Sądzę, że można mówić o  legitymizacji poprzez partnerstwo społeczne. 
W literaturze przedmiotu opisano konceptualny model procesu implementacji CSR 
przez partnerstwo społeczne (social partnership) na przykładzie UEFA, dla sektora 
piłki nożnej. Zidentyfikowano trzy stadia tego procesu: selekcja, projektowanie (de-

15  P. Płoszajski, Wstęp do wyd. II: Ruchomy cel: o konieczności kolejnej redefinicji teorii i praktyki spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu w  warunkach nowej gospodarki, [w:] Społeczna odpowiedzialność 
biznesu w  nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, wyd. II zmienione i  rozszerzone, Wyd. OpenLinks, 
Warszawa 2013, s. 5-42.
16  Yung-Kay Yang, Shu-Ling Wu, In search of the right fusion recipe: the role of legitymacy in building 
a social enterprise model, “Business Ethics: A.European Review” 2016, vol. 25, 3, s. 327-343.
17  M. Wu, Sustainability as stakeholder management, [w:] Critical studies on corporate responsibility, 
governance and sustainability, Vol. 3, Business and sustainability: concepts, strategies and changes, ed. 
G. Eweje, M. Perry, Emerald Group Publishing Limited, Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 
1WA,UK, 2011, s. 221-239.
18  F. Bowen, A. Newenham-Kahindi, I. Herremans, When suits meet roots: the antecedents and conse-
quences of community engagement, „Journal of Business Ethic” 2010, vol. 95, 2, s. 297-318.
19  D.J. Wood, Measuring corporate social performance: A review, „International Journal of Manage-
ment Reviews” 2010,  no. 12, s. 50-84.
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sign) i zarządzanie, w powiązaniu z ewaluacją partnerów. Dokonano także przeglą-
du literatury przedmiotu odnośnie do stopni partnerstwa i procesów na poziomie 
mikro. Przywoływane są poglądy, że jako trzy kluczowe stopnie podaje się formo-
wanie, wdrożenie i wyniki. Wyodrębnia się także trzy stopnie w realizacji partner-
stwa: inicjowanie partnerstwa, wykonanie (partnership execution) i ocenę partner-
stwa. Wewnątrz tych trzech stopni podano także 21 obszarów (dimensions; sądzę, że 
można je potraktować jako mikroprocesy). Według innych opracowań mikropro-
cesy występują bowiem wewnątrz trzech kolejnych stadiów partnerstwa: selekcji, 
projektowania oraz instytucjonalizacji. Instytucjonalizacja partnerstwa obejmuje 
następujące mikroprocesy: opanowywanie partnerstwa (relationship mastering) 
oraz upowszechnianie partnerstwa (personal familiarisation)20. 

Przykład partnerstwa może dotyczyć innowacyjnych aliansów społecznych (social 
alliances innovation), w którym występuje partnerstwo na rzecz CSR w układzie biz-
nes – NGO (organizacja non-profit). W oparciu o myślenie altruistyczne i strategiczne 
wydziela się dwa główne typy tego typu aliansów, mianowicie partnerstwo filantropijne 
(biznes to donator NGO) i strategiczne (wykorzystanie kluczowych kompetencji, core 
competencies; dotyczy obu stron, następuje zakorzenienie w przedsiębiorczości, wystę-
puje wzajemne uczenie się i zróżnicowanie). Partnerstwo strategiczne opiera się o core 
business i programy działań obu stron. Zwraca się uwagę, że partnerstwo może mieć 
charakter filantropijny, transakcyjny (transactional, np. cause related marketing) z mo-
derowaniem poziomu zaangażowania, lokowaniem zasobów, interakcjami, zakresem 
oraz wartością strategiczną (strategic value). Poziom integracyjny (odpowiadający part-
nerstwu strategicznemu) pociąga za sobą jasne strategiczne wartości dla partnerów, jest 
powiązany z jasną misją, z najwyższym poziomem zaangażowania, ze wzrastającym lo-
kowaniem zasobów i szerokim zakresem inicjatyw oraz wzrastającą kompleksowością 
odnośnie do procesów i procedur. Zwraca się uwagę, w kontekście partnerstwa w ogóle 
i aliansów społecznych w szczególności, na rolę kapitału społecznego. Analizuje się przy 
tym trzy jego składowe: strukturalną, relacyjną i poznawczą. Podkreśla się, w kontekście 
tworzenia partnerstwa, że kapitał społeczny stanowi parasol dla tworzenia innowacji. 
Poza kapitałem społecznym zwraca się uwagę na znaczenie wykorzystania zasobów ma-
terialnych i niematerialnych (intangible) oraz uczenia się w realizacji innowacji21.

 W literaturze przedmiotu podnoszony jest temat strategii na rzecz bardziej efek-
tywnego rozwoju technologii i ich dyfuzji. Na przykładach rolnictwa transgenicznego 
zwraca się uwagę na strategie, które nie prowadzą do procesu legitymizacji, w szcze-
gólności w kontrowersyjnych środowiskach społecznych i /lub różnych (zmieniają-
cych się) układach instytucjonalnych. Może to skutkować kosztownym wstrzymy-

20  G. Walters, Ch. Anagnostopoulos, Implementing corporate social responsibility through social part-
nership, “Business Ethics: A.European Review” 2012, vol. 21, no. 4, s. 417-433.
21  D. Jamali, M. Yanni, H. Abdallah, Strategic partnership, social capital and innovation: accounting 
for social alliance innovation, “Business Ethics: A.European Review” 2011, vol. 20, no. 4, s. 375-391.
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waniem lub ugrzęźnięciem obiecujących technologii. Deweloper technologii powi-
nien zidentyfikować kluczowe technologiczne, komercyjne, organizacyjne (związane 
z przywłaszczaniem korzyści z technologii) i społeczne (odnoszące się do zachowań 
określonych grup społecznych i interesariuszy drugoplanowych – secondary stakehol-
ders) niepewności już na wczesnych etapach rozwoju technologii. Celem jest bowiem 
kształtowanie technologii w taki sposób, aby zwiększyć jej szanse na bardziej efek-
tywną dyfuzję. Podkreślana jest rola legitymizacji kognitywnej (związanej z wiedzą 
o nowej aktywności) oraz legitymizacji socjopolitycznej (sociopolitical), która dotyczy 
usytuowania wartości wobec norm kulturowych oraz wpływów politycznych, związa-
nych z akceptacją kluczowych interesariuszy (key stakeholders). Zwraca się uwagę, że 
innowacja stabilizuje legitymizację, jeśli wyniki (efekty) techniczne i społeczna akcep-
tacja z sobą współgrają i mają charakter rozszerzający, co obniża niepewność22.

We współczesnych poglądach dotyczących legitymizacji zwraca się uwagę na rolę 
rachunkowości zarządczej. Przegląd literatury wskazuje na siedem kierunków (per-
spektyw) badawczych w ramach alternatywnej rachunkowości zarządczej traktowa-
nej jako narzędzie przyczyniające się do kształtowania rzeczywistości ekonomicznej 
i relacji społecznych w podmiotach gospodarczych i społeczeństwie. Są nimi: 

−	 nieracjonalna szkoła projektowania (dotyczy relacji między systemami ra-
chunkowości zarządczej a funkcjonowaniem organizacji);

−	 badania naturalistyczne (związane z   badaniami praktyki rachunkowości 
zarządczej w działalności bieżącej, codziennym środowisku, w którym funkcjonuje 
podmiot gospodarczy, uwzględniając np. narodowe wartości kulturowe czy warto-
ści lokalne); 

−	 radykalna alternatywa (podnosi temat włączania rachunkowości zarząd-
czej w tworzenie i utrwalanie nierówności społecznych, odnosi się do kulturowych 
aspektów organizacji);

−	 teoria instytucjonalna (jako główne nurty wskazuje się teorie kosztów trans-
akcyjnych, praw własności i agencji). Podkreśla się znaczenie w ramach nowego in-
stytucjonalizmu koncepcji izomorfizmu organizacyjnego. Polega on na upodabnianiu 
się organizacji pod względem struktury, kultury oraz efektów działalności. Izomor-
fizm obejmuje trzy mechanizmy: koercyjny (przymusowy), mimetyczny i normatyw-
ny; podkreśla się występowanie reguł i procedur w organizacji gospodarczej;

−	 teoria strukturyzacji (zaliczana przez socjologów do nowej teorii instytu-
cjonalnej), dotyczy instytucji oraz instytucjonalizacji praktyk. Teoria strukturyzacji 
odróżnia praktyki społeczne (wyrażane poprzez systemy społeczne) od tego, co te 
praktyki wywołuje. Struktury społeczne są rozumiane jako reguły i  zasoby, które 
uczestniczą w reprodukcji systemów społecznych, struktura stanowi zaś zarówno 
środek, jak i wynik działania. Wśród struktur społecznych wydziela się podzbiory 

22  J. Hall, V. Bachor, S. Matos, Developing and diffusing new technologies: strategies for legitimization, 
“California Management Review” 2014, vol. 56, no. 3, s. 98-117.
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właściwości strukturalnych, uwzględniając trzy wymiary: znaczenie (jako schematy 
interpretacyjne, ważne dla komunikowania się), dominacja (dostarczająca urządze-
nia dla sprawowania władzy) i  legitymizacja. Struktury legitymizacji sankcjonują 
formy postępowania poprzez określanie norm. Strukturalne właściwości, włączane 
w tworzenie i reprodukowanie systemów społecznych przez aktorów społecznych, 
stanowią zarówno środek, jak i rezultat działania społecznego (występuje zatem du-
alność struktury poprzez powiązania struktur i systemów);

−	 wykorzystanie teorii M. Foucaulta w  oparciu o  koncepcję relacji między 
wiedzą, władzą a dyskursem w organizacji;

−	 wykorzystanie teorii B. Latoura w oparciu o  teorię aktora-sieci; aktorzy to 
zarówno ludzie jak i czynniki pozaludzkie (teksty, obiekty techniczne, pieniądze), 
a powiązani z sobą aktorzy tworzą sieć. Kilku aktorów może tworzyć hybrydę. Bu-
dowanie, utrzymanie, rozprzestrzeniane się sieci i budowanie „czarnych skrzynek” 
obejmuje translację jako podstawową zasadę budowy sieci.

 Proponuje się klasyfikację podejść (perspektyw) badawczych dla alternatywnej 
rachunkowości zarządczej: interpretatywne (wiąże się ze społecznym zrozumieniem 
praktyki rachunkowości) i krytyczne (odnosi się do wpływu raportów podmiotów go-
spodarczych w zakresie rachunkowości na dystrybucję wartości, zysku, ale i władzy)23.

 B. Zyznarska-Dworczak odnosi się do pojęcia zrównoważonej rachunkowości 
zarządczej, która dotyczy wewnętrznej rachunkowości odpowiedzialności społecz-
nej przedsiębiorstwa. Rozpatrzono kwestie wpływu rachunkowości na legitymizację 
przedsiębiorstwa zrównoważonego oraz rolę wewnętrznej rachunkowości odpowie-
dzialności społecznej jako narzędzie legitymizacji przedsiębiorstwa zrównoważonego. 
Wewnętrzną rachunkowość odpowiedzialności społecznej autorka określa jako zrów-
noważoną rachunkowość zarządczą, która staje się narzędziem legitymizacji przed-
siębiorstwa zrównoważonego. Legitymizuje bowiem działania zarządcze, realizujące 
strategie odpowiedzialności społecznej danego przedsiębiorstwa, odnosi się m.in. do 
harmonizacji celów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i kulturowych24.

3. Komunikacja z interesariuszami
 
 Odnosząc się do kwestii strategii komunikacji CSR, warto przytoczyć poglą-

dy B. Fryzeł dotyczące strategii informacji, asymetrycznej komunikacji oraz syme-
trycznej komunikacji (dialogu). Na strategie te składa się kombinacja następujących 
zmiennych: ulokowanie procesu decyzyjnego, struktura czynników sukcesu działu 
komunikacji i główny cel procesu komunikacyjnego oraz co istotne – postrzeganie 

23  A. Szychta, Kierunki alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teo-
retyczne Rachunkowości”, tom 80 (136), SKwP, Warszawa 2014, s. 193-223.
24  B. Zyznarska-Dworczak, Zrównoważona rachunkowość zarządcza w  świetle teorii legitymizacji, 
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, SKwP, Warszawa 2015, tom 82 (138), s. 181-189.
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roli interesariuszy25. Szerzej do relacji organizacja – interesariusze odniesiono się 
w monografii26. Rozpatruje się trzy praktyczne modele komunikowania społeczne-
go przedsiębiorstwa z  interesariuszami: strategia informowania interesariuszy (o 
charakterze jednostronnym), strategia odpowiadania interesariuszom (komuniko-
wanie ma charakter dwustronny, asymetryczny) oraz strategia angażowania intere-
sariuszy (komunikacja ma charakter symetryczny, podstawą jest dialog)27. 

 J. Szumniak-Samolej, wykorzystując dotychczasowy dorobek literatury, prezen-
tuje modele strategii komunikowania działań z zakresu CSR, którymi są: strategia 
informowania interesariuszy (komunikacja jednokierunkowa od organizacji do 
interesariuszy), strategia reakcji na oczekiwania interesariuszy (komunikacja dwu-
kierunkowa niesymetryczna) oraz strategia angażowania interesariuszy (oparta na 
modelu komunikacji dwukierunkowej symetrycznej). Ponadto wymienia model 
angażowania sieci interesariuszy, w  którym występuje przedsiębiorstwo otwarte. 
Omawia także model zrównoważonej wartości, która jest tworzona równocześnie 
dla akcjonariuszy/właścicieli i pozostałych interesariuszy. Autorka zwraca uwagę na 
znaczenie modelu CR (odpowiedzialnego biznesu) trzeciej generacji, który podkre-
śla aspekty konkurencyjności w oparciu o partnerstwo z interesariuszami28. W za-
kresie współpracy z interesariuszami szczególne znaczenie ma realizacja koncepcji CSR 
2.0., która stanowi techniczną odmianę odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, 
z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jako na-
rzędzia wymieniane są blogi internetowe (pozwalające na dzielenie się przez partnerów 
społecznych pomysłami i odczuciami dotyczącymi rynkowej działalności przedsiębior-
stwa), mikroblogi, wideoklipy, gry interaktywne, dedykowane portale specjalistyczne, 
portale społecznościowe czy e-raportowanie. Wymienia się również crowdsourcing 
(jako narzędzia współpracy między firmami a  organizacjami społecznymi, mogące 
służyć powstaniu lub poprawie produktu, usługi czy procesu) oraz crowdfounding. Ten 
ostatni służy, za pomocą portali społecznościowych, do zbierania środków finansowych 
na działania interesariuszy sieciowych, np. na sfinansowanie produktu czy dla zabezpie-
czenia określonych potrzeb społecznych. Nowe technologie prowadzą do zmian spo-
łecznych29. Nowoczesnymi narzędziami komunikowania się i współpracy z szerokim 
gronem interesariuszy stają się media społecznościowe. Społeczna odpowiedzialność 

25  B. Fryzeł, Streszczenie zagadnień poruszanych w rozprawie habilitacyjnej. Building Stakeholder Rela-
tions and Corporate Social Resposnibility, Palgrave MacMillan, 2011.
26  A. Chodyński, Kreowanie odpowiedzialnego biznesu, Ofic. Wyd. AFM, Kraków 2016, s. 109-127, 
142-148.
27  I. Kuraszko, Etyka w komunikowaniu społecznym przedsiębiorstwa, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzial-
ność, red. W. Gasparski, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013, s. 154-164.
28  J. Szumniak-Samolej, Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Wyd. Poltext, Warszawa 2013, 
s. 37-42.
29  J. Kroik, J. Skonieczny, Innowacja społeczna a  społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] 
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towa-
rzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 164-172.
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biznesu drugiej generacji opiera się na wykorzystaniu przez firmy narzędzi Web. 2.0, zaś 
współpraca z interesaruszami dotyczy m.in. ich aktywizowania w obszarze CSR, wspól-
nego tworzenia strategii SOB, a także działań wspólnych dla tworzenia innowacji CSR 
dotyczących produktów, procesów, usług, ale także modeli biznesowych. Dzięki wyko-
rzystaniu narzędzi internetowych istnieje realna szansa na zwiększenie zaangażowa-
nia różnego typu interesariuszy na rzecz tworzenia otwartych innowacji30. Chciałbym 
zwrócić uwagę, że tego typu otwarte innowacje mogą służyć realizacji CSR.

 
 4. Triada działań na rzecz odpowiedzialności organizacji

 Triada działań na rzecz odpowiedzialności organizacji obejmuje odpowiedzial-
ną przedsiębiorczość, odpowiedzialną innowacyność i  odpowiedzialną jakość na 
rzecz budowy legitymizacji organizacji i  kształtowania przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa.

 Odnosząc się do odpowiedzialnej przedsiębiorczości, warto podkreślić, że w jej 
skład wchodzą przedsiębiorczość społeczna i przedsiębiorczość ekologiczna (envi-
ronmental entrepreneurship). Przedsiębiorczość społeczna (social entrepreneurship) 
stanowi alternatywną drogę realizacji biznesu, z  uwzględnieniem celów społecz-
nych, jakimi są złagodzenie lub zmniejszenie problemów społecznych, ale także nie-
dostatków rynku31. Inspirującą rolę mogą odgrywać ruchy społeczne32. Opisywany 
jest model procesu społecznej przedsiębiorczości, podkreślający rolę antecedencji 
i procesu uczenia się33. W literaturze przedmiotu rozpatruje się znaczenie modelu 
współpracy opartego na integracji innowacji i przedsiębiorczości biznesu i sektora 
społecznego, mowa jest o tworzeniu tzw. hybrydowego łańcucha wartości34.

 W obszarze innowacji podstawową kwestią jest pojęcie odpowiedzialnej innowacji, 
opisane w poprzedniej publikacji. Omówiono w niej także synergiczne powiązanie pro-
cesów: innowacyjnego i legitymizacji dla realizacji odpowiedzialnego biznesu35. Należy 
jednak podkreślić istotną rolę, jaką pełni innowacyjność społeczna36. W projekcie TEP-

30  J. Szumniak-Samolej, Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Wyd. Poltext, Warszawa 2013, 
s. 242-244.
31  K. Alter, Social enterprise typology, San Francisco, CA: Virtue Ventures LLC, 2007, s. 21.
32  A. Montgomery, P. Dacin, M. Dacin, Collective social entrepreneurship: Collaboratively shaping so-
cial good, “Journal of Business Ethics” 2012, vol. 111, 3, s. 375-388.
33  D.B. Summers, B. Dyck, A process model of social intrapreneurship within a for-profit company: first 
community bank, [w:] Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth,Vol.13, Social and sus-
tainable entrepreneurship, ed. G.T. Lumpkin, J.A. Katz, Emerald Group Publishing Limited, Howard 
House, Wagon Lane, Bingley BD16 1WA, UK, 2011, s. 139-174. 
34  V. Budinich, S. Serneels, Hybrydowe łańcuchy wartości. Pomost między biznesem i społeczeństwem, 
„Harvard Business Review Polska”, dodatek specjalny: Odpowiedzialny biznes 2012. Sojusz na rzecz 
potrzebnych zmian, 2012, 5, s. 61.
35  A. Chodyński, Odpowiedzialna innowacyjność przedsiębiorstwa oparta o synergię procesów: innowacyj-
nego i legitymizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2016, zeszyt 1, s. 9-25.
36  L.K. Gundry, J.R. Kickul, M.D. Griffiths, S.C. Bacq, Creating social change out of nothing: the role of 
entrepreneurial bricolage in social entrepreneurs’ catalytic innovations, [w:] Advances in entrepreneurship, 
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SIE (The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building Social innovation 
in Europe) innowacja społeczna jest traktowana jako nowe rozwiązania (w tym pro-
dukty, procesy, usługi, modele i rynki) zaspokajające jednocześnie potrzebę społeczną 
(w sposób efektywniejszy niż dotychczasowe rozwiązania). Prowadzi to nie tylko do 
nowych lub ulepszonych zdolności sprawczych społeczeństwa, ale także pozwala na lep-
sze wykorzystanie posiadanych zasobów. Opracowanie innowacji społecznej obejmuje 
sześć etapów: 1. inspiracje (źródłem mogą być np. klęski żywiołowe, katastrofy, wojny 
czy kryzysy gospodarcze, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, nadmierna eksplo-
atacja zasobów naturalnych, epidemie i ubóstwo, zmiany demograficzne, a także prze-
ciwdziałanie nietolerancji i nierównościom); 2. generowanie pomysłów (propozycji); 3. 
badanie i ocena pomysłów w trakcie badań pilotażowych („prototypy”); 4. koncentracja 
na pomysłach opracowanych i przetestowanych („utrzymanie”); 5. dyfuzja innowacji (w 
obszarze grup, wspólnot i społeczności), „skalowanie”; 6.wprowadzenie w życie nowych 
systemów myślenia i działania („zmiana systemowa”), obejmująca m.in. wartości, stra-
tegie, modele biznesowe, tworzenie nowych organizacji. Generowanie pomysłów wy-
korzystuje różne źródła: aktywność obywateli, konsumentów, pracowników i członków 
organizacji czy społeczności lokalnej. Wykorzystuje się metody heurystyczne i najlepsze 
praktyki czy opinie ekspertów. Dla pomysłów innowacyjnych, które przeszły etap badań 
i oceny pomysłów, tworzone są modele biznesowe. Z kolei „skalowanie” obejmuje roz-
wój organizacji społecznych i przedsiębiorstw37.

 Rozważając odpowiedzialne innowacje coraz więcej uwagi poświęca się odpo-
wiedzialnym technologiom, związanych z  internetem. Omawiane jest pojecie Inter-
netu Obiektów jako połączenie wszystkich obiektów: ludzi, przedmiotów, produk-
tów, z określeniem swojego miejsca i  statusu, z nieustanną aktualizacją. Stwarza to 
możliwość inwigilacji i naruszania prywatności osób i grup społecznych. Zagrożenie 
ochrony prywatności występuje także w związku z tworzeniem wielkich zbiorów da-
nych (Big Data). Jako przykłady problemów odpowiedzialności technologii wskazuje 
się na możliwość infekowania sieci komputerowych czy na problemy własności pro-
duktu po jego zakupie na bazie działań firm z grupy IT. Wskazuje się na zagrożenia 
płynące z  tzw. efektu sieciowego, polegającego na tym, że małe, lokalne zakłócenia 
mogą, ze względu na charakter globalny sieci, powodować duże, groźne kryzysy38.

 Problem innowacyjności odnoszony jest także do CSR. M. Halme zapropono-
wał następujące modele społecznej odpowiedzialności biznesu:

firm emergence and growth, Vol. 13, Social and sustainable entrepreneurship, ed. G.T. Lumpkin, J.A. Katz, 
Emerald Group Publishing Limited, Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 1WA, UK, 2011, s. 1-24.
37  J. Kroik, J. Skonieczny, Innowacja społeczna a  społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] 
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towa-
rzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 164-172.
38  P. Płoszajski, Wstęp do wyd. II: Ruchomy cel: o konieczności kolejnej redefinicji teorii i praktyki społecz-
nej odpowiedzialności biznesu w warunkach nowej gospodarki, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu 
w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski , wyd. II zmienione i rozszerzone, Wyd. OpenLinks,Warszawa 
2013, s. 5-42.
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−	 filantropia strategiczna / zaangażowanie społeczne – odnoszą się one do spo-
łecznego zaangażowania biznesu (corporate community involvement/investment – CCI), 
np. wolontariat pracowniczy czy zaangażowany społecznie marketing. Są to często akcje 
jednorazowe. Długookresowe podejście wiąże się z tzw. filantropią strategiczną, co po-
zwala wiązać cele społeczne z biznesowymi. Przykładem może być wkład w podniesie-
nie jakości edukacji, co wpłynie na pozyskiwanie kwalifikowanych pracowników;

−	 integracja CSR / model interesariuszy – w tym przypadku cele społeczne 
i  środowiskowe wchodzą w skład celów strategicznych, występuje współdziałanie 
z interesariuszami;

−	 innowacje CSR – społeczna odpowiedzialność stanowi źródło szans i inno-
wacji biznesowych a także społecznych, rozpatruje się potrzeby społeczne. Pojawia 
się pojęcie Corporate Social Opportunity (CSO), obejmujące innowacje w zakresie 
usług, tworzenie nowych modeli biznesowych oraz obsługa rynków, które do tej 
pory nie były obsługiwane39. 

W modelu ciągłych, powtarzalnych innowacji najważniejsze jest przyswajanie wie-
dzy metodą prób i błędów. Dzięki temu tworzone są skuteczne procedury, wpływające 
na szanse powodzenia innowacji, co prowadzi do modelu dobrych (lub najlepszych) 
praktyk zarządzania innowacjami. Może jednak zaistnieć sytuacja, że kontynuacja do-
brych praktyk może być niewystarczająca lub nieodpowiednia. Sytuacja taka wiąże się 
z występowaniem nieciągłości, a występujące czynniki będą wpływać na zmianę reguł 
gry. Sugeruje się, aby wówczas zastosować procedury uzupełniające w stosunku do tych, 
które są stosowane w stanie stabilności. Występuje wówczas podwyższony poziom ry-
zyka. Jeśli chodzi o procedury w warunkach innowacji nieciągłej, to nad zarządzaniem 
ryzykiem przeważa uczenie się na błędach. Na znaczeniu zyskują ostrzeżenia i słabe sy-
gnały dotyczące trendów wyłaniających się, a także przywiązywanie mniejszej wagi do 
tradycyjnych kontaktów na rzecz kontaktów o mniejszej dotychczas intensywności40. 

 W obszarze jakości do rozważań należy włączyć nowy typ jakości – jakość etycz-
ną (ethical quality). Organizacje mogą demonstrować wysoki poziom proaktywności 
społecznej w ramach polityki CSR przy różnym poziomie jakości etycznej oraz pra-
wości (virtuousness). Rozważa się doskonałość moralną w realizacji działań i polityk 
CSR41. Według J. Tari występują podobieństwa (analogie) między zarządzaniem ja-
kością i odpowiedzialnością społeczną. Niektóre zasady zarządzania jakością są po-
wiązane (odnoszą się) do społecznej odpowiedzialności, jak na przykład zachowania 

39  M. Halme, Something good for everyone?.Investigation of Tyree corporate responsibility approaches, 
Helsinki School of Economics, Working Papers, October 2007, s.10, za: J.Szumniak-Samolej, Odpow-
iedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Wyd. Poltext, Warszawa 2013, s. 18-23.
40  J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i orga-
nizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 139-141.
41  M. O´Mara-Shimek, M. Gúillen, A.J. Bañón Gomis, Approaching virtuosness through organizational 
ethics quality: toward a  moral corporate social responsibility, “Business Ethics: A.European Review” 
2015, Supplement, vol. 24, s. S144-S155. 
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etyczne i wartości oraz znaczenie ludzkiej satysfakcji z sukcesu organizacji. Aspekty 
społecznej odpowiedzialności znajdują także odzwierciedlenie w modelach nagród 
jakości. Społeczna odpowiedzialność jest rozważana w odniesieniu do praktyk zarzą-
dzania jakością. Ramy zarządzania jakością mogą być pomocne w realizacji społecz-
nej odpowiedzialności organizacji42. Doświadczenia z  zarządzania jakością można 
wykorzystać przy realizacji odpowiedzialności organizacji43.

 Można także przytoczyć poglądy na temat dojrzałości procesów wytwórczych 
w  organizacji, które omawia S. Jarosławska-Sobór. Autorka przywołuje niepubli-
kowane poglądy M. Rojek-Nowosielskiej, która zaproponowała model kontinuum 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oparty na stanach moralnego rozwo-
ju L. Kohlberga (trzy poziomy rozwoju moralnego człowieka) oraz model dojrza-
łości CMMI (Capability Maturity Model Integration). CMMI dotyczy pięciu pozio-
mów dojrzałości związanej z zaawansowaniem procesów wytwórczych w organiza-
cji: 1 poziom: procesy chaotyczne, poziom 2: procesy są planowane i realizowane 
zgodnie z przyjętą polityką, poziom 3: procesy są dobrze zdefiniowane i opisane 
w sposób precyzyjny, poziom 4. wiąże się z analizą przyczyn zmienności procesów 
i poziom 5, który wiąże się z działaniami korygującymi i doskonaleniem procesów. 
Poziomy CSR analizowane są w powiązaniu z poziomami CMMI w odniesieniu do 
pracowników, klientów, dostawców, środowiska przyrodniczego i społeczności lo-
kalnej44. Prezentowane poglądy, jak sądzę, można wiązać z doskonaleniem, kojarzo-
nym z problematyką jakości.

Dla poszczególnych etapów triady przedsiębiorczość – innowacyjność – jakość 
można przypisać następujące zależności:

−	 przedsiębiorczość będzie się rozwijać przy zapewnieniu odpowiedniego 
klimatu przedsiębiorczości; narastająco możemy obserwować jego brak lub też ko-
rzystną zmianę, związaną z  przemianami kultury organizacyjnej, włączając w  to 
aspekty społecznej odpowiedzialności i  uwzględniając zjawiska związane między 
innymi z przedsiębiorczością społeczną i ekologiczną;

−	 rozwój innowacyjności opierać się może na określonych działaniach o cha-
rakterze incydentalnym, a innowacja będzie tworzona w oparciu o zaistniałą sytu-
ację; rozwój innowacyjności wiązać jednak trzeba przede wszystkim z   działania-
mi o charakterze systemowym, tworząc warunki do działań innowacyjnych także 
w obszarze związanym z CSR, a innowacyjność społeczną i ekologiczną należy po-
strzegać jako szansę rozwojową przedsiębiorstwa;

42  J.J.Tari, Research into quality management and social responsibility, “Journal of Business Ethics” 
2011, vol. 102, 4, s. 623-638. 
43  S. Waddock, Ch. Bodwell, Managing responsibility: what can be learned from the quality movement?, 
“California Managemant Review” 2004, vol. 47, 1, s. 25-37. 
44  S. Jarosławska-Sobór, Odpowiedzialna kopalnia. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w  polskim 
górnictwie węgla kamiennego – studium socjologiczne. Praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Wydział 
Nauk Społecznych. Instytut Socjologii, Katowice 2014, s. 63-65.
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−	 jakość powinna być postrzegana w kategoriach nie tylko stabilizacji jakości, ale 
także jej doskonalenia; w obszarze CSR wiązać się będzie nie tylko z bezpieczeństwem 
produktów czy procesów, ale postrzegana powinna być także w kontekście etycznym; 

−	 realizacja triady przedsiębiorczość – innowacyjnosć – jakość w  aspekcie 
CSR będzie się wiązać z  działaniami zarządczymi w  przedsiębiorstwie. Strategia 
rozwoju firmy powinna uwzględniać cele sustainability oraz rolę interesariuszy. Po-
winny być tworzone i rozwijane narzędzia realizacji tej triady dotyczące: pomiaru 
klimatu przedsiębiorczości, oceny realizacji celów związanych z  odpowiedzialną 
przedsiębiorczością czy narzędzia oceny stopnia zaangażowania firmy we współ-
pracę z  interesariuszami. Wśród szczegółowych narzędzi można wymienić reali-
zację alternatywnych metod rachunkowości zarządczej, nowe metody komunikacji 
z interesariuszami, w tym m.in. przy pomocy portali społecznościowych, wykorzy-
stywanie mediów społecznościowych dla realizacji otwartych innowacji czy oceny 
jakości poziomów dojrzałości związanej z zaawansowaniem procesów wytwórczych 
w organizacji; 

−	 firmy mogą tworzyć własne narzędzia, wykorzystywane w działaniach za-
rządczych45. 

−	 ocenę legitymizacji jako skutek przedstawionych działań można monito-
rować, prowadząc systematyczne badania spełnienia oczekiwań interesariuszy oraz 
badania pozycji konkurencyjnej firmy. 

Podsumowanie

 Legitymizację przedsiębiorstwa można osiągać zarówno poprzez działania pro-
jakościowe, jak i  innowacyjne. Aktywność w  tym zakresie powinna uwzględniać 
aspekty odpowiedzialności. Współczesne przedsiębiorstwo może realizować oba te 
działania. Dyskutowana jest kwestia, na ile powinny być one ze sobą powiązane oraz 
w jakim zakresie powinny być kształtowane podstawy tych działań w oparciu o kli-
mat przedsiębiorczości. W artykule sformułowano propozycję triady działań. Warto 
jednak podkreślić, że w procesie realizacji tej triady będziemy mieli do czynienia ze 
sprzężeniami zwrotnymi, ze spowalnianiem lub przyspieszaniem poszczególnych 
etapów, a nawet czasowym zawieszaniem niektórych z nich (np. realizacja jedynie 
działań jakościowych). Może to być uwarunkowane występującymi czynnikami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jednak warunkiem realizacji tej triady jest strate-

45  Proponuję przykładowe konstrukcje takich narzędzi: trójkąt triady odpowiedzialności oraz ma-
cierz triady odpowiedzialności. W środku trójkąta występuje odpowiedzialność organizacji z opisem 
działań dotyczących legitymizacji oraz kształtowania kompetencji sustainability, a na wierzchołkach 
trójkąta występują: przedsiębiorczość, innowacyjność i  jakość jako czynniki kształtujące odpowie-
dzialność. Z kolei opisując odpowiednio krawędzie jako innowacyjność oraz jakość, macierz triady 
odpowiedzialności pozwala na określenie strategii cząstkowych, w oparciu o ocenę nasilenia działań 
w wymienionych obszarach. Wprowadzenie dodatkowo trzeciej osi – „przedsiębiorczość”, pozwoliłoby 
na konstrukcję „kostki” strategii odpowiedzialności w oparciu o opisywana triadę.
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giczna dążność do legitymizacji przedsiębiorstwa oparta na jego odpowiedzialności 
wobec interesariuszy. Istotną rolę pełnić będzie nie tylko strategiczna, prospołeczna 
i proekologiczna orientacja strategiczna przedsiębiorstwa, ale także implementacja 
do praktyki zarządzania odpowiednich narzędzi, pozwalających nie tylko na spre-
cyzowanie celów swojej działalności, ale także oceny stopnia ich osiągnięcia.
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Introduction
 
Reengineering is business concept of introducing radical changes in business 

processes. The goal of the change is to maximize organizational efficiency and re-
duce costs. The reengineering concept was published by Michael M. Hammer in 
1990. Reengineering does not provide ready-made prescriptions. This is a expensive 
method, so changes should be made only when the economic calculation is indicat-
ed. It is oriented with controlling,which is business control system and it combines 
information, planning and control processes. Article is a case presentation. The pur-
pose of the article is to indicate the controling role in a particular business situation.

1. Increasing Performance Efficiency by Integrating Scientific 
Knowledge in Production Practice

I.D.C. Holding, joint-stock company, is a  foremost producer of confectionary 
and biscuits in Central and Eastern Europe. Its long-term strategy is to produce 
high-quality products for acceptable prices and it builds the strategy on tradition-
ally high-quality products with history exceeding more than fifty years. Utilising 
the latest knowledge in the area of its performance and implementing the modern 
technologies at preserving the traditional recipes the company is producing high-
quality products bearing its own brands. It utilises its free capacities for manufac-
turing products for great chains under their name, the so called private labels. 3 

The process reengineering was realised in three sequential steps as follows: 
mapping the existing processes – a  thorough analysis of all processes and activi-
ties, their inputs and outputs – working out the actual process maps, specifying the 
non-effective activities with the aim of eliminating them, defining the changes in 
the processes – creating a new process map and the subsequently adaptation of the 
organisational structures. All processes in I Each process has its internal or external 
customers who define their requirements. Their fulfilment is the basic task of the 
corresponding process. To what extent, what quality and in what time the outputs 
from the processes are to be in order for the customer requirements to be fulfilled 
has been defined in the documentation – in the guidelines which describe the in-
dividual processes and in the working and inspection procedures which describe 
the individual activities within the framework of the given process. The figure 1.14 
shows the classification of all I.D.C. processes.

The so called main processes play the key role in every company. In I.D.C. they 
are all the processes of the information and material flows across the departments 
of trade, development, purchase and supply connected with planning, supplying, 
manufacturing, selling and distribution of products (see the tab. 1).
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Table 1. The main processes in I.D.C.Company
Tabela 1. Główne procesy w I.D.C.Company
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 Process map of main processes

Source: Internal materials: Activity raport I.D.C. Holding, Bratislava 2011, p. 14.

The basic departments which ensure the main process are the departments of 
trade, manufacturing, purchase and supply. The diagram shows vertically the in-
dividual organisational components in succession; how they are engaged into the 
planning processes and, as a result, to realising the products and goods.

The remaining company departments which are not in the figure do not directly 
participate in this process. They ensure the management and supporting processes 
and utilise in this performance the outputs from individual activities of the plan-
ning and realisation process.The information flows of the main process, no matter 
whether strategic or operative, are based on the customer environment – from the 
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market and are determined by the I.D.C. orientation on the customer which is in-
volved in its policy of quality as well as the quality objectives. The trade departments 
are the contact point with the customer environment. Therefore they are directly 
connected to this environment in the figure.

The manufacturing departments are oriented vertically in the middle and are 
the addressees of information from the trade departments for planning and, con-
versely, the information outputs from the manufacturing departments are utilised 
by the purchase and supplying departments that are in contact with the supply en-
vironment and manage the selections of suppliers of the basic material (ZM), the 
contracts, as a rule, on an annual basis or they ensure the operative management of 
the material flows.

From the time point of view, the information flows of processes are ranked into 
three levels. The strategic planning is the first level and starts at the marketing de-
partments of the trade and consists of planning and managing the product portfo-
lios and making use of the information from the customer environment. The inno-
vation projects are the output and they respond to the requirements of the market 
and the strategic objectives of the company in the area of the trade policy.

The innovation projects are realised in the development departments and simultane-
ously this information is used in the process of creating the manufacturing policy which 
defines the size, technical level and distribution of the production capacities. During 
the resolving of the innovations, requirements on new materials develop which are the 
bases for the purchasing department for communication with the supply environment. 
The strategic planning process runs ahead of schedule by one to three years. The infor-
mation about the results of the strategic planning is directed vertically in the framework 
of the departments to plan in a shorter time horizon of up to one year.

The annual planning represents the second planning level. It includes the prepa-
ration of the annual sales of finished products and goods in individual territories, 
the annual production plan in individual manufacturing plants and annual plans of 
purchase, bids, concluding annual contracts concerning deliveries of raw materials, 
packaging materials, energies and other materials. The first phase is planning the 
sales for the next year. The plan of sales is worked out at individual trade branches 
according to the territories. The basic inputs are the information from the customer 
environment; the conditions agreed in the contract about delivery (ZOD) are part 
of preparation of the annual plan of sales and the outputs from the process of stra-
tegic planning. The plans are prepared according to individual items of the product 
code (ID) and according to months.

The next phase is the process of preparation of the annual plans at individual 
manufacturing plants which utilise information about the plan of sales of items 
that they manufacture. From the annual manufacturing plans of all manufacturing 
plants in the information system (IS) we accumulate the needs of the basic material 
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(ZM) which is then the basis for the central purchase in the area of selecting suppli-
ers and contracts of the basic materials, energies and other auxiliary materials for all 
the manufacturing plants for the next year.

The outputs from the process of creating the annual plan are in the framework of 
the departments utilised in a further level of planning – in the operative planning.

Operative planning is the third lowest level of planning. The inputs are repre-
sented by the forecasts of sales and the plans for purchases from the trade depart-
ments and daughter trade companies and the customer orders. The outputs are the 
internal customer orders which manage all material flows of the main process. It is 
realised weekly with deadlines which comply with the individual planning calendar 
stated when creating the annual plan.The result of all the levels of the planning pro-
cess is a continuous material flow – the process of input, storing and output of ma-
terial by the departments of supplying, manufacturing in the manufacturing plants 
up to warehousing and distributing the products through logistics to the customers 
according to their customer orders.

The material flow begins with the deliveries of the basic material (raw materi-
als and packaging materials) and auxiliary materials on the basis of the purchasing 
orders by the supplying departments from suppliers contractually ensured at the 
time of creating the annual plan. The purchasing orders for the basic material are 
managed by the manufacturing orders planned by the production when creating 
the weekly plan.

The planned manufacturing orders are released to production one day in ad-
vance and are manufactured in compliance with this order. The finished products 
are, after the output inspection, transported to the logistic warehouses and based on 
the customer orders are distributed to the clients (see the figure 1).
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Figure 1. Planning process in IS-IFS
Rysunek 1. Proces planowania w IS-IFS

Source: Internal materials: Activity raport I.D.C. Holding, Bratislava 2011, p. 14.

The purchasing process is centralized and all information flows converge in one 
place both in the case of long-term and operative process control. The creation of 
the internal purchasing orders for finished products for individual manufacturing 
plants and the purchasing.
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2. Implementation of controlling system in I.D.C. Holding

Each I.D.C. process has in its documentation (guidelines) a working procedure 
defined for checking the parameters of the given process. The parameters are moni-
tored on the operative as well as long-term basis. The results are assessed by the man-
agement on all levels. Any possible deviations from the parameters defined are cor-
rected by corrective measures and this fact ensures permanent process improvement.

From the point of view of variability, the number of factors which affect the out-
puts of the manufacturing process belongs among the most complicated ones. The 
inspection process is divided into two levels as follows:

1. The operative controlling by fulfilling the process parameters – each phase 
of production from the input of materials through to preparing the routes and fill-
ing, baking, cooling, cutting, coating, packaging up to transporting the finished 
products to the warehouse has parameters that are defined and affect the quality 
and performance efficiency of the process. The operators check and record them at 
regular intervals. Should any deviation which is not allowed occur, the responsible 
employees will take corrective measures immediately (see the figure 2).

2. Controlling of the effectiveness of the manufacturing processes. In the frame-
work of this activity we assess the fulfilment of the planned tasks in production, 
material and energy consumption and services for the realised production, the level 
of work productivity, the quality level of the process and products. Some indicators 
are assessed on a daily basis, otherson a weekly or monthly basis. The trend of the 
process development is obvious from the long-term point of view of the key indica-
tors. This data is important for assessing the management processes.
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Figure 2. Information flow when planning from the viev of the territorial structure of indi-
vidual departments
Rysunek 2. Przepływ informacji podczas planowania z perspektywy struktury terytorialnej 
poszczególnych działów

Inormation flow when planning from the viev of the territorial structure of individual 
departments

Source: Internal materials : Activity raport I.D.C. Holding, ,Bratislava 2011, p. 13.
Follow- up of manufacturing coperations
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In practice it is important to create an overview of the economic indicators 
for the individual manufacturing centres of the plant in the given time-period. As 
a rule, for practical reasons we prepare an overview in the form of a matrix. If for 
this reason no concrete numbers are necessary, then we are able to visualise the final 
shape of the matrix where the following data is introduced:

 • in the heading the monthly and accumulated values are introduced.
 • these values are concretised for the decisive groups of activities in the 

framework of production and further required data that result from the table 2.
Table 2. Selected economic indicators – overview
Tabela 2. Wybrane wskaźniki ekonomiczne – przegląd

Source: Internal materials: Activity raport I.D.C. Holding, Bratislava 2011, p. 15.



Reengineering and Controlling in I.D.C. Holding 39

The pre-defined indicators of the manufacturing process for individual produc-
tion units and for the whole plant are assessed on a monthly basis. Four basic areas 
are assessed – the fulfilments of the production plan, manufacturing consumption, 
productivity of work and the quality parameters. Each area involves defined param-
eters on the basis of which the process is evaluated. The proportional indicators in 
the table are also assessed graphically and are visualised directly on boards in the 
production halls (see the figure 3).

Figure 3. Overviev of selected indicators from January 2008 till December 2010
Rysunek 3. Przegląd wybranych wskaźników od stycznia 2008 do grudnia 2010

Source: Internal materials : Activity raport I.D.C. Holding, Bratislava 2011, p. 27.
 
The productivity diagram shows how the productivity of work in the indicator of 

produced tons per employee grows from the beginning of 2008 till the end of 2010.
The measures for reducing the idle times, improving the organisation of work, 

improving planning operations and last, but not least, also the updating of the man-
ufacturing technologies brought an increase of productivity of work per employee 
from about 4 tons per employee to almost 7 tons per employee. This is a 75% in-
crease within three years.
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At the same time a significant reduction of the manufacturing consumption was 
achieved. Increasing the productivity of work and implementation of modern tech-
nologies have brought a reduction of gas consumption – the basic energy medium 
for manufacturing biscuits in m3 / t by 27% during the last three years.

Similarly, the pressure on reducing the fixed costs for the period followed were 
reflected in a reducing of the costs for services per ton manufactured by more than 
60%. One possibility for reducing the costs is the rational utilisation of breakages 
which inevitably occur during production. That is the reason why the values of the 
produced processable fractures per ton manufactured are followed – from a value 
of 240 EUR/ton we dropped to 140 EUR/ton which is reduction of more than 40 
%. This has a huge effect on the material consumption as well as the consumption 
of energy and human labour. Controlling creates pressure on the top managers for 
them to attempt to improve the processes through:

•	 the pressure on the increase of the work productivity, ni.e. reducing the 
wages,

•	 saving energy – reducing the requirements on energies,
•	 reducing the production of breakages and waste – decreasing the require-

ments on material.

Conclusion

 Here I.D.C. Holding achieved a significant growth in the total effectiveness of 
the manufacturing processes. Besides the investment into updating the technologi-
cal equipment, the process management of the company has an important effect on 
improving the company’s competitiveness. Correctly defined processes are one of 
the cornerstones that the company I.D.C. Holding has built its success on. However, 
it is not the only guarantee of success. The assumption for success is the correct ad-
justment of the controlling procedure for each process. Controlling creates pressure 
on the top managers for them to attempt to improve the processes.
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MOTYWOWANIE DO PRACY W OPINII PRACOWNIKÓW 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

MOTIVATING TO WORK IN THE VIEW OF SMALL 
AND MEDIUM ENTERPRISES’ EMPLOYEES

Streszczenie: Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych z  motywowaniem pra-
cowników do pracy. W publikacji autorki zaprezentowały ujęcie teoretyczne kwestii związa-
nych z motywacją jak również wyniki badań własnych dotyczących motywowania do pracy 
w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego. Głównym celem niniejsze-
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go artykułu jest określenie, czy system motywacji stosowany w przedsiębiorstwach poprawia 
efekty pracy w ocenie pracowników. Wnioski z badania stanowić mogą punkt wyjścia przy 
podejmowaniu decyzji co do stosowania systemów motywacji w MŚP oraz opracowywania 
ich zasad.

Słowa kluczowe: motywowanie, organizacja, zarządzanie, małe i średnie przedsiębiorstwa

Abstract: This article presents a discussion of issues connected with motivating employ-
ees to work. In this publications, authors presented theoretical view of the issues related to 
motivating to work as well as results of own research on motivational system in small and 
medium enterprises of Silesia. The main goal of the article is to define, if the motivational 
system in enterprises, according the opinions of employees, increases their work effects. 
Conclusions provide a basis for making decisions related to the motivational system in small 
and medium enterprises, as well as for establishing specific regulations. 

Keywords: motivating, organisation, management, small and medium enterprises 

Wstęp

Motywowanie do pracy jest jednym z kluczowych elementów zarządzania zaso-
bami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Ma ono na celu wywarcie na pracowniku okre-
ślonego zachowania1, które najczęściej ma przynieść pewną korzyść pracodawcy lub 
ogólniej – przedsiębiorstwu. O ile w tradycyjnym podejściu do motywacji jedynym 
czynnikiem mogącym wywrzeć wpływ na zachowanie pracownika było wynagro-
dzenie, tak dziś dostrzega się także inne rodzaje motywatorów, których celem jest 
osiągnięcie pewnego wyniku pracy. 

 W związku ze stale rosnącą na rynku konkurencją, przedsiębiorcy nie mogą 
pozwolić sobie na zatrudnianie nieefektywnych pracowników, generujących zwykle 
straty dla firmy. Z drugiej jednak strony każdy pracodawca wie, jak trudno znaleźć 
skrupulatnego i oddanego pracownika. Z  tego też powodu systemy motywacyjne 
z powodzeniem stosowane są już nie tylko w dużych instytucjach, ale także tych 
najmniejszych – małych i średnich przedsiębiorstwach.

1. Motywowanie do pracy 

Nie ulega wątpliwości, że każde zachowanie człowieka ma swoją przyczynę2. 
Stwierdzenie to leży u  podstaw wszelkich teorii motywacji. Również wykonywa-
nie określonych zadań w pracy ma swoje pobudki. Mogą one być różne w zależ-
ności od indywidualnego podejścia jednostki oraz bodźców, jakimi jest ona moty-
wowana. Motywację dzieli się bowiem na tę wewnętrzną – kiedy wywodzi się ona 

1  Z. Jasiński (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 16.
2  R.E. Franken, Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 17.
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z osobistych pobudek człowieka, takich jak zaspokojenie potrzeb czy osiągnięcie 
prywatnego celu, oraz zewnętrzną – czyli zarządzanie bodźcami niezależnymi od 
jednostki3. Dla niektórych zatem najbardziej motywującą będzie swoboda działania 
w pracy, możliwość wykorzystania swojej wiedzy, odpowiedzialność czy po prostu 
prestiż związany z zatrudnieniem w danej jednostce. Dla innych motorem do efek-
tywnej pacy może być podwyżka pensji, pochwała szefa czy awans4. 

Motywacja zewnętrzna przejawia się w dwóch rodzajach zachowań osoby moty-
wującej. Są to: wspomniane wcześniej nagradzanie oczekiwanych zachowań jednostki 
oraz karanie zachowań, których nie akceptuje przełożony. Nagradzanie ma na celu 
wzmocnienie pozytywnego wyniku pracy, tak aby ten był w przyszłości powtarzany 
przez pracownika, z kolei karanie – osłabienie lub wyeliminowanie niepożądanego 
zachowania poprzez obwarowanie go niemiłym dla pracownika następstwem5.

Na przełomie lat 60. i  70. ubiegłego wieku teoretycy motywacji dowiedli, że 
większość ludzkich zachowań można zmienić, osłabić lub umocnić za pomocą 
dwóch czynników: nagród i kar6. Założenie to jest spójne z teorią dążenia i unika-
nia, wedle której ludzie wykazują określone zachowanie, ponieważ dążą do pew-
nego celu, lub odwrotnie – chcą uniknąć jakiegoś zdarzenia. Nagradzanie i karanie 
jako główne składniki systemów motywacyjnych były i są stosowane przede wszyst-
kim w przedsiębiorstwach kładących nacisk na racjonalizację pracy oraz osiąganie 
efektów ekonomicznych. Niejako teoria ta sprowadza się do twierdzenia, że ludzie 
wykonują swoją pracę tylko w celach zarobkowych7. 

Warto jednak zauważyć, że przełożeni stosujący wobec pracowników wyłącznie 
motywację zewnętrzną, na przykład w formie premii finansowych, pomimo uzyska-
nia niemal natychmiastowych efektów swych działań, krótkotrwale obserwują efek-
ty nagrodzenia pracownika. Długofalowe efekty przynosi motywowanie czynnikami 
wewnętrznymi, kiedy to pracownik w życiu zawodowym może liczyć na dobrą „jakość 
życia w miejscu pracy”. Cytowane pojęcie oznacza filozofię polegającą na analizowaniu 
postaw, zachowań i nastawienia pracownika w miejscu pracy oraz jego oddziaływa-
nia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ma ona na celu zwiększenie zaangażowania 
podwładnych w życie organizacji poprzez obdarzanie ich zaufaniem i odpowiedzial-
nością. Jednocześnie pracownicy muszą być wyposażeni w narzędzia czy informa-
cje oraz posiadać stosowne kompetencje umożliwiające im wykonywanie konkretnej 
pracy. Dbałość o jakość życia w miejscu pracy polega również na rozpoznaniu potrzeb 
konkretnego pracownika, a także zapewnieniu odpowiednich instrumentów w celu 
ich spełnienia. Zatem celem zapewnienia dobrej jakości życia w pracy jest dążenie 

3  J. Reykowski, Teoria motywacji a zarządzanie, PWN, Warszawa 1979, s. 131-132.
4  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 212.
5  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 476-477.
6  R.E. Franken, Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 17.
7  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 213.
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do realizacji celów przedsiębiorstwa poprzez spełnienie potrzeb jego pracowników8.
Jedno z takich podejść, dotyczące spełniania potrzeb podwładnych, prezentu-

je teoria potrzeb Abrahama Maslowa. Jej podstawę stanowi przekonanie, że źró-
dło napięcia stanowi niezaspokojona potrzeba jednostki. Wśród potrzeb wyróżnia 
się potrzeby fizjologiczne, potrzebę bezpieczeństwa, potrzeby społeczne, potrzebę 
uznania oraz potrzebę samorealizacji. Warto zauważyć, że zgodnie z teorią potrzeb 
potrzeba samorealizacji nigdy nie może być w pełni zaspokojona i właśnie z uwagi 
na to najbardziej motywuje do pracy9. Inni autorzy koncepcji zaspokajania potrzeb 
zwracają uwagę na potrzeby egzystencjonalne (odpowiednik potrzeb fizjologicz-
nych według Maslowa) takie jak pożywienie czy sen, relacyjne, które dotyczą sto-
sunków międzyludzkich i rozwojowe – mające na celu osobisty rozwój jednostki10. 

Wśród innych teorii motywacji wyróżnić można również takie, wedle których 
motywacja oraz efekty osiągane przez pracownika są uzależnione od związku po-
między wysiłkiem, jaki pracownik musi włożyć, aby osiągnąć zamierzony efekt, 
związku między osiągniętym efektem a  otrzymanym za efekty wynagrodzeniem 
oraz od wartości otrzymanego wynagrodzenia dla pracownika11. Kolejne zwracają 
uwagę na jasno postawiony przed pracownikiem cel, który powinien być trudny do 
osiągnięcia, aby efekty pracy były wyższe. W tym przypadku niezwykle istotne jest 
jednak to, aby menedżer przekazywał podwładnemu informacje zwrotne. 

Niemniej jednak dla motywacji pracowników nieobojętne jest także ich spra-
wiedliwe traktowanie przez przełożonych i równy dostęp do nagród czy kar. Okazu-
je się, że podwładni są silniej zmotywowani do pracy, kiedy mają poczucie sprawie-
dliwego ich traktowania i odwrotnie – brak im motywacji do efektywnej pracy, kie-
dy czują, iż pracodawca nie traktuje ich sprawiedliwie12. Zgodnie z tą teorią ludzie 
porównują osiągnięte swoją pracą wyniki z  wynikami osiąganymi przez innych, 
a  także swój wkład w osiągnięcie danego wyniku z wkładem współpracowników. 
I tak pracownik może dostrzec, że jego wysiłki są sprawiedliwie nagradzane lub że 
nagradzane są zbyt wysoko bądź zbyt nisko w porównaniu do innych pracowników 
organizacji. Poczucie sprawiedliwości jest oczywiście poczuciem w  pełni subiek-
tywnym i zależnym od wielu czynników różniących bądź łączących jednostkę z po-
równywanymi osobami. 

Pracownicy będący zdania, iż ich wkład pracy jest zbyt nisko doceniany w po-
równaniu z innymi, zwykle pragną zmniejszyć te dysproporcje poprzez ogranicze-
nie swoich wysiłków lub zwiększenie wyników pracy. Podwładni, którzy dostrze-

8  R. Rose, L. Beh, J. Uli, K. Idris, An analysis of quality of work life and career-related variables, „Ameri-
can Journal of Applied Sciences” 2006, 3 (2), s. 2151-2159.
9  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami…, s. 214.
10  F. Luthans, Organizational behaviour, McGraw-Hill, Nowy Jork 1995, s. 151.
11  D.A. Nadler, E.E. Lawler, Motivation a diagnostic approach, [w:] J.R. Hackman, E.E. Lewler, L.W. 
Porter (red.), Perspectives on behavior in organizations, McGraw-Hill, Nowy Jork 1983, s. 67-68.
12  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami…, s. 214.
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gą, że ich praca jest nagradzana zbyt wysoko w porównaniu z innymi, zadowole-
ni z uzyskiwanych wyników w mniejszym stopniu usiłują zniwelować zauważone 
dysproporcje, jednakże są i tacy, którzy będą wykazywali chęć zwiększenia swoich 
wysiłków podejmowanych na rzecz uzyskiwanych rezultatów13.

Obecnie podejście do motywacji pracowników zmienia się. Menedżerowie 
próbują wdrażać w  zarządzanych przez siebie przedsiębiorstwach coraz to now-
sze systemy motywacyjne mające na celu podniesienie efektywności podwładnych 
i przyniesienie jak największych zysków firmie. Zwraca się coraz większą uwagę na 
pozapłacowe potrzeby pracowników.

Wśród najnowszych teorii motywacji na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim 
teoria ustalania celów, wedle której pracownik wraz z przełożonym powinni systema-
tycznie opracowywać cele dla pracownika14. Cele te powinny być konkretne i umiar-
kowanie trudne, tak aby podwładny je zaakceptował i był w stanie w pełni zaanga-
żować się w ich realizację. Za osiągnięcie postawionych celów przełożony powinien 
nagradzać pracownika. Taki sposób działania pozwala na połączenie części założeń 
różnych teorii motywacji, pozwala więc na dostosowanie nagród do indywidualnych 
potrzeb danego pracownika, zapewnienie sprawiedliwości w nagradzaniu i karaniu, 
pozwala również zapewnić regularne wzmocnienie pożądanego zachowania. 

Na popularności zyskuje również tzw. podejście japońskie, które stanowi pewną 
filozofię zarządzania zasobami ludzkimi. Polega ono na wypracowaniu partnerskich 
stosunków pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą. W przedsiębiorstwach, 
w których przyjęto ten model, nieco zatarty jest podział na kierowników i robot-
ników, a wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko tworzą jedną 
grupę społeczną – zespół organizacji. Dzięki temu zatrudnieni ludzie wykazują się 
bardzo dużym zaangażowaniem w pracę.

2. Systemy motywacyjne

Wiele przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych, nie stosuje systemu motywa-
cyjnego zgodnego wyłącznie z jedną teorią motywacji. Przełożeni próbują wpływać na 
swoich podwładnych za pomocą różnych czynników. Podstawowym instrumentem 
oddziaływania motywacyjnego jest płaca. Zajmuje ona wyjątkowe miejsce w każdym 
systemie motywacyjnym, ponieważ to właśnie pieniądze umożliwiają ludziom godzi-
wą egzystencję. A dodatkowe wynagrodzenie finansowe jest dla pracownika rzeczą na-
macalną, którą może wymienić na dobra materialne. Stąd też organizacje coraz liczniej 
tworzą systemy płac, jasno określając między innymi zasady kształtowania poszcze-
gólnych składników wynagrodzenia, w szczególności zaś tych, które uzależnione są od 

13  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania…, s. 473-475.
14  E. Locke, Toward a theory of task performance and incentives, “Organizational behavior and human 
performance” 1963 t. 3, s. 157-189.
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ilości pracy i osiąganych przez pracownika wyników. System płac może więc regulo-
wać takie składniki wynagrodzenia jak elementarne formy płac, czyli pensję zasadniczą 
czy wynagrodzenie akordowe oraz formy płac uzupełniających, takie jak premie czy 
prowizje15. W praktyce, poza płacą zasadniczą, często stosowane są takie składniki wy-
nagrodzenia jak deputaty, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne (przysługujące np. pra-
cownikom zajmującym stanowiska kierownicze), nagrody jubileuszowe, dodatki z tytu-
łu pracy w szkodliwych warunkach, dodatki za pracę w porze nocnej lub w godzinach 
nadliczbowych, dodatek (procentowy) z zysku organizacji itp.16 

Aby system płac miał charakter motywujący do pracy, należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie wartościowanie pracy, a więc określenie stopnia trudności danej pracy, 
odpowiedzialności za nią czy też warunków w jakich jest wykonywana17. Oceniać po-
winno się także wykształcenie niezbędne do wykonywania danej pracy, doświadczenie 
zawodowe pracownika, jego innowacyjność czy zdolność współpracy, efekty jego pracy 
oraz wysiłek, jaki wkłada w wykonywanie swoich zadań. Jednak mimo odpowiedniego 
wartościowania każdego stanowiska pracy wydaje się, że najbardziej motywującym zna-
czeniem wykazuje się premiowanie pracowników. Wynagrodzenie zasadnicze w pew-
nym momencie staje się dla pracownika pewną normą, dopiero premia czy nagroda za 
wykonywanie obowiązków kojarzy się z bieżącą aktywnością w pracy.

Kolejnym instrumentem stosowanym w celu motywowania podwładnych do osią-
gania jeszcze lepszych efektów jest sama organizacja pracy. Do najczęściej stosowanych 
zaliczyć należy rotację pracy, poszerzenie pracy oraz wzbogacenie pracy. Pierwsza z nich 
polega na regularnej zmianie charakteru pracy wykonywanej przez pracowników. Ce-
lem takiego działania jest ograniczenie znudzenia pracą, która po czasie może doskwie-
rać przede wszystkim pracownikom wykonującym wciąż jedno określone zadanie, np. 
na linii produkcyjnej. Z kolei rozszerzenie pracy sprowadza się do łączenia podobnych 
zadań na różnych stanowiskach pracy. W praktyce zwykle polega to na dodawaniu do 
zakresu obowiązków powiązanych czynności związanych z  obsługą stanowiska pra-
cy lub zlecaniu pracownikowi dokonywania samokontroli. Zastosowanie rozszerze-
nia pracy nie charakteryzuje się wysokimi efektami motywacyjnymi, jednak pozwala 
na zwiększenie odpowiedzialności pracownika i urozmaicenie jego pracy. Ostatnia ze 
wskazanych form organizacji pracy to wzbogacenie pracy. Polega ono na połączeniu 
zadań o różnych stopniach trudności oraz zwiększeniu władzy decyzyjnej pracownika. 
Ta forma motywacji przemawia jednak głównie do pracowników o wysokich kwalifika-
cjach zawodowych, dla których ważnym aspektem pracy jest rozwój osobisty18. 

Wspomniano już wcześniej o  motywacyjnym znaczeniu nadawania pracow-
nikom pewnych uprawnień. Mowa o uczestniczeniu podwładnych w zarządzaniu 

15  A. Melich, Organizacja i technika płac w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1987, s. 149-186.
16  Z. Jasiński (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 28.
17  Z. Martyniak, Metodologia wartościowania pracy, Stabill, Kraków 1992, s. 11.
18  S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 152-161.
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firmą, które jest elementem tzw. demokracji przemysłowej. Przez to pojęcie rozu-
mie się udział przedstawicieli pracowników w organach zarządzających organizacji, 
jak również możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju formach samorządu pra-
cowniczego czy instytucjach mediacji19. Partycypacja pracowników w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ma na celu zwiększenie wpływu podwładnych na decyzje do-
tyczące ich pracy. Ma to o tyle duże znaczenie dla motywacji, że pracownicy czują 
się silniej związani z  miejscem pracy, mając poczucie, iż nie stanowią wyłącznie 
„siły roboczej” w przedsiębiorstwie, a mają realny wpływ na pracę i wyniki osią-
gane przez organizację. Oddanie części uprawnień w ręce pracowników ma także 
wymierne korzyści dla zakładu pracy. Okazuje się, że decyzje podejmowane przez 
pracowników niższego szczebla często są lepsze, niż te podejmowane przez kadrę 
zarządzającą, gdyż to właśnie podwładni znajdują się bliżej pewnych problemów 
czy zdarzeń mających miejsce w przedsiębiorstwie.

Tradycyjny model zarządzania, gdzie pracownik nie może w pełni wykorzysty-
wać swoich kompetencji czy inicjatywy bywa źródłem niezadowolenia z pracy, niskiej 
samooceny, a co za tym idzie – bardzo niskiej motywacji do efektywnego wykonywa-
nia swoich zadań20. W sytuacji odwrotnej, tj. kiedy pracownik uczestniczy w proce-
sach decyzyjnych ma on więcej okazji do rozwoju, może wykazać się swoimi umie-
jętnościami, a poprzez to może odczuwać podwójną motywację – zarówno z powodu 
swojego wkładu w rozwój firmy, ale także z uwagi na zbierane pochwały od prze-
łożonych. Dziś coraz więcej przedsiębiorstw deleguje pewne uprawnienia pracowni-
kom niższych szczebli, a dodatkowo, o czym warto wspomnieć, także polskie prawo 
zapewnia zatrudnionym możliwość uczestniczenia w sprawach firmy czy to poprzez 
możliwość tworzenia zakładowych związków zawodowych czy reprezentowanie grup 
pracowniczych w charakterze zakładowego przedstawiciela załogi. 

Ostatnim z elementów wywierających silny wpływ na motywację pracowników są 
wszelkie procesy kadrowe zachodzące w przedsiębiorstwie. Wraz z rozwojem filozofii 
zarządzania przedsiębiorstwem rozwijała się bardzo istotna dziś koncepcja zarządzania 
zasobami ludzkimi. Obecnie podejście do człowieka w przedsiębiorstwie prezentuje się 
zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Przede wszystkim obecność pracow-
nika w firmie nie może być przypadkowa – służą temu wspomniane wyżej procesy ka-
drowe. Skrupulatnie zaplanowane działania z dziedziny HR mają na celu zatrudnienie 
takiego pracownika, który zapewni efektywność realizowania zadań na danym stano-
wisku. Z drugiej jednak strony pracodawcy zwracają uwagę, aby ambicje czy oczekiwa-
nia danego pracownika mogły być spełniane na danym stanowisku, bowiem tylko takie 
połączenie zapewni jego motywację do pracy i efektywne wykonywanie obowiązków. 

Zatrudnienie pracownika może mieć charakter rekrutacji zewnętrznej oraz re-
krutacji wewnętrznej. Pierwsza z nich polega na pozyskaniu nowych pracowników 

19  L. Gilejko, Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa 2002, s. 149.
20  Z. Jasiński (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 72.
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(lub kandydatów) spoza otoczenia firmy, a więc najczęściej osoby mniej doświad-
czonej i nieznającej przedsiębiorstwa. Z kolei rekrutacja wewnętrzna to taka, któ-
ra prowadzona jest wewnątrz organizacji. Daje ona możliwość zatrudnionym już 
osobom zmiany stanowiska pracy i awansu21. Taki rodzaj rekrutacji jest zwykle po-
zytywnie odbierany przez pracowników, ponieważ daje poczucie, że są oni częścią 
firmy – załogą zasługującą na szansę lepszego zatrudnienia. 

W zakresie procesów kadrowych często stosowanym narzędziem motywacji jest 
także planowanie karier pracowniczych. Innymi słowy – wytyczanie celów zawodo-
wych i sposobów ich osiągnięcia22. Najnowocześniejsze planowanie karier ma na celu 
pogodzenie potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa z  indywidualnym planem kariery 
danego pracownika. Aby się to udało, sporządzany jest plan określający przyszłe po-
trzeby zatrudnionych osób oraz typuje się pracowników predestynujących do awansu. 
W tego rodzaju planie zapisuje się takie potrzeby pracowników jak np. przekwalifikowa-
nie, doskonalenie zawodowe czy zmiany w wysokości wynagrodzenia. Takie podejście 
wiąże pracownika z firmą i umożliwia mu rozwój zawodowy bez konieczności zmiany 
pracodawcy, przez co motywuje do efektywnej pracy, a jednocześnie przynosi wymier-
ne korzyści dla przedsiębiorstwa: zabezpiecza firmę przed utratą wykwalifikowanych 
pracowników i obniża koszty ewentualnych rekrutacji na wolne stanowisko pracy. 

Wiele przedsiębiorstw stosuje także okresową ocenę pracowników. Ocena ta 
polega na zestawieniu efektów osiąganych przez daną osobę z  założonymi wzor-
cami. Dodatkowo bierze się również pod uwagę cechy osobowości i  zachowanie 
pracownika. Oceny pracy najczęściej dokonuje przełożony, jednak coraz częściej to 
także sami pracownicy dokonują oceny swojej pracy. Ma to na celu danie pracowni-
kowi szansy na zastanowienie się nad jakością swojej pracy, a następnie zestawieniu 
samooceny z oceną przełożonego. 

Wśród innych procesów kadrowych mających wpływ na motywację pracow-
ników należy jeszcze wyróżnić systemy awansowania. Awans może mieć charakter 
kwalifikacyjny – kiedy polega na uzyskaniu wyższego stopnia kwalifikacji zawodo-
wych, awans stanowiskowy – kiedy pracownik przenoszony jest na wyższe stanowi-
sko pracy oraz awans płacowy. Jak powszechnie wiadomo, zarówno awans płacowy, 
jak i stanowiskowy mają silne oddziaływanie motywacyjne. Jeżeli w przedsiębior-
stwie jasno wytyczone są ścieżki awansu, określające np. niezbędny staż pracy w fir-
mie, wykształcenie, wymaganą do awansu ocenę pracy czy też wymagane efekty23, 
pracownik wkłada więcej pracy w  spełnienie oczekiwań pracodawcy i  uzyskanie 
awansu. Niestety, zauważyć można, że wiele przedsiębiorców, chcąc zmotywować 
swoich podwładnych do bardziej efektywnej pracy, stosuje metodę straszenia zwol-
nieniem z pracy. Budzenie lęku przed utratą pracy przynosi odwrotne efekty, stwa-

21  T. Listwan, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Mimex, Wrocław 1993, s. 49.
22  K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996, s. 491-492.
23  W. Kopertyńska, Wykorzystanie wyników ocen, „Personel” 1996, nr 2.
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rza nieprzyjemną atmosferę w miejscu pracy, obniża wydajność pracy podwładnych 
i powoduje obniżenie ich samooceny oraz wiary we własne możliwości24.

Zagadnienie motywacji pracowników jest niezwykle obszerne. Nie sposób 
opisać wszystkich metod motywowania do pracy, ponieważ jest ich wiele, a każda 
z  nich będzie metodą odpowiednią do zastosowania w  wybranej grupie pracow-
ników. Powyższy przegląd dotyczy tych najważniejszych i najczęściej stosowanych 
w przedsiębiorstwach. Niemniej jednak wciąż wiele firm, szczególnie tych zalicza-
nych do sektora MŚP, nie stosuje systemów motywacyjnych, poprzez co ich pracow-
nicy nie wykonują swoich obowiązków w pełni efektywnie.

3. Metodologia badań

Zaprezentowane wyniki badań zostały pozyskane w trakcie realizacji projektu 
pod tytułem Elementy procesu zarządzania personelem25. Prowadzone na potrzeby 
zadania analizy miały na celu przede wszystkim pomóc uzyskać odpowiedź na na-
stępujące pytania:

	− Jakie standardy zarządzania zasobami ludzkimi stosowane są w badanej or-
ganizacji?

	−  W  jaki sposób realizowane są procesy pozyskiwania, rozwoju, oceniania 
i wynagradzania pracowników?

Badania zostały przeprowadzone metodą ankietową. Dodatkowo w wybranych 
podmiotach przeprowadzono pilotażowy wywiad bezpośredni, co pozwoliło na 
uszczegółowienie wstępnie przygotowanej ankiety. Przyjęcie tych technik badaw-
czych pozwoliło na zgromadzenie materiału statystycznego (danych ilościowych, 
ekonomicznych) oraz jakościowego (postrzeganie, sądy wartościujące, oceny, opi-
nie, świadomość faktów). 

Badania zostały przeprowadzone w okresie sierpień – październik 2016 roku na 
grupie małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego. W badaniu wy-
korzystano kwestionariusz ankiety zbudowany w większości z pytań zamkniętych. 
Kwestionariusz wysłano do 80 małych i średnich przedsiębiorstw z prośbą o wypeł-
nienie przez zatrudnionych pracowników. Do niniejszej analizy przyjęto 190 kom-
pletne i prawidłowo wypełnionych ankiet.

Rezultaty badań zaprezentowane w niniejszym opracowaniu są jedynie częścią 
przeprowadzonych badań ankietowych Elementy procesu zarządzania personelem.

24  R. Half, Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników, PWN, Warszawa 1995, s. 224-225.
25  Projekt był realizowany przez pracowników Instytutu Zarządzania i Ekonomii w 2016 roku w ramach 
badań statutowych Wyższej Szkoły Humanitas ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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4. Motywowanie w świetle badań własnych 

 W badaniach dobrowolnie wzięło udział 190 pracowników sektora MŚP w wo-
jewództwie śląskim, wśród których było 35,79% kobiet oraz 64,21% mężczyzn. Naj-
liczniej w badaniach (tabela 1) reprezentowani byli pracownicy w wieku 36-45 lat, 
bo aż 41% ankietowanych, oraz pracownicy w wieku od 26 do 35 lat, bo prawie 33%. 
Wśród badanych przeważali pracownicy z wykształceniem zawodowym (niewiele 
ponad 34% ogółu badanych) oraz z wykształceniem wyższym (niewiele ponad 24% 
ankietowanych). Ze względu na staż pracy w badanym przedsiębiorstwie najlicz-
niejszą grupę stanowili pracujący do 5 lat (prawie 39%) oraz od 5 do 10 lat (38,42%). 
Wśród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowili pracownicy fizyczni (34,74%) 
oraz pracownicy biurowi (33,16%).

 W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę badanej zbiorowości pod względem 
wieku, wykształcenia, stażu pracy i zajmowanego stanowiska.

Tabela 1. Charakterystyka badanej zbiorowości pod względem wieku, wykształcenia stażu 
pracy i zajmowanego stanowiska
 Table 1. Surveyed population characteristics in terms of age, education, seniority and po-
sition 

Cecha Struktura w %

Wiek do 25 lat 26 - 35 lat 36-45 lat 46 - 55 lat powyżej 55 lat

13,69 32,63 41,05 5,26 7,37

Wykształcenie podstawowe zawodowe średnie policealne wyższe
7,37 34,21 20,00 14,21 24,21

Staż Do 5 lat od 5 do 10 
lat

od 11 do 20 
lat

od 21 do 30 
lat powyżej 30 lat

38,95 38,42 16,31 6,32 0,00

Stanowisko 
pracy

pracownik 
fizyczny

pracownik 
obsługi

pracownik 
biurowy

kadra 
zarządzająca

kadra 
kierownicza

34,74 8,95 33,16 11,05 12,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badanym respondentom zadano pytanie, czy pracownicy w firmie są odpowied-
nio motywowani. 40,53% ankietowanych twierdzi, że pracownicy w  badanych fir-
mach są odpowiednio motywowani do pracy, natomiast aż 59,47% twierdzi, że nie.

Na pytanie, co obejmuje występujący system motywacji w badanym przedsię-
biorstwie, aż 66,31% odpowiedziało, że jedynie nagrody, 3,16% kary i 30,53% na-
grody i kary (rysunek 1).
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Rysunek 1. Zakres systemu motywacji w przedsiębiorstwie
Figure 1. Scope of the motivational system in the enterprises

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Przeprowadzone badania wskazują, że w większości przypadków, bo aż w 66,31%, 
przełożeni nie stosują kar wobec pracowników (rysunek 2). Jednak w 1/3 przypadków 
system kar jest stosowany. Wśród kar najczęściej stosowane jest obniżanie wynagro-
dzeń (14,21%), zwolnienie z pracy (10,53%), degradacje (4,74%) oraz nagany (4,21%).

Rysunek 2. System kar stosowany wobec pracowników przedsiębiorstwa
Figure 2. Penalty system used towards the staff of the enterprises

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Jak wcześniej wspomniano, w ponad 66% przypadków nie stosuje się kar, dlate-
go też nie zaskakuje dosyć niski wskaźnik ankietowanych, tzn. 24,74%, którzy zostali 
ukarani za nienależyte wypełnienie swoich obowiązków, natomiast aż 75,26% nie zo-
stała ukarana. Wiązać się to może z brakiem w systemie motywacji stosowania kar, 
bądź z brakiem konieczności jej zastosowania względem pracowników. Wśród osób, 
które zostały ukarane za nienależyte wypełnienie swoich obowiązków, zaskakująca 
większość, bo aż 80,85% przyznała, że kara ta przyczyniła się do poprawy jakości pra-
cy, natomiast kara nie miała na to wpływu jedynie dla 19,15% ankietowanych.

Jeśli chodzi o  to, czy system motywacji w  firmie poprawia efekty pracy, aż 
81,49% ankietowanych uważa, że tak, natomiast 18,51% biorących udział w bada-
niu uważa, że nie. Można zatem uznać, że stosowane systemy motywacji w bada-
nych firmach przynoszą oczekiwane efekty.

Ankietowanym zadano również pytanie o to, czy system motywacyjny jest sto-
sowany sprawiedliwie wobec wszystkich pracowników. Rozkład odpowiedzi rów-
nież jest dosyć zaskakujący, bo aż 85,79% ankietowanych uważa, że tak, a  tylko 
14,21%, że nie.

Podsumowanie

Jednym z kluczowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi jest motywo-
wanie pracowników do pracy. Ma ono wpływ nie tylko na efekty osiągane przez 
przedsiębiorstwo, ale także na zadowolenie z pracy osób zatrudnionych i  ich po-
czucie własnej wartości. Wśród stosowanych metod motywacji wyróżnić można 
ogólnie – nagrody i kary, a także sposoby związane organizacją pracy, płacą, awan-
sowaniem pracowników czy nadawaniem uprawnień pracowniczych.

Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje, że ponad 40% badanych 
pracowników w firmach jest odpowiednio motywowana do pracy. System motywa-
cji u przeważającej części badanych pracowników składa się przede wszystkim z na-
gród. Zauważyć należy, że 1/3 badanych pracowników pracuje w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, w których jako system motywacji stosuje się również kary, i co 
czwarty pracownik został ukarany za nienależyte wypełnianie swoich obowiązków. 
Wspomnieć trzeba, że ponad 80% ukaranych pracowników uważa, że kara przyczy-
niła się do poprawy jakości ich pracy.

Satysfakcjonujący jest fakt, że system motywacji w firmie poprawia efekty pracy 
w ocenie zdecydowanej większości badanych pracowników. Nadmienić należy, że 
właśnie głównym celem artykułu było określenie, czy system motywacji stosowa-
ny w przedsiębiorstwach poprawia efekty pracy w ocenie pracowników. Ocena ta 
może wynikać z tego, że zdecydowana większość respondentów uważa, że system 
motywacyjny jest stosowany sprawiedliwie wobec wszystkich pracowników, a  jak 
wskazano w części teoretycznej niniejszego artykułu – poczucie sprawiedliwości ma 
znaczący wpływ na sukces systemu motywacyjnego.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że aby osiągnąć skuteczne efekty motywo-
wania pracowników, niezbędne jest stosowanie szeregu czynników motywacyjnych 
gwarantujących wysoki poziom motywacji i dostosowanie systemu motywacyjnego 
do indywidualnych cech, aspiracji i potrzeb podwładnych.
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RECRUITMENT AND SELECTION IN THE OPINION 
OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES EMPLOYEES

REKRUTACJA I SELEKCJA W OPINII PRACOWNIKÓW 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Abstract: This article relates to the recruitment of employees for the vacancies. Authors 
discuss theoretical questions related to employment planning, candidates’ identification and 
their selection, which would lead to employment. Additionally, this article presents a  self-
study based on the research carried out among employees from small and medium enterprises 
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of Silesian Voivodship. The aim of this article is to determine theoretical fundamentals of 
recruitment channels and selection methods used in small and medium enterprises as well as 
their evaluation with regards to the possibilities of self-presentation and the level of difficulty. 

Keywords: recruitment, selection, management, small and medium enterprises

Streszczenie: Prezentowany artykuł dotyczy naboru pracowników na wolne stanowiska 
pracy. Autorki omawiają kwestie teoretyczne związane z  planowaniem zatrudnienia 
w  przedsiębiorstwie, poszukiwaniem kandydatów do pracy oraz ich selekcją prowadzącą 
do zatrudnia. Dodatkowo w  artykule zaprezentowane zostały wyniki badań własnych 
przeprowadzonych wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw działających na 
terenie województwa śląskiego. Celem niniejszego artykułu, poza określeniem teoretycznych 
podstaw, jest zaprezentowanie kanałów rekrutacji i metod selekcji stosowanych w śląskich 
MŚP oraz ich oceny pod względem możliwości zaprezentowania się i stopnia trudności.

Słowa kluczowe: rekrutacja, selekcja, zarządzanie, małe i średnie przedsiębiorstwa

Introduction

It is undeniable, that employees drive success of every enterprise. No organisation 
would be capable to act successfully on the market without human capital. Employee 
selection in small and medium-sized enterprises can be conducted in a flexible way 
and in most cases is dependent on one person’s decision. However, to find loyal and 
reliable future employee it is necessary to carry out the recruitment and selection 
process in considered and careful way. Therefore, more and more companies, 
even these smallest, decide to professional employees’ selection, which includes 
employment-planning, implementation of the recruitment procedure and carrying 
out a comprehensive and diverse selection. 

1. Employment planning and recruiting new employees 

One of the fundamental principles of a carefully conducted recruitment process is to 
define the employment plan. A manager should define the role of the new employee in 
an enterprise before they start the recruitment process. When determining the demand 
for new employment, one should take into account goals of the organisation and the 
employment structure, which already exists in the enterprise. Moreover, one should pay 
attention to the fact that the work entrusted within the scope of the position should be 
possible to carry out1. The planning should be therefore approached quantitatively as 
well as qualitatively. Properly designed, and thus an effective working place, must make 
full use of the employee’s skills and knowledge. On the other hand, it should also be 

1  M. Dale, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 22.
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attractive for the new employee as regards salary as well as in terms of the duties to be 
performed, so that the employee will not lose their motivation for work. Therefore, the 
first element of the planning process is to define the quantity as well as the quality of the 
newly created workplaces. Then, the demand for the particular workplace should be 
determined and complied with the planned supply.

Another step towards recruiting and employee is the recruitment process, which 
is identifying candidates for work. An experienced manager should begin every 
recruitment process inside their organisation. Many factors speak in favour of this idea, 
however, the most important one is that the employee who is already employed in the 
enterprise knows the rules and has work experience. Moreover, changing a position is 
a promotion and an extra motivation2. Nevertheless, it often happens that there is no 
adequate candidate among the employees. This is when an external recruitment shall 
begin. This form of identifying candidates means more work for people responsible 
for human resources management in the enterprise, as it is necessary to adjust the 
distribution channels of the job vacancy notice so that it helps in finding suitable people 
for work in the organisation. 

Recruitment channels shall be strongly dependent on type of the vacant post. If the 
position does not require a great experience, and the employer considers the knowledge 
of the employee to be important, it is worth checking if there are suitable candidates 
in nearby higher education institutions. Larger enterprises, when recruiting among 
students and selecting the university, are mainly guided by the university’s reputation 
and effects of work achieved by its graduates3. In case of respected universities, the 
recruitment for work takes place not only at the time when organisation has a vacant 
post. The enterprise usually tries to make students interested in the work in particular 
organisation by delivering lectures or by organising job fairs in cooperation with career 
service4. Students consider as an important the possibility of completing their holiday 
internship in the enterprise. A different recruitment channel is a District Employment 
Office (PUP), which runs activity in every larger town. These institutions have a database 
of unemployed people, including information about their education and work 
experience. Cooperation with PUP enables the entrepreneur „obtaining” the candidate 
for work, according determined expectations, with a  relatively low work. Similar 
services are provided by recruiting companies; however, in this case, organisations must 
face additional costs of the recruitment process, which for most small and medium 
enterprises is simply unprofitable. 

The easiest way to identify candidates for work by own means, is a  job vacancy 
notice. Today it is possible to place an advertisement in the local press, radio or to 
publish without any charge in the Internet. The recruitment process, which is carried 

2  A. Wajda, Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa 2003, s. 143.
3  J.W. Boudreau, S.L. Rynes, College recruiting in large organizations: practice, evaluation, and research 
implications, “Personnel Psychology” 1986, no 39, s. 729-757.
4  B. Jamka, Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników, Oficyna Wydawnicza Głównej 
Szkoły Handlowej, Warszawa 2000, s. 38.
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out this way, has its advantages – most of all, the employer has the possibility to reach 
a wider audience in a  relatively short time. The number of candidates for work can 
therefore be satisfying; however, the quantity does not always mean quality in this 
case. Because the advertisement is generally available for everyone, not only people 
who meet the requirements, but also everybody who wish to work in the organisation 
respond it5. In order to reduce this phenomenon, when the employer has an interest in 
identifying employees with determined skills and experience, it is advised to publish job 
advertisements in industry-specific press or websites. 

It is becoming more and more popular, especially in case of larger organisations, 
which recruit for many positions, to organise an open day event. This is the time when 
a company opens its doors for people from outside – potential employees, who can 
recognize work conditions and rules of the company

Today, entrepreneurs who wish to find qualified specialists for work are actually 
forced to use constantly newer recruitment channels. “Prognoza HR 2016” (“HR 2016 
Forecast”) research shows that 77% of employers have observed signs which indicate 
that the labour market is changing from the „employer’s market” to „employee’s market”. 
On the other hand, 39% of these employers have observed that it is difficult to identify 
candidates for work, and 34% that candidates’ demands have increased (fig. 1). 

 
Figure 1. Changes in company in the area of Human Resources Management
Rysunek 1. Zmiany w firmie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Source: Prognoza HR 2016: Koniec rynku pracodawcy? Raport z badania, Zespół Doradztwa 
HRM partners S.A., Warszawa 2015, s. 6.

5  Ibidem, s. 45-46.



Recruitment and selection in the opinion of small and medium enterprises employees 61

Respondents of another research titled. „Plany pracodawców” (Employers’ 
plans) done by Randstat research Institute at the turn of January and February 2017, 
were of a similar opinion. In this case, 72% of all respondents said that today it is 
more difficult to recruit a candidate, than two years ago6.

2. Selection

As mentioned at the beginning, the recruitment process is only one element of the 
selection process. Selection is another step, after pulling together the existing candidates 
data. This is a process means information gathering, verification and analysis and as an 
effect it leads to selecting a suitable person for the available job position. The selection 
includes few stages, among which the following can be distinguished: recognizing the 
written offer submitted by the candidate, verification of the information, knowledge test 
and the final interview7. Selection tools applied less are such ass personal questionnaire, 
survey, aptitude tests, psychological tests or assessment centres. 

The fundamental and most important document in whole the recruitment process 
is employee’s professional curriculum vitae. This document shall include personal 
details of the candidate, information on their education, and history of work experience, 
additional skills, foreign language knowledge and their interests. Such a document is 
relatively formal, which makes it transparent and easy to be analysed quickly. Moreover, 
it presents all information regarding the candidature, which is crucial for the manager. 
Another important document is also a letter of motivation. As opposed to CV, its aim 
is to present candidate’s abilities and to explain why the candidate is suitable for the 
particular position8. Moreover, in the letter of motivation, the candidate should state 
why they are interested in working in this particular enterprise. 

Besides the analysis of professional curriculums and letters of motivation, 
the interview is a usually applied tool. It is mainly based on receiving answers to 
questions asked by the employer. During the interview, there is no place for touching 
personal issues and the roles of the interviewer and respondent are clearly defined. 
What is more, the efficiency of an interview depends in a large extent on the abilities 
of the person in charge of it, on their professional preparation to the meeting, ability 
of creating a friendly atmosphere and asking questions properly, ability of listening 
and interpreting the results of an interview9. Candidate should be serious about the 
interview and treat in as an occasion to present oneself in the best possible way.

Different types of tests are also more and more often used as a selection method. 
These are psychological tests, capability tests or knowledge tests. Implementation 

6  Plany pracodawców. Raport z badania, Instytut Badawczy Randstat 2017, s. 41.
7  M. Kostera, Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 64.
8  M. Dale, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników…, s. 136.
9  M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, C.H.Beck, Warszawa 2003, s. 73-74.
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of the first one aims to provide true information on the tested person’s behaviour 
by showing their individual features. Psychological test can be helpful in predicting 
candidate’s future successes in the job position offered by the employer. On the 
other hand, capability tests usually examine skills, which are necessary for particular 
vacancy, for example verbal skills, fast enumeration skills, manual skills10. The last 
types of tests used by employers are knowledge tests. Usually managers decide to use 
them when they try to identify a candidate for a position, which demands strictly 
defined knowledge, for example related to law. 

Employers, especially those who run small and medium enterprises, usually 
focus on the above-described methods of selection. However, it is important that 
choosing the appropriate selection technique should be depended not only on the 
size of the enterprise, but most of all, on the vacancy for a post. 

3. Methodology of Research

 The presented results have been obtained throughout the course of the 
project titled Elementy procesu zarządzania personelem (Elements of the human 
resources management process)11. The analysis carried out for the needs of this task 
aimed most of all to help in answering the following questions: 

	− what kinds of standards of human resources management are used in the 
surveyed organisation? 

	−  what are the means of realisation of the processes of acquiring, development, 
evaluation and rewarding employees? 

 The investigations have been carried out by the questionnaire method. 
Additionally, in case of chosen subjects, a pilot direct interview has been carried 
out. This enabled to specify the initially prepared survey. Adopting such techniques 
enabled gathering statistic data (quantitative and economical data) as well as 
qualitative data (perception, value judgements, and opinions, views, and facts 
awareness). The analysis was conducted in the period of August - October 2016 on 
a group of small and medium enterprises of Silesian Voivodship. The tool used to 
carry out the research was a questionnaire consisting mostly of closed questions. 
The questionnaire has been sent to 80 small and medium enterprises with a request 
to be filled by the employees. 190 complete and properly filled in questionnaires has 
been accepted for the purposes of this analysis. 

The study results presented in this elaboration are only a part of the surveys 
carried out. 

10  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 406-411.
11  Projekt był realizowany przez pracowników Instytutu Zarządzania i Ekonomii w 2016 roku w ra-
mach badań statutowych Wyższej Szkoły Humanitas ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.
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4. Recruitment and selection in the light of own research 

 A total of 190 employees of small and medium enterprises of Silesian Voivodship 
voluntary took part in this research. Among these, 35,79% were women and 64,21% 
were men. Employees aged 36-41 (41 %) and aged 26-35 (nearly 33%) were the 
most numerous group of respondents (table 1). In terms of respondents’ education, 
the most numerous group was the one with vocational education (slightly more 
than 34% of all respondents) and with a university degree (slightly more than 24% 
of all respondents). In terms of the professional experience of respondents, the 
most numerous were these up to 5 years (nearly 39%) and those between 5 and 10 
years (38,43%). Among the respondents, the largest group were physical workers 
(34,74%) and officers (33,16%). 

Table 1  shows the characteristics of a  surveyed population as regards age, 
education, professional experience and the position. 

Table 1. Surveyed population characteristics as regards age, education, seniority and position 
Tabela 1. Charakterystyka badanej zbiorowości pod względem wieku, wykształcenia stażu 
pracy i zajmowanego stanowiska 

Feature Structure in %

Age
up to 25 

years
 26 to 35 

years
36 to 45 

years 46 to 55 years over 55 years

13,69 32,63 41,05 5,26 7,37

Education primary vocational secondary Post - 
secondary

university 
degree

7,37 34,21 20,00 14,21 24,21

Seniority up to 5 years 5 to 10 
years

11 to 20 
years 21 to 30 years over 30 years

38,95 38,42 16,31 6,32 0,00

Position
physical 
worker

customer 
service officer upper

management management

34,74 8,95 33,16 11,05 12,10

Source: self-study based on the research. 

Among the respondents, 24% started their employment for the first time, and for 
76% the job was their another employment. The questionnaire asked the respondents 
about methods of external recruitment, which are applied in the company. It is 
important to mention that the respondents could choose more than one response, 
because most enterprises use more than only one recruitment method. As shown in 
the Fig 2., the most popular method is the Internet (nearly 63%) and Employment 
Offices (nearly 46%). 
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Figure 2. Methods of external recruitment used in the examined enterprises 
Rysunek 2. Metody rekrutacji zewnętrznej stosowane w badanych przedsiębiorstwach

Source: self-study based on the research. 

When it comes to the internal recruitment methods, the research shows that most 
companies do not apply any (56,32% - Fig. 3). In case of this question, respondents 
could also choose more than one response because most enterprises use more than 
only one recruitment method. Among the internal recruitment methods, the most 
popular answers were internal databanks (14,21%) and delegating (12,10%). In is 
important to point out that nearly 15% of employees do not know what kind of 
internal recruitment methods are applied in the enterprise. 

Figure 3. Methods of internal recruitment used in the examined enterprises 
Rysunek 3. Metody rekrutacji wewnętrznej stosowane w badanych przedsiębiorstwach

Source: self-study based on the research. 
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Figure 4 presents recruitment and selection tools which are used in the examined 
enterprises. Respondents were asked to name all the tools and procedures, which 
they had to undergo when applying for a job position in the examined enterprise. 

Figure 4. Recruitment and selection tools applied in the examined enterprises 
Rysunek 4. Narzędzia rekrutacji i selekcji stosowane w badanych przedsiębiorstwach

Source: self-study based on the research. 

Nearly all respondents (over 96%) when applying for a job vacancy, submitted 
their Curriculum Vitae. Another popular tool for recruitment and employees 
selection was a  letter of motivation (67,89%) and an interview (58,95%). It is 
important to mention it is more and more popular for employers to carry out 
knowledge tests (49,47%) as a  help in selection among the potential employees. 
It happens relatively often that employers take into account also personality tests 
(33,16%) and skills and aptitudes tests (25,79%). 

Table 2  presents an evaluation of the stages of selection with respect to the 
possibilities of presenting respondents’ competences. Respondents think that 
Curriculum Vitae is the beast mean to present their competences (80%). They also 
mentioned an interview (nearly 50%) and knowledge tests (nearly 35%). 20% of the 
respondents think that filling out an application form gives the least possibilities 
to present their competences as well as the CV (over 16%) and letter of motivation 
(15,79%) and knowledge tests (slightly over 15%).
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Table 2. Assessment of the stages of selection with respect to the possibilities of presenting 
respondents’ competences 
Tabela 2. Ocena etapów selekcji pod względem możliwości zaprezentowania kompetencji 
respondentów 

Stages Assessment
Very high High Low Very low n/a

Application form 6,32 3,68 9,47 10,53 70
Letter of motivation 3,68 12,63 10,00 5,79 67,90
CV 41,58 38,42 14,74 1,58 3,68
Interview 23,16 25,26 10,00 0,53 41,05
Assessment centre 0,00 1,58 0,53 1,58 96,31
Personality tests 12,10 11,05 6,84 3,16 66,85
Skills and aptitudes tests 6,85 11,05 5,79 2,10 74,21
Knowledge tests 18,95 15,26 11,05 4,21 50,53
Other (references control) 1,05 0,53 0,00 0,00 98,42

Source: self-study based on the research.

Table 3  presents the assessment of the difficulty of particular stages of the 
selection process. Over 56% of the respondents mentioned that the most difficult 
part of the selection process is writing their letter of motivation, an interview (over 
42%) and knowledge tests (nearly 37%). On the other hand, making a CV and filling 
out the application form were identified as the easiest parts (respectively over 70% 
and nearly 25%). 

Table 3. Assessment of the difficulty of particular stages of the selection process
Tabela 3. Ocena stopnia trudności poszczególnych etapów procesu selekcji

Stages
Assessment of the difficulty

Very easy Easy Difficult Very 
difficult n/a

Application form 8,95 14,74 4,21 2,10 70,00
Letter of motivation 2,10 17,89 24,74 31,59 23,68
CV 25,27 45,26 20,00 5,79 3,68
Interview 2,10 14,74 33,16 8,95 41,05
Assessment centre 0,00 0,53 2,63 0,53 96,31
Personality tests 1,05 7,37 20,52 4,21 66,85
Skills and aptitudes tests 4,74 6,84 9,47 4,74 74,21
Knowledge tests 3,68 8,95 30,00 6,84 50,53
Other (references control) 1,05 0,53 0,00 0,00 98,42

Source: self-study based on the research.
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28,42% of the respondents mentioned that during the process of their recruitment, 
some surprising questions occurred. However 71,58% of the respondents did not 
mention having such an experience. It is rather unsatisfactory that 75,26% of the 
respondents mentioned that the recruiting person has not committed to inform neither 
about positive, nor about the negative result of the interview.

In case of over 80% of the interviewed, the recruitment process took from two 
to three weeks. Figure No. 5 presents an actual time of duration of all stages of the 
recruitment process in the view of the employed people. 

Figure 5. Time of duration of all stages of the recruitment process
Rysunek 5. Czas trwania wszystkich etapów rekrutacji

Source: self-study based on the research.

Summary
  
Recruitment process is one of the elements of human resources management and 

employees’ selection. Presented research applies to small and medium enterprises, 
where employees’ selection can be done in a relatively free way and is depended, 
in most cases, on one person’s decision. Among the different methods of external 
recruitment, used by employers from small and medium enterprises of Silesian 
Voivodship, the most frequently used ones are the Internet, Employment Offices 
and the word of mouth as well as press and radio advertisements. More than a half 
of the interviewed thinks that employers from small and medium enterprises do 
not use any methods of internal recruitment and the most frequently used ones are 
databanks and delegating. It is also important to point out that nearly 14% of the 
employees do not know what kinds of methods are used. 

An analysis of the research shows that the employers from small and medium 
enterprises use traditional tools for recruitment and selection. Nearly all respondents, 
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when applying for their job positions, submitted their CV and at the same time, they 
mentioned that this was the best opportunity to present their competences. Another 
tool for the recruitment process, which employer used most frequently, was a letter 
of motivation and an interview. Almost half of the respondents have been subjected 
to knowledge tests, which are intended to help in the recruitment process among 
potential employees.

Recruiters tend to be reluctant when it comes to notifying candidates about 
neither positive, nor negative result of the recruitment process. This has also been 
confirmed in the research carried out among employees from small and medium 
enterprises. 
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OCENA WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 
Z PERSPEKTYWY PŁCI W POLSKICH ORGANIZACJACH 

W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA WIEKIEM

THE INTERGENERATIONAL COOPERATION ESTIMATES 
FROM A GENDER PERSPECTIVE IN POLISH ORGANIZATIONS 

IN CONTEXT OF THE AGE MANAGEMENT
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Streszczenie: Starzenie się zasobów pracy jest problemem globalnym, który decyduje 
o kształcie współczesnego rynku pracy. Jest to problem, który staje się coraz bardziej wi-
doczny również w Polsce, ponieważ. szacuje się, że co dziesiąty pracownik jest w wieku po-
wyżej 55 lat. Ważne jest, aby zrozumieć, że osoby te, z uwagi na ich doświadczenie, mogą 
być istotnym źródłem wiedzy dla organizacji. Efektywnie przeprowadzony proces dzielenia 
się wiedzą może być kluczowym czynnikiem sukcesu współczesnego biznesu. W niniejszym 
opracowaniu podjęto próbę ocena współpracy międzypokoleniowej w polskich organiza-
cjach. Jego celem było określenie różnic w wybranych obszarach współpracy międzypokole-
niowej w organizacji z perspektywy płci.

Słowa kluczowe: współpraca międzypokoleniowa, zarządzanie wiekiem, płeć 

Abstract: Aging of labour resources is a global problem that determines the shape of mo-
dern labour market. This problem is becoming increasingly visible also in Poland, as it is 
estimated that every tenth employer is aged over 55. It is important to understand that these 
people, due to their experience, can be a vital source of knowledge for organisations. An ef-
fective process of knowledge sharing can be a key factor in success of modern business. This 
publication is an attempt to evaluate intergenerational cooperation in Polish organisations. 
The aim of the paper was to identify differences in selected areas of intergenerational coope-
ration in an organisation from a gender perspective. 

Keywords: intergenerational cooperation, age management, gender

Wprowadzenie

Od kilkunastu lat proces starzenia się ludności staje się kluczowym proble-
mem w krajach członkowskich UE, w tym również w Polsce. Wydłużanie się życia 
ludzkiego z  jednej strony i spadek liczby urodzeń z drugiej to dwa zjawiska, któ-
re mają istotny wpływ na wzrost liczby i udział osób starszych w całej populacji. 
Konsekwencją powyższych procesów jest między innymi starzenie się zasobów siły 
roboczej, co oznacza w dalszym horyzoncie czasowym pojawienie się niedoborów 
pracowników, szczególnie z młodszych grup wiekowych. Jak wykazują m.in. A. Ski-
biński i M. Sipa1, spadek siły roboczej może mieć poważne konsekwencje mikro- 
i makroekonomiczne, szczególnie dla przedsiębiorców oraz systemów zabezpieczeń 
społecznych danego kraju. Zatem w  niedalekiej przyszłości należy oczekiwać in-
tensyfikacji zjawiska wielopokoleniowości wśród pracowników, którzy różnią się 
między sobą wartościami, motywacjami, stylem życia, sposobem komunikacji czy 
podejściem do pracy. Każdy z pracowników (niezależnie od płci i wieku) wnosi do 
organizacji unikalny zestaw wiedzy, umiejętności, doświadczenia itd. 

Zdaniem autorów obecność w  organizacjach pracowników zróżnicowanych ze 
wzglądu na płeć i wiek może się stać istotnym źródłem sukcesu2, m.in. pracy zespoło-

1  A. Skibiński, M. Sipa, Labor Force of the Visegrad Group Countries in the Context of Demographic 
Changes-Selected Aspects, “Information Management and Business Review” 2015, vol. 7, s. 40-49.
2  A. Lemańska-Majdzik, M. Okręglicka, Determinants and Areas of an Organisation’s Success – Litera-
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wej, ale pod warunkiem że będzie ona postrzegana w kategoriach szans, a nie zagroże-
nia zarówno przez zarządzających różnymi typami zespołów pracowniczych, jak i ich 
członków. W związku z powyższym bardzo ważne jest zrozumienie i poszanowanie 
różnic pokoleniowych występujących między pracownikami oraz odpowiednie wy-
korzystanie potencjału każdego pracownika niezależnie od płci, wieku czy doświad-
czenia zawodowego. W tej sytuacji menedżerowie zarządzający firmami zmuszeni są 
do podejmowania decyzji związanych z adaptacją doświadczonych, starszych pracow-
ników do nowych uwarunkowań pracy. Taki stan rzeczy wymaga nowego podejścia 
do zarządzania zasobami ludzkimi. W związku z obserwowanymi trendami demo-
graficznymi współpraca międzypokoleniowa odgrywa i nadal będzie odgrywać coraz 
bardziej znaczącą rolę w organizacjach. Jak wcześniej wspomniano, analiza wyników 
badań została przeprowadzona w oparciu o autorskie badanie pilotażowe.

1. Postrzeganie współpracy międzypokoleniowej w organizacji 
w kontekście zarządzania wiekiem – ujęcie teoretyczne

Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do przyszłych warunków zewnętrz-
nych uzależnione jest od umiejętności myślenia strategicznego przez zarządzają-
cych firmą3. Polscy menedżerowie stają więc przed koniecznością podejmowania 
różnorodnych działań w ramach zarządzania wiekiem4. Według B. Jamki zarządza-
nie wiekiem można rozpatrywać na trzech poziomach5: 

−	 poziom jednostkowy – rozwijanie i rozwój własnej kariery,
−	 poziom organizacyjny – odnoszący się do wszystkich pracowników; dopa-

sowanie celów i technik zarządzania ze względu na wiek, szczególne ukierunkowa-
nie na starszych pracowników, 

−	 poziom otoczenia organizacji – odnosi się do działań interwencyjnych ze 
strony państwa mających na celu poprawę ogólnej sytuacji starszych pracowników 
na rynku pracy. 

ture Review, [w:] International Academic Conference on Management, Economics and Marketing (IAC-
MEM 2015), Czech Institute of Academic Education Vienna, Aistria, Vestec 2015, s. 32-42.
3  M. Smolarek, Role of planning in the development of small enterprises, Theory of Management 6; The 
selected problems for the development support of management knowledge base; ed. S. Hittmár; University 
of Zlina; Zlina 2012, p. 35-39.
4  Zarządzanie wiekiem jest zagadnieniem badanym na świecie od kilkunastu lat, jednak w piśmien-
nictwie polskim pojawiło się dopiero kilka lat temu. Zarządzanie wiekiem to element zarządzania 
zasobami ludzkimi, a dokładniej element zarządzania różnorodnością. Polega ono na realizacji różno-
rodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich 
w przedsiębiorstwach dzięki uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku oraz 
na zwiększenie wydajności pracy osób starszych, a w konsekwencji również ich zatrudniania. Więcej 
na ten temat czytelnik może znaleźć w publikacji: J. Liwiński, U. Sztanderska, Zarządzanie wiekiem 
w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010. 
5  B. Jamka, Zarządzanie wiekiem 50+ jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw, [w:] B. Jamka, 
S. Konarski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi a  zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne 
obszary, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 40.
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W kontekście starzenia się populacji w większości krajów UE, zarządzanie wie-
kiem jest ukierunkowane na działania mające na celu zwiększenie wydajności pracy 
osób starszych, a w konsekwencji ich zatrudnianie. W oparciu o międzynarodową 
literaturę przedmiotu powstało kilka obszarów zarządzania wiekiem w  organiza-
cjach. Według Neagela i Walkera do tych obszarów zaliczyć można6:

−	 rekrutację i selekcję,
−	 rozwój kariery zawodowej,
−	 elastyczne formy zatrudnienia,
−	 ochronę i promocję zdrowia, 
−	 przesunięcia między stanowiskami,
−	 kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę. 
Dobre i  kompleksowe zarządzanie wiekiem zwiększa potencjał pracowników 

nie tylko starszych, ale doprowadza do jego efektywnego wykorzystania (na przy-
kład dzięki współpracy pracowników w różnym wieku następuje uzupełnianie i wy-
miana kompetencji). Podnosi także motywację starszych pracowników do utrzyma-
nia pracy i wykonywania jej w sposób jak najbardziej efektywny. 

Wspieranie takich przedsięwzięć może przynieść przedsiębiorstwom7:
−	 ograniczenie bezpośrednich i  pośrednich kosztów urlopów zdrowotnych 

i zastępstw,
−	 poprawę relacji z klientami, którzy w wyniku procesu powszechnego sta-

rzenia się społeczeństwa coraz częściej są osobami w wieku 50+, preferującymi kon-
takt z przedstawicielem firmy równym ich wiekiem,

−	 lepsze dopasowanie siły roboczej pod względem doświadczenia zawodowe-
go do wymagań stanowisk pracy,

−	 lepsze wykorzystanie indywidualnych możliwości pracowników,
−	 transfer wiedzy w organizacjach,
−	 podniesienie motywacji starszych pracowników do pracy,
−	 większą elastyczność dostosowywania się do zmieniających się warunków oto-

czenia dzięki rozbudowaniu pakietów umiejętności posiadanych przez pracowników.
Zatem trwałe zmiany demograficzne będą mieć istotny wpływ na niemal wszyst-

kie wymiary życia społecznego. Z punktu widzenia wymiarów procesu starzenia się 
ludności ważne jest, zdaniem J.C. Chesnaisa, rozważenie dwóch zasadniczych kwe-
stii: rosnącej liczby osób starszych oraz zmiany struktury wieku ludności8. W po-
niższym zestawieniu tabelarycznym (tab. 1) przedstawiono klasyfikację zagadnień, 
mających pomóc w  zrozumieniu konsekwencji obserwowanych tendencji demo-
graficznych w obszarze ekonomii i relacji międzypokoleniowych. 

6  G. Naegele, A. Walker, A guide to good practice in age management, Office for Official Publications 
of the European Communities, 2006, s. 5.
7  Ageing and employment: identification of good practice to increase job opportunities and maintain 
older workers in employment – final report European Commission, 2006, s. 134.
8  J.C. Chesnais, Demographic Transition Patterns and Their Impact on the Age Structure, “Population 
and Development Review”, Vol. 16, No. 2, s. 327-336.
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Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje demograficzne i ich konsekwencje, do-
strzega się zatem potrzebę jak najszybszej zmiany podejścia do osób starszych i przeciw-
działanie szkodliwemu stereotypowi, że grupa ta jest nieprzydatna społecznie i stanowi 
ciężar dla społeczeństwa. Dobre i kompleksowe zarządzanie wiekiem zwiększa poten-
cjał pracowników nie tylko starszych, ale doprowadza do jego efektywnego wykorzysta-
nia. Z badań9 międzynarodowych wynika, że wiek niemobilny pracowników nie miał 
negatywnego wpływu na wydajność pracy, a w konsekwencji na efektywną działalność 
przedsiębiorstw (w zależności od specyfiki wykonywanej pracy).

Organizacje, w których następuje efektywne przekazywanie wiedzy między pra-
cownikami, stają się bardziej efektywne i konkurencyjne na rynku, co ma niebaga-
telne znaczenie dla współpracy międzypokoleniowej. 
 
Tabela 1. Spodziewane konsekwencje starzenia się populacji z punktu widzenia ekonomii 
i relacji międzypokoleniowych
Table 1. Expected consequences of an aging population from the point of view of the econo-
my and intergenerational relations

Obszar
Konsekwencje związane ze wzrostem 

liczby osób starszych Konsekwencje związane ze zmia-
nami struktury wieku ludności

młodzi – starsi starsi – starsi
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- wzrost rozwarstwienia społecznego 
w grupie seniorów

- wzrost obciążeń dla systemu 
zabezpieczeń społecznych
- kurczenie się zasobów pracy
- starzenie się zasobów pracy (za-
rządzanie wiekiem, kształcenie 
ustawiczne)
- spowolnienie wzrostu gospodar-
czego 
- zmiana struktury konsumpcji 
zmiany w strukturze zatrudnienia
- wzrost rozwarstwienia społecz-
nego

- wzrost aktywno-
ści zawodowej 
i przedsiębiorczo-
ści osób w wieku 
przedemerytalnym 
i emerytalnym.

- wykształcenie no-
wych form aktyw-
ności zawodowej

- wzrost obciążeń 
dla budżetu 
państwa

9  Zob.: H. Magd, Management attitudes and perceptions of older Wolkers, „International Journal of 
Contemporary Hospitality Management” 2003, 15, No. 7, s. 393-401; G. Reday-Mulvane, Working be-
yond 60: Key policies and practices in Europe, Palgrave, London 2005.
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- zmiany w  społecznym postrzeganiu 

osób starszych (ageizm vs. wzrost sza-
cunku dla starszych).

- upowszechnienie pozarodzinnych form 
współdziałania różnych pokoleń (w 
pracy, w  przestrzeni publicznej, np. 
wspólne spędzanie wolnego czasu)

- napięcia społeczne związane 
z obciążeniem demograficznym

- zmiany struktury rodzin i kul-
turowych ról wyznaczonych ich 
członkom

- zmiany relacji międzypokolenio-
wych wśród uczestników rynku 
pracy.

Źródło: E. Jaźwińska-Motylska i  in., Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych, Ośrodek Badań nad Migracjami. Uni-
wersytet Warszawski, „Studia i Materiały” 2014, nr 3, s. 7.

Według K.A. Wade-Benzoni współpraca międzypokoleniowa jest bardziej prawdo-
podobna w organizacjach, gdy identyfikacja międzypokoleniowa jest na wysokim po-
ziomie. W przyszłości międzypokoleniowy transfer wiedzy będzie jednym z głównych 
wyzwań dla gospodarki opartej na wiedzy. Postrzeganie współpracy międzypokolenio-
wej staje się bardzo istotne ze względu na płeć. Mężczyźni i kobiety doświadczają różnic 
w postrzeganiu miejsca pracy10. Zdaniem R. Ritvo i A. Litwin płeć pracownika deter-
minuje różnice w postrzeganiu struktury organizacyjnej, stylu kierowania, czy sposo-
bie rozwiązywania konfliktów między pracownikami. Występują także istotne różnice 
w indywidualnym podejściu do pracy. Zdaniem autorów kobiety częściej wskazują na 
współpracę w zespołach pracowniczych, gdzie każdy działa jako część całości. Mężczyźni 
natomiast bardziej wskazywali na indywidualne podejście do pracy11. 

Interesujące badania w zakresie podejmowania decyzji biznesowych z uwagi na 
płeć zostały przedstawione w opracowaniu I. Gorzeń-Mitki. Podejmuje ona w swoich 
badaniach problematykę zarządzania ryzykiem. Podkreśla m.in., że w badaniach z lat 
80. i wcześniejszych dominował pogląd, że płeć ma istotne znaczenie w ocenie natury 
i wyników procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania związanych z ryzykiem12. 
Ponadto przytaczając m.in. badania R. Croson i U. Gneezy13, M. Powell i D. Ansica14 
czy A.L. Booth i P. Nolena15, wskazuje, że zachowania kobiet charakteryzuje niższy 

10  K.A. Wade-Benzoni, Intergenerational identification and cooperation in organizations and society, 
[in:] J. Polzer (ed.), Identity Issues in Groups (Research on Managing Groups and Teams, Volume 5), 
Emerald Group Publishing Limited 2003, s. 257-277.
11  R. Ritvo, A. Litvin, Managing in the Age of Change: Essential Skills to Manage Today’s Diverse Work-
force, Burr Ridge, Illinois: IRWIN Professional Publishing, 1994.
12  I. Gorzeń-Mitka, Risk management in small and medium-sized enterprises: a gender-sensitive ap-
proach, “Problems of Management in the 21st Century” 2015, Vol. 10, Iss. 2, s. 77-87.
13  R. Croson, U. Gneezy, Gender differences in preferences, “Journal of Economic Literature” 2009, Vol. 
47, Iss. 2, s. 1-27.
14  M. Powell, D. Ansic, Gender differences in risk behaviour in financial decision-making: An experi-
mental analysis, “Journal of Economic Psychology”, November 1997, Vol. 18, Iss. 6, s. 605-628. [online] 
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-4870(97)00026-3.
15  A.L. Booth, P. Nolen, Gender differences in risk behaviour: does nurture matter?, “The Economic 
Journal” 2012, Vol. 122. F56–F78. DOI: 10.1111/j.1468-0297.2011.02480.x.
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poziom awersji do ryzyka niż mężczyzn oraz że są one bardziej wrażliwe na bodźce 
społeczne i wykazują mniejszą skłonność do zachowań konkurencyjnych. 

2. Przebieg badań

Próba identyfikacja zależności w wybranych obszarach współpracy międzypoko-
leniowej z uwagi na płeć została podjęta w trakcie badań przeprowadzonych wśród 
podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie województwa śląskiego i ma-
łopolskiego. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie marca i  kwietnia 2015 
roku przy użyciu kwestionariusza ankiety16. Posłużono się w  nim metodą CAWI 
(Computer Assisted Web Interviews). Zgodę na udział w badaniu wyraziło 138 firm. 
Dobór próby był nielosowy, a głównymi kryteriami doboru podmiotów były następu-
jące cechy struktury zatrudnienia przedsiębiorstwa: wiek, płeć, staż pracy, zajmowane 
stanowisko. W niniejszym opracowaniu przedstawiono fragment wyników badania 
dotyczący zidentyfikowanych zależności w obszarze współpracy międzypokoleniowej 
z uwagi na płeć. W tabeli 2 przedstawiono główne charakterystyki próby badawczej.

Tabela 2. Charakterystyka próby badawczej ze względu na płeć respondenta
Table 2. Characteristic of the study sample by gender perspective

Wyszczególnienie Kobiety Mężczyźni Ogółem (%)

Wiek

< 25 lat 15,7% 7,5% 23.2%
25–34 lat 12,9% 20,4% 33.3%
35–44 lat 20,3% 15,9% 36,2%
> 45 lat 2,9% 4,3% 7,2%

Staż pracy
< 5 lat 23,6% 25,7% 49,3%
5–10 lat 8,9% 14,3% 23,2%
> 10 lat 14,6% 12,9% 27,5%

Stanow-
isko

kadra menedżerska wyż-
szego szczebla 1,5% 5,7% 7,2%

kadra menedżerska niż-
szego szczebla 10,4% 15,7% 26,1%

pracownik szeregowy 41,0% 25,7% 66,7%
Ogółem 47,8% 52,2% 100,00%

Źródło: opracowanie własne.

Przyjmując jako zmienną determinującą analizę pozyskanych informacji płeć 
zatrudnionego, rozpatrywaniu poddano 3 problemy badawcze współpracy między-
pokoleniowej koncentrujące się na ocenie: 
16  W badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety zawierającym 23 pytania, wykorzystującym 
różne skale pomiaru.
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 − postrzegania problemu starzenia się zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, 
 − postrzegania istotności współpracy międzypokoleniowej z  perspektywy 

młodych oraz starszych pracowników przedsiębiorstwa, 
 − postrzegania różnych determinant tej współpracy (m.in. atmosfera w pracy, 

znaczenie pracowników powyżej 45. roku życia, reputacja firmy, wpływ na innowa-
cyjność oraz wydajność przedsiębiorstwa). 

W celu identyfikacji istotnych zależności w wyróżnionych obszarach, obejmują-
cych 8 szczegółowych pytań badawczych, wykorzystano test chi kwadrat Pearsona. 
W dalszej części opracowania zaprezentowano wyniki badań i omówiono zidentyfi-
kowane zależności.

3. Omówienie wybranych rezultatów badań 

W trakcie analizy uzyskanych w badaniu danych zidentyfikowano kilka zależ-
ności wskazujących na korelację między wyróżnionymi obszarami współpracy mię-
dzypokoleniowej a płcią respondenta. Wyniki prezentuje tabela numer 3. 

Tabela 3. Postrzeganie wybranych obszarów współpracy międzypokoleniowej w organizacji 
z perspektywy płci (wyniki testu chi-kwadrat Pearsona)
Table 3. Perception of intergenerational cooperation in a company in selected areas depends 
on gender differences (Pearson’s chi-squared test)

Lp. Wyszczególnienie Chi^2 P

1. Czy w organizacji istnieje problem wieku zasobów ludzkich? 5,298 0,021*

2. Czy dostrzegana jest współpraca międzypokoleniowa na linii 
„starsi –młodsi”? 12,198 0,032*

3. Czy dostrzegana jest współpraca międzypokoleniowa na linii 
„młodsi –starsi”? 15,682 0,007*

4. Czy atmosfera w pracy oraz relacje międzyludzkie postrzegasz 
jako wymiar współpracy międzypokoleniowej? 8,133 0,004*

5. Czy ograniczanie zatrudnienia osób po 45. roku życia postrzegasz 
jako wymiar zmian międzypokoleniowych? 2,276 0,131

6. Czy zmianę reputacji przedsiębiorstwa postrzegasz jako wymiar 
współpracy międzypokoleniowej? 0,773 0,379

7. Czy współpracę międzypokoleniową postrzegasz jako wymiar 
innowacyjności przedsiębiorstwa? 1,168 0,279

8. Czy współpracę międzypokoleniową postrzegasz jako wymiar 
efektywności i produktywności przedsiębiorstwa? 6,287 0,012*

* Zależności istotne statystycznie na poziomie p<0,05
Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzone analizy uwidaczniają kilka zależności w postrzeganiu zagadnień 
współpracy międzypokoleniowej z punktu widzenia płci. Spośród 8 wyróżnionych 
pytań badawczych w 5-u wykazano istotną statystycznie zależność postrzegania pro-
blemów współpracy międzypokoleniowej z uwagi na płeć respondenta. Jako pierwszy 
analizie poddano problem wieku zasobów ludzkich (pyt. 1, tab. 3). Jest on odmiennie 
postrzegany przez respondentów. W dalszej kolejności respondenci zostali zapytani 
o ich opinie na temat postrzegania współpracy międzypokoleniowa na linii „starsi-
-młodsi”, „młodsi-starsi”. W odniesieniu do obydwu pytań (pyt. 2, 3, tab. 3), zidenty-
fikowano również istotne statystycznie zależności z uwagi na płeć respondenta. Czę-
ściowo reasumując dotychczasowe wyniki, należy podkreślić, że istota zarządzania 
wiekiem, której przejawem jest m.in. sposób postrzegania problemu wieku zasobów 
jako takiego oraz w  kontekście pokoleniowym „starsi-młodsi”, „młodsi-starsi”, jest 
wyraźnie zależna od płci. Stąd analiza tych obszarów i  identyfikacja czynników je 
kształtujących wymaga szczególnego rozpoznania z uwagi na płeć. 

Kolejno zwrócono uwagę na 5 istotnych z determinant współpracy międzypo-
koleniowej, które kształtują kulturę i wyniki organizacji. Spośród nich w przypadku 
2 wykazano istotną statystycznie zależność ze względu na płeć. Są nimi sposób po-
strzegania atmosfery w pracy i relacji międzyludzkich w organizacji oraz wpływ na 
efektywność i produktywność organizacji. W opinii autorów zidentyfikowane zależ-
ności wyraźnie podkreślają różnice z uwagi na płeć w postrzeganiu różnorodnych 
wyzwań i problemów związanych z różnicami międzypokoleniowymi w organizacji. 
Stąd rekomendują, że analiza i dobór działań podejmowanych przez przedsiębior-
stwo w tym zakresie winno uwzględniać wpływ struktury zatrudnienia podmiotu. 

Konkluzje

Autorzy niniejszego opracowania zbadali, czy postrzeganie przez badaną zbio-
rowość współpracy międzypokoleniowej w  polskich przedsiębiorstwach jest za-
leżne od ich płci. W  świetle uzyskanych wyników badań można wnioskować, że 
problem postrzegania starzenia się zasobów ludzkich w  organizacji jest zależny od 
płci pracowników. Jeśli chodzi o opinie badanych na temat postrzegania współpra-
cy międzypokoleniowej na linii „starsi-młodsi”, „młodsi-starsi”, to w tym obszarze 
zidentyfikowano także istotne różnice ze względu na płeć respondentów. W  tym 
miejscu warto podkreślić, że osoby starsze dysponują istotnymi z punktu widzenia 
kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa wiedzą i doświadczeniem (kom-
petencjami). Ich zaangażowanie w proces wewnątrzorganizacyjnego, międzypoko-
leniowego transferu wiedzy może mieć zatem kluczowe znaczenie dla zachowania 
wiedzy organizacyjnej przedsiębiorstwa i utrzymania jego przewagi konkurencyjnej 
zwłaszcza w warunkach postępującego procesu starzenia się zasobów pracy. 
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Zatem istnieje szansa na transfer tych kompetencji od pracowników starszych do 
młodszych, dając szanse na to, że proces przekazywania wiedzy pomiędzy współpra-
cownikami różnych pokoleń oraz tworzenie zespołów zróżnicowanych ze względu na 
płeć i wiek pracowników będzie odgrywać istotną rolę w prawidłowym funkcjono-
waniu organizacji. Jak się bowiem okazuje, tego typu rozwiązania mogą rzutować na 
konkurencyjność organizacji oraz jej adaptacyjność do zmieniających się warunków 
otoczenia. Biorąc pod uwagę powyższe, to rozpowszechnianie współpracy między-
pokoleniowej w organizacjach może być receptą nie tylko na współczesne problemy 
demograficzne, ale również może mieć pozytywny wpływ na jakość funkcjonowania 
przedsiębiorstw w zmieniającym się mikro- i makrootoczeniu. 
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KOMUNIKATY WIZUALNE – SPECYFIKA KOMUNIKACJI 
MARKETINGOWEJ

VISUAL MESSAGES – THE SPECIFICS OF MARKETING 
COMMUNICATIONS

Streszczenie: Umiejętne stosowanie narzędzi komunikacji wizualnej stwarza warunki do 
zaistnienia przedsiębiorstwa na rynku, może stanowić również ważny element budowania 
pozycji konkurencyjnej oraz pożądanego wizerunku rynkowego. Głównym problemem ar-
tykułu jest wskazanie sposobu wykorzystania komunikacji wizualnej przez podmioty z sek-
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tora MSP. Autorzy chcą podjąć próbę wskazania, jak należy stosować komunikację wizual-
ną, aby przedsiębiorca z sektora MSP uzyskał efekt rynkowy w postaci satysfakcji własnej 
i klienta, a celem jest odpowiedź na pytanie, jak przedsiębiorstwo może używać komunikacji 
wizualnej w kontekście komunikacji marketingowej.

Słowa kluczowe: komunikacja wizualna, zarządzanie, MSP sektor

Abstract: Skillful using of visual communication tools creates the conditions for the existen-
ce of the company on the market. This is an important element of building the competitive 
position and the desired market image. The main problem of the article is to show how to 
use visual communication by actors from the SME sector in the marketing communications 
context. The authors want to try to identify how to manage visual communication to an 
entrepreneur from the SME sector gained market effect in the form of self-satisfaction and 
the customer. The aim this article - how a company can use visual communication while 
maintaining the context of marketing communications 

Keywords: Visual Communication, Management, the SME sector
 

Wstęp

Dla powodzenia swych działań przedsiębiorstwa z sektora MSP wykorzystu-
ją komunikację wizualną. Umiejętne stosowanie narzędzi komunikacji wizualnej 
stwarza warunki do zaistnienia przedsiębiorstwa na rynku, może stanowić rów-
nież ważny element budowania pozycji konkurencyjnej oraz pożądanego wize-
runku rynkowego. Obserwacja rynku prowadzi do stwierdzenia, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, podejmując się komunikowania wizualnego, kierują się stereo-
typami, przypadkowością w doborze środków komunikowania, przedsięwzięcia 
nie są planowane, a ich organizacja zależy wyłącznie od budżetu, bez uwzględnia-
nia rzeczywistych potrzeb rynku. Nie są podejmowane działania zmierzające do 
poznania potrzeb klienta – odbiorcy przekazów komunikacyjnych. Nie bierze się 
pod uwagę zasad, możliwości i umiejętności percepcyjnych odbiorcy przekazów 
komunikacyjnych bazując głównie na zastosowaniu przekazu, którego wykonanie 
jest tanie. 

 W  komunikacji marketingowej chodzi o wskazanie istotności narzędzi wizuali-
zacji. Skuteczne wykorzystanie komunikacji wizualne, to powodowanie, by został zre-
alizowany cel tej komunikacji, czyli aby minimalizowała się luka między przekazem 
odebranym a nadanym. Komunikacja wizualna wykorzystuje narzędzia komunikacyj-
ne, które bazują na promocji mix realizowanej w sposób systemowy, przy zachowaniu 
zintegrowania elementów tego systemu. W tak rozumianej komunikacji konieczne jest 
przygotowanie przekazu zgodnie z zasadami synergii, wówczas jego elementy powinny 
stanowić spójną całość oddziałującą na klienta, by podjął określone zachowania pole-
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gające na zakupie, jego powtórzeniu, odroczeniu lub niezrealizowaniu, co też stanowi 
możliwą reakcję. Komunikacja wizualna w ujęciu marketingowym opiera się na zinte-
growanej, systemowej i synergicznej promocji, którą stanowią: reklama, public relations, 
promocja uzupełniająca, sprzedaż osobista i marketing bezpośredni. W ujęciu poza-
marketingowym komunikacja wizualna związana jest z rodzajem i jakością przekazów 
hipermedialnych, aranżacją i wystrojem wnętrz i otoczeniem urbanistycznym. 

W wymienionych formach wykorzystuje się narzędzia, które dla skutecznego prze-
kazu muszą uwzględniać obraz z  jego kolorystyką, narrację, elementy typograficzne, 
dźwiękowe, druk, profile, integrowanie tekstu z obrazem oraz kreatywność twórcy. To 
wszystko składa się na poziom komunikacji wizualnej i przekłada na kontakt z klientem.

 Właściwe przygotowanie i realizowanie komunikacji wizualnej w przedsiębior-
stwie w polskiej rzeczywistości gospodarczej napotyka wiele przeszkód. Przełamy-
wanie ich jest szczególnie trudne dla firm małych i średnich, które chcą posiadać 
satysfakcjonującą ich pozycję konkurencyjną, a  tym samym zadowolonych klien-
tów, którzy po zakupie towaru nie czują się zawiedzeni obietnicami zawartymi we 
wcześniej odebranym komunikacie wizualnym. 

W niniejszym opracowaniu postawiono cel polegający na wskazaniu, jak przedsię-
biorstwo może wykorzystywać komunikację wizualną, utrzymując kontekst komunika-
cji marketingowej. W realizacji powyższego wykorzystano fragmenty badań empirycz-
nych realizowanych w sektorze MSP województwa śląskiego.

1. Sposoby przekazu wizualnego wykorzystywane 
przez przedsiębiorstwo

 Sposoby przekazu wizualnego bazują na trzech typach modeli przekazu, które 
odnosi się także do komunikacji marketingowej1 .

Pierwszy z nich to przekaz masowy, opierający się na schemacie komunikacyj-
nym, który można nazwać „jeden do wielu”. Model ten opiera się na jednym nadawcy 
i wielu odbiorcach, przy czym odbiorcy, w stosunku do nadawcy przekazu pozostają 
anonimowi. W przekazie tym wykorzystuje się takie formy komunikacji, które zapew-
niają masowy odbiór. W układzie komunikacji marketingowej wykorzystywane są: 
reklama, public relations i promocja sprzedaży (uzupełniająca lub dodatkowa).

Przekaz wizualny może opierać się na modelu „jeden do jednego”, czyli uwzględ-
nia bezpośredni, często osobisty kontakt nadawcy i  odbiorcy. W  komunikatach 
marketingowych tego rodzaju przekaz realizowany jest poprzez sprzedaż osobistą 
i marketing bezpośredni. 

Trzeci typ przekazu opiera się na modelu „wielu do wielu” i  realizowany jest 
w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych form, ale przez sieć – Internet.

1 J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2006, s. 65-80.
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 Wybór sposobu przekazu zależy od celu przekazu oraz od tego, co jest przed-
miotem przekazu.

Można zauważyć, że przekazy masowe najlepiej spełniają się w przypadku ofert 
zapewniających konsumpcję na poziomie gospodarstwa domowego, a  indywidu-
alne przekazy (osobiste) spełniają się najskuteczniej, gdy pojawia się konsumpcja 
poza gospodarstwem domowym, np. na rynku dóbr przemysłowych.

Przekaz poprzez sieć internetową, czyli tzw. przekaz hipermedialny, ma charak-
ter mieszany i dotyczy różnych dóbr, przy zróżnicowanym miejscu ich konsumpcji.

 Podstawowymi narzędziami komunikacji wizualnej stosowanymi w wymienio-
nych typach przekazów są:

−	 wszystkie związane z działaniami promocyjnymi w ramach promocji mix, 
uwzględniające rolę obrazu, w tym aspekty wizualne merchandisingu,

−	 środki kreujące wizerunek, markę, 
−	 wybrane aspekty wizualne dotyczące aranżacji wnętrz, flory, otoczenia 

urbanistycznego, 
−	 aspekty wizualne ułatwiające działania produkcyjne (Visual Management), 
−	 inne elementy wizualne istotne w podejmowaniu aktywności przedsiębior-

czej, np. kreacja wizerunku menadżera, autoprezentacja i wizualne środki komuni-
kacji pozawerbalnej. 

Niezależnie od tego gdzie zostają wykorzystane narzędzia wizualne, można 
określić je następująco: obraz, kolor, tekst, typografia.

 Przy konstrukcji obrazu w  komunikacji wizualnej należy mieć świadomość 
tego, że obraz ma o czymś opowiadać. Należy określić kontekst lub punkt odnie-
sienia do sytuacji, zdarzenia lub innych obrazów. Następnie ważne jest zbudowanie 
dramaturgii obrazu, bo on, jeśli ma spełniać swą rolę, nie może być pusty. Od tego 
zależy, czy w obrazie pojawi się oczekiwanie u widza na ciąg dalszy. Służy to wywo-
łaniu emocji u odbiorcy. Pojawia się potrzeba zbudowania płaszczyzny akcji i nar-
racji. Akcja dotyczy zastosowania elementów pozbawionych statyki (np. biegnący 
człowiek), a narracja stworzenia poprzez obraz zaangażowania ze strony widowni 
(narracja dramatyczna), ma na celu umożliwienie odbiorcy swobodnej interpretacji 
(narracja niedramatyczna) lub połączenie obydwu technik (narracja interakcyjna)2, 
przy czym ta ostatnia technika jest najistotniejsza w komunikacji poprzez kompu-
ter, gdzie wykorzystuje się powszechnie struktury linearne i sieciowe3. 

 Zadaniem koloru jest przyciąganie, tworzenie nastroju, informowanie, porząd-
kowanie, uczenie. Należy wiedzieć, że barwne elementy przyciągają uwagę odbiorcy, 
podobnie jak żywe, kontrastujące kolory. Należy znać kody kolorów, by nie tworzyły 
złych konotacji kulturowych (np. biel jest w naszej kulturze kodem niewinności, a w 

2  A. Berger, Acts, Facts and Consumer Culture, Lanham, Mayland Rowman and Littlefield, 2007, s. 65-75.
3  B. Bergstorm, H. Hseuh-Ming and J. Woods, Visual Communications, Laurence King Publishing, 
London, s. 76.



Komunikaty wizualne – specyfika komunikacji marketingowej 87

innej kulturze – żałoby), a wtedy potrafią tworzyć właściwy nastrój. Barwy przeka-
zują też informacje o różnych kontekstach znaczeniowych lub porządkują struktu-
rę, np. dokumentów, a jasne barwy wspomagają uczenie4.

Tekst jest również ważny dla strony wizualnej i istotna jest kompozycja tekstu, szcze-
gólnie w przypadku reklam. Eksperci sugerują5, że tekst powinien być tak skonstruowa-
ny, aby trafiał do jakiegoś segmentu odbiorów lub był personalny. Jego redagowanie 
należy rozpocząć od nagłówka, a autor powinien go pisać w stronie czynnej, z minimal-
ną ilością przymiotników. Tekst na witrynach internetowych powinien być tak skom-
ponowany, by zminimalizować ilość kolumn, należy stosować nagłówki boczne, a linki 
powinny podkreślać miejsce, nie czynność. W tekście jest też wskazany kolor, o jego roli 
wspomniano już wcześniej.

Jeśli chodzi o typografię, która polega na zastosowaniu określonego kroju pisma, zasa-
dach jego stosowania i układach, w jakich występuje, to może być widoczna, co polega na 
tym, że ważny jest układ liter, ich liczba i wykrój. Może być też typografia niewidoczna – 
opiera się ona na kompozycji całego tekstu, na przykład przez poprawne zaprojektowanie 
strony w książce. Biorąc pod uwagę pismo, uwzględnia się odmiany liter, kroje pisma, czy-
telność, wyrównania. W typografii konieczne jest zastosowanie symetrii, asymetrii i kon-
trastu, niemniej jej rola jest w komunikacie wizualnym nie do przecenienia6.

Omawiając zatem sposoby przekazu wizualnego w przedsiębiorstwie, należy zwra-
cać uwagę na układ dotyczący połączeń nadawców komunikatu z odbiorcami oraz na-
rzędzia ilustrujące ten przekaz.

 
2. Ocena komunikacji wizualnej 

 Ocena komunikacji wizualnej dokonywana jest przez pryzmat skuteczności 
i jej efektywności. Ocena skuteczności polega na ocenie zgodności z zamierzonym 
celem7, a efektywności w układzie relacji efektu do nakładu, przy założeniu że mak-
symalizowanie efektu powinno się odbywać, gdy założony jest poziom nakładów, 
a minimalizowanie nakładów, gdy określony jest poziom wyników (zasada rachun-
ku ekonomicznego). 

Poziom osiągnięcia celu wskazuje na poziom skuteczności działań komunikacji 
wizualnej.

Pomiar skuteczności działań jest procesem złożonym, do którego można zali-
czyć następujące etapy: 

−	 ustalenie celów ilościowych, 
−	 zbudowanie systemu monitorowania, 

4  A. Berger, Acts, Facts and Consumer… Acts, Facts and Consumer…
5  B. Bergstrom, H. Hseuh-Ming and J. Woods, Visual…, s. 116.
6  K. Baer, Information Design Workbook, Rockport Publishers, Massachusetts 2008, s. 49-51.
7  R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006, s. 32.
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−	 analiza danych dla oddzielenia efektów badanego czynnika od efektów in-
nych czynników, 

−	 ocena według określonych standardów.
Bardzo ważnym etapem w  działaniach zmierzających do oceny skuteczności 

komunikacji wizualnej jest właściwe sformułowanie celów, do osiągnięcia których 
przedsiębiorstwo będzie dążyło. Cele powinny być formułowane zgodnie z koncep-
cją S.M.A.R.T (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined)8. Tak 
więc dobrze określony cel ma być: 

 • prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie po-
winno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na luźną interpretację, 

 • mierzalny – tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień reali-
zacji celu lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego re-
alizacji, 

 • osiągalny – czyli realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osią-
gnięcie i tym samym motywację do jego realizacji, 

 • istotny – powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić 
określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował, 

 • określony w  czasie – powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy, 
w jakim przedsiębiorstwo zamierza go osiągnąć.

Badanie wpływu komunikacji wizualnej na konsumentów jest bardzo złożone, 
ale stanowi o podstawowym efekcie tej komunikacji.

Proces odbioru komunikatów można rozłożyć na części, które za  A. Deshmukh, 
A. Karandikar9 można podzielić na 3 fazy: 

 • poznawczą (konsument otrzymuje informację), 
 • emocjonalną (konsument przetwarza informację, co prowadzi do określonego 

stanu emocjonalnego), 
 • behawioralną (konsument podejmuje określone działania). 
 W fazie poznawczej najważniejszym celem komunikacji wizualnej jest dotarcie 

przekazu do świadomości odbiorcy. Ustalenie efektu powinno być możliwe przez 
obserwację reprezentantów grupy docelowej. Do oceny komunikacji wizualnej 
mogą służyć następujące wskaźniki: 

a) spontaniczna świadomość marki, 
b) pierwsza wymieniona marka, 
c) wspomagana świadomość marki. 
 W  fazie emocjonalnej mierzony jest wpływ komunikatu na zmianę postawy 

i  stosunku odbiorców na przykład do produktu lub/i marki. Do właściwej oceny 
skuteczności w tej fazie niezbędne jest ustalenie stanu wizerunku produktu/marki 

8  www.mfiles.ae.krakow.pl. 
9  A. Deshmukh, A. Karandikar A.,The net promoter movement, “Journal Brand Management” 2007, 
nr 4, s. 48-56.
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przed realizacją danego programu. Za pomocą tych samych metod określa się stan 
wizerunku po realizacji programu. Do oceny efektów tej fazy mogą służyć: 

a) metoda DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising 
Results) – opiera się ona na podziale potencjalnych nabywców, jeśli chodzi o  ich 
stosunek do danego produktu na: nieświadomych (nigdy nie słyszeli o produkcie), 
świadomych (słyszeli o produkcie, ale nie dostrzegają jego wartości), rozumiejących 
(słyszeli o  produkcie i  znają jego cechy), przekonanych (znają wartość produktu 
w porównaniu z  produktami konkurencyjnymi i zamierzają go w przyszłości ku-
pić), aktywnych nabywców (dokonali zakupu towaru lub zrobili cokolwiek aby to 
zrobić); przekaz będzie uważany za tym bardziej skuteczny, im bardziej będą zre-
alizowane poszczególne elementy modelu percepcyjnego. Analogicznie ocenia się 
percepcję przekazu według modelu AIDA, czyli musi być zrealizowany element po-
znawczy (A-Atention, I-Interest) i konsumpcyjny (D-Desire, A-Action);

b) model Markova – polega na badaniu lojalności u odbiorców; kampanię uważa 
się za skuteczną, jeśli wskaźnik lojalności wobec marki zwiększy się siedmiokrotnie;

c) Attitude Adjustment ROI (Return on Investment) – polega na przeprowadze-
niu sondaży postaw wobec produktu wśród grupy docelowej, do której skierowana 
była akcja; potrzebne jest także badanie porównawcze na grupie, do której program 
nie był kierowany; tzw. wskaźnik zmiany postaw netto otrzymuje się po odjęciu 
zmiany zaistniałej po przeprowadzeniu działań promocyjnych od zmiany od nich 
niezależnej. W fazie behawioralnej chodzi o zbadanie, na ile przekaz wpłynął na od-
biorców w sposób zgodny z zamierzeniami przedsiębiorstwa – najczęściej tym dzia-
łaniem jest zakup produktów. Dopiero w tej fazie można także ocenić efektywność 
działań, ponieważ istnieją dane do porównań – koszty przekazu i wyniki sprzedaży. 

Metody oceny działań z zakresu komunikacji to najczęściej: 
a) badanie sprzedaży w przeszłości; 
b) badania rynków testowych10.
 Narzędziem badania działań z zakresu komunikacji wizualnej na podstawie badań 

skuteczności komunikacji marketingowej może być wiele pomiarów. Wśród najpopu-
larniejszych (m.in. przez uniwersalność zastosowania) wskaźników wymienia się: 

•	 udział w rynku (sprzedaż firmy / sprzedaż na całym rynku), 
•	 wskaźnik penetracji rynku (liczba osób, które przynajmniej raz kupiły pro-

dukt w badanym okresie / liczba wszystkich badanych osób), 
•	 dynamika wzrostu sprzedaży (sprzedaż w okresie a) sprzedaż w okresie b), 
•	 wskaźnik satysfakcji klientów (suma punktów przyznanych przez klientów 

w poszczególnych kategoriach / liczba kategorii), 
•	 wskaźnik alokacji środków marketingowych (liczba klientów w  segmen-

tach „wielbiciel marki” i „zadowoleni” / ogólna liczba klientów), 

10  G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metoda badań nad wizualnością, PWN, 
Warszawa 2010, s. 58.
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•	 zasięg przekazu (liczba osób z  danego segmentu/populacji, które miały 
kontakt z przekazem w określonym czasie / wielkość danego segmentu / populacji),

•	 pomiar zasięgu – bada się rozprzestrzenianie informacji o produkcie czy 
marce, czyli liczbę kontaktów z komunikatem. Wskaźnik ten wykorzystuje się także 
do pomiaru skuteczności oddziaływania mediów masowych. 

 Popularną i prostą metodą jest wykorzystanie wskaźnika NPS (Net Promoter 
Score) – opracowanego przez F. Reichhelda. Jest on obliczany przez odjęcie liczby 
krytyków firmy od liczby jej promotorów/ambasadorów. Wykorzystanie tej metody 
wymaga jednak porównania wielkości NPS w grupie poddanej kampanii do grupy 
kontrolnej, nieuczestniczącej w kampanii11. 

Wśród wskaźników skuteczności marketingu bezpośredniego i promocji osobi-
stej wymienia się z kolei: 

−	 współczynnik zapytań (Response Rate – RR) – określający, jaka część klien-
tów, do których skierowano ofertę, wyraziła nią zainteresowanie, 

−	 wskaźnik zamówień (Conversion Rate – CR) – określający, jaka część klien-
tów zainteresowanych ofertą dokonała zakupu; ten sam wskaźnik w przypadku ko-
munikatu on-line przybiera formę: udział osób, które zdecydowały się wykonać 
pożądaną przez reklamodawcę akcję w stosunku do całkowitej liczby wyświetleń12. 

Natomiast do oceny skuteczności promocji sprzedaży wykorzystuje się wskaź-
nik dokładnie dopasowany do rodzaju prowadzonych działań promocyjnych, np. 
wskaźnik zwrotu kuponów. 

Należy podkreślić, że podczas dokonywania analiz efektów działań promocyj-
nych trzeba brać również pod uwagę możliwość zaistnienia poniższych zjawisk: 

 • spiel over – pozytywne efekty dla przedsiębiorstwa mogły powstać w innych 
obszarach niż zakładane; 

 • carry over – obecne działanie może wywrzeć wpływ na skuteczność środków za-
stosowanych w przyszłości lub obecne rezultaty to wynik działań wcześniejszych; 

 • time lag – odłożenie się w czasie planowanych efektów obecnych działań pro-
mocyjnych13. 

 Czynników oceny komunikatów wizualnych jest wiele, ale na pewno należy zwró-
cić uwagę na brak możliwości wyeliminowania wpływu innych czynników na wyni-
ki, poza ocenianym narzędziem (efekt synergii). Efekty działań komunikacyjnych są 
często odłożone w czasie, a niektóre są uzyskiwane niezależnie od konkretnej akcji. 

Na sprzedaż oddziałuje także udział firmy w rynku i różne czynniki z otoczenia 
firmy. Dlatego też wydaje się, iż łatwiej badać efekt kampanii komunikacyjnych jako 
całości niż poszczególnych narzędzi. 

11  R. Nestorowicz, Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej, Zeszyty Naukowe 
Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej” 2004, s. 48-59.
12  www.wne.sggw.pl
13  S. Parker, Design and development of wearable automated cerebral palsy measurement system Pub-
lished, Biomedical Engineering and Sciences (IECBES), 2012 IEEE EMBS Conference on Date of Con-
ference: 17-19 Dec. 2012.
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3. Wyniki badań w zakresie oceny komunikacji wizualnej 
– wybrane elementy 

 Podejmując analizę komunikacji wizualnej, w niniejszej części artykułu przed-
stawiono wyniki wywiadów i  obserwacji przeprowadzonych na próbie 357 pod-
miotów MSP w  województwie śląskim w  latach 2015-2016. Próbę (n) wyliczono 
z populacji N=221200 aktywnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie 
śląskim. Próba została określona przy założeniu błędu oszacowania e = 5% i pozio-
mie ufności 95%, gdzie z =1.96, oraz P- procentowym udziale zjawiska w populacji 
P=50%, w sposób następujący: 

n= P(1-P)/e²:z²+P(1-P):N.
Problematyka badawcza obserwacji i wywiadu dotyczyła tematyki pogłębiającej 

i uzupełniającej zakres merytoryczny badań ankietowych. Problematyka badawcza 
w zakresie realizacji wywiadu i obserwacji, których wyniki przedstawiono poniżej, 
dotyczy:

−	 zainteresowania komunikacją wizualną jako narzędziem pozwalającym 
zwiększyć wyniki firmy,

−	 częstotliwości zakupu przez sektor MSP profesjonalnych realizacji tema-
tycznych komunikacji wizualnej w profesjonalnych agencjach promocji,

−	 merytorycznej znajomości zagadnienia komunikacji wizualnej,
−	 poziomu uświadomienia celu komunikacji wizualnej,
−	 rodzaju celów stawianych przed komunikacją wizualną,
−	 określenia poziomu osiągniętego celu komunikacji wizualnej,
−	 rodzaju preferencji ujawnianych przez firmy w zakresie komunikacji wizualnej,
−	 wyboru narzędzi z zakresu komunikacji wizualnej,
−	 znajomości potrzeb klientów przedsiębiorstw stosujących komunikację wi-

zualną,
−	 oceny skutków komunikacji wizualnej. 
Uzyskane wyniki w sposób syntetyczny zaprezentowano w poniższej tabeli.
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Tabela 1. Stosowanie komunikacji wizualnej – syntetyczne wyniki wywiadu i obserwacji
Table 1. Application of visual communication – synthetic results from interview and obse-
rvation

Problemy 
badawcze 

dla sektora MSP
Wywiad Obserwacja

zainteresowanie 
komunikacją 
wizualną
 jako narzędziem 
pozwalającym 
zwiększyć 
wyniki firmy

Duże zainteresowanie 
w sektorze MSP; 
doceniona rola 
komunikatów wizualnych; 
zainteresowanie wynika 
także z ogólnych trendów 
promowania

Zainteresowanie komunikacją wizualną 
wynika z trendów promowania i chęci 
wykorzystania nowoczesnych narzędzi 
oraz podpatrywania konkurencji, która 
nadąża za nowoczesnymi trendami 
w kreacji marki i wizerunku rynkowego

częstotliwość 
zakupu,
 przez sektor MSP
 profesjonalnych 
realizacji
 tematycznych 
komunikacji
 wizualnej w 
profesjonalnych 
agencjach promocji

Przedsiębiorcy z MSP nie 
posiadają specjalistycznej 
kadry; duże 
zainteresowanie zakupami 
realizacji tematycznych

Brak umiejętności stosowania 
komunikacji wizualnej; brak kadry 
własnej, zwiększająca się częstotliwość 
zakupu

merytoryczna 
znajomość 
zagadnienia 
komunikacji 
wizualnej

Przedsiębiorcy deklarują 
dużą znajomość 
zagadnienia komunikacji 
wizualnej, chętnie 
narzucają sposób i zakres 
jej stosowania

Przedsiębiorcy mało wiedzą 
o komunikacji wizualnej, ale chcą 
sprawiać wrażenie kompetentnych 
w temacie; potrzebują konsultacji 
i fachowego wykonawstwa

poziom 
uświadomienia celu 
stawianego przed 
komunikacją 
wizualną

W opinii przedsiębiorców 
wysoki; oczekiwanie 
komunikacji w pełni 
zaspokajającej potrzeby 
przedsiębiorców

Cel nie sprecyzowany, chaotycznie 
określany, zbyt ogólny

rodzaje celów 
stawianych
 przed komunikacją 
wizualną

Zwiększenie sprzedaży, 
zysków, pozyskanie 
klientów konkurencji

Oczekiwanie pozytywnych 
rezultatów we wszystkich obszarach 
funkcjonowania firmy w  efekcie 
zastosowania komunikacji 
marketingowej

rodzaj głównych 
preferencji 
ujawnianych przez 
firmy w zakresie 
komunikacji 
wizualnej

Dominujące – logo, 
wizualizacja na stronie 
internetowej, opakowania

Dominujące – logo, reklama 
w Internecie, materiały budujące 
tożsamość firmy, opakowania, 
AdWords, wykorzystanie mediów 
społecznościowych
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znajomość potrzeb 
klientów
 przedsiębiorstw 
stosujących 
komunikację 
wizualną

Deklarowanie pełnej 
znajomości potrzeb 
klientów

Bardzo słaba znajomość potrzeb 
klientów; brak badań określających 
te potrzeby; dominuje intuicyjne 
określenie oczekiwań nabywców

ocena skutków 
komunikacji 
wizualnej

Deklarowane – przez 
wielość sprzedaży 
(ogólnie, bez innych 
mierników); wzrost
sprzedaży przypisywany 
jest komunikacji wizualnej

Rzadko stosowane, ocena raczej 
intuicyjna lub brak pomiaru efektów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Komunikacja wizualna jest przez przedsiębiorców uznawana za narzędzie 
zwiększania konkurencyjności. W  wielu przypadkach jej stosowanie w  oparciu 
o  wybrane narzędzia (głównie hipermedialne) wynika z  pewnego trendu, który 
wytycza w polityce promocji wielu przedsiębiorców, łatwość dostępu do sieci kom-
puterowych. Komunikacja wizualna jest stosowana dla, ogólnie ujmując, poprawy 
pozycji rynkowej i zwiększenia konkurencyjności wyrażanej dążeniem do zwięk-
szenia sprzedaży i liczby klientów. Cele te są przez przedsiębiorców formułowane 
ogólnikowo, brak w tym precyzji, wyraźnie jest zaznaczona postawa oczekiwania 
na „jakiś” efekt, choć wielu go określa jako zwiększenie liczby klientów, zwiększenie 
sprzedaży i zysku. Dominuje deklaratywne określanie stanu oczekiwań, a obserwa-
cja wskazuje na brak precyzji w tych oczekiwaniach. Ogólnie są także formułowane 
zasady oceny efektów, które podlegają intuicyjnej klasyfikacji według opcji „popra-
wa”, „stabilizacja”, „prawdopodobnie wzrost”.

Nie są zatem przeprowadzane badania efektów komunikacji wizualnej i dobór 
narzędzi komunikacji wizualnej często jest przypadkowy. To specjalistyczne agencje 
promowania doradzają rodzaj narzędzi, bo brak wykwalifikowanego personelu sta-
nowi istotną barierę dla samodzielnego budowania przekazów komunikacyjnych. 
Narzędziami dominującymi w  przekazach wizualnych są przede wszystkim logo, 
kompozycja stron WWW, wykorzystanie mediów społecznościowych i inne meto-
dy reklamy, zwłaszcza poprzez opakowania oraz AdWords. W zakresie public rela-
tions dominują materiały budujące tożsamość firmy. W sprzedaży osobistej przed-
siębiorcy koncentrują się na zakładaniu sklepów internetowych. Wszelkie wystawy, 
targi obfitują w przekazy wizualne. Widać więc, że komunikacja wizualna w sek-
torze MSP opiera się na tradycyjnych narzędziach, jak reklama i PR, ale przedsię-
biorcy często sięgają też po sieciowe, hipermedialne formy przekazu, przy czym nie 
oceniają efektów komunikacji wizualnej, koncentrując się na intuicyjnym wyczuciu 
rynku.
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Biorąc pod uwagę sektor handlu usług i przemysłu, zaobserwowano i w wyniku 
wywiadów uzyskano informacje, że występuje pewne zróżnicowanie komunikacji 
wizualnej w zależności od sektora, w ujęciu: handel, przemysł, usługi. Obrazuje to 
tabela 2. Jednak mimo zróżnicowania narzędzi komunikacji wizualnej widać domi-
nację niektórych narzędzi komunikacji.

Tabela 2. Dominujące narzędzia komunikacji wizualnej stosowane w MSP w świetle wywia-
dów i obserwacji
Table 2. Dominant visual communication tools used in SMEs in the light of interviews and 
observation

Przemysł Handel Usługi

Mikro Logo(brending) Logo (brending) Logo, reklama 
internetowa

Średnie Reklama, PR 
wizualny

Branding, reklama 
wydawnicza, media 
społecznościowe

Reklama internetowa, 
media społecznościowe

Makro Branding, reklama 
wydawnicza Reklama wydawnicza Branding, media 

społecznościowe

Źródło: opracowanie własne na podst. badań.

Z powyższego wynika, że największe zróżnicowanie dominujących narzędzi ko-
munikacji wizualnej występuje w sektorze MSP w handlu, następnie w usługach, 
a najmniejsze w przemyśle, przy czym można zauważyć, że im większe przedsię-
biorstwo, tym większe zróżnicowanie narzędzi komunikacji wizualnej. Zdaniem 
badaczy wynika to z  potrzeb i  budżetu, którym na cele promocyjne dysponuje 
przedsiębiorstwo z sektora MSP.

Wskazania przedsiębiorców z sektora MSP dotyczące zastosowanych narzędzi 
zdecydowanie koncentrują się na formach reklamowych ze szczególnym uwzględ-
nieniem reklamy internetowej. Stwierdzono, że zapotrzebowanie sektora MSP na 
ten rodzaj narzędzi komunikacji wizualnej można przedstawić tak jak na rysunku 1.
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Rysunek 1. Najczęściej wykorzystywane narzędzia komunikacji wizualnej w sektorze MSP 
Figure 1. Most commonly used visual communication tools in the SME sector

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

 W efekcie przeprowadzonych badań (por. tabela 3) stwierdzono, że najskuteczniej-
szym narzędziem komunikacji wizualnej, w opinii respondentów – firm, jest reklama 
internetowa, oceniona przez badanych na 5 punktów. Podobnie oceniono w zakresie 
prowadzenia sprzedaży internetowej znaczenie logo, opakowań, a w dalszej kolejności 
– strony WWW (średnio 4,9 pkt). W sferze reklamy, oprócz jej internetowej formy, wy-
soko oceniono (na średnio 4,3 pkt) out door, a w innych sposobach komunikowania 
wizualnego wyceniono znaczenie przestrzennej identyfikacji przedsiębiorstwa, tzn. że 
wszelkie oznakowania prowadzące do firmy, usprawniające dojazd do niej i  identyfi-
kujące ją w terenie uznano za ważne ( średnio 4,1 pkt). Za istotną, z punku widzenia 
komunikacyjnego, uznano organizację miejsc sprzedaży (średnio 4 pkt). Podobna jest 
ocena reklamy wydawniczej, którą respondenci (firmy) wycenili średnio na 3,9 pkt. 

Na uwagę zasługuje fakt, że respondenci nie stosowali żadnych form komunika-
cji wizualnej poprzez kino, a rolę telewizji w komunikowaniu wizualnym dostrzegły 
tylko firmy średnie, wyceniając ją na najniższą ocenę 1,2 pkt.
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Analizując strukturę przedsiębiorstw MSP oceniających zaproponowane narzę-
dzia komunikacji wizualnej, widać, że formy wizualnej komunikacji internetowej mają 
duże znaczenie dla wszystkich typów przedsiębiorstw. W zakresie reklamy zewnętrznej 
zwiększa się jej wykorzystanie w miarę zwiększania się przedsiębiorstwa. Natomiast re-
klama wydawnicza jest ważniejsza dla przedsiębiorstw mniejszych, szczególnie handlo-
wych i usługowych. Znaczenie wizualizacyjne próbek jest ważne dla przedsiębiorstw 
średnich i działających głównie w przemyśle. Targi i wystawy mają znaczenie w mia-
rę zwiększania się przedsiębiorstwa, będąc jednakowo ważne dla handlu, przemysłu 
i usług. Konkursy nie są stosowane w przemyśle, niezależnie od wielkości przedsiębior-
stwa, ale są dostatecznie ważne dla przedsiębiorstw średnich, w handlu i usługach.

Wszelkie gadżety są ważne dla przedsiębiorstw średnich i usługowych małych, 
a wszelkie materiały budujące tożsamość firmy, jak np. wizytówki, spełniają na po-
ziomie dobrym swą rolę komunikacyjną w przedsiębiorstwach małych i średnich, 
natomiast w mikro mają tylko dostateczne znaczenie. Dla firm mikro ma znaczenie 
oznakowanie dokumentów, ale ich rola zmniejsza się w przedsiębiorstwach małych 
i średnich, a szczególnie w usługach oceniono ją na poziom dostateczny. Opako-
wanie nie ma znaczenia dla sfery usług, ale jego rola wyceniona na 5 pkt została 
przypisana przedsiębiorstwom handlowym średnim i  małym. W  firmach mikro 
ważność tego narzędzia komunikacji wizualnej wynosi 4 pkt. Znaczenie logo, stron 
WWW i banerów jest bezprecedensowe, przez wszystkie przedsiębiorstwa ocenione 
na 5 pkt (z wyjątkiem mikro przemysłowych – 4 pkt). Rola organizacji i wystroju 
miejsc sprzedaży, czyli aspekty merchandisingowe, są ważne dla przedsiębiorstw 
handlowych i usługowych, natomiast prezentacje multimedialne na średnim pozio-
mie doceniają przedsiębiorstwa małe i średnie szczególnie w usługach (małe) i w 
przemyśle (średnie).

Przestrzenna identyfikacja firmy jest ważna (średnia ocen 4,1 pkt) dla wszyst-
kich przedsiębiorstw, z powodów pozwalających na łatwiejsze dotarcie do przedsię-
biorstwa.

Istotnym narzędziem wizualizacyjnym w komunikacji marketingowej są media 
spolecznościowe (średnia ocena 4,9), które są metodą wykorzystywaną bardzo dy-
namicznie.

 Oceniając całościowo wykorzystanie narzędzi komunikacji wizualnej w  ko-
munikatach marketingowych, można stwierdzić, że poprzez ich ocenę punktową 
(końcowa średnia ocena to 3,7 pkt) widać średni zakres wykorzystania narzędzi 
komunikacji wizualnej (por. tabela 3).
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Tabela 3. Ocena wykorzystywanych narzędzi komunikacji wizualnej w komunikacji marke-
tingowej (punktowo)
Table 3. Evaluation of the tools of visual communication used in marketing communication

Narzędzia 
komunikacji 

wizualnej

mikro małe średnie Średnia
arytmet.

p h u p h u p h u

Reklama

TV 0 0 0 0 0 0 4 3 4 1.2
Kino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Out door 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4.3
Wydawnictwa:
 foldery, ulotki, 
broszury itp

3 5 5 3 4 5 3 3 4 3.9

Internetowa
reklama (w tym 
Adwords)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0

Promocja
uzupełniająca

Próbki 
wizualizacyjne 3 2 2 3 5 2 4 4 2 3.0

Konkursy 0 3 0 0 3 3 0 4 5 2.0
Targi, wystawy 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3.7

Public 
relations

Gadżety 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3.6
Wizytówki 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3.7
Oznakowanie 
dokumentów
firmy

4 4 3 4 3 3 4 3 3 3.4

Sprzedaż 
osobista 
(w tym 
internetowa)

Opakowanie 3 4 2 3 5 5 3 5 2 3.6
Logo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0
Banery 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0
Strony WWW 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4.9

Inne sposoby 
komunikacji 
wizualnej

Organizacja miejsc
sprzedaży 2 3 5 2 5 5 4 5 5 4.0

Prezentacje 
multimedialne 0 0 0 0 5 5 3 4 4 2.3

Social media 
(portale 
społecznościowe)

2 2 3 4 5 4 5 5 5 3.9

Przestrzenna 
identyfikacja 
i wizualizacja firmy

3 4 5 4 5 5 3 4 4 4.1

Średnia 
arytmetyczna 2.7 2.6 3.1 3.5 4.5 3.9 4.4 4.4 4.2 3.7

P  - przedsiębiorstwa przemysłowe; h  - przedsiębiorstwa handlowe u  - przedsiębiorstwa 
usługowe
ocena punktowa: 0 - nie stosowano, 2 - ocena ndst, 3 - ocena dost., 4 - ocena db., 5 - ocena 
bdb
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 
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W  świetle przeprowadzonych badań można postawić wniosek wskazujący na 
niewystarczające wykorzystanie przez przedsiębiorstwa w  sektorze MSP narzędzi 
komunikacji wizualnej jako jednego z narzędzi komunikacji marketingowej. Ujaw-
nia się zatem potrzeba stosowania określonej koncepcji wykorzystania komunika-
cji wizualnej w tym sektorze, z możliwością implementacji w wybranym zakresie 
w przedsiębiorstwach dużych. 

Zakończenie

Tematyka wykorzystania komunikacji wizualnej jako elementu komunikacji 
marketingowej stanowi dla przedsiębiorstw z sektora MSP problem ważny, bo dzię-
ki odpowiednio skomponowanym komunikatom wizualnym przesiębiorstwa mogą 
podnieść poziom swej konkurencyjności. Odpowiednio przygotowana i realizowa-
na komunikacja wizualna może wywołać u klientów większe zainteresowanie ofertą 
i  spowodować decyzje zakupowe. Zatem zwiększenie liczby klientów jest jednym 
z podstawowych celów komunikacji wizualnej, bo poprzez zwiększenie ich liczby 
zwiększy się sprzedaż i zyski. 

 Wiele przedsiębiorstw z  sektora MSP traktuje komunikację wizualną przez 
pryzmat jakiegoś wybranego narzędzia komunikacji marketingowej, najczęściej 
w  jej tradycyjnym ujęciu. Wielu przedsiębiorców korzysta z  form promowania, 
które zabezpiecza Internet i  możliwości wizualnego komunikowania się poprzez 
szeroko rozumianą komunikację marketingową. Znajomość preferencji nabywców 
i skutków prowadzonej komunikacji wizualnej jest w stanie zwiększać skuteczność 
komunikacji i usprawniać cały proces jej realizowania, bo realizator ma dokładną 
wiedzę dla kogo przygotowuje komunikat i jaki skutek komunikacja rodzi, co jest 
pomocne dla tworzenia przekazów w przyszłości.
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PARTYCYPACJA MENEDŻERA W ZARZĄDZANIU 
PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU GASTRONOMICZNYM

PARTICIPATION OF THE MANAGER IN THE MANAGEMENT 
OF THE COMPANY IN THE GASTRONOMIC MARKET

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie roli współczesnych 
menedżerów w procesie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem sektora gastronomii. 
Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Punktem wyjścia w  rozważaniach 
prowadzonych przez autorkę jest zaprezentowanie znaczenia postaci menedżera w świetle 
dywagacji teoretycznych, który postrzegany jest jako osoba zarządzająca daną organizacją, 
dokonująca selekcji właściwych kierunków, sposobów i  przedmiotów działania przedsię-
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biorstwa. W znacznym stopniu podkreślone zostały również wyzwania stojące przed współ-
czesnymi menedżerami sektora gastronomii w procesie zarządzania w obliczu dynamicznie 
zachodzących zmian zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i w wewnętrznych strukturach 
współczesnych podmiotów. W odniesieniu do przeprowadzonych badań własnych istotnym 
obszarem rozważań prowadzonych przez autorkę w niniejszym artykule stał się zakres par-
tycypacji oraz stawianych wymagań wobec współczesnych menedżerów sektora gastrono-
mii pionu hotelarstwa w sprawnym i skutecznym zarządzaniu. Wnioski z badań mogą sta-
nowić przyczynek do dalszych rozważań na temat udziału kadry kierowniczej w kreowaniu 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe:  menedżer, sylwetka menedżera, efektywne zarządzanie, sektor gastrono-
mii pionu hotelarstwa

Abstract: The purpose of this paper is to present the role of modern managers in the process 
of effective management of the gastronomy business. The study is a theoretical and empirical 
one. The starting point in the author’s reflections is to present the meaning of the manager’s 
character in the light of the theoretical divergence that is perceived as the manager of the 
organization by selecting the appropriate directions, ways and objects of the company. The 
challenges faced by modern managers in the catering industry in the management process, 
in the face of dynamic changes both in the external environment and in the internal struc-
tures of modern entities, have also been underlined. With regard to the conducted own re-
search, a significant area of   consideration by the author in this article has become the scope 
of participation and set requirements for the hospitality managers in the hospitality industry 
in efficient and effective management. Conclusions from the study may contribute to further 
discussion on the role of management in creating a competitive advantage for companies.

Keywords: manager, silhouette manager, effective management, catering sector hospitality 
division

Wstęp

Nawet w obliczu gwałtownych przemian obserwowanych we współczesnej go-
spodarce oraz ewolucji systemów organizacyjnych każda organizacja ma szansę 
być poddana efektywnemu procesowi zarządzania z uwzględnieniem determinant 
przedsiębiorczości, które zwiększają szanse odniesienia sukcesu rynkowego. No-
woczesne strategie zarządzania organizacjami stawiają coraz częściej na szczycie 
piramidy sukcesu rozwój i samodzielność swoich pracowników na równi z umie-
jętnościami kierowania kadry menedżerskiej. Współcześni przywódcy dostrzegają 
w swojej aktywności zawodowej konieczność zapewnienia swoim podwładnym re-
alnych warunków poszerzania swoich kompetencji, czyniąc ich jednocześnie bar-
dziej wartościowym zasobem danej organizacji. Współczesnym menedżerom prak-
tyka funkcjonowania przedsiębiorstw przypisuje obecnie wiele znaczących cech. 
Wykształcenie, zawodowe doświadczenie czy odpowiedni staż pracy na stanowisku 
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kierowniczym to czynniki konieczne, lecz obecnie niewystarczające, coraz częściej 
na prowadzenie w rankingu cech pożądanych w pracy menedżera wysuwają się np. 
umiejętności zjednywania sobie współpracowników, znajomość problemów psy-
chospołecznych, umiejętność słuchania innych, kreatywność, obiektywizm, zdol-
ność do podejmowania ryzyka czy odporność na stres. Celem niniejszego artykułu 
w wymiarze empirycznych jest próba zidentyfikowania zakresu partycypacji oraz 
stawianych wymagań wobec współczesnych menedżerów sektora gastronomii pio-
nu hotelarstwa w sprawnym i skutecznym zarządzaniu. Badania objęły menedżerów 
sektora gastronomii pionu hotelarskiego powiatu tatrzańskiego.  

1. Profil menedżera w ujęciu literatury przedmiotu

Sylwetce menedżera literatura przedmiotu nadaje zróżnicowane znaczenie, któ-
re ujmuje w ramy specyfikę jego funkcjonowania w danej organizacji. Kiedy śle-
dzimy literaturę fachową, możemy śmiało zauważyć, iż w większości prac, w któ-
rych podejmowane są próby dokonania charakterystyki postaci menedżera, można 
wyróżnić trzy główne podejścia, które za punkt odniesienia przyjmują kryterium 
szczebli zarządzania. Pierwsze podejście charakteryzuje profil menedżera w wymia-
rze szerokim, które postać tę odnosi do wszystkich szczebli struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa – od kierownictwa pierwszej linii po kierownictwo szczebla naj-
wyższego, tzw. naczelne kierownictwo. W węższym znaczeniu pojęcie menedżera 
nie jest odnoszone do wszystkich szczebli a jedynie do wybranej grupy zarządza-
jących umiejscowionych w strukturze przedsiębiorstwa na średnim i najwyższym 
szczeblu zarządzania. Najwęższy zakres pojęciowy w odniesieniu do omawianego 
kryterium charakteryzuje menedżera wyłącznie jako osobę znajdującą się w hierar-
chii przedsiębiorstwa najwyżej, tj. najwyższego kierownictwa. Powyżej zaprezento-
wany punkt odniesienia w dokonywaniu charakterystyki profilu menedżera będzie 
wiodącym w poniższym artykule. 

Menedżer najczęściej utożsamiany jest z osobą, która realizuje jedną z czterech 
naczelnych funkcji zarządzania. Postrzegany jest więc jako osoba dyrektora, kierow-
nika, przełożonego, która zarządza przedsiębiorstwem lub wyodrębnioną jego częścią 
niezależnie od tego, jakie miejsce w hierarchii organizacyjnej zajmuje1. W odniesieniu 
do podejścia, jakie prezentuje R.W. Griffin, menedżer jest osobą, której podstawowym 
zadaniem jest realizacja procesu zarządzania, który stanowi zestaw działań nakiero-
wanych na ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne zasoby przedsiębiorstwa, któ-
ry powinien doprowadzić w efekcie o osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny 
i skuteczny2. Analizując podejście P.F. Druckera na temat istoty menedżmentu, mo-

1  U. Ornatowicz, Menedżer XXI wieku. Definicja, identyfikacja, edukacja, Wydawnictwo SGH, 
Warszawa 2008, s. 57. 
2  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 72.
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żemy wyczytać, iż pojęcie menedżera dotyczy wszystkich, którzy zarządzają pracą in-
nych osób i są zwierzchnikami innych osób, „poczynając od tych stojących najwyżej, 
kończąc na majstrze produkcji czy na kierowniku biura (…)”3. Zwolennikami takiego 
podejścia są także H. Steinmann i  G. Schreyögg, którzy istotę menedżera sprowa-
dzają do osoby członka organizacji, która objęła funkcję przełożonego, począwszy 
od mistrza, na prezesie zarządu skończywszy4. W odniesieniu do trójszczeblowego 
ujęcia struktury stanowisk kierowniczych, którą tworzą kierownicy liniowi, kierow-
nicy średniego szczebla oraz naczelne kierownictwo, należy również do grona me-
nedżerów zaliczyć majstra, brygadzistę, nadzorcę czy kierownika biura jako kierow-
nictwo pierwszej linii5. Również J. Penc, definiując istotę menedżera, określił go jako 
osobę od zarządzania i sprawowania władzy w organizacji, stosując trójstopniowość 
hierarchii: top management (menedżer stopnia najwyższego), middle management 
(menedżer średniego stopnia) oraz supervisory management; firdt-line management 
(menedżer najniższego stopnia)6. Menedżer jest również członkiem danej organizacji, 
który w zakresie obowiązków wpisane ma pokierowanie działaniami poszczególnych 
pracowników w taki sposób aby zapewnić osiągnięcie celów całości. Jest osobą, której 
nadrzędną misją jest świadome i ustawiczne kształtowanie organizacji, a więc zarzą-
dzanie nią niezależnie od miejsca, w którym się znajduje w strukturze organizacyjnej7. 

Analizując krajową literaturę przedmiotową, możemy również dostrzec wiele cieka-
wych w swej treści definicji istoty menedżera. Leksykon biznesu podaje definicję mene-
dżera, określając go jako „osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym, która posia-
da wielostronną wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania ludźmi i zarządzania 
organizacjami w warunkach niepewności i stałej zmienności otoczenia, w którym te 
organizacje działają”8. Postać menedżera przez wielu autorów utożsamiana jest z osobą, 
która odpowiada w przedsiębiorstwie za realizację funkcji zarządzania, uważana jest za 
osobę, która planuje, podejmuje decyzje, organizuje, motywuje do pracy oraz kontroluje 
wykorzystanie zasobów oraz poziom osiągniętych rezultatów9. 

W encyklopedii biznesu możemy również spotkać się z określeniem istoty funkcjo-
nowania we współczesnych organizacjach osoby menedżera. W odniesieniu do definicji 
zaprezentowanej przez jednego z autorów menedżer jest osobą stojącą na czele danego 
zespołu, którego nadrzędną rolą jest dążenie w swych działaniach do osiągnięcia przez 
zespół założonych celów, przy czym autor wyraźnie sygnalizuje, iż cele te są wyznaczone 

3  P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Kraków 1994, s. 28.
4  H. Steinmann i  G. Schreyögg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, 
funkcje, przykłady, wyd. 4 zm., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 38. 
5  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania…, s. 69.
6  J. Penc, Decyzje menedżerskie – o sztuce zrządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001, s. 75.
7  J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 1998, s. 102.
8  J. Penc, Leksykon biznesu, AW Placet, Warszawa 1997, s. 61. 
9  J. Penc, Pojęcie i  zadania menedżera, [w:] E. Jędrych (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla 
menedżerów średniego szczebla, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 56.
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zespołowi z zewnątrz lub też pracownik posiada możliwość udziału w ich cyklicznym 
definiowaniu10. 

Jak możemy zauważyć, w zaprezentowanej definicji nie jest najważniejsze miejsce 
kierownika w strukturze organizacyjnej danego podmiotu a jego skuteczność w osią-
ganiu celów oraz bycie charyzmatycznym przywódcą. Tadeusz Listwan w  „Kształ-
towaniu kadry menedżerskiej firmy” odnosi postać menedżera do wszystkich osób, 
które objęły funkcję przełożonych będących odpowiedzialnymi za koordynowanie 
i kształtowanie pracy innych, poczynając od mistrza, na prezesie kończąc11. 

W leksykonie menedżera możemy z kolei spotkać się z innym znaczeniem poję-
cia menedżera, które odnoszone jest już nie do wszystkich zarządzających, a jedynie 
do określonej grupy osób określanych tym mianem. W tym znaczeniu menedżer 
to osoba, która w strukturze organizacyjnej jest umiejscowiona pomiędzy ścisłym 
kierownictwem a  szeregowymi pracownikami12. Również A.D. Chandler Jr. przy 
definiowaniu istoty menedżera sugeruje, iż szczebel niższy (tzw. średni) jest zazwy-
czaj kojarzony z pojęciem menedżera w zależności od przyjętej metodyki dywersy-
fikowania szczebli, natomiast szczebel najniższy, kojarzony najczęściej z wykonywa-
niem funkcji mistrza czy nadzorcy, jest najczęściej pomijany13. 

Ciekawego porównania dokonał J. Gościński. Przywołując praktyki zagranicz-
ne, wyraźnie zaznaczył, iż w  krajach zachodnich kierowników niższych szczebli, 
którzy trudnią się czynnościami dozoru, a nie zarządzania, określa się mianem su-
pervisorów, podczas gdy w Polsce takie osoby nazywa się często kierownikami14. 
Również J. Gościński i  J. Turdej nie utożsamiają w  swoich rozważaniach najniż-
szego szczebla z pojęciem menedżera. Podążając tokiem myślenia amerykańskich 
praktyk, można przyjąć, że kierownik, aby mógł być określony mianem menedżera, 
powinien być zaangażowany w „organizowanie ekonomicznego systemu przedsię-
biorstwa i zapewnienie mu zysku…”. Nadzorowanie pracy zespołów ludzkich czy 
kierowanie aspektem technicznym podmiotów gospodarczych nie jest wystarczają-
cą przesłanką do stosowania pojęcia menedżera15. 

Kolejny, trzeci aparat pojęciowy menedżera, prezentujący w swej istocie najwęższy 
ze względu na kryterium szczebli zarządzania tok myślenia, określa stanowisko mene-
dżera wyłącznie jako osobę pod postacią prezesa, wiceprezesa oraz dyrektora naczelne-
go16. Nowa encyklopedia powszechna również definiuje postać menedżera jako członka 
naczelnego kierownictwa, którego odpowiedzialność wiąże się z zarządzaniem całym 

10  W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu, cz. 1, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
11  T. Listwan, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo KADRY, Wrocław 1995, s. 46. 
12  W. Smid, Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 17. 
13  A. Chandler, The Visible Hand. The Managerial Revolution in America Business, The Belknap Press 
of Harvard University Press, Cambridge 1979, p. 127. 
14  Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
15  J. Turdej, Menedżer efektywny, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 102. 
16  J.A. F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie…, s. 94.
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podmiotem, w szczególności z ustalaniem polityki operacyjnej oraz kreowaniem wza-
jemnych relacji podmiotu z jego otoczeniem17. Analizując wymiar międzynarodowy li-
teratury przedmiotu w analizowanym obszarze, możemy dostrzec, iż termin kadry me-
nedżerskiej jest stosowany nie tylko w odniesieniu do osób, które w organizacjach zaj-
mują kierownicze stanowiska, ale również do wysoko wyspecjalizowanych specjalistów 
czy grup ekspertów18 W literaturze przedmiotu możemy również spotkać nieco bardziej 
ogólny wymiar postrzegania sylwetki menedżera. Tadeusz Oleksyn ujmuje menedżera 
przez pryzmat przedstawiciela innowacyjnego systemu gospodarki rynkowej. W odnie-
sieniu do jego wizji współczesny menedżer powinien cechować się w dużej mierze ogól-
nie pojętą kreatywnością: powinien posiadać zdolności do inspirowania swoich współ-
pracowników czy wskazywania nowych dróg rozwiązywania bieżących problemów, 
z jakimi przedsiębiorstwo się zmaga19. Inny autor definiuje menedżera przez pryzmat 
posiadanych umiejętności wpływania na zachowania innych członków organizacji czy 
zdolności kierowania nimi zgodnie z ustalonymi wcześniej celami. Jednak wymienione 
wyżej cechy nie są jedynymi, które prezentuje P. Wachowiak w odniesieniu do sylwet-
ki współczesnego menedżera. Wśród innych równie istotnych wymienia również: chęć 
kierowania, umiejętności wypełniania powierzonej mu funkcji kierowniczej, ciągłe do-
skonalenie swoich umiejętności w tym zakresie czy prezentowanie adekwatnej postawy 
w stosunku do pełnionej roli20. Podsumowując powyższe rozważania, możemy określić 
w  dość dużym uogólnieniu menedżera jako osobę zarządzającą całym przedsiębior-
stwem lub danym obszarem jego funkcjonowania21. 

2. Wyzwania stojące przed współczesnymi menedżerami sektora 
gastronomii w środowisku ich pracy

 
Obserwowane obecnie dość intensywnie zachodzące przemiany gospodarcze w róż-

nych krajach wymuszają na współczesnych podmiotach sektora gastronomii zatrudnianie 
w swych strukturach efektywnie zarządzających menedżerów, którzy, charakteryzując się 
w swoich działaniach dużym poziomem innowacyjności, będą nadawać zasobom zupeł-
nie inne znaczenia, kreując przy tym nową siłę nabywczą każdego przedsiębiorstwa22. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w  zarządzaniu przedsiębiorstwem gastrono-
micznym stanowi obecnie jeden z istotniejszych obszarów decyzyjnych23. W nowo-

17  Nowa encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 94. 
18  S. Ghoshal, Expanding Abroad. Motivations, Means, and Mentalities, [w:] Transnational 
Management. Texts, Cases, and Readings in Cross-Border Management, red. C.A. Bartlett, S. Ghoshal,  
J. Birkinshaw, McGraw-Hill/Irwin, New York 2004, p. 14 i nast..
19  T. Oleksyn, Sztuka kierowania, WSZiP im. B. Jańskiego w Warszawie, Warszawa 1999, s. 65.
20  P. Wachowiak, Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa 2001, s. 19.
21  W. Pomykało, Encyklopedia biznesu…, s. 53.
22  P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 39.
23  H. Górska-Warsewicz (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i  hotelarskim, 
SGGW, Warszawa 2014, s. 51. 
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czesnych strategiach dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem sektora gastrono-
mii akcentujących dość istotnie znaczenie kapitału ludzkiego w tworzeniu przewa-
gi konkurencyjnej organizacji, coraz częściej kładzie się nacisk na samodzielność 
i rozwój pracowników oraz wypadkową konkretnych umiejętności, jakimi powinni 
odznaczać się współcześni menedżerowie24. W związku z zaakcentowanym już wy-
żej przez autorkę dość intensywnie postępującym rozwojem gospodarczym współ-
cześni menedżerowie powinni charakteryzować się innowacyjnym spojrzeniem na 
rolę i  znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji sektora usług, upatrując w nim 
istotną składową przyczyniającą się do rozwoju przedsiębiorstwa, a nie tylko koszty, 
które związane są m.in. z jego pozyskaniem, zaadaptowaniem czy procesem zwal-
niania. 

Obecne otoczenie, w  jakim funkcjonują przedsiębiorstwa gastronomiczne, 
zróżnicowanie ich form rodzajowych, podyktowane przede wszystkim zakresem 
świadczonych usług, wielkością przedsiębiorstwa czy rodzajem form obsługi25, wy-
musza poniekąd na menedżerach nowe spojrzenie na funkcję kierowniczą, która 
coraz częściej łączona jest z  pobudzaniem kreatywnego myślenia oraz ekspansji 
osobowościowej pracowników. Przemiany gospodarcze tworzą popyt na dobrych 
menedżerów, którzy swoim innowacyjnym spojrzeniem na otaczającą ich rzeczywi-
stość kreują siłę nabywczą sektora gastronomii, która stanowi jeden z największych 
zasobów współczesnej gospodarki26. 

Obowiązujący do pewnego momentu styl kierowania, który akcentował czło-
wieka działającego w oparciu o określone normy i zasady, zostaje powoli zastępo-
wany przez wizję człowieka, który jest zdolny do pełnego zaangażowania w trafne 
i  szybkie procesy decyzyjne, często obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym27. 
Każde przedsiębiorstwo nie tylko sektora gastronomii wykazuje zapotrzebowanie 
na dobrych menedżerów, którzy powinni wyróżniać się odpowiednimi cechami 
i  umiejętnościami z  zakresu chociażby zarządzania. Każdy przywódca pragnący 
sprawnie kierować podległym mu zespołem ludzi powinien nieustannie doskonalić 
swoje umiejętności i pozyskiwać nowe. Wśród najważniejszych cech pożądanych 
u menedżera sektora gastronomii najczęściej wymieniane są m.in.:
	 gotowość do podejmowania decyzji, często w warunkach dużego stresu, ale 

również gotowość do brania odpowiedzialność za już podjęte,
	 otwartość na nowe propozycje ze strony współpracowników, ale również na 

nowe doświadczenia,

24  J. Fucks, Stawiać na rozwój i samodzielność pracowników, „Zarządzanie na Świecie” 1998, nr 4, s. 38 i nast. 
25  G. Levytska, Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, SGGW, Warszawa 2011, s. 67; 
A. Masłowski, Usługi gastronomiczne w krajach wysoko rozwiniętych (na przykładzie niektórych krajów 
UE i USA), Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2005, s. 38. 
26  P.F. Drucker, Innowacja…, s. 39. 
27  M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, 
Warszawa 1993, s. 31.
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	 umiejętność wychodzenia „krok wcześniej” niż zmiany, jakie zachodzą we 
współczesnych przedsiębiorstwach sektora gastronomii, czyli gotowość do bycia 
„wizjonerem” przyszłości,
	 świadomość kierunku strategii jaką przyjęło przedsiębiorstwo, podczas 

swojej rynkowej ekspansji.
Współcześni menedżerowie coraz częściej zdają sobie sprawę, że ich sukces oso-

bisty jak i sukces całej organizacji zależy od tego, w jaki sposób potrafią przygoto-
wać siebie, własny personel, ale również całe przedsiębiorstwo do ciągle zmieniają-
cych się oczekiwań, jakie stawia przed nimi otoczenie. Należy sobie zdawać sprawę, 
iż osiąganie sukcesu przez współczesne przedsiębiorstwa sektora gastronomii staje 
się coraz trudniejsze z uwagi na chociażby rosnącą branżową konkurencję. Współ-
czesny menedżer sektora gastronomii to taki, który potrafi delegować uprawnienia, 
pobudza pracowników do kreatywności i innowacyjności w swoich działaniach, ale 
również taki, który dzieli się wiedzą i w niektórych sytuacjach władzą. Skutecznie 
zarządzający menedżer to osoba, która jest odpowiednio do tego przygotowana nie 
tylko z zakresu menedżmentu, ale również przysposobiona zawodowo, doskonale 
znająca założenia funkcjonowania danego podmiotu, jego strategię działania, ale 
też taka, która potrafi samodzielnie podejmować ryzyko decyzyjne i nie obawia się 
konsekwencji z niego wynikających. Zdaniem autorki za jeden z kluczowych czyn-
ników stanowiących o produktywności czy przewadze konkurencyjnej podmiotów 
sektora usług uważa się obecnie m.in. interdyscyplinarne pokłady wiedzy zarządza-
jących, które determinują efektywność funkcjonowania podmiotu28. 

Można obserwować, iż współczesne przedsiębiorstwa sektora gastronomii coraz 
częściej wymagają od swoich menedżerów umiejętności skutecznego i efektywnego 
pełnienia funkcji zarządczych, które najczęściej sprowadzają się do29:
	 transformacji założeń strategicznych, z  uwzględnieniem w  szczególności 

agresywnych celów,
	 wprowadzania zmian oraz kontrolowania ich przebiegu w celu zminimali-

zowania konfliktów, jakie mogą wywoływać,
	 inicjowania poszczególnych rodzajów działalności w oparciu o posiadany 

kapitał zasobowy,
	 adaptowania pracowników o  określonych kompetencjach do nowych za-

dań, które pozwolą osiągnąć organizacji nowe, bardziej ambitne cele,
	 monitorowania przebiegu realizacji wyznaczonych celów w ramach opra-

cowanej strategii oraz wyciągania trafnych wniosków.
Współcześnie istotne staje się w  pracy menedżera zrozumienie również istoty 

i wagi zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem sektora gastronomii, które nie 
jest możliwe bez zrozumienia uwarunkowań otoczenia, w jakim przyszło pełnić mu 
powierzone obowiązki menedżerskie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników 

28  A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000, s. 38. 
29  J. Penc, Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 323. 
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wewnętrznych, rynkowych oraz otoczenia społecznego. Obecna w podmiotach ga-
stronomii kadra menedżerska powinna zaakceptować fakt, iż współczesne kierowanie 
nie skupia się już na zdolnościach rozkazodawczych, a potencjału do kierowania nie 
czerpie się wyłącznie ze stanowiska, jakie się pełni, czerpie się go przede wszystkim 
z autorytetu nieformalnego, który jest odzwierciedleniem posiadanej wiedzy, umie-
jętności oraz zdolności interpersonalnych30. Podmioty sektora gastronomii poszuku-
ją współcześnie menedżerów potrafiących przewodzić w  organizacji, kreatywnych, 
którzy postrzegają ludzi jako najważniejszy, strategiczny zasób organizacji, stwarza-
jąc im jednocześnie dogodne uwarunkowania do ujawnienia ich kreatywności oraz 
pobudzania ich zaangażowania. Menedżerowie są zobowiązani do wdrażania takie-
go zarządzania, które uwzględnia twórcze myślenie pracowników oraz wynika z ela-
styczności przystosowawczych współczesnych podmiotów sektora gastronomii. S.R. 
Covey wyraźnie zaznaczył w jednym ze swoich opracowań, iż przywódca przyszłości 
powinien: powodować ekspansję talentów i kreatywności poszczególnych członków 
organizacji, która prowadzi do osiągania wspólnych celów, określać kierunek funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa poprzez tworzenie ciekawej wizji i misji oraz zapewnienie 
korelacji pomiędzy określoną strategią a wszystkimi członkami organizacji31. 

Ujawniane na różnych płaszczyznach potrzeby zarządzania kreują zapotrzebo-
wanie na menedżerów przedsiębiorczych, nieustannie poszukujących okazji do wy-
korzystania posiadanego potencjału, a więc takich, którzy mają pomysły, jak poszu-
kiwać nowych klientów i utrzymać dotychczasowych, jak definiować nowe formy 
organizacji oraz nowe kierunki orientacji marketingowej, czyli takich, którzy potra-
fią skutecznie i sprawnie realizować swoje pomysły, zapewniając jednocześnie sobie 
i organizacji, na czele której stoją, wysoki poziom konkurencyjności terytorialnej.

Zachodnia praktyka zarządzania na przestrzeni ostatniego czasu wykształciła 
wzorce osobowe, które zdaniem autorki dość trafnie wpisują się w specyfikę funk-
cjonowania branży gastronomicznej. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć32: 
	 menedżerów konformistów, którzy postrzegają przedsiębiorstwo obecnie 

funkcjonujące za formację dość optymalną, niewymagającą zmian,
	 menedżerów niezadowolonych, w coraz mniejszym stopniu zaczynających 

utożsamiać się z  daną organizacją, niewykazujących jednocześnie potencjału do 
wprowadzania zmian,
	 menedżerów odważnych, którzy utożsamiają się z organizacją, cechując się 

dużym poziomem kreatywności oraz merytorycznego przygotowania do powierzo-
nych im w organizacji ról,
	 menedżerów wyzywających, wykazujących duże zainteresowanie zmiana-

30  E. Jędrych (red.), Zrządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Wyd. Oficyna 
Wolters Kliwer Business, Kraków 2007, s. 30.
31  S.R. Covey, Trzy role lidera w  nowym paradygmacie, [w:] Lider przyszłości, red. F. Hesselbein,                   
M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1997, s. 160-161.
32  N.A. Hornstein, Managerial Courage: Individual Initiative and Organization Innovation, „Personnel” 
1986, nr 7, s. 16-21.
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mi, ujawniających przede wszystkim brak kompetencji w działaniach podwładnych, 
dążących przy tym to ich usunięcia z pełnionych ról. W odniesieniu do praktyki 
zarządzania najważniejszymi obowiązkami współczesnego menedżera w zakresie 
świadomego i ustawicznego kształtowania współczesnych przedsiębiorstw sektora 
gastronomii należy w szczególności wymienić33:

1. Ustalanie celów przedsiębiorstwa, wskazywanie sposobów ich osiągania 
oraz informowanie zespołu o słuszności ich realizacji.

2. Organizowanie pracy, która wiąże się w  szczególności z  analizą niezbęd-
nych działań oraz przydziałem tych działań poszczególnym pracownikom, a która 
jest wyzwaniem dla kierowników i  osób decyzyjnych. Jej ważność należy rozpa-
trywać przede wszystkim przez pryzmat przedsiębiorstwa, zakresu świadczonych 
usług czy zjawiska sezonowości.

3. Motywowanie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi motywacyjnych oraz 
umiejętnie sformułowaną politykę awansową. Istotnym elementem motywowania 
jest również informowanie wszystkich pracowników o  obecnych w  przedsiębior-
stwie zasadach w polityce motywacyjnej oraz awansowej.

4. Dokonywanie pomiarów, które menedżer przeprowadza z wykorzystaniem 
ustalonych wcześniej przez siebie mierników, a które są niezwykle istotne z punktu 
widzenia określenia efektywności funkcjonowania całego przedsiębiorstwa jak i po-
szczególnych jego członków.

5. Rozwijanie potencjału u  swoich podwładnych. To w  szczególności od 
umiejętności interpersonalnych menedżera, jego charyzmy, sposobu podejścia do 
drugiego człowieka zależy, czy menedżer stymuluje swoich pracowników do działa-
nia, czy to działanie hamuje. 

Coraz istotniejszym wyzwaniem stojącym przed współczesnymi menedżerami 
sektora gastronomii jest również budowanie szeroko rozumianej infrastruktury zarzą-
dzania wiedzą. Według J.O. Paliszkiewicza znaczące w takim rozumieniu jest nie tyl-
ko dokonywanie właściwej selekcji oprogramowania czy technologii, która w znaczący 
sposób wspomaga proces tworzenia, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania 
wiedzy, ale przede wszystkim stwarzanie sprzyjających warunków do kształtowania od-
powiednich relacji interpersonalnych w przedsiębiorstwie, które skupiają się najczęściej 
wokół budowania formalnych i nieformalnych relacji społecznych w granicach poszcze-
gólnych działów organizacji34. Rolą menedżera jest również sprawowanie kontroli nad 
wykorzystaniem wiedzy w celach ekonomicznych poprzez stworzenie zestawu spójnych 
metod oraz narzędzi pozwalających na dokonanie pomiaru efektywności zastosowanej 
wiedzy. W tym celu skuteczne wydaje się stworzenie wspólnot praktyków jako jednej 
z  istotniejszych determinant budowania kapitału relacyjnego w  przedsiębiorstwie35. 
33  P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1998, s. 368. 
34  J.O. Paliszkiewicz, Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach – koncepcja oceny 
i modele, Wyd. SGGW, Warszawa 2007, s. 57. 
35  T.H. Devenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kra-
ków 2007, s. 159 i nast. 
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W tym momencie ujawnia się rola menedżera jako osoby scalającej takie grupy, osoby, 
która ułatwi nawiązywanie ich członkom kontaktów zawodowych i towarzyskich, któ-
rych nadrzędnym celem jest wymiana informacji i praktyk branżowych. Podsumowując 
powyższe rozważania na temat wyzwań stojących przed współczesnymi menedżerami 
sektora gastronomii w środowisku ich pracy, możemy wnioskować, iż menedżerowie 
przyszłości coraz częściej będą zmuszeni podejmować pełnienie przywódczej roli w wa-
runkach dynamicznie zachodzących zmian w otoczeniu, jakie ich w danej sytuacji ota-
cza. Powinni być osobami zdolnymi do przekładania zmian w otaczającym ich świecie 
zewnętrznym na panujące uwarunkowania wewnętrzne. Podejście takie wydaje się być 
warunkiem postępu procesów rozwojowych danego podmiotu. 

3. Partycypacja menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
sektora gastronomii – dyskusja wyników

Jak wskazuje praktyka, zarządzanie przedsiębiorstwem jest procesem wielopozio-
mowym, złożonym działaniem wymagającym od współczesnej kadry zarządzającej 
wielopłaszczyznowej analizy i  dekompozycji. Uszczegóławiając powyższe stwierdze-
nie, należy podkreślić, iż zarządzanie przedsiębiorstwem postrzegane jest jako wielo-
poziomowe działanie systemu zarządzającego (sterującego), nakierowane na system 
zarządzany (sterowany), uwzględniające cele i interesy całej organizacji36. W literaturze 
przedmiotu wielu autorów w odniesieniu do tego procesu identyfikuje działania, które 
układają się w pewien cykl uporządkowanych po sobie czynności określanych mianem 
funkcji zarządzania lub funkcji kierowniczych, realizowanych, jak sama nazwa wska-
zuje, przez osoby zarządzające lub kierujące danym przedsiębiorstwem. Te funkcje to: 
planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie ludźmi oraz kontrolo-
wanie37. Zarządzanie współczesnymi podmiotami sektora usług, które w dobie globali-
zacji często funkcjonują na międzynarodowych rynkach, jawi się jako działanie coraz 
bardziej skomplikowane, którego jakość często uzależniona jest od poziomu kompeten-
cji zaangażowanej w ten proces kadry menedżerskiej38. 

W  celu zidentyfikowania zakresu partycypacji oraz stawianych wymagań wobec 
współczesnych menedżerów sektora gastronomii autorka przeprowadziła badania na te-
renie powiatu tatrzańskiego obejmujące swą próbą jednostki sektora gastronomii funkcjo-
nujące w pionie hotelarstwa. Przeprowadzone badania mają charakter częściowy i zostały 

36  A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa – Poznań 2002, s. 83.
37  M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. II rozszerzone, 
Warszawa 2004, s. 162; Z. Mikołajczyk, K. Zimniewicz, Zarządzanie małym przedsiębiorstwem, [w:] 
B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – 
Łódź 1999, s. 153-157.
38  Czytaj szerzej: M.E. Mendenhall G.R. Oddou, G.K. Stahl (red.), Reading and Cases in International 
Human Resource Management, Routlege, Taylor & Francis Group, London and New York 2007.
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zrealizowane w ramach prowadzenia przez autorkę własnego projektu badawczego pt. 
„Rola menedżera w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem sektora gastronomii”. 
Prezentowane poniżej wyniki badań stanowią wstępny materiał empiryczny, który został 
zgromadzony poprzez zastosowanie metody sondażu diagnostycznego przy wykorzysta-
niu techniki badania ankietowego i narzędzia, jakim jest kwestionariusz ankiety. Badania 
zostały przeprowadzone w 2016 roku w miesiącach marzec – wrzesień w jednostkach ho-
telowych i obejmowały kadrę menedżerską działów gastronomii. Pierwszym etapem ba-
dań było dokonanie selekcji przedsiębiorstw sektora gastronomii zlokalizowanych w pio-
nach hotelarstwa na terenie powiatu tatrzańskiego. Badaniem autorka objęła 100% popu-
lacji przedsiębiorstw sektora gastronomii pionu hotelarstwa, tj. 30 hoteli, które w swoich 
strukturach posiadały pion gastronomii39. Zwrotność próby obejmowała 27 kwestiona-
riuszy (90% ankiet), co pozwoliło na zebranie wiarygodnego materiału badawczego, któ-
ry następnie poddano wnikliwej analizie. W przeprowadzonych badaniach nie udało się 
pozyskać opinii na temat poruszanych kwestii menedżerów: hotelu jednogwiazdkowego 
oraz dwóch hoteli trzygwiazdkowych. W poniższej tabeli autorka prezentuje szczegółowe 
dane ilości jednostek noclegowych, uwzględniając stopień ich kategoryzacji (tab. 1).

Tabela 1. Ilość hoteli zlokalizowanych w powiecie tatrzańskim uwzględniająca stopień ka-
tegoryzacji
Table 1. Number of hotels located in the district Tatra taking into account the degree of 
categorization

Lp. Rodzaj kategoryzacji hotelu Ilość obiektów

1. * 1
2. ** 3
3. *** 16
4. **** 7
5. ***** 3

Źródło: www.krakow.stat.gov.pl [dostęp: 05.08.2016].

Poniżej autorka prezentuje wybrane wyniki badań, które umożliwią udzielenie 
odpowiedzi na postawiony w niniejszym opracowanie główny problem badawczy, 
który przyjął postać pytania: Jak istotny wpływ wywiera poziom kompetencji me-
nedżera na ekspansję współczesnych przedsiębiorstw sektora gastronomii pionu 
hotelarstwa oraz wzrost poziomu ich konkurencyjności? Poprzez kompetencje au-
torka rozumie w analizowanym przypadku przede wszystkim wiedzę i umiejętności 
charakteryzujące poszczególnych menedżerów w środowisku ich pracy.

39  Dane Urzędu Statystycznego w Krakowie na dzień 31 lipca 2016 roku, źródło www.krakow.stat.gov.
pl [dostęp: 5.08.2016].
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Podejmując próbę sprecyzowania czynników, które mogą w istotny sposób zwiększyć 
poziom konkurencyjności współczesnych podmiotów sektora gastronomii funkcjonują-
cych na rynku, wśród najistotniejszych znajdują się bieżące działania, jakie podejmowa-
ne są przez jej członków, ze szczególnym uwzględnieniem działań kadry menedżerskiej. 
Innowacyjne podejście do zarządzania współczesnymi podmiotami wymaga od kadry 
menedżerskiej odpowiednich kompetencji (przede wszystkim wiedzy i  umiejętności), 
które warunkują zakres jej partycypacji w procesie podejmowania szybkich decyzji wo-
bec obserwowanych zmian w ich otoczeniu. Wśród badanych respondentów zdecydo-
wana większość menedżerów (70,4%) przyznała, iż kompetencje menedżera zdecydowa-
nie wpływają na zakres ich decyzyjności, co ma istotne przełożenie m.in. na zwiększenie 
poziomu konkurencyjności współczesnych podmiotów sektora gastronomii. Natomiast 
29,6% ogółu badanych wskazała, iż raczej jest przekonana o tym wpływie. Zeprezentowa-
ne wyniki wyraźnie wskazują, iż badani menedżerowie posiadają świadomość tego, iż sys-
tematyczne poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w znaczący 
sposób przekłada się zarówno na poziom ich partycypacji w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, jak i na poziom konkurencyjności tego podmiotu, Sukces zawodowy, jaki odnieśli 
na arenie gospodarczej, nie spowodował przekonania o wystarczającym poziomie posia-
danej przez nich wiedzy i umiejętności praktycznych w dziedzinie menedżmentu. Badani 
menedżerowie wskazali obszary wiedzy, z których najczęściej korzystają w odniesieniu do 
aspektu możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zarówno w formie kształcenia usta-
wicznego, jak i udziału w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Na pytanie dot. tematyki 
szkoleń i kursów uznawanych przez badanych za najważniejsze w aspekcie zwiększania 
efektywności ich pracy menedżerowie mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. Po-
niższa tabela prezentuje opinie respondentów na temat poruszanego tematu (tab. 2).

Tabela 2. Tematyka szkoleń i kursów uznawanych przez menedżerów sektora gastronomii 
za najważniejsze 
Table 2. The subject matter of training courses recognized by the managers of the catering 
industry, the most important

Lp. Tematyka szkoleń i kursów Liczba wskazań
1. Zarządzanie 34,6%
2. Marketing 23,5%
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 18,5%
4. Tematyka związana z obecnymi trendami w gastronomii 11,1%
5. Zarządzanie stresem 7,4%
6. Zarządzanie czasem 2,5%
7. Jakość w usługach 1,2%
8. Zarządzanie finansami 1,2%
9. Inna tematyka (jaka?) 0%
 

Źródło: opracowanie na podstawie prowadzonych badań.
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 Jak możemy wywnioskować z prezentowanych powyższej wyników, najczęściej 
podejmowaną tematyką szkoleń przez menedżerów sektora gastronomii są kolejno: 
zagadnienia z  zakresu zarządzania, takiej odpowiedzi udzieliło 34,6% badanych, 
marketingu (23,5%), zarządzania zasobami ludzkimi (18,5%), tematyka związana 
z obecnymi trendami w gastronomii (11,1%), zarządzanie stresem (7,4%), zarzą-
dzanie czasem (2,5%). Najniżej w rankingu uplasowały się szkolenia z zakresu jako-
ści w usługach, takiej odpowiedzi udzieliło tylko 1,2% menedżerów oraz z zakresu 
zarządzania finansami (1,2% badanych). Tak niskie wskazanie przez menedżerów 
sektora gastronomii konieczności doskonalenia swoich umiejętności z zakresu ja-
kości oraz finansów przez menedżerów może wynikać m.in. z  tego, iż najczęściej 
w podmiotach powołuje się odrębne komórki w tym zakresie, których specjaliści 
doradzają naczelnemu kierownictwu w wymienionych wyżej zagadnieniach. 

Należy również wyraźnie podkreślić, iż zdolność konkurowania danej jednost-
ki jest nie tylko podyktowana potencjałem intelektualnym zarządzającej nią kadry 
kierowniczej, ale także potencjałem intelektualnym wszystkich pracowników. Kom-
petencje menedżera powinny sprowadzać się również do umiejętnego kreowania 
postaw każdego pracownika, m.in. poprzez optymalne kształtowanie środowiska 
pracy, wzmacnianie poziomu zaangażowania pracowników w  wykonywanie po-
wierzonych im obowiązków, ale przede wszystkim poprzez stwarzanie możliwości 
nabywania przez pracowników nowych umiejętności, a także doskonalenia już po-
siadanych. Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazały, iż zdaniem kadry kie-
rowniczej podnoszenie kwalifikacji podległych im pracowników sprzyja zwiększe-
niu sprawności funkcjonowania podmiotów sektora gastronomii. W  odniesieniu 
do oceny stopnia nasilenia wpływu możemy dostrzec, że aż 66,7% opiniodawców 
twierdzi, iż ma to bardzo duży wpływ, 25,9% badanych określiło duży stopień wpły-
wu, natomiast tylko 7,4% respondentów potwierdziło średni poziom wpływu kom-
petencji podległej im kadry pracowniczej na poziom konkurencyjności podmiotu. 
Nikt z badanych nie wskazał, iż podnoszenie kwalifikacji przez pracowników da-
nej organizacji analizowanego sektora nie wywiera wpływu na poprawę jakości jej 
funkcjonowania lub wywiera znikomy wpływ, co może tylko świadczyć o ważności 
poruszanych kwestii. Dość istotną kwestią w pracy menedżera wydają się być także 
jego działania, które wpływają na kształtowanie poziomu motywacji pracowników 
do pracy. Menedżer, który wykazuje dość duży stopień zaangażowania w pracę wła-
sną, staje się doskonałym przykładem dla swoich podwładnych. Istotnym aspek-
tem staje się również sposób, w  jaki podchodzi do rozwiązywania ujawnionych 
w przedsiębiorstwie wśród pracowników konfliktów. Z przeprowadzonych badań 
wyraźnie wynika, że zdecydowana większość badanych (74,1%) wyznaje pogląd, iż 
poziom zaangażowania menedżera w swoją pracę, jak i sposób w jaki rozwiązuje on 
zaistniałe w przedsiębiorstwie konflikty, może w bardzo dużym stopniu wpływać 
na poziom motywacji podwładnych. Stopień duży został wskazany przez odsetek 
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25,9% badanych, nikt z badanej kadry menedżerskiej nie wskazał średniego wpływu 
na poziom motywacji do pracy swoich pracowników w odniesieniu do poziomu 
własnej partycypacji zawodowej oraz sposobu, w jaki rozwiązuje ujawnione w or-
ganizacji konflikty. 

W zakres kompetencji działań menedżera wpisuje się szeroko rozumiana kon-
cepcja zarządzania zasobami ludzkimi, która jest sposobem realizacji funkcji per-
sonalnej w przedsiębiorstwach, dającym możliwość osiągania zamierzonych celów, 
zarówno na poziomie operacyjnym, taktycznym, jak również na poziomie strate-
gicznym. W odniesieniu do prezentowanych badań w budowaniu potencjału kon-
kurencyjnego przedsiębiorstw sektora gastronomii istotne znaczenie ma również 
szeroko pojęte organizowanie zasobów ludzkich (takiej odpowiedzi udzieliło 37% 
badanych), które utożsamiane jest w szczególności z odpowiednią selekcją kadry 
pracowniczej, wartościowaniem pracy czy organizowaniem zespołów pracowni-
czych. Identyczną rangę respondenci nadali również kwestiom motywowania pra-
cowników do pracy (37% badanych wskazało na ten aspekt), które menedżerowie 
interpretują w szczególności jako kształtowanie stosunków międzyludzkich w śro-
dowisku ich pracy, politykę płacową i pozapłacową, kształtowanie potencjału pra-
cy czy określenie partycypacji pracowniczej w zarządzaniu całą organizacją. Nieco 
mniejsze znaczenie respondenci przypisali kwestiom sterowania zasobami ludzkimi 
(np. planowanie kosztów pracy, kierowania działalnością socjalną, ochroną zdro-
wia), takiej odpowiedzi udzieliło 14,8% badanych, oraz kontrolowaniu procesów 
pracy (11,2% badanych), które badani utożsamiają np. z ocenianiem pracowników 
czy modyfikacją systemu płac. 

O  efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw sektora gastronomii może 
decydować wiele czynników, jednak w oparciu o przeprowadzone badania można 
wnioskować, iż czynnikiem istotnym jest również jakość oferowanych usług, a co 
za tym idzie – profesjonalizm obsługi gości, na co wskazało 55,6% badanych. Po-
dejmując próbę wskazania innych czynników wśród działań menedżera mogących 
sprzyjać rozwojowi podmiotów sektora gastronomii, respondenci wskazali również 
skuteczność w rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzedaży usług gastrono-
micznych – 25,9% badanych zaprezentowało taką opinię, oraz zwiększanie efektyw-
ności systemu komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa – 18,5% badanych udzieliło 
takiej odpowiedzi. 

Zaprezentowane powyżej wyniki badań wskazują jednoznacznie na działania 
podejmowane przez współczesnych menedżerów sektora gastronomii powiatu ta-
trzańskiego, które w opinii badanej kadry kierowniczej mogą w znaczący sposób 
wpływać na zwiększenie efektywności funkcjonowania współczesnych organizacji 
sektora gastronomii, a  tym samym zagwarantować osiągnięcie wiodącej pozycji 
wśród lokalnej konkurencji. 
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Podsumowanie

Sukces współczesnych podmiotów sektora gastronomii działających w zmien-
ności otoczenia nie jest już tylko wypadkową umiejętnie wykorzystanych zasobów 
materialnych. Coraz częściej podkreśla się wagę wiedzy i kompetencji zatrudnionej 
w niej kadry, na każdym szczeblu hierarchii przedsiębiorstwa. Współcześni mene-
dżerowie powinni zatem nieustannie doskonalić posiadane umiejętności i nabywać 
nowe, których głównym źródłem powinna być edukacja zinstytucjonalizowana. Po-
winni również stworzyć dogodne warunki kształcenia dla swoich podwładnych, aby 
i oni mogli doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę przydatną do 
pracy na danym stanowisku. Menedżerowie powinni również kształtować pozytyw-
ne zachowania w zespole, przeciwdziałać zakłóceniom oraz podejmować decyzje po 
dokładnym przeanalizowaniu wszystkich istniejących okoliczności oraz po doko-
naniu konsultacji z  pracownikami. Istotnymi umiejętnościami w pracy menedżera 
są również skuteczność w kierowaniu podwładnymi, sprawne komunikowanie się 
na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz przeciw-
działanie zakłóceniom. Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że 
działania podejmowane przez współczesnych menedżerów sektora gastronomii, 
szczególnie w  zakresie kształtowania kompetencji zatrudnionej kadry kierowni-
czej oraz sposobu organizacji pracy podległej im kadry pracowników, wywierają 
znaczący wpływ na poziom jakości świadczonych usług, a  tym samym podnoszą 
poziom jej konkurencyjności na lokalnych rynkach.
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CROWDFUNDING SCHEME IN JOURNALISM

FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE 
(CROWDFUNDING) W DZIENNIKARSTWIE

Abstract: The media environment has evolved significantly in recent years. Technological 
as well as sociological impact of the Internet is one of the most influential factors putting 
into question old media management practices. In this changing scenario, the quest for new 
funding models of media including crowdfunded journalism is a priority both for journal-
ists and for media managers. The purpose of the article is therefore to look at the mechanism 
of crowdfunded journalism. The paper introduces the logic of recent practices in funding 
journalism. Then it looks at the diverse landscape of crowdfunding projects. 

Keywords: crowdfunding, media, journalism
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Streszczenie: Środowisko mediów podlega głębokim przeobrażeniom. Technologiczny 
i społeczny wpływ internetu jest jednym z najbardziej wpływowych czynników poddających 
w wątpliwość dotychczasowe rozwiązania w sferze zarządzania mediami. W tym zmieniającym 
się scenariuszu poszukiwanie nowych modeli finansowania mediów, w tym modelu dzienni-
karstwa wspieranego przez społeczności internetowe (crowdfunded journalism), jest prioryte-
tem zarówno dla dziennikarzy, jak i menedżerów mediów. Celem artykułu jest przedstawie-
nie mechanizmu dziennikarstwa wspieranego przez społeczności internetowe (crowdfunded 
journalism). Artykuł zarysowuje logikę rozwiązań w zakresie finansowania dziennikarstwa, 
przybliża ponadto zróżnicowany krajobraz projektów tzw. crowdfundingowych. 
 
Słowa kluczowe: crowdfunding, finansowanie społecznościowe, media, dziennikarstwo

Introduction
 
The media environment has evolved significantly in recent years. The Internet’s 

impact (both technological impact as well as participatory culture), decreasing read-
ership, and audience fragmentation are among the most influential factors putting 
into question old media management practices. In this changing scenario, the quest 
for new funding models of media is a priority both for journalists and for media man-
agers. Interesting endeavours tending to promote and preserve public interest journal-
ism are undertaken by non-profit organisations and community-funded platforms. 
They are funded from various sources, however, private grants and online micropay-
ments (e.g. crowdfunding) play here an important role. These non-business models 
are not primarily based on the idea of profit maximization. Nevertheless, they have set 
trends in funding standards and paradigms of traditional media. 

While crowdfunded journalism has become an increasingly common phenome-
non, there is a need to examine its role as a business model in journalism. The purpose 
of the article is therefore to explore the mechanism of crowdfunding in journalism. It 
analyzes trends as far as recent practices in financing journalism are concerned. 

1. Evolving Framework of Journalism Practices
 
The Internet has brought profound changes to the work patterns of journalists1. 

Those changes include multitasking and multiskilling which means coping with 
a widening range of journalistic responsibilities (such as reporting or searching for 
funds) to get jobs done2. The concept of crowd-funded journalism introduces an 
additional task to journalists’ responsibilities which is about soliciting funds from 

1  D. Domingo, C. Paterson, Making online news – Volume 2: Newsroom ethnography in the second 
decade of Internet journalism, Peter Lang, New York 2011.
2  K. Saltzis, R. Dickinson, Inside the changing newsroom: journalists’ responses to media convergence, 
“Aslib Proceedings” 2008, 60 (3), pp. 216-228.
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web users for any journalistic project. Crowdfunding is generally about seeking 
funding for particular projects in an open online call. Usually small amounts of 
money (starting at 1$) are gathered from a relatively large group of donors. Finan-
cial resources are provided either in form of donation or in exchange for the future 
product or some form of reward to support initiatives for specific purposes3. 

What is important, crowdfunding is not just about changes brought up by techno-
logical innovation, but far more about shifting approach to new forms of process or-
ganisation, providing alternatives to the traditional organisation of media production4. 
Participatory culture is one of the most popular phenomena in the Internet environ-
ment that affects the way consumers behave and pay for media content. It is culture 
“with relatively low barriers to artistic expression and civic engagement, strong support 
for creating and sharing creations [...]. In a participatory culture, members also believe 
their contributions matter and feel some degree of social connection with one another”5. 
One of the manifestations of participatory culture is the popularisation of crowdfunding 
platforms enabling users not only to share content, but also to collect funds for a project. 

Crowd-funded journalism dramatically changes news readers as they can di-
rectly fund the stories they care about reading6. In this way, crowdfunding platforms 
(e.g. Beacon) are responsive to recent trends that suggest consumers have played 
an increasingly active role in media production7. Consumers play a leading role in 
news creation from building their own news sites to providing user-generated con-
tent for mainstream media8. In crowd-funded journalism, consumers’ contributions 
directly influence the selection of stories to be written. This shows also the shift in 
decision-making from journalists to the audiences.

2. The Concept of Crowdfunding in Media Industry

The idea of crowdfunding is a  relatively recent invention, although it shows 
a close relationship with microlending or microfinance9, fundraising, cooperative 

3  P. Belleflamme et al., Crowdfunding: Tapping the right crowd, “Journal of Business Venturing” 2014, 
Vol. 29, No. 5, pp. 585-609.
4  S. Bannerman, Crowdfunding Culture, “Journal of Mobile Media” 2012, Vol. 7, No. 1.
5  H. Jenkins et al., Confronting the Challenges of Participatory Culture. Media Education for the 
21st Century, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Reports on Digital Media and 
Learning, 2009, p. xi.
6  L. Jian, N. Usher, Crowd-Funded Journalism, “Journal of Computer-Mediated Communication” 
2014, Vol. 19, pp. 155-170.
7  Y. Benkler, The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale 
University Press, New Haven & London 2006; D. Gillmor, We the media: Grassroots journalism by the 
people, for the people, O’Reilly, Sebastopol, CA, 2004.
8  D. Gillmor, We the media: Grassroots journalism by the people, for the people, O’Reilly, Sebastopol, 
CA, 2004; S.C. Lewis, The tension between professional control and open participation, “Information, 
Communication & Society” 2012, Vol. 15, No. 6, pp. 836-866.
9  C.S. Bradford, Crowdfunding and the Federal Securities Laws, “Columbia Business Law Review” 
2012, Vol. 1, pp. 14-27.
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fundraising and community chests10 known long before the rise of the Internet. 
The Internet has brought simple fundraising to a new level, providing efficient ap-
proaches to the cooperative model. The web is the forum where crowdfunding takes 
place. It can be on one’s own blog, website, but often it takes place on dedicated 
online platforms, which is because of large audiences they attract and technical af-
fordances they provide. The power of crowdfunding lies in the quantity of funders11. 
Crowdfunding has become known as innovative way to secure funding of entre-
preneurial ventures “without having to seek out venture capital or other traditional 
sources of venture investment”12. 

Literature provides general definitions of crowdfunding which “base on the idea 
that crowdfunding consists in getting large group of people to finance a project by 
using a website or other online tool to solicit funds”13. Crowdfunding is “an open 
call, mostly through the Internet, for the provision of financial resources either in 
form of donations, or in exchange for some form of reward and/or voting rights”14. 
Its fundamental idea is to collect small amounts of money from a  large crowd. 
Crowdfunding extends this model, because “the money is invested by consumers to 
obtain a return, mostly financial, but sometimes intangible”15 including e.g. status, 
public recognition, satisfaction etc. 

The idea is that through small donations from the crowd, large projects designed 
by any individual can be started. The payments are often facilitated through Amazon 
Payments or Pay-Pal integrations, which make the payment process easy. Crowdfund-
ing platforms use a variety of fee structures for the services they provide16:

•	 Commission: Platform operator takes a commission on funds raised when 
funds are awarded (typically 2-5%).

•	 Subscription:   Platform operators offer a monthly or yearly subscription 
to their services for a fixed fee. It allows users to host a pre-determined number of 
projects on the platform over a fixed period of time.

•	 Flat fee: Project owners are charged a pre-determined fixed fee by the plat-
form operator in exchange for the service of housing their campaign on that plat-
form’s website.

10  K. Kopeć, Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Libron, Kraków 2014.
11  T. Aitamurto, The Rise of Crowdfunding in Journalism, [in:] L. Bennett et al (eds.), Crowdfunding the 
Future. Media Industries, Ethics, and Digital Society, Peter Lang, New York 2015.
12  E. Mollick, The dynamics of crowdfunding: An exploratory study, “Journal of Business Venturing” 
2014, Vol. 29, No. 1, p. 2.
13  G. Giudici, R. Nava, C.R. Lamastra, Crowdfunding: The New Frontier for Financing Entrepreneurship?, 
“SSRN Electronic Journal” 2012, p. 4, available at http://ssrn.com/abstract=2157429 (accessed 30 June 2016).
14  P. Belleflamme et al., Crowdfunding…, p. 586.
15  A. Ordanini et al., Crowd-funding: Transforming Customers Into Investors Through Innovative Ser-
vice Platforms, “Journal of Service Management” 2011, Vol. 22, No. 4, pp. 448.
16  Crowdfunding in a  Canadian Context, available at http://crowdfunding.cmf-fmc.ca/facts_and_
stats/types-of-crowdfunding-platforms (accessed 30 June 2016).
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Many platforms also charge an additional payment processing fee to project 
owners, which they pass on from third-party payment partners (e.g. PayPal) or 
credit card companies. These fees generally take the form of a percentage of “sales” 
generally in the range of 2-4%.

Crowdfunding has shown an array of successful campaigns in diverse areas. 
Their evidence are crowdfunding platforms which have emerged to intermediate 
between crowdfunders (in other words fans, believers, contributors, founders, back-
ers, or investors) and individuals who seek funding (in other words: proposers, is-
suers, project’s initiators) e.g. Kickstarter (dedicated to creative projects), IndieGoGo 
(crowdfunding solution that empowers various ideas), Kiva (dedicated to investing 
small amounts of money to support budding entrepreneurs), Beacon, and TugBoat 
(only journalistic projects), blogs (e.g. www.crowdfundingblog.com; www.crowd-
crux.com), and academic contributions17.

Crowdfunding as a strategy has been adapted to fund media projects (reporting, 
investigative journalism), cultural or art projects (i.e. films, books, music record-
ings), charities, political campaigns. The number of crowdfunding platforms has in-
creased (1250 according to the Massolution’s 2015 Crowdfunding Industry Report). 
According to the Crowdfunding Industry Report 2015 Global crowdfunding expe-
rienced growth in 2014, expanding by 167 percent to reach $16.2 billion raised18. 

Crowdfunding is not a homogeneous model of fundraising and a great number 
of crowdfunding platforms represent a hybrid model combining the elements from 
a number of key models. Crowdfunding platforms vary widely in the way that they 
are structured19. Bradford categorizes crowdfunding more deeply into five types, 
distinguished by what investors are promised in return for their contributions20: 

1. Donation model (charitable giving) where contributors make voluntarily 
small donations online without any expectation of a financial return on that dona-
tion (platforms such as Globalgiving, Donorschoose.org). Its example is also donat-
ing a  journalistic project on any platform (e.g. Kickstarter) which does not offer 
tangible rewards.

17  See: T. Kappel, Ex Ante Crowdfunding and the Recording Industry: A Model for the U.S., “Loyola 
of Los Angeles Entertainment Law Review” 2009, Vol. 29, pp. 375-385; A. Ordanini et al., Crowd-
funding..., pp. 443-470; C.S. Bradford, Crowdfunding and the Federal Securities Laws..., pp. 14-27; P. 
Belleflamme et al., Crowdfunding…, pp. 585-609; E. Mollick, The dynamics of crowdfunding..., pp. 1-16.
18  Massolution’s 2015 Crowdfunding Industry Report, available at http://reports.crowdsourcing.org/
index.php?route=product/product&product_id=52 (accessed 30 June 2016).
19  See: A. Agrawal et al., The geography of crowdfunding, “NBER Working Paper” 2011, No. 16820, 
available at http://www.nber.org/papers/w16820 (accessed 30 June 2016); V. Kuppuswamy, B.L. Bayus, 
Crowdfunding creative ideas: The dynamics of project backers in Kickstarter, “UNC Kenan-Flagler 
Research Paper” 2014, No. 2013–15, available at http://ssrn.com/abstract=2234765 (accessed 30 June 
2016); E. Mollick, The dynamics of crowdfunding..., pp. 1-16.
20  C.S. Bradford, Crowdfunding and the Federal Securities Laws, “Columbia Business Law Review” 
2012, Vol. 1, pp. 14-27.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie124

2. Reward model (also called “patronage perks”21) where contributors provide 
financial support to put forward a project and receive tangible or intangible rewards 
for it. The idea behind it is to stimulate contributions. The incentives vary from sim-
ple name recognition, a copy of a book, video, and invitation to a launch party or 
premiere screening event). Usually rewards increase in value along with the amount 
of the donation being given. Rewards-based crowdfunding campaigns are often 
presented in two models: “Keep-it-All” (also called “Keep-What-you-Earn”) where 
the whole amount raised is kept by a project owner whether or not the fundraising 
goal is being reached (e.g. RocketHub or a retired platform Spot.Us dedicated to 
journalism), and “All-or-Nothing” (e.g. Kickstarter) where projects are not funded 
unless they reach their fundraising goal22.

3. Pre-purchase model (pre-ordering model) where contributors are invited to 
pre-order a product to collect funds for a project. This scheme makes price discrim-
ination possible, that is, charging different prices to different groups of consumers 
(those who pre-purchase the product, and other consumers paying for it when the 
product reaches the market). 

4. Lending model (often called peer-to-peer lending) where individuals lend 
money to a project’s initiator in return for a repayment of the loan and interest in 
their investment. Lending-based crowdfunding platforms include sites not offering 
interest (e.g. Kiva) and sites offering interest (e.g. Prosper or Lending Club) that are 
a kind of a marketplace connecting borrowers and investors.

5. Equity model takes place when investors contribute money in exchange for 
a share in the profits generated by sales (e.g. Seedrs platform for investing in start-
ups and later-stage businesses, SellaBand platform is a mixture of rewards and equity 
for funders, Crowdcube focuses on monetary gains via equity or ven ture funding)

“Crowdfunding has a unique dual function of providing both private financing 
and generating publicity and attention for a project”23. Individuals can use crowd-
funding for a variety of reasons: to get financial support, to anticipate the market 
potential of a new product, to create a marketing campaign in which consumers are 
able to participate. In fact, crowdfunding reshapes the relationship between pro-
ducer, investor and consumer. A key factor is the engagement of the audience (con-
sumers, investors) in the development of a product. Investors and funders become 
advocates of a crowdfunded project and exert influence on their networks through 
social media and word of mouth. 

21  T. Kappel, Ex Ante Crowdfunding and the Recording Industry... 
22  D. Cumming et al., Crowdfunding Models: Keep-it-All vs. All-or-Nothing, “SSRN” 2015, available 
at http://leeds-faculty.colorado.edu/bhagat/CrowdfundingModels-KeppItAll-AllorNothing.pdf (ac-
cessed 30 June 2016).
23  Crowdfunding in a Canadian Context, p. 5, available at http://crowdfunding.cmf-fmc.ca/facts_and_
stats/types-of-crowdfunding-platforms (accessed 30 June 2016).
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3. Crowdfunded Journalism

The reason for the shift in the traditional media business models are i.a. falling 
subscription revenues in print, insufficient online revenues from paywalls, and de-
ficient revenues from online advertising24. Internet also hugely affects the audience 
fragmentation and also audience engagement (there is a growing number of free-
lance journalists and so called citizen journalists). Large layoffs in media caused the 
decline in the number of traditional newsrooms and professional journalists. Con-
sequently, media managers look for ways to discover potential revenue sources like 
crowdfunding which is “a distributed funding model in which stories are funded by 
small donations or payments from a large crowd of people”25. Crowdfunding is than 
seen as one revenue source (for example for freelance journalists) and it has become 
a very interesting funding mechanism.

The idea of crowd-funded journalism is to gather funds for a  story pitched 
on crowdfunding platforms by a  journalist (usually freelance journalists). These 
crowdfunding platforms include Kickstarter, Indiegogo covering a broad catalogue 
of projects to be donated and also platforms dedicated to journalism such as Krau-
treporter in Germany, de Correspondent in the Netherlands and Beacon in Canada. 
The founders of these platforms assume that readers wish to engage with a specific 
writer, and not a whole journal. Therefore this model has been used to fund continu-
ous beats covered by journalists. In this context, beat reporting means a specialized 
reporting, in which journalists gather knowledge about a particular problem. These 
platforms usually provide funding through monthly payments. The majority of the 
money finances a preferred project and one third of the subscription revenue is split 
between a  platform and the “bonus pool” – most favoured stories. The payment 
provides the readers access to the entire platform, not just the writers that they back. 

Subscription crowdfunding business model represented by these platforms 
guarantees more stable support of a journalistic initiative than just a single article. It 
also appears more sustainable for a journalist than commission and flat fee crowd-
funding business model26. In this context the platforms serve as a journalists brand-
ing mechanism. In addition they create more proactive roles for readers, such as 
proposing topic to discuss. Due to its partnership strategies these platforms gather 
a broad audience for independent journalists.

Aitamurto27 argues that crowdfunding in journalism has become common since the 
2008 launch of Spot.Us which was a novel large-scale crowdfunding platform journal-

24  T. Aitamurto, The Rise of Crowdfunding in Journalism...
25  Ibidem, p. 189.
26  Ibidem, p. 203.
27  Ibidem.
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ists (the website retired in February 2015)28. The logic of this platform was as follows: 
a journalist submitted a short pitch and asked for funding. This request was additionally 
approved by Spot.us staff. Accepted pitches were then shared with the web users with 
the goal of raising money. Funded stories were usually published with a Creative Com-
mons license. In other cases, crowdfunded stories are published in the mainstream or 
independent media publications or on a given crowdfunding platform, or on both.

Crowdfunding affects the reconstruction of traditional structures in journalism29. 
First, in crowdfunded journalism the funders financially contribute to just one story or 
author and not to an organisation. Second, this funding scheme resembles a fundraising 
campaign30: journalists are to choose a campaign deadline, target funding goal, spread 
the word (i.a. through social media) among the crowds (fans) about the ongoing pitch. 
This requires from journalists to carry out marketing efforts to advertise their work di-
rectly to the audience. Third, crowd-funded journalism changes the power structures 
in the journalistic process. Here, potential readers vote (which is a kind of a reviewing 
process) for a pitch with their contributions which manifests the audience’s judgment 
about the story to be delivered (the process of selecting stories to be written is democ-
ratized and based on the idea of Lévy’s collective intelligence31). It is the opposite of the 
traditional journalistic process where the journalist’s pitch has to be valued by editors 
deciding then whether a topic is accepted to the publications’ agenda. 

Aitamurto develops the following typology for crowdfunding in journalism32:
1. Crowdfunding for a single story: In this model, the journalist pitches a story 

on a crowdfunding platform (Kickstarter, IndieGoGo) for potential funders. The 
topics cover a broad range of stories.

2. Crowdfunding for continuous coverage/beat: In this model, crowdfunding 
is used to gather funding for continuous beats covered by journalists (a more per-
manent support than in the case of a single story). Beat reporting is a form of spe-
cialised reporting, in which journalists become experts in certain fields (agriculture, 
mass-media, sport). Beacon is a flagship example of this model.

3. Crowdfunding for a new platform/publication: In this model, an individ-
ual, a group or an organisation asks for funds to undertake a new initiative (e.g. 
a new publication, podcast). In this case, crowdfunding helps to raise seed capital 
for a journalistic endeavour. 

4. Crowdfunding for a service that supports journalism: In this model crowd-
funding is a way to fund operations that support journalism (e.g. delivery mecha-
nisms and marketing campaign).

28  More on Spot.us see L. Jian, N. Usher, Crowd-Funded Journalism…, pp. 155-170.
29  T. Aitamurto, The Rise of Crowdfunding in Journalism...
30  Ibidem.
31  P. Levy, Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Perseus Books, 1997.
32  T. Aitamurto, The Rise of Crowdfunding in Journalism... 
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The world’s appetite for information remains great as each day millions of peo-
ple worldwide read free content in the online edition of quality papers more often 
than the content in the print edition33. Non-traditional web-enabled mechanism 
provides for journalists and news organisations innovative market-oriented ap-
proach to seek funding for quality journalism and monetise their ideas/projects34. 

Conclusions

Crowdfunding uses the Internet to raise money through small contributions 
from a large number of investors. It brings products to market through distributed 
fundraising35. In the context of journalism it happens as follows: a broker, which 
might be a media organisation, gathers contributions from a large number of small 
investors. It uses that money to produce a specific form of reportage (e.g. documen-
tary or investigative articles). 

However, assembling funds for a project is not the only task of crowdfunding. Crowd-
funding is also about legitimating nascent projects. It thus creates value on different lev-
els: through crowdfunding campaign, a journalist can test the potential traction of a story 
topic or the appeal of an author. What is more, crowdfunding also serves as a branding 
mechanism, which means that it contributes to audience development. The crowdfunding 
mechanism introduces new ways for journalists to engage prospective consumers (audi-
ences) to participate in the funding, (pre-) launch or growth of the project36. 

Crowdfunding has become a  key concept to face emerging media funding 
schemes. However, there are questions that need to be deeply explored in future. 
One key issue with crowdfunding is the public’s mindset: getting people accustomed 
to contributing for a service like news. How do we teach audiences to compensate 
the news media for service? Another future question is whether a viable crowdfund-
ing platform can be constructed to offer journalists job security to make sure that 
they keep the public well informed. Some critics suggest that using crowdfunding 
to finance journalism raises ethical questions like what is the difference between In-
ternet users willing to pay for an article and a PR company trying to place a positive 
article about their client? 

Crowdfounding plays an increasingly important role in the journalism today. 
“It is not, and it won’t be, a similar revenue model that used to be the mainstream 
model journalism”37, however, it can provide a partial support to a journalist. There-

33  J. Kaye, S. Quinn (eds.), Funding Journalism in the Digital Age: Business Models, Strategies, Issues and 
Trends, Peter Lang, New York 2010.
34  P. Belleflamme et al., Crowdfunding…; A. Ordanini et al., Crowd-funding...
35  D.C. Brabham, Crowdsourcing, MIT Press Essential Knowledge, Cambridge 2013.
36  D. Frydrych et al., Entrepreneurial Legitimacy in Reward-Based Crowdfunding, [in:] O. Lehner, R. Harrison 
(eds.), Proceeding in Finance and Risk Perspectives ’13, ACRN Publishing House Oxford, 2014, p. 565. 
37  T. Aitamurto, The Rise of Crowdfunding in Journalism..., p. 203. 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie128

fore, the priority for future research should be to determine how would crowdfund-
ing develop journalism? 
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PERSUASION STRATEGIES IN POLISH 
ADVERTISEMENTS ADDRESSED TO YOUNG PEOPLE

STRATEGIE PERSWAZYJNE W POLSKICH REKLAMACH 
SKIEROWANYCH DO LUDZI MŁODYCH

 Abstract: The aim of the paper is to analyze the persuasive techniques used in the Polish ad-
vertisements addressed to children and youth. It describes the main and the most frequently 
used psychological mechanisms found in the persuasive acts intended for children and youth. 
I emphasize the precise analysis of the lifestyle and the hierarchy of needs in the target group is 
the factor determining the right choice of a persuasion strategy. I present examples of advertis-
ing campaigns that were the most memorable and were considered as exerting the strongest 
influence — according to the students I have worked with in focus groups. I point out that 
a contemporary young individual is a representative of the network generation, homo irretitus, 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie132

a prosumer rather than a consumer, used to non-linear thinking, irritated by the amount of 
information, expecting fascinating stories and messages that stir emotions. 

Keywords: advertising, narrative, persuasion, myth

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza technik perswazyjnych stosowanych w polskich 
komunikatach reklamowych skierowanych do dzieci i młodzieży. W artykule zamieszczam 
opis najważniejszych i  najczęściej wykorzystywanych mechanizmów psychologicznych 
w aktach perswazyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Podkreślam, że czynnikiem 
warunkującym właściwy wybór strategii perswazyjnej jest precyzyjna analiza stylu życia i hi-
erarchii potrzeb grupy docelowej. Podaję przykłady kampanii reklamowych, które zostały 
najlepiej zapamiętane i  wskazane przez studentów za najsilniej oddziałujące, z  którymi 
pracowałam w grupach fokusowych. Wskazuję, że współczesny młody człowiek to przed-
stawiciel pokolenia sieci, homo irretitus, raczej prosument niż konsument, przyzwyczajony 
do myślenia nielinearnego, zniecierpliwiony liczbą informacji, oczekujący fascynujących 
historii i komunikatów wzbudzających emocje. 

Słowa kluczowe: reklama, narracja, perswazja, mit

Introduction

 It extremely hard to define persuasion precisely (there are several dozen of defi-
nitions, divisions and classifications of persuasion) but we can identify its basic, 
defining features:

•	 Persuasion act begins with issuing a message.
•	 Persuasion act always takes place in some situation.
•	 Persuasion act is capable of changing that situation.
•	 Persuasion is carried out with the purpose of changing the present situation 

in an already-planned direction suitable for the sender.
•	 The change resulting from the message may not align with the planned 

change (the persuasion act may be ineffective)1. 
 Persuasion may focus on a  reward (e.g. a promise, a gift item, positive con-

sequences, positive assessment, positive moral appeal, good impression made on 
others, feeling good, altruism) or a punishment (e.g. penalty, threat, negative con-
sequences, negative assessment, negative moral appeal, bad impression made on 
others, feeling bad, a commitment)2.

 I define persuasive technique as a certain way the sender acts in the communication 
process, where some elements — first of all the content and the form — of that communica-

1  M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji (Argumentation, 
persuasion, manipulation. Lectures on the communication theory), Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk 2006, p. 196. 
2  Ibidem, p. 215. 
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tion process are stressed or modified in order to increase the effectiveness of influence3. The 
goal of the persuasive communication is to strengthen or weaken an attitude (behavior), 
to shape a new attitude (behavior) or to change a present attitude (behavior) by applying 
the central (based on reasons) or peripheral (based on emotions) persuasion strategy4. 
The effectiveness of persuasive techniques depends on the psychological mechanisms 
(but one technique may sometimes involve several mechanisms of influence). 

1. Persuasive techniques in Polish advertisements addressed 
to young people 

 
A contemporary young men are first of all homo irretitus5, a “networked” men, 

gaining new on-line identities and new spaces for action, work and study, self-realiza-
tion, contacts and relationships6. They want to influence the changes which take place 
in the goods and services markets. They are not consumers but prosumers (they co-
create products). Thus, it is even more reasonable to launch commercial campaigns 
in the Internet. It allows receivers’ activity, greater publicity and thus, results in the 
stronger impact. Homo irretitus is not only a passive recipient but also a creative indi-
vidualist who becomes a producer (prosumer7) and, at the same time, a “social type” 
that shares each important event through the social media with the friends network8.

 It turned out that the most effective techniques of influencing young people 
were the following9:

3  M. Gajlewicz, Techniki perswazyjne. Podstawy (Persuasive techniques. The basics), Difin, Warszawa 
2009, p. 35.
4  A. Kozłowska, Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne (Persuasive techniques af-
fecting consumer attitudes), [in:] Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem (The strategies of adver-
tising communication with consumers), ed. A. Kozłowska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012, p. 98.
5  E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w  labiryncie sieci (Anti-matrix. Man in the network labyrinth), 
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004.
6  „Homo irretitus?. “W sieci” serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu” (Homo irretitus? — “n 
the web” of social networking services, advertising and marketing), ed. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, 
Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2014.
7  See for example P. Siuda, Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwo-
wych społeczeństw fanów (Prosumption cultures. The impossibility to form global and transnational fan 
societies), Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Warszawa 2012.
8  K. Walotek-Ściańska, M. Harasimowicz, Advertising in the world of new technology – an overview of 
the selected issues, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2015, nr 1; A. Wąsiński, 
Ł. Tomczyk, Factors reducing the risk of internet addiction in young people in their home environment, 
“Children and Youth Services Review”, Vol. 57, October 2015, p. 68-74; Ł. Tomczyk, A. Wąsiński               
A., The factors and conditions of netoholism in the perspective of the diagnostic research, “Media, Culture 
and Public Relations” 2014, 5 (1), s. 4-16; K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, A. Wąsiński, D. Smołucha, 
New media in the social spaces. Strategies of influence, Wydawnictwo Verbum, Praga 2014.
9  My survey was conducted among over 500 Polish students of public and non-public universities 
in Silesia and Zagłębie regions (in 2010 and 2014). Additionally, I conducted direct interviews and in 
depth interviews in a selected group of 34 students. The aim of the survey was to identify the socio-
psychological profile of young consumers, to determine what do young people know about persuasion 
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•	 Evoking emotions through: linking the advertized products with the needs 
and wants of children and youth (e.g. the need for fun, competition, challenges), 
associating products with celebrities, referring to situations which naturally stir up 
strong emotions (shock technique);

•	 In the scope of cognitive mechanisms: young people reject information pre-
sented as classic advises, they prefer messages that resemble news or are based on 
comedy of situation and language;

•	 The mechanism of mutuality (receivers “receive” complements, words of 
recognition from ad creators: “you are worth it”, “you deserve to have it” and the 
imperative of giving something in return occurs); 

•	 The mechanism of consistency (which may lead to brand loyalty);
•	 The mechanism of conformism (making decisions not according to one’s 

own opinion but following others, herd behavior)
•	 The mechanism of sympathy (making decisions under the influence of 

someone we like — especially if they are attractive, they are like us in a sense and 
they demonstrate a positive attitude towards us);

•	 The mechanism of non-availability (a conviction of a one-time-only oppor-
tunity or of the uniqueness of a product).

 The following rules are applied: the rule of contrast (the same thing reveals new 
characteristics in a different setting), the rule of credibility (using authority), the 
rule of relax (introducing receivers into a good mood) or the rule of repetitions (in 
order for the message to be effective it needs to be regularly repeated). Commercials 
creators also use other mechanisms to get the attention of young audience10:

•	 Mismatch negativity (MMN) mechanism — using non-typical sounds and 
images (videoediting, computer sound synthesis and processing);

•	 Orienting response (an automatic response of turning towards the stimulus 
suddenly occurring in our eyesight or hearing field) — a new, unexpected object 
suddenly appears in the ad message and mobilizes receivers’ attention;

•	 Priming — preparation for the reception of a message, sensitizing to the 
message, e.g. billboard teasers of TV campaigns, sponsored news announcing 
a campaign etc.;

•	 Key stimuli — using stimuli that lead to an instinctive response, evoke 
strong emotions (e.g. images of fun or fairytale characters have strong impact on 
children).

 Without a doubt, the right selection of a persuasion strategy (namely, en effec-
tive strategy that in case of commercials leads to the product purchase and in case 

in advertising and to analyze their susceptibility to various persuasion strategies. Another goal was to 
investigate the attitudes of high school and university students towards commercials and products.
10  Based on: K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak et al., Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu 
(Commercial knowledge. From idea to result), Bielsko-Biała 2009, p. 160-161. 
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of social advertising to the change of attitudes) depends on the precise analysis of 
a lifestyle and the hierarchy of needs in the target group (e.g. children and youth) 
and on the ability to convince the receivers about the connection between their 
world and the brand (product positioning). Then we need to identify how do chil-
dren and youth view the purchase situation — whether there is an attitude of high 
engagement, low engagement or a feeling-based attitude (the choice of persuasion 
strategy depends on the attitude type, one determines what kinds of arguments are 
necessary: rational, emotional or the ones based on social norms). The last stage 
involves the diagnosis of the decisive process in the certain target group (whether 
we have the strategy of making a choice based on the compensatory or non-com-
pensatory model). The language of the message is also fundamental (persuasive 
language) — metaphors, metonyms, superlatives and quantifiers such as: always, 
everyone, never; hyperboles, meiosis, word transformation, using their ambiguity, 
repetitions etc. The important factors are: properly selected argumentation means 
adjusted to young audience, composition and, first of all (as proved by the results 
of mu research), creativity and ingenuity of advertisement creators. Advertisers do 
not address to young people content-packed arguments that would allow a reason-
able, logical reasoning and decisions. They rather use psychological mechanisms 
that lead to automatic, partially conscious responses. The advanced persuasive tech-
niques make children and youth vulnerable to some advertising messages. 

2. Narrative in advertising 

 In the world of omnipresent Internet and visible convergence people are used to 
performing many tasks parallel. They are used to non-linear thinking. They rather 
scan texts than analyze them. They are more and more difficult to reach. The results 
of my focus study show that receivers pay their attention mainly to information pre-
sented as narratives. Thus, compiling information about the advantages of a prod-
uct and its effectiveness is a mistake. Young people are tired and irritated with the 
amount of information they get. They will not be convinced by information about 
the product but by a story that will make them realize a problem and will present 
them with a solution to it.
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Table 1. Rational and narrative paradigm in communication studies
Tabela 1. Paradygmat racjonalny i narracyjny w badaniach nad komunikacją
Assumptions of the rational para-
digm

Assumptions of the narrative paradigm

People are basically rational creatures. People are basically narrators.
They base their decisions on argu-
ments.

They base their decisions on “good reasons”.

The character of a  communication 
situation determines the course of ar-
gumentation.

History, biography, culture decide what we call 
the good reasons.

Rational thinking depends on the 
scope of our knowledge and argumen-
tation.

Narrative rationality depends on the coherence 
and credibility of our stories.

The world is a  set of logical puzzles 
to be solved by means of the rational 
analysis.

The world is a set of stories we choose from. This 
way we constantly replay our life. 

Source: W. Fisher, Paradygmat narracyjny, [in:] Wywoływanie autonarracji w badaniach psy-
chologicznych. Ocena (auto)narracyjności wypowiedzi, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009. 
See also E. Mistewicz, Marketing narracyjny (Narrative marketing), Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2011, p. 41. 

Young consumers that took part in the survey said, for example11: I don’t like 
dates, statistics, compilations.

•	 I’m terrified by the excess of messages, communication noise. 
•	 I’m not convinced by general statements.
•	 I’m interested in people, their experiences, their real stories. I  like touching 

stories. I like when something/somebody makes me laugh.
 Roland Barthes wrote: ...in this infinite variety of forms, it [narrative] is present 

at all times, in all places, in all societes; indeed narrative starts with the very history of 
mankind; there is not, there has never been anywhere, any people without narrative... 
narrative remains largely unconcerned with good or bad literature. Like life itself, it is 
there, international, transhistorical, transcultural12.

 The results of my survey have clearly showed that telling a story to young people 
is not enough. To be remembered this story must evoke emotions. 

11  I quote the answers in their original form. 
12  R. Barthes,  Introduction a l’analyse structurale des recits, “Communications” 8/1966.



Persuasion strategies in Polish advertisements addressed to young people 137

Table 2. Narratives
Tabela 2. Narracje
GRAND NARRATIVES SMALL NARRATIVES
Universal and timeless works, they are the 
source of behavioral patterns and moral 
imperatives.

They help to absorb new information and 
systematize it.

Grand narratives make people realize that 
events in their life have their mythic pro-
totype. They are repetitions of an archaic 
scenario in new time setting.

Small narratives are individual stories, 
based on patterns, archetypes, myths.

Grand narratives tell about great events, 
important problems.

Small narratives tell about individual prob-
lems, daily events. 

Grand narratives are the base for small nar-
ratives. 

Small narratives are modified realizations of 
grand narratives.

Grand narratives shape us from the early 
age — through tales, legends, folk stories, 
fairytales, stories, myths.

Human life is a  small narrative. Men are 
narrative creatures. 

Symbolic universe. Individual story.
We are called to read our life in the context 
of grand stories that constitute our culture. 

Every day we name the world, we tell sto-
ries, we define, we create a narrative.

Source: Author’s own compilation based on: E. Mistewicz, Marketing narracyjny, Wydawnict-
wo Helion, Gliwice 2011, p. 46-51. 

 
 In order to be remembered by young people, commercials should build small 

narratives, that is, they should tell about individual problems and everyday events. 
But this commercial narrative should be also based on some patterns, archetypes, 
myths; it should have its mythical prototype, form secondary, overbuild meanings. 
Modern commercials feature many heroes and other mythical characters: 

- DEMETER (loving, caring mother; ready to do whatever it takes to protect her child) 
Recalling Demeter and Persephone myth, the archetype of a loving mother appears in Po-
land mainly in commercials of cosmetic products, food for children, and mineral waters.

 - HERA (marriage and family guardian). The myth about Hera has become 
a thematic, logical-semiotic, intentional and composition pattern underlying single, 
multiple cliché texts — commercial messages. 

- APHRODITE — the myth about the most beautiful goddess arising from the 
sea foam occurs in many versions (highly thickening and exaggerating reproduc-
tion of the prototext; reproduction of the prototext with the distance specific for an-
other culture). Modern Aphrodites appear mainly in beauty product commercials 
but also (as presented below) in grocery commercials (reproducing the prototexts 
with a distance — there is a foam in the ad, yet not sea foam but coffee foam).
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 - ATHENA — the myth about the goddess of wisdom who jumped out of the 
Zeus’ head (modern modifications of events, time and space in commercials). Mod-
ern Athenas are most often found in commercials of hi-tec (e.g. phones, computers) 
or financial products (business women, independent, smart, self-reliable). 

- ARTEMIS — goddess of the hunt (her favorite activity was to wander through 
the forests at night with her bow and arrows), dance and music. Polish, contempo-
rary versions of the Artemis myth in the advertising messages tell stories about in-
dependent, strong, sporting and travelling women who compete with men and win. 

 Myths touch the most important aspects of human life, good and evil, hap-
piness and suffering, living in harmony with nature. They are the foundations of 
knowledge about the world of a given society, they are models of human actions, 
behaviors and rituals. No wonder advertising reaches for myths as a tool to mobilize 
the irrational spheres of human psyche13. So we have commercial mythologizing — 
interpretations of the reality: perfect body myth, careless Dionysian festivity myth, 
paradise myth, Hermes’ cleverness myth, social prestige myth. 

 There are myths in commercials but commercials also become myths, parables, 
allegories (they sacralize the everyday reality). The role of a  myth is to establish 
patterns of behaviors, rites and rituals. For many years advertisements have been 
the catalogue of such patterns. They set the ritual hours for drinking certain coffee 
brand, describe model hangouts with friends (with mandatory crisps and beer), 
point to products with which one can express gratitude and love, show perfect fami-
lies, housewives husbands and fathers. Mythology — the catalogue of commercials 
sanctifies and legitimizes the consumer lifestyle. Today’s children and youth learn 
the myths that show them the connection between happiness, joy, life satisfaction 
and advertized products. Each commercial character expresses certain needs/wants 
and shows the receivers how to satisfy them. The process of self-identification with 
the character occurs. 

 Thus, the most effective message addressed to children and youth will be small 
narratives referring to archetypes, the modifications of prototype texts. 

13  See A. Duda, Język mitu w reklamie (The language of myths in advertising), Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2010.
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Table 3. Narrative according to Giancarlo Dimaggio.
Tabela 3. Narracja według Giancarlo Dimaggio.

Source: E. Mistewicz, Marketing narracyjny (Narrative marketing), Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2011, p. 53. 

 Young people willingly identify themselves with story characters therefore cre-
ating advertising messages (commercial and social) based on a story is the most ef-
fective persuasion strategy. My interviews with students (focus group) clearly show 
that they can be convinced by stories full of emotions, with obstacles, enemies and 
successful fight. They treat stories told in commercials as their own. They are ready 
to buy advertized products because they become the elements of the story. The “nar-
rative space” is not the space presented in a commercial spot but the space of mind 
of young people. It is where the story takes place. 

 A classic narrative used in advertising (using the potential of archetype) is the 
fight of David and Goliath (the Weak overcomes the Strong, the Little wins with the 
Big). We cheer for the little who has to face the competitors (allegedly unfair, deceit-
ful etc.). An interesting modification of this story is Wedel commercial14. Jan Wedel 
manages his successful company. His competitors try to forge his products but they 
do not attract consumers. So they try to discover the secret behind the delicious 
Wedel goods and they want to steal the recipe for his chocolate and pralines. The 
fight with the competitors is successful. Wedel’s secret remains safe. 

 In their campaign addressed to children, Wedel company told the story of a fair-
ytale monster Wargorr who comes to the Earth “in search for a childlike joy”. The 
campaign was launched on 4 September 2015, on the Chocolate Day. Additionally, in 
six Polish cities a city game “Joy Hunters” was organized with the commercial char-
acter taking part in it. The game was based on the geocaching mechanism (treasure 

14  Wedel – the company and a chocolate and sweets brand founded in 1851 in Poland by Emil Fry-
deryk Wedel. 

 

 

THE CHARACTERISTICS OF GOOD NARRATIVE ACCORDING TO GIANCARLO 

DIMAGGIO 

 It is presented as a well-ordered space-time sequence of events. 

 It refers explicitly to inner states. 

 It is put together with, as a reference point, a (naive) theory of mind of the listener. 

 It is relevant to the interpersonal context in which it is constructed.  

 It is thematically coherent. 

 It provides relevant knowledge of well-defined areas of relationships. 

 It interprets emotions in the context of events. 
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hunt with the use of GPS). Another ads featured various animals and their adventures. 
 Students remembered also other advertising messages that were the modified 

myths, “small narratives”:
•	 Hercules and Augian stable myth (cleaning after others) e.g. creams or 

shampoos that allow to restore the the shine of skin or hair (damaged by other cos-
metics produced by competitive brands); 

•	 Midas myth — students pointed out that it is not worth to present oneself 
as infallible. They said they like modal statements in Polish commercials such as: 
probably, maybe, which make them feel that they are not being cheated. The young 
people are not aware that this is a perfect persuasive strategy. A statement “the best 
chocolate in the world” may be confirmed or negated (yes/no). A statement “prob-
ably the best chocolate in the world” may not convince each recipient at once but 
they will not negate it (they say “yes” or “perhaps yes”). 

•	 Rebirth myth — narratives based on the theme of “being born again”, start-
ing a new life (slimming or beauty products).

•	 Challenge myth — narrative is build on the theme of a difficult task which 
can be completed thanks to the advertized product e.g. one can gain energy for the 
whole day by eating a bar, clean the whole house for mother-in-law visitation with 
the advertized product or run a marathon in the advertised shoes etc.

Commercials addressed to children will often present competitions and games 
(that can be won thanks to the advertised products such as juices, yoghurts, sweets).

•	 Comedy narrative — is easily remembered by children and youth. The 
students pointed to “Żywiec” beer commercials as the most interesting campaign. 
They recognized and acknowledged situation and language comedy. The campaign 
slogan: “Almost makes a huge difference” has entered Polish language for good (per-
suasive language). The phrase became so popular thanks to TV and online spots. 
They show: a woman with vacuum cleaner (“almost like bomb disposal soldier”), 
a man dressed as a white bear in Zakopane (“almost like a grizzly”), a computer 
game flight simulation (“almost like piloting F-16), a drive with an old car (“almost 
like a Porsche ride”), a hurdy-gurdy man (“almost like a dj”), a fake carton police car 
(“almost like a radar”). These comparisons highlighted the difference between the 
quality of the original product and knock-offs. The aim was to point to the unique 
taste of Żywiec beer. The commercials highlighted that other brands are “almost like 
Żywiec” but “almost makes a huge difference...”. 

 
3. Shocking in advertising 

 Precisely planned and managed narrative campaign has a great impact. In or-
der to be effective, campaigns addressed to children and youth need to be based on 
interesting, intriguing, captivating stories. They can also be a  fairytale structures. 
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In a fairytale world everything is possible — animals and objects can speak, values 
are simplified (clear division into good and bad). The course of a fairytale plot may 
be the following: announcing of adversity, receiving the magical solution and ap-
plication, removing the damage. The most important moment in a fairytale-based 
commercial is the moment when the magical tool is received — it is handed over 
by a helper, it appears suddenly by itself or is bought. Both, fairytales and fairytale 
commercials put critical thinking to sleep and evoke positive emotions (what has 
been confirmed by my studies). 

 In order to draw young people’s attention advertisements also contain controversial 
motives, often breaching the legal regulations. Shocking advertising or shockvertising 
involves messages that in their linguistic or visual (image, photo) layer contain contro-
versial elements referring to violence, sexual sphere or are repulsive, abhorrent or scary. 
Students who took part in my survey were able to recall the detailed plot of the contro-
versial ads by Play mobile network, they also remembered the details of the presented 
images. All students remembered a hand with fingers cut off (the slogan “too many 
to count”), a thumb instead of a tongue (“life is not all about talking”), children’s faces 
in adult bodies (“the same low rate to all networks”), a young couple holding a white-
purple blob like it was their baby. The campaigns were not clear for the young people, 
they could not understand the meaning of the symbols. But if the producers wanted the 
commercials to be remembered by the receivers and the new brand to be noticed, the 
campaign can be definitely considered a success. Everyone was talking about it. There 
were many complaints sent to the Polish Advertising Standards Committee. The most 
shocking was the spot showing children in evening dresses sitting at the table with alco-
hol and an ashtray. The ad producers explained that this was a metaphor that was t mean 
low (small children’s head) rates to everyone. Yet, not every association game should 
be permitted. Showing children in the situation associated with and permitted only for 
the adults violates the moral standards of our culture (as was pointed out by the Polish 
Advertising Standards Committee). Similarly, the spot showing cut off fingers may en-
courage violence and reduces sensitivity to cruel behaviors. 

 Some commercials addressed to the young audience directly encourage to violate 
the law. The example can be Nokia phone advertisements: there is the product — 
Nokia 500 with wikipedia.org webpage visible in the screen and the slogan: “Cheating 
on tests? Download faster and for free with Wi-Fi”. In Poland it is forbidden to use 
this kind of help during tests and exams, yet students liked the campaign (nobody 
expressed any critical opinion, they did not see anything improper in this message).

 4. Authority in advertising

 My research indicate the very strong persuasive influence of the senders of adver-
tising messages, both, the renown and those who are young receivers alike. Senders 
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are most frequently popular individuals (there is hope that sympathy towards them 
will be transferred from a person to a product). Famous people embody the myth of 
the successful life and advertized products allow, at least to some extent, be like them. 
Of course, advertising agencies check how well a  “star” is recognized in the target 
group, whether they are popular and if they match the certain product or brand. 

 One of the most remembered by Polish youth campaigns (author’s own sur-
vey) was the one by Netia telecommunicating company15. The company used the 
atmosphere of election in Poland (the anniversary of the lapse of communism and 
first free election) and created a series of commercials titled: The first free face of 
Netia election. Polish telecommunication operator used celebrities in the campaign 
(designed in an election campaign style). The spots invited to take part in voting 
for the face of Netia and presented the candidates with their voting list numbers. 
The persuasive impact of the messages increases as receivers feel important — it is 
them that will decide who is going to promote the product. Each of the candidates 
(renown and valued Polish actors: Tomasz Kot, Piotr Adamczyk and Magdalena 
Różczka) presented their election program, their advantages and skills. The first 
candidate (Tomasz Kot) by the slogan: “hop and jump” in a funny way shows how 
easy it is to change the operator to Netia (avoiding complicated procedures). Second 
candidate (Piotr Adamczyk) and his slogan: “Everywhere” points out to the wide 
reach of the operator. The “flexible” candidate (Magdalena Różczka) emphasizes the 
possibility to adjust the offer to one’s individual needs. The other spots are parodies 
of the world of politics (re-creating the political mechanisms, strongly thickening 
and exaggerating the characteristics of the prototext and causing comic effects). We 
can watch a very emotional election debate between the candidates (available on 
YouTube). There was also a special website through which one could cast a vote on 
their candidate, ask them questions or support their electoral staff e.g. by creating 
new slogans (receivers had a chance to become the senders of the message, this in-
creases their engagement and weakens their criticism towards the product).

 The susceptibility to persuasion addressed primarily to the young people is in-
creased by the sympathy felt towards the actors featuring the commercials. This often 
leads to uncritical, instinctive, unreflecting acceptance of the advertized products. 

 
Summary

 
The results of the game between senders and young audience in advertising mes-

sages can vary. Receivers may believe in the message completely and be influenced 
or — being aware of the persuasive strategies and conventions in advertising — they 
can resist such message. The game with the sender is not only about making receiv-

15  Netia SA – Polish telecommunication company, provider of television, Internet and mobile services. 



Persuasion strategies in Polish advertisements addressed to young people 143

ers laugh, delighted, giving them the chance to recognize various suggestions and 
discover the meanings of metaphors16. The game is over according to the sender’s in-
tent only when recipients buy the product. Only then the communication act is suc-
cessful. Illocution (sender’s intention) turns into perlocution (receiver’s response). 

 Getting bored with the traditional forms of advertising, negative attitudes to-
wards such messages and their superficial reception forces to look for new persua-
sive means. The influence of advertising is investigated in three basic layers: cogni-
tive, emotional and behavioral. The cognitive sphere of advertising is today reduced 
to minimum. Receivers (especially young representatives of the network genera-
tion) are no longer treated as passive participants of market communication. The 
processing of information by receivers depends on two groups of factors: commer-
cial-related (the form and content are to draw receivers’ attention and raise their 
interest in the product) and receiver-related (their somatic personal characteristics, 
physical condition and established cognitive schemata). 

 

Bibliography

Albin K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
– Wrocław 2000.
Benedict A., Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.
Bogunia-Borowska M., Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004. 
Bralczyk J., Język na sprzedaż, GWP, Warszawa 1996.
Budzyński W., Reklama, techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
Caples J., Hahn F.E., Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 1995.
Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Dejnaka A., Strategia reklamy, marki, produktów i usług, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2013. 
Doliński D., Psychologia reklamy, AIDA, Wrocław 1999.
Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003.
Domański T., Skuteczna reklama i promocja, Poltext, Warszawa 1993.
Duda A., Język mitu w reklamie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. 
Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2006.
Gędek M., Reklama – zarys problematyki. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo KUL, Lu-
blin 2013.

16  More about metaphors: B. Kłusek-Wojciszke, M. Łosiewicz, Programowanie neurolingwistyczne jako 
nowy paradygmat komunikacji w biznesie (2), Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskie-
go Uniwersytetu Gdańskiego nr 6, ed. O. Dębicka, H. Klimek, T. Gutowski, Gdańsk 2009, s. 198. 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie144

Goban-Klas T., Społeczeństwo medialne, WSiP, Warszawa 2005.
Golka M., Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna „Artia”, Warszawa 1994. 
Heath R., Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?, GWP, Gdańsk 2006.
Jachnis A., Terelak J., Psychologia konsumenta i reklamy, „Branta”, Bydgoszcz 1998.
Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Trio, Warszawa 2002.
Koniak P., Historie, które budują sprzedaż, „Charaktery” 2012, nr 8.
Kotler P., Keller K.L., Marketing, tłum. M. Zawiślak, J. Środa, Dom Wydawniczy Rebis, Po-
znań 2012.
Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Speł-
niony człowiek!, tłum. D. Gasper, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.
Krzyścin M., Reklama produktów bankowych – jej perswazyjność i konsekwencje, Wydawnic-
two CeDeWu, Warszawa 2013.
Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o  reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Bizne-
su, Kraków 1999.
Laszczak M., Psychologia przekazu reklamowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biz-
nesu, Kraków 1998.
Leśniewska A., Reklama internetowa, Onepress, Gliwice 2006.
Lewiński P., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
Lindstrom M., Dziecko reklamy. Dlaczego nasze dzieci lubią to co lubią, Wydawnictwo Świat 
Książki, Warszawa 2005.
Lindstrom M., Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2009.
Lisowska-Magdziarz M., Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
Lisowska-Magdziarz M., Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społe-
czeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Łośgraf, Warszawa 2010. 
Lizak J., Język reklam dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006. 
Makowski M., Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziały-
wanie, Wydawca CeDeWu, Warszawa 2013.
Mistewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Onepress Gliwice 2011.
Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
Pelsmacker P de., Geuens M., van den Bergh J., Marketing Communications, Prentice Hall, 
Londyn 2001.
Percy L., Elliott R., Strategic Advertising Management, Oxford University Press, New York 
2005.
Pitrus A., Znaki na sprzedaż. W  stronę integracyjnej teorii reklamy, Wydawnictwo Rabid, 
Kraków 2005.
Pitrus A., Zrozumieć reklamę, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2001.
Pomieciński A., Reklama w kulturze współczesnej. Studium antropologiczne, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 2005.
Polak R., Leonowicz-Bukała I., Gawroński S., Narzędzia współczesnej reklamy, Wydawnic-
two Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010. 
Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Wydawnictwo Muza, Warszawa 
2012.
Rossiter J.R., Percy L., Advertising and Promotion Management, McGraw-Hill, Nowy Jork 
1997.



Persuasion strategies in Polish advertisements addressed to young people 145

Ryłko-Kurpiewska A., Dzieci jako odbiorcy reklamy telewizyjnej, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Gdańskiego, Gdańsk 2008. 
Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Wydawnictwo Alma-Press, 
Kraków 1983.
Shimp T.A., Advertising, Promotion and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Com-
munications, The Dryden Press, Orlando 1997.
Skowronek K., Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2001.
Smid W., Język reklamy w komunikacji medialnej, CeDeWu, Warszawa 2015.
Staniszewski M., Czas na rytualizację marek?, „Nowe Media” 2012, nr 1.
Szczęsna E., Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Ślużyński M., Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych, Wy-
dawnictwo Onepress, Gliwice 2004.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
Tokarz M., Argumentacja, perswazja. Manipulacja. Wykłady z  teorii komunikacji, GWP 
Gdańsk 2006. 
Tomczyk Ł., Wąsiński A., The factors and conditions of netoholism in the perspective of the 
diagnostic research, “Media, Culture and Public Relations” 2014, 5 (1).
Wąsiński A., Tomczyk Ł., Factors reducing the risk of internet addiction in young people in 
their home environment, “Children and Youth Services Review” 2015, Vol. 57,.
Zimny R., Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Wydawnictwo Trio, Warsza-
wa 2008. 
Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, red. A. Za-
wadzka, M. Górnik-Durose, GWP, Sopot 2010. 

Author`s resume: 
Katarzyna Walotek-Ściańska – adjunct at Jesuit University Ignatianum in Krakow, Phd. 
in human sciences, member of European Academy of Management, Marketing and Media 
in Bratislava; member of Polish Communication Association, Polish Association for Cultural 
Studies; Polish Association for Theater Studies. Since 2010 the chief editor of Magazyn Kultury 
Most (The Bridge — Culture Magazine); co-editor of the series Culture-Literature-Commu-
nication in Prague, author of several scientific monographs: Teatry publiczne w  wojewódz-
twie śląskim a  social media (Public Theatres in the Silesian Voivodship and Social Media); 
W świecie reklamy i reklamożerców (In the World of Advertising and Ad Eaters), New media 
in the social spaces. Strategies of influence, co-author of the following books: Communication 
of Young People in the Modern World, „Homo irretitus? ” – In the Network of Social Network-
ing Services, Advertising and Marketing. Author of several dozen of scientific papers. Polish 
language textbooks reviewer. Member of numerous scientific and organizational committees of 
national and international conferences. Since 2009 she has been consulting and providing ad-
visory services in advertisement, media cooperation and building public relations for cultural 
institutions.

Nota o Autorze:
Katarzyna Walotek-Ściańska – adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, doktor nauk 
humanistycznych, członkini European Academy of Management, Marketing and Media 
w  Bratysławie; członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towar-
zystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, członkini Rady Nau-



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie146

kowej Oficyny Wydawniczej Verbum w Pradze, członkini Kapituły Zagłębiowskiej Nagrody 
Humanitas. Od 2010 roku redaktor naczelna „Magazynu Kultury Most”; współredaktor serii 
„Kultura – Literatura – Komunikacja” w Pradze, autorka kilku monografii naukowych: „Tea-
try publiczne w województwie śląskim a social media”, „Homo poeticus”, „W świecie reklamy 
i reklamożerców”, „New media in the social spaces. Strategies of influence”, współredaktorka 
książek: „Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie”, „Homo irretitus? 
W  sieci serwisów społecznościowych, reklamy i  marketingu” oraz autorka kilkudziesięciu 
artykułów. Recenzentka podręczników do języka polskiego. Członkini wielu Komitetów Nau-
kowych i  Komitetów Organizacyjnych konferencji ogólnopolskich i  międzynarodowych. Uc-
zestniczka kilkunastu staży krajowych i międzynarodowych. Od 2009 prowadzi konsultacje 
i doradztwo w zakresie reklamy, współpracy z mediami oraz budowania relacji publicznych 
dla instytucji kultury.

Contact/Kontakt: 
katarzynaws@interia.pl 



ZN WSH Zarządzanie 2017 (1), s. 147-159

Oryginalny artykuł naukowy
Original Article

Data wpływu/Received: 14.10.2016
Data recenzji/Accepted: 19.10.2015/ 25.10.2016
Data publikacji/Published: 30.05.2017

Źródła finansowania publikacji: badania statutowe Wydziału Zarządzania Politech-
niki Częstochowskiej

DOI: 10.5604/01.3001.0010.2887

Authors’ Contribution:
(A) Study Design (projekt badania)
(B)  Data Collection (zbieranie danych)
(C)  Statistical Analysis (analiza statystyczna)
(D)  Data Interpretation (interpretacja danych)
(E) Manuscript Preparation (redagowanie opracowania)
(F)  Literature Search (badania literaturowe)

dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka A  B C D E F 
Politechnika Częstochowska

ZŁOŻONOŚĆ W ZARZĄDZANIU – REFLEKSJE 
NAD POZYCJĄ BADAŃ NAD ZŁOŻONOŚCIĄ 
W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

COMPLEXITY IN MANAGEMENT – REFLECTION 
ON COMPLEXITY POSITION STUDIES IN RISK 

MANAGEMENT CONTEXT

Streszczenie: Złożoność jest zjawiskiem szeroko badanym w literaturze naukowej, w tym również 
w literaturze z zakresu zarządzania. Złożoność oraz umiejętność radzenia sobie z jej zmianami 
w organizacji i jej otoczeniu uznawana jest za jeden z kluczowych czynników konkurencyjności. 
Złożoność generuje ryzyko. Zidentyfikowanie ryzyka wynikającego ze złożoności i zarządzanie 
nim w ramach akceptowalnych poziomów jest wyzwaniem dla kadry zarządzającej. Niektórzy 
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badacze sugerują też, że można zarządzać nie tylko skutkami złożoności, ale i samą złożonością. 
Jednakże literatura przedmiotu poświęca wciąż mało uwagi temu zjawisku. Głównym pytaniem 
badawczym w tym artykule jest określenie, jakie miejsce zajmuje problematyka złożoności w ba-
daniach dotyczących zarządzania organizacją, w szczególności w kontekście ryzyka i zarządzania 
nim. W artykule przedstawiono wyniki badań literaturowych w odniesieniu do wskazania skali 
i obszarów wiodących badań nad złożonością i zarządzania ryzykiem.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie złożonością, metoda wymuszonej 
„kuli śnieżnej”

Abstract: Complexity has been widely researched in the science literature, nowadays also in 
the management literature. Complexity and the way to deal with its increasing in the compa-
ny itself and its environment has become a key competitive factor. But complexity generate 
also risks. Identified risks arising from complexity and managing that risk within acceptable 
levels is one challenge for business leaders. Some researchers suggest that the complexity 
can be managed. However, the literature is still paid little attention to this phenomenon. The 
main my research questions were: what is the place of complexity concept in the manage-
ment sciences and what is complexity in risk management context. With this paper, author 
aim to contribute to the literature of management complexity. This paper contains the results 
of study that were made in the scale and the leading areas of research on the complexity and 
risk management of a state of the art in academic studies. 

Keywords: risk management, complexity, constrained snowball sampling method

Wstęp

Złożoność jest wskazywana przez wielu badaczy jako kluczowy parametr 
współczesnych procesów decyzyjnych. Dążenie do osiągnięcia optymalnych efek-
tów jako rezultatu procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie wymaga od 
decydentów dokonania wyboru pomiędzy istniejącymi alternatywami (często zróż-
nicowanymi pod względem ich efektywności ekonomicznej). 

Organizacja i jej otoczenie są stale względem siebie w interakcji. Złożoność zmien-
nych otoczenia i warunków (ich kompleksowość) funkcjonowania organizacji powodu-
ją, że niektóre z elementów kształtujących daną sytuację, analizowaną przez decydenta, 
nie są mu znane. To może odnosić się zarówno do charakteru danej sytuacji, jak i jej 
przyczyn i konsekwencji. W rezultacie zależności między działaniami i ich konsekwen-
cjami nie mogą być w pełni rozpoznane. Ponadto czynniki, które są poza kontrolą decy-
denta (często trudne do przewidzenia), bywają istotne dla osiągnięcia satysfakcjonują-
cego rezultatu1. Inherentnymi elementami tych procesów są więc niepewność i ryzyko. 

W kontekście zarządzania złożoność oraz umiejętność radzenia sobie z jej efektami 
w organizacji i jej otoczeniu uważana jest w literaturze z zakresu zarządzania za jeden 

1  I. Gorzeń-Mitka, Risk Management in Polish Companies, “Business and Management” 2012. The 
7th International Scientific Conference. Selected Papers, Vol. 2. May 10-11. 2012, Vilnius, Lithuania. 
VGTU Publishing House „Technika” 2012, p. 1090-1095.
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z kluczowych czynników konkurencyjności współczesnych organizacji2. Jak wskazano 
powyżej, złożoność generuje ryzyko. Ocena ryzyka wynikającego ze złożoności i zarzą-
dzanie nim w ramach akceptowalnych poziomów jest niewątpliwie jednym z wyzwań 
dla kadry zarządzającej. Niektóre z badań sugerują też, że możliwe jest zarządzanie nie 
tylko skutkami złożoności, ale i samą złożonością. Można jednakże stwierdzić, że w lite-
raturze naukowej z zakresu zarządzania poświęca się wciąż mało uwagi temu zjawisku. 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wskazania miejsca problematyki zło-
żoności w badaniach dotyczących zarządzania organizacją, w szczególności w obsza-
rze ryzyka i zarządzania nim. Zaprezentowane wyniki badań literaturowych wskazują 
skalę i obszary wiodących badań w przedmiotowej problematyce.

  
1. Złożoność w kontekście zarządzania 
– kilka uwag z dotychczasowych badań

Złożone środowiska obejmują wiele interakcji często o  charakterze nielinio-
wym. Jak podkreśla P. Cilliers3, najistotniejszymi właściwościami systemów złożo-
nych są: wielość interakcji, rozwój i współpraca, adaptacyjność, samoorganizacja, 
decentralizacja, wytrzymałość, odporność i  nieliniowość. Wśród podstawowych 
trudności związanych z  podejmowaniem decyzji we współczesnych warunkach, 
w których operują dzisiejsze organizacje, wskazuje się takie parametry, jak: kom-
pleksowość, sposób dystrybucji umiejętności i zasobów, niepewność4. 

Jak podkreślono we wstępie, problematyka złożoności w obszarze zarządzania (w 
tym w zarządzaniu ryzykiem) jest przedmiotem rozważań coraz większej liczby bada-
czy5. Jednakże podejście do złożoności w kontekście zarządzania nią jest rozwijane od 
stosunkowo niedawnego okresu. Definiując pojęcie złożoności w zarządzaniu, badacze 
zwracają uwagę na jego specyfikę, wielopłaszczyznowość, które są inherentnymi cecha-
mi samego pojęcia. Jedna z definicji złożoności przytaczana w literaturze z tego zakresu 
podkreśla, że „może być ona określona jako składająca się z wielu różnych części, które 
mogą być ze sobą powiązane, zoperacjonalizowane zarówno w zakresie zróżnicowane-
go podejścia i wzajemnej zależności”. Jak podkreśla Baccarini6, definicja ta może być 

2  M. Sipa, I. Gorzeń-Mitka, A. Skibiński, Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish 
Perspective, „Procedia Economics and Finance” 2015, Vol. 27, s. 445-453; M. Smolarek, J. Dzieńdziora, 
Czynniki kształtujące zarządzanie personelem w małych przedsiębiorstwach rodzinnych, „Przedsiębior-
czość i  Zarządzanie”, tom XVII, zeszyt 6, część II: Firmy rodzinne – wyzwania współczesności, red.             
Ł. Sułkowski, A. Marjański, Łódź 2016, s. 299-312.
3  P. Cilliers, Complexity and Postmodernism: Understanding, NY: Routledge New York 1998.
4  R. Hummelbrunner, H. Jones, A guide to managing in the face of complexity. Working Papers, Oc-
tober 2013, Overseas Development Institute, http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/
publications-opinion-files/8662.pdf [dostęp: 13.12.2013].
5  A. Mesjasz-Lech, Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej, Wydawnictwo 
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
6  D. Baccarini, The concept of project complexity – a review, „International Journal of Project Manage-
ment” 1996, 14(4), s. 201-204. 
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zastosowana do dowolnego wymiaru projektów istotnych dla procesu zarządzania, ta-
kich jak organizacja, technologia, środowisko, informacja, podejmowanie decyzji czy 
systemy. Podkreślić należy, że zarówno ryzyko, jak i niepewność wpisują się jako klu-
czowe składowe złożonego procesu decyzyjnego. Z uwagi jednak na to, że pojęcie to 
wykorzystywane jest w ujęciu różnorodnych zjawisk i problemów, nie możemy mówić 
o jednej, uniwersalnej definicji. Stąd wyraźnie podkreśla się, że z uwagi na swoją naturę 
złożoność winna być zawsze analizowana w odniesieniu do kontekstu, którego dotyczy7. 

Literatura przedmiotu w zakresie złożoności dostarcza różnorodnych koncep-
cji jej rozumienia i  interpretacji. Możemy mówić chociażby o złożonosci algoryt-
micznej, rozumianej jako głębokość logiczna czy stopień zróżnicowania obiektu 
fizycznego8. Najbliższą z  punktu widzenia nauk o  zarządzaniu wydaje się jednak 
koncepcja tzw. złożonych systemów adaptacyjnych (complex adaptive systems)9. Ro-
zumiane są one jako systemy przystosowujące się do zmian otoczenia, w którym 
funkcjonują przez efektywne wykorzystanie informacji zewnętrznych. Percepcja 
złożoności, szczególnie w kontekście zarządzania, jest wypadkową doświadczeń de-
cydenta i perpektywy. Jak podkreślają Kluth, Jäger, Schatz, Bauernhansl10, złożoność 
wynika z rosnącej niepewności oraz nielinowych powiązań między zmiennymi. 

Jak postulują m.in. Snowden i Boone11, złożoność jest obecnie nowym sposo-
bem myślenia o świecie, a jej wzrost implikuje wzrost niepewności, a tym samym 
ryzyka12. Jak z kolei podkreśla Collins13, świadomość, że świat społeczny jest z na-
tury skomplikowany i złożony, jest niezbędna, by zaakceptować potrzebę podjęcia 
działań mających ułatwić jego zrozumienie poprzez m.in. zarządzanie. Wskazuje on 
na konieczność rozważenia, w jaki sposób interpretować należy złożoność z punktu 
widzenia zarządzania, jak należy rozumieć pojęcie złożoności w zarządzaniu orga-
nizacją, czym jest „zarządzanie złożonością”.

Problem złożoności z  punktu widzenia zarządzania organizacją podejmują 
w  swoich badaniach m.in. Simon, Marques, Bikfalvi i  Dolors Munoz14, analizu-
jąc złożoność i jej wpływ na wartość w przedsiębiorstwach rodzinnych. Traktując 

7  M. Dombrowski, Złożona natura złożoności, „Diametros” 2013, nr 36, s. 47-61. 
8  Ibidem.
9  S. Snyder, The Simple, the Complicated, and the Complex: Educational Reform Through the Lens of 
Complexity Theory, OECD Education Working Papers 96/2013. 
10  A. Kluth, J. Jäger, A. Schatz, T. Bauernhansl, Evaluation of Complexity Management Systems – 
Systematical and Maturity-Based Approach, Procedia CIRP, 2014.17, s. 224-229.
11  D. Snowden, M.E. Boone, A Leader’s Framework for Decision Making, „Harvard Business Review”, 
November 2007, s. 69-76.
12  I. Gorzeń-Mitka, M. Okręglicka, A. Lemańska-Majdzik, Complexity Management in Enterprise 
– Sample Reflection on Interpretation, [w:] MEKON 2015. The CD of Participants’ Reviewed Papers 
from 17th International Conference MEKON 2015. February 4-5, 2015, Ostrava. Ostrava: VSB-TUO, 
Faculty of Economics, 2015, s. 652-660.
13  D. Collins, Organizational Change – Sociological Perspectives, Routledge 1998.
14  A. Simon, P. Marques, A. Bikfalvi, M. Dolors Munoz, Exploring value differences across family firms: The 
influence of choosing and managing complexity, „Journal of Family Business Strategy” 2012, No. 3, s. 132-146.
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przedsiębiorstwo jako pewien system, zwracają uwagę na trzy wiodące cechy złożo-
ności: liczbę elementów systemu, niejednorodność elementów oraz współzależność 
i wzajemne powiązanie tych elementów. Jest to klasyczny punkt widzenia na złożo-
ność zainspirowany teorią systemów. 

Inny przyczynek w dyskusji nad zarządzaniem złożonością odnajdujemy w pracy 
Faisala i Aymana15. Prezentują oni spojrzenie na złożoność zarządzania o charakterze biz-
nesowym obejmujące badanie, ocenę i optymalizację złożoności w ramach organizacji. 
Z uwagi na to, że złożoność istotnie wpływa na łańcuch wartości w procesach bizneso-
wych, ważne jest, aby zarządzanie miało holistyczne podejście do złożoności organizacji.

Rozwój badań nad złożonością również w odniesieniu do zarządzania organi-
zacją skłonił autorkę do podjęcia próby określenia ich pozycji w kontekście ryzyka 
i zarządzania ryzykiem jako inherentnych obszarów złożoności organizacyjnej. 

 
2. Złożoność w kontekście zarządzania ryzykiem 

– wyniki badań własnych

 W celu identyfikacji miejsca problematyki złożoności w badaniach z zakresu za-
rządzania, a w szczególności w kontekście problemu ryzyka, dokonano przeglądu litera-
tury. Do rozpoznania trendów w badaniach w wyróżnionym zakresie wybrano wiodace 
światowe bazy danych obejmujacych literaturę akademicką: Science Direct i Scopus. 
Z całego zasobu podstawowej bazy danych wybrano sekcję czasopism Social Sciences 
& Humanities, w której to uwzględniane są czasopisma z obszaru zarządzania. W kolej-
nym kroku dokonano selekcji wybranej bazy danych przy zastosowaniu wyszukiwania 
za pomocą dedykowanych tematowi niniejszego opracowania słów kluczowych: com-
plexity, management, risk i risk management oraz w dalszej kolejności uzupełnienia bazy 
danych według procedury „kuli śnieżnej”. W  ostatnim kroku dokonano wyłączenia 
oraz usunięcia powtarzających się pozycji. Zgodnie z zaleceniami Coombsa, Sadrieha 
i Annavarjuli16 wyłączono opracowania o charakterze komunikatów branżowych, pre-
zentacji konferencyjnych, recenzje książek oraz wstępy redakcyjne. W analizie wyselek-
cjonowanej bazy danych wykorzystano podstawowe techniki bibliometryczne17: analizę 
liczby publikacji oraz analizę liczby cytowań, które pozwoliły na ocenę całej zbiorowości 
pod względem wybranych cech, a także jej rozmiar oraz znaczenie na mapie nauki. 

Analizę wyselekcjonowanych publikacji rozpoczęto od oceny liczby publikacji 
łącznie oraz w poszczególnych latach, co pozwoliło ocenić aktywność badawczą na in-
teresującym polu. Mimo że różne aspekty założoności są przedmiotem analiz od wielu 

15  A.A.R. Faisal, A.I., Ayman, A business process modeling based approach to investigate complex processes: 
Software development case study, “Business Process Management Journal” 2012, No. 18 (1), s. 122-137.
16  J. Coombs, F. Sadrieh, M. Annavarjula, Two Decades of International Entrepreneurship Research: 
What Have We Learned- Where Do We Go from There?, „International Journal of Entrepreneurship” 
2009, No. 13, s. 23-64.
17  W. Czakon, Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 3, s. 57-62.
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lat, to obecnie jej miejsce w dziedzinie nauk z zakresu zarządzania stanowi jeden z in-
tensywnie rozwijanych obszarów w badaniach z  tego zakresu. Wskazuje na to m.in. 
rosnąca liczba prac naukowych podejmujących analizę problemów z  tego zakresu. 
W wiodących bazach danych obejmujących literaturę akademicką z zakresu zarządza-
nia (SCOPUS, Emerald, Elsevier, Google Scholar) obserwujemy wzrost liczby publikacji 
odnoszących się do zagadnień dotyczących złożoności, ryzyka, zarządzania złożono-
ścią, jak i złożonością zarządzania ryzykiem. Na przykład w bazie Science Direct liczba 
artykułów z omawianego zakresu wzrosła w latach 2000-2015 prawie trzykrotnie, a in-
tensywniejszy wzrost zaobserwować można od 2010 roku (rys. 1). W grupie tej połowa 
z publikacji, podejmując zagadnienia związane ze złożonością, wiąże je z problematyką 
zarządzania ryzykiem, co wskazuje na znaczące powiązanie tych obszarów. 

Rysunek 1. Liczba publikacji akademickich w obszarze złożoności, zarządzania i ryzyka
Figure 1. Number of academic literature in complexity, management and risk areas

Źródło: opracowanie własne na podstawie Science Direct journals database.
 

Następnie dokonano porównania liczebności publikacji w obszarze złożoności, za-
rządzania i ryzyka w dwóch bazach danych Science Direct (rys. 2a) and Scopus (rys. 2b) 
w czasopismach zakwalifikowanych w sekcji Social Sciences & Humanities. Kluczowe 
słowa zostały wyszukane w tytułach, streszczeniu i słowach kluczowych publikacji. 

Analiza wykazała rozwarstwienie liczebności publikacji w zależności od przyjętej 
kombinacji analizowanych słów. Większą liczbę publikacji w interesującym obszarze od-
naleźć możemy w bazie Scopus. W wyniku wyszukiwania kombinacją słów „complexi-
ty+management” w bazie tej otrzymujemy prawie trzykrotnie większą liczbę publikacji 
niż w bazie Science Direct; podobnie kształtuje się liczba publikacji według wyszukiwa-
nia „risk+complexity”. Wyszukiwanie kombinacją słów „complexity+risk management” 
dostarcza analogiczną liczbę publikacji. Ponadto należy podkreślić, że w analizowanym 
okresie nastąpił kilkakrotny wzrost liczby publikacji w analizowanym obszarze. 
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Rysunek 2. Liczba publikacji akademickich w obszarze złożoności, zarządzania i ryzyka (we-
dług tytułu, streszczenia i słów kluczowych)
Figure 2. Number of academic literature in complexity, management and risk areas 
 (selected by title, abstract, keyword)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Science Direct (rys. 2a) i Scopus (rys. 2b) jour-
nals database.

Z uwagi na wyższą aktywność publikacyjną badaczy w bazie Scopus dalsze roz-
ważania na temat pozycji złożoności w kontekście zarządzania ryzykiem skoncen-
trowano na tejże bazie. Zarówno samo ryzyko, jak i zarządzanie nim w odniesieniu 
do problematyki złożoności są rozpatrywane wielopłaszczyznowo. Jak wskazuje 
analiza publikacji bazy Scopus (podgrupa czasopism Social Sciences & Humani-
ties), kontekst zarządzania ryzyka w problematyce złożoności występuje najczęściej 
w powiązaniu z analizą problemów z zakresu zarządzania, biznesu i rachunkowości 
oraz podejmowanych przez nauki społeczne. Dalszymi w kolejności są zagadnienia 
z zakresu inżynierii oraz procesów decyzyjnych. Szczegółowo zaprezentowano to 
na rysunku 3.

 

 

 
 
 

2a 

2b 
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Rysunek 3. 10 wiodących obszarów w publikacjach akademickich na temat złożoności i za-
rządzania ryzykiem w Social Sciences & Humanities (według tytułu, streszczenia, słów klu-
czowych) opublikowanych w latach 2000-2015
Figure 3. 10-top subject areas in academic articles on complexity and risk management in So-
cial Sciences & Humanities (selected by title, abstract, keyword) published between 2000-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Scopus journals database.

W dalszej kolejności analizy podjęto kroki w celu identyfikacji wiodących cza-
sopism podejmujących problematykę złożoności w  kontekście zarządzania ryzy-
kiem w wyróżnionej grupie nauk. Wyniki przedstawiono na rysunku 4. 

Rysunek 4. 10 wiodących czasopism w Social Sciences & Humanities (wyszukiwanie com-
plexity i risk management według tytułu, streszczenia, słów kluczowych) 
Figure 4. 10-top academic journal in Social Sciences & Humanities (selected by “complexity 
and risk management” in title, abstract, keyword) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Scopus journals database.
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Do wiodących periodyków, w których badacze publikują swoje dociekania na 
temat związków złożoności, zarządzania i ryzyka, należą głównie czasopisma z za-
kresu badań informatycznych (Lecture Notes in Computer Science wraz z seriami 
Lecture Notes In Artificial Intelligence oraz Lecture Notes in Bioinformatics), gdzie 
najcześciej przezentowane jest tzw. algorytmiczne rozumienie złożoności18. 

W dalszej kolejności jest to Safety Science, International Journal Of Project Ma-
nagement, Risk Analysis oraz European Journal Of Operational Research. Należy jed-
nak zwrócić uwagę, że aż 27 procent publikacji z  interesującego zakresu ukazuje 
się w innych czasopismach (spoza zidentyfikowanych 10 wiodących). Wynikać to 
może częściowo z rozdrobnienia badań nad złożonością, co jest charakterystyczne 
dla nowych obszarów badawczych, w tym szczególnie w obszarze nauk o zarządza-
niu, które poprzez swój implementacyjny charakter często korzystają z  dokonań 
w innych obszarach nauki. 

W końcowym etapie analizy dokonano identyfikacji 10 wiodących publikacji po-
dejmująch problem złożoności w kontekście zarządzania i ryzyka na podstawie ana-
lizy cytowalnosci. Ma to na celu identyfikację poszczególnych publikacji o istotnym 
znaczeniu dla badanego obszaru. Wyniki analizy wraz z liczbą cytowań przedstawio-
no w tabeli 1. Wśrod nich można wyróżnić dwa wiodące obszary badań uwzględnia-
jących analizowaną problematykę. Trzy z ujętych w tym zestawieniu pozycji odnoszą 
się do wybranych problemów złożoności w łańcuchu dostaw (poz. 1,8 i 9 tab. 1.); czte-
ry zaś do różnych aspektów zarządzania projektami (poz. 2, 5, 6 i 10 tab. 1.). Wszystkie 
z ujętych w zestawieniu artykułów charakteryzuje cytowalaność na poziomie trzycy-
frowym. Jak wskazuje W. Czakon19, „w naukach o zarządzaniu bardzo niewiele publi-
kacji uzyskuje dwuycyfrowe liczby cytowań, a jeszcze mniej trzycyfrowe. Wynika to 
z rozdrobnienia badań, ale także z równoległego funkcjonowania wielu wspólnot ba-
daczy, które są względnie spójne. Skutkuje to spoistością wewnętrzną, w postaci wza-
jemnych cytowań, ale także małą otwartością na inne społeczności badaczy”. Wysoki 
zatem wskaźnik cytowalności może zatem swiadczyć o ścisłych zwiazkach problema-
tyki złożoności i ryzyka z innymi dyscyplinami o znacznej dojrzałości naukowej.

Podsumowując zasygnalizowane powyżej trendy we współczesnych bada-
niach nad złożonością w  kontekście zarządzania ryzykiem, można stwierdzić, że 
niewątpliwie oba obszary są szczególnym wyzwaniem współczesnych podmiotów. 
Złożoność i wielopłaszczyznowość zmiennych determinujących procesy decyzyjne 
wymaga od decydentów szczególnego spojrzenia na te problemy i  ich zmienność 
we współczesnych procesach gospodarczych. Właśnie różnorodność i  znaczenie 
indywidualnego podejścia do problematyki złożoności w  zarządzaniu ryzykiem, 
przystającego do specyfiki branży czy wręcz konkretnego przedsiębiorstwa, są pod-
kreślane w badaniach zarówno akademickich, jak i praktycznych. Dlatego też dużą 
wagę przywiązuje się w tym obszarze do analiz typu case study.

18  M. Dombrowski, Złożona natura…, s. 47-61.
19  W. Czakon, Metodyka systematycznego…, s. 57-62.
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Podsumowanie

Złożoność, w  tym w  kontekście zarządzania ryzykiem, jest niewątpliwie po-
jęciem niepoddającym się jednoznacznej klasyfikacji. W odniesieniu do przepro-
wadzonych analiz należy podkreślić, że współdzielne analizy obu obszarów nie są 
dostatecznie rozpoznane na gruncie nauk o zarządzaniu. Zarówno analiza liczebno-
ści, jak i cytowalności wiodących publikacji podejmujących tę problematykę dowo-
dzą intensywnego wzrostu zainteresowania tymi zagadnieniami. W opinii autorki 
przedstawione w niniejszym opracowaniu rezultaty badań stanowić mogą przyczy-
nek do prowadzenia w tym obszarze dalszych prac. 
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INNOWACYJNOŚĆ ŚRODKIEM DO ZWIĘKSZANIA 
KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

INNOVATIVENESS AS A MEANS TO IMPROVE 
COMPETITIVENESS IN THE REAL ESTATE MARKET

Streszczenie: Celem opracowania jest wykazanie, że innowacyjność na rynku nieruchomo-
ści jest środkiem zwiększającym konkurencyjność działających na nim podmiotów gospo-
darczych. Omówiono determinanty innowacyjności, wyróżniając jednocześnie dla rynku 
nieruchomości innowacje techniczne, technologiczne, organizacyjne i procesowe, marketin-
gowe i finansowe. Analiza rodzajów innowacji na rynku nieruchomości wykazała, że główne 
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innowacje, korzystające jednocześnie z rozwiązań innowacyjnych w sektorze budowlanym, 
ukierunkowane są szczególnie na energooszczędność i ekologiczność. Uwzględniając wyni-
ki badań wykazujące zmniejszenie kosztów użytkowania w budynkach zrównoważonych, 
należy stwierdzić, że założona teza, dotycząca innowacyjności jako środka powodującego 
wzrost konkurencyjności, została udowodniona.
 
Słowa kluczowe: innowacyjność, konkurencyjność, Horyzont 2020

Abstract: The aim of this study is to demonstrate that innovativeness in the real estate market 
represents a means to improve competitiveness of business entities present in this market. 
The study discusses determinants of innovativeness were presented with division into tech-
nical, technological, organizational, process, marketing and financial innovations in the real 
estate market. Analysis of the types of innovations in the real estate showed that major in-
novations in the real estate market that employed innovative solutions in the construction 
sector are oriented particularly at energy efficiency and ecology. Furthermore, the results of 
the studies that demonstrated a reduction in costs of operation in sustainable buildings lead 
to the conclusion that the thesis concerning innovativeness as a means to stimulate compe-
titiveness was supported. 

Keywords: innovativeness, competitiveness, the HORIZON 2020 
 

Wstęp

Zmiany w funkcjonowaniu gospodarki światowej, takie jak procesy globaliza-
cji, szybkie tempo starzenia się wiedzy i rozwoju technologii, zmusiły podmioty go-
spodarcze do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i wprowadzania innowacji. 
W tej sytuacji Komisja Europejska przygotowała jako polityczne rozwiązanie, szcze-
gólnie idei innowacyjności i konkurencyjności, strategię Europa 2020 i wpisujący 
się w jej założenia program pod nazwą Horyzont 20201. Myśl przewodnia działań 
Rady Unii Europejskiej to budowanie stabilnej, kreatywnej gospodarki i stymulo-
wanie jej innowacyjności, które w dużej mierze zależą od właściwego scalenia edu-
kacji, innowacji i badań tworzących wspólnie tak zwany trójkąt wiedzy2. 

Celem opracowania jest wykazanie, że innowacyjność jest środkiem zwiększa-
jącym konkurencyjność działających na rynku podmiotów gospodarczych, również 
w przypadku jednego z największych sektorów gospodarki – rynku nieruchomości. 

 W artykule korzystano z literatury przedmiotu dotyczącej innowacji oraz z wy-
ników badań empirycznych w tym zakresie, realizowanych przez polskie i zagra-
niczne instytucje badawcze. Wykorzystano również jako metody badawcze metodę 
opisową, metodę prezentacji danych i metodę analizy danych.

1 Komisja Europejska, HORIZON 2020, Bruksela 2014   
2  Badania – Edukacja – Innowacje, 2013, Informacje z biura Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich KRASP; http://student.puls.edu.pl/?q=content/badania-%E2%80%93-edukacja-innowacje.     
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1. Strategia Europa 2020 – Unia Innowacji, Horyzont 2020

Realizowaną w latach 2000-2010 strategię lizbońską, zapoczątkowującą proces 
mający na celu uczynienie z gospodarki unijnej najbardziej konkurencyjnej gospo-
darki świata, zastąpiła „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa-
żonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”3. 

Instrumenty realizacji strategii „Europa 2020” to 7 inicjatyw przewodnich. Jedną 
z nich, szczególnie ważną ze względu na fakt, iż innowacyjny produkt to koło za-
machowe dla rozwoju gospodarki, stanowi Unia Innowacji. Realizacją jej strategii 
w zakresie badań naukowych i  innowacji jest program UE – Horyzont 2020. Ce-
lem jego jest powstanie w  Europie światowej klasy nauki i  technologii, usuwanie 
przeszkód na drodze innowacji, budowanie przewag konkurencyjnych oraz ułatwianie 
sektorowi publicznemu i prywatnemu współpracy na rzecz podejmowania dużych 
wyzwań, w obliczu których staje społeczeństwo4.

Innowacje ze względu na kryteria stosowane w  literaturze przedmiotu, doty-
czące działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze, można sklasyfikować 
następująco:

−	 według środków tworzących (innowacje techniczne, technologiczne, orga-
nizacyjne, mieszane), 

−	 według dziedziny działalności, której dotyczą (innowacje przedmiotowe 
−	 produktowe, technologiczne – procesowe, organizacyjne i funkcyjne)5, 
−	 według efektów innowacji (produktowe i procesowe, techniczne –produk-

towe, procesowe i organizacyjne6.
Można zatem przyjąć, że podstawowymi źródłami innowacji są nakłady na in-

westycje w środki trwałe, działalność badawczo-rozwojowa oraz inne, tzw. niema-
terialne źródła innowacji, w tym głównie wzrost wiedzy i kwalifikacji pracowników 
oraz korzystanie z know-how.

Rozwiązania techniczne i  technologiczne stanowią innowacje produktowe 
i  procesowe. Wprowadzeniu innowacji produktowych i  procesowych towarzyszy 
innowacja organizacyjna. Również zmiany w ustawodawstwie zarówno w zakresie 
wymogów, jakim muszą sprostać współczesne obiekty budowlane (przede wszyst-
kim w  zakresie oszczędności energii), jak i  zastosowania nowoczesnych aplikacji 
mobilnych do prezentacji ofert i realizacji transakcji na tym rynku, mają charakter 
innowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych. 

3 Komisja Europejska, Europa 2020, Bruksela  2010. 
4  Komisja Europejska, Horizon 2020, s. 38. 
5  M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001. 
6  J. Prystrom, Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Podręcznik   aka-
demicki, Difin, Warszawa 2012.
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Zatem budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na innowacyjności, wyko-
rzystaniu szans, jakie stwarza wspólny rynek, stanowienie prostszego i lepszej jakości 
prawa oraz – szczególnie w odniesieniu do rynku nieruchomości – dalszy profesjo-
nalizm usług pośredników i zarządców nieruchomości, to jedne z najważniejszych 
wyzwań dla gospodarki w najbliższych latach.

2. Konkurencyjność przez pryzmat innowacyjności

Kluczowym wyzwaniem jest budowa nowych przewag konkurencyjnych go-
spodarki opartych na innowacyjności oraz – dla rynku nieruchomości – dalszy pro-
fesjonalizm usług, szczególnie pośredników i zarządców7.

Promocja innowacji technologicznych, współpraca sektorów nauki i  gospodarki 
oraz tworzenie specjalnych mechanizmów finansowych będą stanowiły element przy-
spieszający modernizację gospodarki oraz podstawę trzeciej fali nowoczesności8. Auto-
rzy rankingu konkurencyjności Global Competitiveness Raport9 traktują innowacje jako 
jeden z dwunastu filarów konkurencyjności gospodarki. Analiza poziomu i jakości tych 
filarów w poszczególnych krajach pozwala na określenie źródeł i etapów rozwoju tych 
krajów, a także sposobów konkurowania przedsiębiorstw z nich pochodzących.

Obszerną analizę innowacyjności 36 różnych krajów świata, w tym wszystkich 
krajów Unii Europejskiej, zawiera raport European Innovation Scoreboard10 z 2016 
r. Rezultatem badań jest opracowanie sumarycznego wskaźnika innowacyjności 
(Summary Innovation Index – SII).

Najnowszy ranking przyniósł Polsce 28 pozycję wśród 36 różnych krajów świa-
ta, natomiast 23 pozycję wśród 28 krajów UE11. Polska w rankingu w plasuje się 
poniżej średniej dla UE (0,52149) i należy do grupy umiarkowanych innowatorów. 
W porównaniu z wynikiem rankingu z 2015 r. Polska awansowała o jedno miejsce. 

Analiza Summary Innovation Scoreboard za lata 2015/2016 dla Polski wykazała 
zauważalny skok w rankingu, dotyczący 14 z 25 wskaźników12: 

−	 udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R (BERD) w PKB (o 15%),
−	 dochodów z licencji i patentów pochodzące z zagranicy (o 15%),
−	 wniosków o patenty PCT dotyczące wyzwań społecznych (o 11%),
−	 wspólnotowych wzorów przemysłowych (o 8,4%),
−	 wspólnotowych wzorów towarowych (o 8,2%), 
−	 wniosków o patenty PCT (o 8%).

7  PFRN, XX Kongres Nieruchomości-Profesjonalni od 20 lat.     
8  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, s. 47-62. 
9  World Economic Forum, The Global Competitiveness Index 2015-2016 Rankings. 
10  European Comission, European Innovation Scoreboard 2016. 
11  Do obliczenia Summary Innovation Index wykorzystuje się 25 wskaźników ujętych w 5 obszarach. 
Maksymalna wartość Łącznego Indeksu Innowacyjności wynosi 1,0. 
12  ISB news.
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Jednak badania przeprowadzone przez TNS Political & Social w 28 państwach 
członkowskich UE, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych w lutym 2015 r. w 14 118 
firmach (13 117 należało do UE), dotyczące barier postrzegania innowacji przez 
przedsiębiorstwa, wykazały, że rynek zdominowany przez konkurencję stanowi 
problem w komercjalizacji ich innowacyjnych produktów lub usług. Dla Polski wy-
nik badania w porównaniu do średniego wyniku dla UE 28 przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Bariery postrzegania innowacji przez przedsiębiorstwa w Polsce i UE28
Table 1. Barriers perception of innovation by companies in Poland and the EU 28

Lp. Problem  Wynik [%]
 PL UE28

1. Niski popyt dla innowacyjnych produktów lub usług 49 28
2. Słabe kanały dystrybucji 52 36
3. Brak wiedzy marketingowej 45 39
4. Rynek zdominowany przez uznanych konkurentów 78 65
5. Trudności w utrzymaniu praw własności intelektualnej 32 21
6. Administracyjne lub zagadnienia prawne 62 46
7. Znalezienie i wykorzystanie nowych technologii 41 33
8. Koszt lub złożoność przepisów konferencyjnych lub norm 80 57
9. Brak zasobów ludzkich 60 46

10. Brak środków finansowych 74 60

Źródło: European Comission, European Innovation Scoreboard 2016, s. 2, 34, 36-37, 39-40. 

Z przedstawionych danych wynika, że brak środków finansowych, brak zaso-
bów ludzkich, problemy administracyjne i prawne oraz największa bariera – domi-
nacja rynku przez uznanych konkurentów – stanowią ciągle duży problem. Można 
zatem stwierdzić, że stan innowacyjności Polski w pośredni sposób określa pozycję 
konkurencyjną kraju, wskazując na dystans, jaki dzieli go od liderów.  

Bariery postrzegania innowacji w Polsce (tabela 1, bariery 1, 3, 7, 10) w odnie-
sieniu do rynku nieruchomości wskazują na zrównoważone budownictwo13, które 

13  Budownictwo zrównoważone bazuje na odnawialnych materiałach pochodzenia roślinnego, blocz-
kach ekologicznych, kamieniu oraz metalu z odzysku i innych tworzyw, które są nietoksyczne, odnawialne 
i możliwy jest ich odzysk. Należy zauważyć, że budownictwo zrównoważone jest w niektórych krajach obo-
wiązkowe w związku z prawodawstwem (Niemcy), a UE zaleca i zarazem premiuje  jego stosowanie. Na 
przykład Niemcy są prekursorem zrównoważonego budownictwa, gdzie w 2020 r. 30% prądu ma pocho-
dzić ze źródeł odnawialnych, w 2035 r. zostanie zamknięta ostatnia elektrownia atomowa, bowiem wdraża-
nie technologii energooszczędnych podnosi przeciętny koszt inwestycji o 20-20%, natomiast koszty użyt-
kowania w związku z długotrwałością nieruchomości są znacznie obniżone, i tym samym korzyści większe. 
 M. Sitek, Zrównoważone budownictwo jako przejaw innowacyjności w sektorze nierucho- mości, Ze-
szyty Naukowe Wyższej  Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2016, (w druku); KOM(2007) 860, Inicjatywa 
rynków pionierskich dla Europy, Bruksela 2007; http://www.zb.itb.pl/  informator/inicjatywa-rynkow-
-pionierskich-dla-europy-lmi; Zrównoważone budownictwo – niemieckie doświadczenia z  budow-
nictwem energooszczędnym; http://www.muratorplus. pl/technika/ zrownowazony-rozwoj/...._78146.
html



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie166

Komisja Europejska wskazała jako jeden z sześciu rynków wiodących, podatnych 
na innowacje. 

 W tabeli 2 przedstawiono pozycję Polski i wybranych krajów w międzynarodo-
wych rankingach konkurencyjności WCI, GCI, KEI oraz w rankingu 

Innovation Union Scoreboard 2016 (SII). 

Tabela 2. Pozycja wybranych krajów w  rankingach konkurencyjności
Table 2. Position selected countries in competitiveness rankings 

2016, 61 krajów
World 
Competitiveness 
Yearbook (WCI)

2016, 140 krajów
Global 
Competitiveness 
Report (GCI)

2012, 146 krajów 
Knowledge 
Assessment 
Methodology 
(KEI)

2016, 35 krajów 
European 
Innovation 
System (SII)

1 Chiny Hongkong Szwajcaria Szwecja Szwajcaria
2 Szwajcaria Singapur Finlandia Szwecja
3 USA USA Dania Dania
4 Singapur Niemcy Holandia Finlandia
5 Szwecja Holandia Norwegia Niemcy
6 Dania Japonia Nowa Zelandia Holandia
7 Irlandia Hongkong Kanada Irlandia
8 Holandia Finlandia Niemcy Belgia
9 Norwegia Szwecja Australia Wielka Brytania

10 Kanada Wielka Brytania Szwajcaria Luksemburg
POLSKA 33 41 38 28 (23 w UE)

Cypr - 65 35 17
Czechy 27 31 25 20
Estonia 31 30 19 18
Irlandia 7 24 11 7
Japonia 26 6 22 -
Litwa 30 36 32 29
Łotwa 37 44 37 30
Malta - 48 31 19

Niemcy 12 4 8 5
Słowacja 40 67 33 26
Słowenia 43 59 28 15

Węgry 46 63 27 25
Wenezuela 61 Gwinea 140 Sierra Leone 146 Rumunia 35 

Źródło: IMD World Competitiveness Yearbook 2016; The Global Competitiveness Index 2015-
2016 Rankings; Knowledge Economy Index; European Innovation Scoreboard 2016. 

Analiza zaprezentowanych danych wskazuje, że kraje zajmujące pierwsze miej-
sca pod względem ogólnego wskaźnika KEI (wskaźnika wiedzy), osiągają wysokie 
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lokaty w rankingu SII oraz GCI. Natomiast Czechy, Estonia, Irlandia, Litwa, Słowe-
nia i Węgry mają wyższe lokaty w rankingach KEI i SII niż Polska i klasyfikowanie 
ich wyżej w rankingach konkurencyjności potwierdza tezę o pozytywnym wpływie 
innowacji na konkurencyjność. 

Szczególnym przypadkiem jest Irlandia, która w rankingu WCI zajmuje 7 miej-
sce, a w GCI 24, co nasuwa wniosek, że ranking WCI w mniejszym stopniu odzwier-
ciedla innowacje i wiedzę niż wskaźnik GCI. Różnicę tę widać wyraźnie również 
w przypadku Niemiec (WCI – 12, GCI – 4). 

Analiza danych prezentowanych w tabeli 2 jako zestawienie rankingów konku-
rencyjności potwierdza pozytywną korelację miedzy konkurencyjnością i innowa-
cyjnością, bowiem według Lewisa14 rola konkurencji jest nieoceniona w stymulo-
waniu innowacji, co znacznie podnosi poziom konkurencyjności. 

W  III kwartale 2015 r. McKinsey i  „Forbes”15 przeprowadzili badanie w  for-
mie ankiety online skierowanej do liderów biznesu, prezesów 100 największych 
firm w  Polsce, prezesów firm innowacyjnych, prezesów MSP oraz głównych sto-
warzyszeń ekonomicznych w Polsce, a dotyczące wytypowania kluczowych działań 
zapewniających dalszy efektywny rozwój gospodarki Polski. Wskazano, że jednym 
z kluczowych zadań są inwestycje w innowacyjność gospodarki, jako w nowy etap 
po fazie konkurowania ceną i jakością produktów. 

Należy zatem podkreślić, że uwzględniając zachodzące zmiany w światowej go-
spodarce, koniecznością staje się budowa nowych przewag konkurencyjnych pol-
skiej gospodarki, opartych na innowacyjności, inteligencji i kreatywności. 

3. Innowacje na rynku nieruchomości
 
Według Brzezińskiego i Prystroma grupy innowacji na rynku nieruchomości 

można przedstawić tak, jak w tabeli 3.

14  W.W. Lewis, Potęga wydajności, CeDeWu ,Warszawa 2005, s. 258-265.
15  McKinsey & Company, Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie. Raport 2015. 
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Tabela 3. Grupy innowacji na rynku nieruchomości
Table 3. Group innovation at the real estate market
Grupa innowacji
Innovation group

Charakterystyka
Brief characteristics

Techniczne i  tech-
nologiczne

Obejmują nowoczesne rozwiązania stosowane w działalności bu-
dowlanej, począwszy od etapu projektowania, poprzez realizację 
projektu, a  skończywszy na opomiarowaniu obiektu i  jego eks-
ploatacji.

Procesowe i organi-
zacyjne

Wiążą się z  wdrożeniem innowacji technicznych, zmianami 
prawnymi oraz dopasowaniem do potrzeb i wymogów współcze-
snego klienta rynku nieruchomości.

Marketingowe
Dotyczą strategii sprzedaży i dystrybucji produktów i usług ryn-
ku nieruchomości, obejmują networking i nowe metody prezen-
towania ofert nieruchomościowych.

Finansowe

Umożliwiają podmiotom rynku nieruchomości podjęcie dzia-
łań inwestycyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych instru-
mentów finansowych opierających się na rynku nieruchomości 
(derywaty, listy zastawne, odwrócona hipoteka, zielona hipoteka, 
bancassurance, a także nowe produkty ubezpieczeniowe dedyko-
wane określonym podmiotom rynku nieruchomości).

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami 
technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001; J. Prystrom, Innowacje w procesie roz-
woju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2012.

Analizując dane w tabeli 3 i uszczegóławiając rodzaje innowacji dla rynku nieru-
chomości, można wyodrębnić:

−	 główne innowacje, które korzystają z rozwiązań innowacyjnych w sektorze 
budowlanym. Są to materiały budowlane, usługi budowlane i wykończeniowe, no-
woczesne oprogramowania i mobilne aplikacje do prezentacji ofert nieruchomo-
ściowych i obsługi klientów w biurach pośredników w obrocie nieruchomościami, 

−	 nowatorskie innowacyjne inwestycje nieruchomościowe: energooszczędne 
i pasywne, lofty, mikroapartamenty, 

−	 innowacje marketingowe, jak np. instytucje wynajmu, aplikacje mobilne do 
prezentacji ofert i realizacji transakcji na rynku, wykorzystywane w biurach pośred-
nictwa. Ich celem jest pełniejsze zaspokojenie potrzeb klientów i nowe kształtowa-
nie oferty oraz wizerunku firmy w celu zwiększenia sprzedaży16. 

Innowacyjność oraz nowe technologie decydują nie tylko o  jakości oferowa-
nych mieszkań, ale i wizerunku marki (branding) na rynku nieruchomości; odgry-
wają istotną rolę w świadomości klientów17. 

16  KNN „Domuss”, Referat, Tarnów 2012; M. Baran, A. Ostrowska, W. Pander,Innowacje popytowe, 
czyli  jak tworzy się współczesne innowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
17  Branding – pozytywny wizerunek marki. 
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Również i Virtual Reality jako innowacyjna nowa technologia na rynku nieru-
chomości stopniowo zaczyna zastępować  tradycyjne metody prezentacji obrazu na 
nośnikach TV oraz monitorach, 

Do innowacji organizacyjnych zaliczyć można rozwiązania umożliwiające wdra-
żanie nowoczesnych rozwiązań nauki i techniki, jak programy unijne i rządowe, do-
finansowujące i podnoszące efektywność energetyczną budynków przede wszyst-
kim w budownictwie mieszkaniowym18.   Wdrożenie bowiem nowych technologii 
energooszczędnych podnosi przeciętny koszt inwestycji o 20‒30%. Natomiast wy-
niki badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w okresie 
1999-2010, dotyczące wysokości kosztów użytkowania w budynkach zrównoważo-
nych, wskazują na niższe koszty ich użytkowania, np. w Wielkiej Brytanii19 (1999) 
– obniżenie o 6-30%, w USA20 (2008) – zmniejszenie o 35%, w USA21 (2010) – ob-
niżenie kosztów mediów o 13%. 

Innowacyjne są też rozwiązania ubezpieczeniowe wykorzystywane na rynku 
nieruchomości, jak bancassurance22 czy nowe produkty ubezpieczeniowe dedykowane 
podmiotom tego rynku (np. ubezpieczenia budowlano-montażowe, Business In-
terruption czy kompleksowe ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych). Również 
rola agenta ESCROW należy do grupy innowacji procesów organizacyjnych, a także 
finansowanie mezzanine23.

Do innowacji organizacyjnych należałoby zaliczyć również nowy trend – sha-
ring economy, polegający na bezpośredniej wymianie przez sieć dóbr i usług między 
konsumentami. Ostatnio również i w pośrednictwie nieruchomości zauważalne są 
bardzo silne trendy innowacyjne. Jedną z nich jest zastosowanie drona oraz nowo 
powstałe uzupełniające zawody: home stagerzy, fotografowie wnętrz czy graficy 
wspierający działania pośrednika24. Ponadto pojawiają się nowe technologie, jak 
przetwarzanie w  chmurze. Również Internet Rzeczy, Przedmiotów oraz Wszech-
rzeczy – to innowacyjne idee zakładające komunikację i współdziałanie podmiotów 

18  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka POIG (2007-2013); Program Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unijna Dyrektywa 2010/3/UE regulująca zużycie 
energii. Realizacja do 2021 r.; O Programie (2013). Program Innowacyjna Gospodarka. 
19  D.E. Shiers, ‘Green’ Developments: Environmentally responsible Buildingsin the UK Commercial 
Property Sector, “Property Management” 1999, No. 18(5).
20  N. Miller, J. Spivey, A. Florance, Does Green Pay Off?, “Journal of real Estate Portfolio Management” 
2008, No. 14(4).
21  G. Pivo, J.D. Fisher, Income, Value and Returns in Socially responsible Office Properties, “Journal of 
Real Estate Research” 2010, No. 32(3). 
22  Bancassecurance – bankowość ubezpieczeniowa. M. Śliperski, Bancassurance: związki bankowo-
-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.
23  Escrow – transakcja powiernicza zabezpieczająca zobowiązania pieniężne kontrahentów; Mezza-
nine – hybrydowa forma finansowania, łącząca cechy kapitału własnego (klasyczny kredyt), i obcego 
(kapitał w postaci udziałów lub akcji); M. Bac, W poszukiwaniu innowacji na rynku nieruchomości, 
„Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie”, Tarnów 2014, s. 11-21. 
24  Innowacje marketingowe na rynku nieruchomości: Home stager – specjalista od przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży, techniki homestagingu.
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przyłączonych do sieci25. I ten rodzaj innowacji należy przypisać innowacjom orga-
nizacyjnym.

Do innowacji finansowych należy zaliczyć instrumenty dostępne i umożliwiające 
inwestowanie w nieruchomości. Są to derywaty, listy zastawne, odwrócona czy zielo-
na hipoteka26. 

Rozwiązania prawne również można zaliczyć do innowacji procesowych i orga-
nizacyjnych. Jest nią ustawa deweloperska, ustanawiająca obowiązek założenia dla 
każdego nabywcy nieruchomości bankowego rachunku powierniczego27. 

Jednym z narzędzi polityki innowacyjnej, czyli narzędzi wdrażania polityki go-
spodarczej, są klastry28. Ponieważ struktury klastrowe tworzą korzystne warunki 
dla otwartych innowacji, sprzyjając współpracy pomiędzy różnymi podmiotami 
procesu tworzenia innowacji, łączeniu komplementarnych umiejętności i  kom-
petencji oraz angażowaniu użytkowników w tworzenie innowacyjnych rozwiązań 
(user-driven innovation), klastry mogą stać się katalizatorami trwałych zmian, które 
pozwolą efektywniej wykorzystać istniejące zasoby oraz podnieść wydajność i kon-
kurencyjność przedsiębiorstw, a tym samym przywrócić Europę na ścieżkę wzrostu.

Podsumowując powyższą analizę, należy stwierdzić, że rynek nieruchomości 
obfituje w rozwiązania noszące znamiona innowacyjności. Innowacje te wyznacza-
ją przyszłość rynku nieruchomości, kształtując jego rozwój i determinując rodzaj 
budownictwa – budownictwo zrównoważone. I to decyduje o przewadze konkuren-
cyjnej gospodarki nieruchomościami, opartej o innowacyjność.  

Podsumowanie 
 
Czynnikami sprzyjającymi budowie przewagi konkurencyjnej firm jest posiada-

nie i zdolność ciągłego tworzenia wyróżniających umiejętności, w tym generowania 
wiedzy, wprowadzania innowacji, kreowania i upowszechniania nowych rozwiązań. 
W kontekście zachodzących zmian w światowej gospodarce bardzo ważna staje się 

25  Chmura – model przetwarzania danych bez konieczności zakupu sprzętu i oprogramowania; Inter-
net rzeczy – koncepcja, w której identyfikowalne przedmioty mogą gromadzić, przetwarzać lub wymie-
niać dane za pośrednictwem sieci komputerowej; A. Chojka, Przetwarzanie w chmurze jako trend  roz-
woju infrastruktur danych przestrzennych, „Roczniki Geomatyki” 2012, tom X, zeszyt 2(52), s. 25-36. 
26  Hipoteka odwrócona – zmiana zasobu mieszkaniowego na rentę dla właścicieli; hipoteka zielona 
– kredyt na wyposażenie domu w innowacje produktowe, komplementarnie złączony z kredytem ban-
kowym na zakup/budowę zabezpieczonych hipoteką; Green Mortgages ‒ Energy Efficient Mortgage 
Guide (2014); www.mortgageloan.com/environment/. 
27  Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
ednorodzinnego, Dz.U. nr 232, poz. 1377.
28  Klaster to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych intensywnymi in-
terakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziała-
jących i konkurujących ze sobą; Komisja Europejska 2010, Europa..., s. 19. 4 września 2014 r. z inicja-
tywy Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) powołano największy klaster związany 
z dostępem do nowoczesnych technologii w obszarze rynku nieruchomości. 
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likwidacja różnicy poziomu potencjałów technologicznych Polski w  porównaniu 
z krajami najbardziej innowacyjnymi, której efektem jest niższy poziom nowocze-
sności gospodarki. Zestawienie rankingów potwierdza korelację między konkuren-
cyjnością, innowacyjnością i rozwojem wiedzy. 

W odniesieniu do rynku nieruchomości należy stwierdzić, że właśnie innowacje 
techniczne i technologiczne wprowadzane przez deweloperów realizujących budownic-
two mieszkaniowe, innowacje marketingowe wykorzystujące blending oraz nowe środ-
ki poprawiające zarówno wizerunek firmy, jak i kontakt z klientem, powodują wyraźny 
wzrost konkurencyjności firmy na rynku nie tylko lokalnym, ale i globalnym. 

W świetle przedstawionych rozważań dotyczących konkurencyjności i innowa-
cyjności należy uznać, że rozwój wiedzy i innowacyjność stanowi najistot- niejszą 
determinantę konkurencyjności firmy. Zatem uważa się, że założona teza, dotyczą-
ca innowacyjności jako środka sprzyjającego wzrostowi konkurencyjności, została 
udowodniona.
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podmiotów tworzących trzeci sektor gospodarki, tj. organizacji pozarządowych. Proces ba-
dawczy oparty został na studiach literaturowych, analizie obowiązujących aktów prawnych 
oraz opiniach specjalistów praktyków – przedstawicieli trzeciego sektora. Wbrew oczekiwa-
niom i założeniom architektów nowych rozwiązań wpisanych w znowelizowaną w 2015 r. 
ustawę o rachunkowości w praktyce nie przełożą się one na istotne zmniejszenie obowiąz-
ków sprawozdawczych stowarzyszeń i fundacji. Obciążenia wpisane w zakres sprawozdaw-
czości finansowej, choć formalnie zmniejszone, w praktyce nie zostały jednak dostosowane 
do specyfiki organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych opartych na pracy wolontarystycz-
nej oraz nastawionych na realizację przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Słowa kluczowe: ewidencja księgowa, organizacje pozarządowe, podmioty mikro, przedsię-
biorczość, sprawozdawczość finansowa

Abstract: The analysis presented in the pages of this paper is focused on identifying new 
dimension of quality of financial reporting entities NGOs. The research process is based 
on the literature studies, analysis of existing legal acts and opinions of specialists practitio-
ners - representatives of the third sector. Contrary to the expectations and assumptions of 
the architects of new solutions entered in the amended in 2015. Accounting Act in practice 
translate into significant decrease in the reporting obligations of NGOs. The scope of finan-
cial reporting, although formally been reduced, in practice, the solutions adopted have not 
been adapted to the specific NGOs, especially those based on the volunteer work and aimed 
at realization of socially useful.

Keywords: accounting records, NGOs, micro-entities, entrepreneurship, financial reporting

Wstęp

Państwa w swojej współczesnej formie stają się coraz bardziej złożonymi organi-
zmami funkcjonującymi według reguł, w których jedno z najważniejszych miejsc, choć 
niezbyt często doceniane, zajmują przedsiębiorcy. Aktywiści rynkowi powołujący do 
funkcjonowania podmioty gospodarki niezależnie od formy organizacyjno-prawnej 
są w każdych warunkach kluczowym ogniwem rozwoju. Liczne ekspertyzy i rankingi 
międzynarodowe nie pozostawiają jednak złudzeń, że prowadzenie podmiotu gospo-
darczego w Polsce jest zdecydowanie trudniejsze niż w innych krajach. Wpływ na to 
mają skomplikowane i pracochłonne procedury, w tym przede wszystkim te związane 
ze sprawozdawczością, jak również obciążenia fiskalne i społeczne. Nie są one jednak 
jednorodne, a ich zakres i forma warunkowane są rodzajem podmiotu.

Analiza zaprezentowana na łamach niniejszego opracowania zorientowana zosta-
ła na identyfikację wymiaru jakościowego nowych zasad sprawozdawczości finanso-
wej podmiotów tworzących trzeci sektor gospodarki, tj. organizacji pozarządowych. 
Proces badawczy w  przeważającej mierze oparty został na analizie dokumentów. 
Obok studiów literaturowych oraz analizy obowiązujących aktów prawnych wykorzy-
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stane zostały opinie specjalistów praktyków – przedstawicieli trzeciego sektora oraz 
doświadczenia zawodowe autorki pełniącej funkcje członka zarządu dwóch organi-
zacji pozarządowych.

Wbrew oczekiwaniom i  założeniom architektów nowych rozwiązań wpisanych 
w znowelizowaną w 2015 r. ustawę o rachunkowości w praktyce nie przełożą się one na 
istotne zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych stowarzyszeń i fundacji. Obcią-
żenia wpisane w zakres sprawozdawczości finansowej, choć formalnie zmniejszone, 
w praktyce nie zostały jednak dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, 
zwłaszcza tych opartych na pracy wolontarystycznej oraz nastawionych na realizację 
przedsięwzięć społecznie użytecznych. Ustawodawca, włączając w jeden zbiór pod-
miotów stowarzyszenia i  fundacje oraz przedsiębiorstwa z założenia nastawione na 
zysk i z istoty funkcjonowania nieuzależniające swojego bytu od transferów zewnętrz-
nych, nie uwzględnił specyfiki rozliczania dotacji oraz dodatkowych obowiązków 
sprawozdawczych wpisanych w funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego.

1. Zmiany w strukturze podmiotów gospodarki narodowej

Polska gospodarka, która poddawana jest często skrajne odmiennym ocenom 
w zakresie kondycji i potencjału, jest pełna sprzeczności poznawczych. Podłożem 
rozbieżności poglądów jest fakt, że w ekonomii poza fasadą jednej naukowej praw-
dy kryje się ogromna różnorodność wzajemnie antynomicznych opinii1. Niezależ-
nie jednak od formułowanych ocen niekwestionowane, choć niedoceniane miejsce 
w polskiej gospodarce zajmują podmioty gospodarki narodowej z sektora prywat-
nego. Sytuacja ta ma swoje podłoże w niekorzystnej strukturze rodzimej gospodar-
ki. Niepomyślna prywatyzacja większości polskich przedsiębiorstw państwowych 
zapoczątkowana wraz z transformacją systemową ma swoje konsekwencje. W Pol-
sce brakuje przedsiębiorstw prężnych, zdolnych konkurować z podmiotami zagra-
nicznymi, a jednocześnie masowo pojawiają się stowarzyszenia i fundacje. Faktem 
jest, że nie można w przypadku tych organizacji mówić o realnej konkurencji ryn-
kowej, nie można również nie doceniać zadań, jakich podejmują się te podmioty.

Przewaga działań społecznie użytecznych nie umniejsza jednak obowiązków 
sprawozdawczych nakładanych na jednostki należące do trzeciego sektora. Poważ-
nym ograniczeniem jest w  tym przypadku bariera finansowa. Organizacje niege-
nerujące zysku przegrywają w dostępie do sprawnych instytucji rozrachunkowych. 
Pomijając te podmioty, które powstają w imię partykularnych interesów, a  takich 
jest coraz więcej, znaczna część trzeciego sektora oparta jest na pracy wolontary-
stycznej, a sprawozdawczość w każdym zakresie funkcjonowania organizacji reali-
zowana jest w mniej lub bardziej profesjonalny sposób przez jej członków. Biorąc 

1  N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 59.
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pod uwagę coraz większy udział trzeciego sektora w gospodarce narodowej, należy 
oczekiwać zwiększonego zainteresowania przedmiotową tematyką w wymiarze teo-
retycznym i praktycznym.

Dane statystyczne potwierdzają, że trzeci sektor dość ekspansywnie wkracza na 
polski rynek. Lata 1995-2013 przyniosły wielokrotny przyrost podmiotów należą-
cych do tego sektora. W przypadku fundacji wzrost sięgnął prawie 348%. Udział 
tego typu podmiotów w  gospodarce w  minionym dwudziestoleciu zwiększył się 
z  0,18% do 0,42%. Z  kolei w  przypadku stowarzyszeń i  organizacji społecznych 
wzrost ten przekroczył już 679%. W odniesieniu do ogólnej populacji podmiotów 
gospodarki narodowej stowarzyszenia i organizacje społeczne istotnie zwiększyły 
swój udział z 0,63% do 2,56%. W tym samym czasie przyrost osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą osiągnął poziom zaledwie 75%, a w przypadku 
spółek handlowych 274%2.

Powyższa sytuacja wskazuje na bezsporną popularność organizacji pozarzą-
dowych. Ten swoisty fenomen, łączony z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, 
określany jest często mianem „mody na dobroczynność”. Pomoc dobrowolna jest 
wszelako szlachetna i godna pochwały3, w tle jednak przebija się źródło owego tren-
du, jakim są fundusze europejskie, a w szczególności Europejski Fundusz Społeczny 
przeznaczony zarówno na bezpośrednie finansowe wsparcie podmiotów z trzeciego 
sektora, jak również na wsparcie inicjatyw przez nie realizowanych4. Utrzymanie się 
kierunku i tempa zachodzących zmian nie zrewolucjonizuje z pewnością zbyt szyb-
ko struktury podmiotów gospodarki narodowej. Nowe obszary aktywności ekono-
micznej obywateli są bowiem wypadkową wielu czynników. Przykłady z otocznia 
oraz pragmatyzm ekonomiczny zostały już dostrzeżone przez wielu przedsiębior-
ców inicjujących powstanie licznych fundacji.

2. Nowe zasady sprawozdawczości finansowej
 – nowelizacja ustawy o rachunkowości

Dnia 5 września 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
zmieniającej ustawę o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) upraszczającej spra-
wozdawczość finansową wielu podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, w tym 
organizacji pozarządowych. Dzięki nowelizacji przepisów wprowadzono nową kate-
gorię jednostek typu mikro, obejmując m.in. większość organizacji pozarządowych 

2  D. Jegorow, Wskaźnikowo-relacyjna niestrukturalna analiza podmiotów gospodarki narodowej wg 
sektorów własnościowych w Polsce w latach 1995-2013 – sektor prywatny, cz. 3, red. D. Jegorow, CIVIS 
& Sun Solution, Chełm 2014, s. 24, 26, 29-30.
3  T.G. Palmer, Państwo opiekuńcze. Kosztowne złudzenie, Fijorr, Warszawa 2014, s. 204.
4  D. Jegorow, Realizacja zadań publicznych współfinansowanych z  funduszy europejskich – szansa czy 
zagrożenie, [w:] Organizacje pozarządowe w województwie lubelskim – teoria i praktyka, red. P. Olszewski, 
A. Stachula, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2013, s. 23.
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(wszystkie nieprowadzące działalności gospodarczej i większość prowadzącą działal-
ność gospodarczą). Nowo zdefiniowane podmioty mikro zyskały możliwość sporzą-
dzania skróconego sprawozdania finansowego. Istota wprowadzonych zmian dotyczy 
odrębnej, ograniczonej kategorii informacji wykazywanych w sprawozdaniu finan-
sowym, w którym znajdą się jedynie ogólne wiadomości o podmiocie. Bilans oraz 
rachunek zysków i strat został w znacznym stopniu skrócony. Ponadto jednostki za-
wierające w bilansie dane uzupełniające określone w załączniku nr 4 do ustawy, zosta-
ły zwolnione z obowiązku sporządzenia informacji dodatkowych określonych w art. 
48 ustawy oraz sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 wymienionej ustawy. 
Sprawozdanie finansowe sporządzone według wzoru dla jednostek mikro składa się z:

−	 informacji ogólnych,
−	 bilansu,
−	 rachunku zysków i strat,
−	 informacji uzupełniających do bilansu5.
Nowelizacja ustawy o  rachunkowości to efekt działań podjętych przez insty-

tucje Unii Europejskiej, które zgłosiły potrzebę uproszczenia zasad dotyczących 
prowadzenia rachunkowości. Parlament Europejski 18 grudnia 2008 r. przyjął re-
zolucję w sprawie wymogów rachunkowości dotyczących małych i średnich przed-
siębiorstw, w szczególności mikroprzedsiębiorstw, w której uznał, że dotychczasowe 
przepisy wspólnotowe dotyczące zasad rachunkowości „są często bardzo uciążliwe 
dla małych i  średnich przedsiębiorstw, a  w  szczególności dla mikroprzedsiębior-
stw”6. W efekcie podjętych prac 26 czerwca 2013 r. została przyjęta dyrektywa Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finan-
sowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i  powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. 
Dyrektywa ta weszła w życie w dniu 19 lipca 2013 r. Nowelizacja dokonuje transpo-
zycji przepisów dyrektywy 2013/34/UE odnośnie do jednostek mikro7.

3. Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych

Sprawozdawczość organizacji pozarządowych wpisana jest w złożony system, któ-
remu podlegają wszystkie podmioty gospodarki narodowej. W zależności jednak od 

5  M. Woźniak, Uproszczenia księgowe dla małych organizacji pozarządowych, art. z dnia 20 lutego 2015 r., 
http://www.owes.bcp.org.pl/uproszczenia-ksiegowe-dla-malych-organizacji-pozarzadowych-artykulhttp://
poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1266401.html [dostęp: 10.09.2015].K. Kacprzak, Ułatwienia w  sporządzaniu 
sprawozdań finansowych dla jednostek mikro, http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/70
0020,Ulatwienia-w-sporzadzaniu-sprawozdan-finansowych-dla-jednostek-mikro.html [dostęp: 10.09.2015].
6  Ibidem.
7  J. Zabielski, Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 661), Kancelaria Senatu. 
Biuro Legislacyjne, Warszawa, 17 czerwca 2014 r., s. 1.
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formy organizacyjno-prawnej poszczególnych podmiotów zakres i rodzaj obowiązków 
sprawozdawczych jest inny, począwszy od dopuszczalnych prawem form, po zakres 
podstawowych i  dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Nowelizacja ustawy 
o  rachunkowości, wprowadzając zmiany w  zakresie obowiązków sprawozdawczych 
ogółu podmiotów gospodarki narodowej, nie uwzględniła jednak w  pełni specyfiki 
trzeciego sektora wynikającej ze sposobu finansowania realizowanych zadań, jak rów-
nież potrzeby zachowania szczególnej transparentności ponoszonych wydatków, często 
bowiem uzależnionych od bezpośrednich wpłat dokonywanych przez obywateli.

Zgodnie z  intencją ustawodawcy uproszczenia przysługujące jednostkom mikro 
mogą stosować wszystkie organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospo-
darczej. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą spełnić muszą 
dodatkowe wymagania. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy, w którym mowa o „in-
nych osobach prawnych”, do których zalicza się stowarzyszenia i fundacje inne niż objęte 
pkt 2, a więc prowadzące działalność gospodarczą. Uproszczenia przysługują organiza-
cjom, które w roku, za który sporządzają sprawozdanie finansowe i w roku poprzedzają-
cym okres sprawozdawczy nie przekroczyły dwóch spośród trzech wielkości:

−	 suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego jest nie wyższa niż 1,5 mln zł,
−	 przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy są nie wyż-

sze niż 3 mln zł,
−	 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekracza 10 osób8.
Istotną informacją dla organizacji pozarządowych jest fakt, że wraz z wejściem 

w życie zmian w ustawie o rachunkowości uchylono rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539, z późn. zm.). Oznacza to, że 
jeśli dana organizacja pozarządowa wcześniej korzystała z uproszczeń przewidzia-
nych w  rozporządzeniu, będzie zobligowania do przygotowania sprawozdania fi-
nansowego według nowych zasad. O tym, czy będzie mogła korzystać z uproszczeń 
przewidzianych w załączniku nr 4 do ustawy oraz z  innych przywilejów określo-
nych dla jednostki mikro, decydują organy decyzyjne danego podmiotu w drodze 
uchwały, która musi zostać przyjęta przed terminem sporządzenia sprawozdania fi-
nansowego za dany rok. Nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań finanso-
wych sporządzonych już za 2014 r. W przypadku, gdy organizacja, która nie prowa-
dzi działalności gospodarczej, nie podejmie decyzji o sporządzaniu sprawozdania, 
według załącznika nr 4  będzie zobowiązana sporządzać sprawozdanie finansowe 
na zasadach ogólnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości9. 

8  H. Waniak-Michalak, Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i  fundacji, art. z dnia 
10 czerwca 2015, https://rachunkowosc.com.pl/ksiegi-i-ewidencje/sprawozdawczosc/nowe_wymogi_
dotyczace_rachunkowosci_stowarzyszen_i_fundacji.htm [dostęp: 11.09.2015].
9  Odpowiedź na interpelację poselską, DR1.054.2.2015.DBX.2015.146, Ministerstwo Finansów, 
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Nowe zasady wprowadzają zatem kluczową zmianę. Zanika prawne rozgraniczenie 
na podmioty prowadzące działalność gospodarczą i podmioty nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej. Kwestią wiążącą jest bycie lub nie jednostką mikro.

4. Uproszczona ewidencja dla organizacji pozarządowych

Kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości w powiązaniu z nowelizacją ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według stanu prawnego na dzień 
1 stycznia 2016 r. to również zmiany w ewidencji księgowej prowadzonej przez organi-
zacje pozarządowe. Planowane zniesienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych 
na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez nieposiadające statusu 
organizacji pożytku publicznego i nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzy-
szenia i fundacje, których przychody nie przekraczają 100 tys. zł rocznie, jest zasadni-
czym uproszczeniem prowadzenia organizacji pozarządowych wprowadzonym ustawą 
z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1333). Podstawę nowych regulacji, dopuszczających prostszą ewi-
dencję w małych stowarzyszeniach i fundacjach, będzie stanowić nowo dodany art. 10a 
do ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1118, ze zm.). Planowane do wprowadzenia zmiany to efekt uwzględnia-
nia postulatów małych w wymiarze potencjału rynkowego stowarzyszeń i fundacji, we-
dług których obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania dość szcze-
gółowego sprawozdania jest jednym z większych utrudnień działalności, generującym 
dodatkowe koszty, istotne zwłaszcza dla niedużych organizacji10. Wśród szczegółowych 
warunków umożliwiających korzystanie z wprowadzanych uproszczeń znalazły się:

−	 konieczność działania w sferze zadań publicznych,
−	 nieprowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swo-

bodzie działalności gospodarczej,
−	 nieposiadanie statusu organizacji pożytku publicznego,
−	 osiąganie przychodów wyłącznie z m.in. działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, 
subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, działalności odpłat-
nej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług (przychody te łącznie 
nie mogą przekroczyć w roku poprzedzającym 100 000 zł).

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów nie jest obligatoryj-
ne. Wymaga podjęcia stosownej decyzji organów zarządczych11.

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r.; M. Woźniak, Uproszczenia księgowe…; A. Gałązka, Uwaga! Przygotuj 
się na nowe sprawozdania finansowe!, art. z dnia 10 grudnia 2014 r., http://poradnik.ngo.pl/wiadom-
osc/1266401.html [dostęp: 10.09.2015].
10  H. Waniak-Michalak, Nowe wymogi dotyczące rachunkowości… 
11  O. Dziadana, Nowe uproszczenia związane z nowelizacją ustawy o rachunkowości, http://www.fcen-
ter.pl/aktualnosci-19-nowe_uproszczenia_zwiazane_z_nowelizacja_ustawy_o_rachunkowosci.html 
[dostęp: 10.09.2015].
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5. Spójność nowych zasad sprawozdawczych z praktyką

Nowe zasady sprawozdawczości finansowej wynikające z nowelizacji ustawy o ra-
chunkowości nie zostały jednak wystarczająco precyzyjnie przystosowane do specyfiki 
organizacji pozarządowych, tylko raczej do specyfiki podmiotów z sektora MSP. Nowe 
wzory sprawozdawcze nie uwzględniły konieczności wyodrębnienia poszczególnych 
działalności stosownie do art. 10 ust. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi o obowiązek nakładany na orga-
nizacje pożytku publicznego prowadzące nieodpłatną działalność pożytku publicznego, 
odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą wyodrębnienia 
tych form działalności w  stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów 
i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości12.

Nie ma wątpliwości, że nowe wzory sprawozdawcze wprowadzone nowelizacją 
ustawy o rachunkowości przyniosły szereg uproszczeń. Liczba pozycji koniecznych 
do wypełnienia w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (w bilansie 
oraz w rachunku zysku i strat) istotnie zmniejszyła się. W rachunku zysków i strat 
nie wyróżniono przychodów i kosztów działalności statutowej organizacji, a jedy-
nie jej ewentualną działalność gospodarczą. Koszty podzielone zostały według ro-
dzajów (amortyzacja, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia oraz pozostałe). 
Dotychczas koszty rozpisywane były na poszczególne rodzaje działalności i  – co 
najważniejsze – zgodnie z innymi przepisami na poszczególne dotacje. Organizacje 
pozarządowe opierające swoją działalność na transferach zewnętrznych w formie 
dotacji i subwencji zazwyczaj zobowiązane są umową o dofinansowanie do prowa-
dzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Bilans został tak uproszczony, że nie da 
się z niego wyczytać, jaka jest rzeczywista kondycja finansowa organizacji (nie ma 
m.in. pozycji, w której można by przedstawić dotacje, które otrzymała organizacja 
na okres dłuższy niż rok). Informacja uzupełniająca do bilansu, która zastąpiła in-
formację dodatkową, nie obejmuje specyfiki działań i finansów organizacji. Orga-
nizacje pozarządowe umieszczały w informacji dodatkowej szczegółowe informacje 
o poszczególnych źródłach finansowania i wydatkach, np. o zbiórkach publicznych, 
darowiznach, dotacjach – z  wyszczególnieniem każdej z  nich (organizacje do tej 
pory dokonywały podziału kosztów na: działalność statutową nieodpłatną, odpłat-
ną i gospodarczą). Poprzedni wzór sprawozdania dla organizacji nieprowadzących 
działalności gospodarczej zawierał takie informacje, dzięki czemu sprawozdanie 
było czytelne i pozwalające na jednoznaczną interpretację zawartych danych. Nowy 
wzór sprawozdania nie wymaga podziału przychodów i kosztów według prowadzo-
nych działań, a w konsekwencji nie jest określone, ile pieniędzy organizacja zdobyła 
i ile wydała na działalność statutową nieodpłatną, ile na działalność odpłatną, a ile 

12  M. Woźniak, Uproszczenia księgowe…; A. Gałązka, Uwaga! Przygotuj się na nowe… 
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na gospodarczą. W efekcie organizacja, która wybierze wzór sprawozdania finanso-
wego dla jednostek mikro, aby opisać specyfikę działań, powinna rozszerzyć zakres 
informacji ponad te, które wynikają z wprowadzonego wzoru. Nowy wzór zakłada, 
że organizacje pozarządowe oprócz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji będą 
musiały wyodrębniać koszty według rodzajów zawartych w sprawozdaniu (czyli np. 
„wyciągać” wszystkie wynagrodzenia)13. Nowe wzory sprawozdawcze nie zostały 
zatem ostatecznie przystosowane do specyfiki organizacji pozarządowych.

Praktycy postulują dodanie struktury przychodów i kosztów do sprawozdania 
dla jednostek mikro, z uwzględnieniem nieodpłatnej i odpłatnej działalności po-
żytku publicznego oraz działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości można to zrobić poprzez dodanie szczegółowego podziału kosz-
tów w rachunku zysków i strat, bądź poprzez dodanie tych danych do informacji 
uzupełniających. W  praktyce organizacja, która będzie chciała wypełnić jedynie 
minimum wskazane we wzorze sprawozdania dla jednostek mikro, i  tak zobligo-
wana zostanie do wykonania dodatkowej pracy. W praktyce niezbędne będzie gru-
powanie dokumentów finansowych tak, aby koszty zostały policzone i zagregowane 
w czterech kategoriach, narzuconych wzorem sprawozdania: amortyzacja, zużycie 
materiałów i energii, wynagrodzenia i pozostałe14.

Powodem uciążliwej i  niewątpliwie nadmiernej pracochłonności prowadzenia 
ewidencji księgowej nie są jednak wytyczne wynikające z ustawy o rachunkowości, 
ale otoczenie prawne. I to w nim należy poszukiwać dalszych uproszczeń. Szczegól-
nie pożądane są kompleksowe zmiany obejmujące prawo podatkowe, prawo ubez-
pieczeń społecznych i prawo gospodarcze15. Wprowadzone zmiany są niewątpliwie 
właściwym przedsięwzięciem. Jednak bez realnego zbliżenia przepisów podatkowych 
i rachunkowych trudno mówić o uproszczeniach i ułatwieniach w prowadzeniu pod-
miotów gospodarki narodowej niezależnie od formy. Wprowadzanie uproszczeń 
w  rachunkowości jest niezwykle trudnym zadaniem. Może bowiem doprowadzić 
do utraty wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej jednostki16. Taka niestety 
konstatacja wyłania się z analizy transpozycji ustawy o rachunkowości i powiązanych 
z nią aktów ustawodawczych i wykonawczych na grunt organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe dla opisania specyfiki podejmowanych działań w spra-
wozdaniu finansowym będą musiały rozszerzyć zakres informacji ponad te, które 
wynikają z wprowadzonych wzorów. Mogą wprawdzie to zrobić, co wynika z art. 50 
ustawy o rachunkowości, tj. można wykazywać informacje z większą szczegółowo-

13  A. Gałązka, Uwaga! Przygotuj się na nowe…; R. Niecikowska, Wybierz wzór sprawozdania finansowe-
go, art. z dnia 4 marca 2015 r., http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1443371.html [dostęp: 10.09.2015].
14  R. Niecikowska, Wybierz wzór…
15  W. Gos, S. Hońko, M. Rublewski, Granice uproszczeń rachunkowości małych i  średnich 
przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, t. 47 (103), s. 58.
16  E. Wysłocka, R. Biadacz, Ocena zmian w uproszczonej sprawozdawczości mikropodmiotów, „Zeszyty Nau-
kowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 832, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 71, s. 181.
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ścią, czyli np. dodawać odpowiednie pozycje do sprawozdania finansowego17. Brak 
standaryzacji w  tym zakresie, a  jednocześnie podnoszona potrzeba wprowadzenia 
zmian są dowodem braku profesjonalizacji w zakresie konstruowanych rozwiązań. 
Prymat teorii nad praktyką jest wpisany w polską przestrzeń publiczną. Liczne postu-
laty ukierunkowane na potrzebę łączenia teorii z praktyką gospodarczą mają w więk-
szości charakter wyłącznie deklaratywny. Problem ma jednak wymiar praktyczny, 
dotykający przedsiębiorców.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w obszarze zakresu i formy obligatoryjnej sprawozdawczości 
finansowej obejmujące organizacje pozarządowe to ważny krok w zmniejszeniu skom-
plikowania dotychczasowych sprawozdań finansowych oraz wprowadzenie udogod-
nień w tym zakresie. Nowelizacje przepisów jednak w różnym zakresie obejmować będą 
poszczególne organizacje pozarządowe. Warunkowane to będzie zarówno wielkością 
rynkową poszczególnych podmiotów, faktem prowadzenia lub nie działalności gospo-
darczej oraz posiadania lub nie statusu organizacji pożytku publicznego.

Jednoznaczna ocena jakości i użyteczności zaprojektowanych zmian nie jest dzi-
siaj możliwa do przeprowadzenia. Nie można bowiem w sposób binarny ocenić wpro-
wadzonych zmian z uwagi na ich złożoność i konsekwencje. Faktem jest jednak to, że 
sformułowanych zostało już wiele zastrzeżeń wobec rozwiązań, które nie zmierzyły 
się jeszcze z praktyką gospodarczą. Wkrótce zatem katalog wnoszonych zastrzeżeń 
może się jeszcze rozszerzyć. Eksperci precyzyjnie wskazali już potencjalne obszary 
pożądanych zmian. Tam gdzie są jednak niejednoznaczności i  margines dowolno-
ści, pozorna swoboda może implikować niekorzystne konsekwencje, w tym prawne 
i finansowe. Cenna energia członków licznych organizacji pozarządowych w najbliż-
szych latach zostanie zagospodarowana na działania pozorne, bo związane z koniecz-
nością kreatywnej sprawozdawczości finansowej wynikającej z niedostosowanych do 
organizacji pozarządowych wzorów dokumentów.

Ogół ustawowych zmian możliwych do wdrożenia przez organizacje pozarządo-
we w ramach sprawozdawczości finansowej może w praktyce objąć większość sektora. 
Wprowadzone opcje uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu 
sprawozdań finansowych to jedno. Ministerstwo Finansów podaje, że ponad 70% or-
ganizacji pozarządowych uprawnionych będzie do uproszczonej ewidencji przycho-
dów i kosztów18. Po raz pierwszy określona grupa podmiotów posiadających osobo-
wość prawną nie będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a jedynie 
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

17  A. Gałązka, Uwaga! Przygotuj się na nowe…
18  Odpowiedź na interpelację poselską, DR1.054.2.2015.DBX.2015.146, Ministerstwo Finansów, 
Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r.
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Ile organizacji pozarządowych skorzysta z wprowadzonych zmian, pokażą naj-
bliższe lata. Wówczas analiza zmian ilościowych w powiązaniu z kontekstem jako-
ściowym pozwoli na obiektywną ocenę znowelizowanych przepisów i ich ewentualną 
dalszą rekonstrukcję.
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 Abstract: The aim of this article is to map the impact on the area of human resources caused 
by failures in stock deliveries. Against these failures the businesses is protected by creating 
a safety stock. However in this way, large amounts of capital are bound. In response to mini-
mize production costs, enterprises introduce JIT technology. When applying JIT enterprises 
reduce safety stock to a minimum. Outside the focus investment in human resources cannot 
remain, especially in a context where the necessity of reserves for ensuring of production 
continuity can arise. In this text attention will be paid to ensure an adequate amount of per-
sonnel to support production out of regular working hours in the case, when due to insuf-
ficient safety stocks the production in regular working hours has not been realized. The first 
part includes a literature search on the topic. In the next section an alternative model will be 
created, through which enterprises can proceed to deal potentially with arising situations, 
i.e. whether to create material safety stock, or arrange workers for overtime-work.

Keywords: human resource management, model, overtime-work, regular working hours, 
safety stock

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest mapowanie wpływów w zakresie zasobów ludz-
kich spowodowanych przez awarie w dostawach materiałów. Na wypadek takich sytuacji są 
wytwarzane zapasy bezpieczeństwa w celu ochrony przedsiębiorstwa. Jednak w taki sposób 
duża ilość kapitału jest związana. Żeby zminimalizować koszty produkcji, przedsiębiorstwa 
mogą wprowadzać technologię JIT. Przy stosowaniu JIT przedsiębiorstwa zmniejszają za-
pasy bezpieczeństwa do minimum. Poza zasięgiem nie można pozostawić inwestycji w zaso-
by ludzkie, zwłaszcza w kontekście, w którym może powstać potrzeba niezbędnej rezerwy 
w celu zapewnienia ciągłości produkcji. Artykuł jest poświęcony zapewnieniu odpowied-
niej ilości personelu w celu wspierania produkcji poza normalnymi godzinami pracy, gdy 
z powodu niewystarczających zapasów bezpieczeństwa nie zrealizowano produkcji zapasów 
bezpieczeństwa podczas normalnych godzin pracy. Pierwsza część artykułu obejmuje po-
szukiwania literatury na ten temat. W następnej części zostanie przedstawiony alternatywny 
model, dzięki któremu przedsiębiorstwa będą w stanie rozwiązać potencjalne sytuacje, które 
mogą powstać, tzn. wytwarzać materialne zasoby bezpieczeństwa albo załatwić pracę pra-
cownikom w godzinach nadliczbowych.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, model, praca w  godzinach nadliczbo-
wych, stałe godziny pracy, zaopatrzenie bezpieczeństwa

Introduction

The task of safety stock is to cover fluctuations both in consumption and in 
the supply of inputs. There are many causes for delays in delivery and their conse-
quences can be, particularly when the companies realize deliveries in Just-in-Time 
mode, variously extensive. Many of them are not noticed by ordinary citizen and for 
many companies that have correctly set amount of safety stock they do not caused 
any big trouble. However, there are causes, occurring only once in several decades, 
that result in a calamity paralyzing the whole national economy. One of these was 
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the glazing ice, which occurred on the territory of the Czech Republic and in the 
territory of neighbouring countries in early December 2014.

 Czech Hydro-meteorological Institute issued its first warning against impend-
ing glazing ice on Sunday, January 30, 2014 at 10:43 pm. On Monday, December 1, 
2014 after 15.00 pm. the first information about the collapsing transport has already 
appeared1. On the night of December 1, 2014 to December 2, 2014 a major line from 
Frydek-Mistek on the border with Poland and the Slovak Republic became impass-
able and was completely closed for three hours. At that time car crews spent in the 
tailback to about 5 hours.

In the Czech Republic glazing ice lasted from Monday, December 1, 2014 to 
Wednesday, December 3, 2014 and caused extremely widespread disruption of all traf-
fic. In rail transport it did limitation of 1,200 trains, only on Monday evening arrested 
in trains about 48 000 passengers, with exceptions all evening and night long-dis-
tance transport between the Czech Republic and Slovakia was December 2 stopped, 
a spokesman for the SZDC described the disaster as the largest of this kind in the past 
30 years2. Thanks this ice calamity Czech Post did not timely deliver 30,000 parcels 
that should go by the main railway corridor between Prague and Ostrava3. 

As a result of glazing ice when trucks which got stuck on icy roads did not arrive 
to the factory with material, for example Hyundai in Nosovice in the Frydek-Mistek 
district could not produce on Monday, December 1, 2014 in the afternoon and at 
night on December 2, 2014. In order to ensure the set levels of customer service 
employees had to work 2 extra Saturday shifts. These extraordinary shifts in terms 
of remuneration meant that workers got paid not only their reward but also bonuses 
for overtime-work and on weekend work in the amount of 40 percent of wages, 
a one-time bonus of 500 crowns, free bus service and lunch for the symbolic price 
of one crown4. Due to the fact, that in the said car factory on each shift work about 
1,000 people the extraordinary personnel costs associated with glazing ice climbed 
in millions of CZK.

In connection with the above, the aim of this article is to map impact on area of 
human resources caused by failures in stock deliveries.

1  V. Ferebauer and Č. Třeček, Počasí způsobuje problémy v dopravě, available at http://zpravy.idnes.cz/
online.aspx?online=1005679 [accessed 20 May 2016].
2  M. Jančaříková, Doprava se v  zemi vrací pomalu do normálu. České dráhy chtějí vybudovat kon-
taktní centrum, available at http://www.firenet.cz/zeleznice/z-domova/2054-doprava-se-v-zemi-vraci-
pomalu-do-normalu-ceske-drahy-chteji-vybudovat-kontaktni-centrum [accessed 20 May 2016].
3  V. Ferebauer and Č. Třeček, Počasí způsobuje problem...
4  ČTK, Automobilka Hyundai měla kvůli ledu výpadek, available at http://www.frydekmistekonline.
cz/aktuality/automobilka-hyundai-mela-kvuli-ledu-vypadek/ [accessed 20 May 2016].
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1. Role of safety stock

Inventories consist of current assets of the company, and its essence is actually a loss. 
On the other hand, any production cannot do without supplies5. Stocks perform in com-
panies a variety of functions. Each company creates a common stock, which is used to 
ensure the estimated consumption in the period between two deliveries. Wherever the 
material before output to consumption must be adjusted (sort, dry, cool, etc.), the technol-
ogy stock are made. Another type of inventory is safety stock, which is used to cover any 
variations in supply (size and delivery interval) or consumption (size and usage interval).

So we keep safety stock in the company to compensate uncertainty in demand 
or supply. These stocks are maintained beyond the common stock6.

Amount of the safety stock depends on the frequency fluctuations, as well as the de-
sired level of supply services. Standard of that stock is usually adjusted only at longer in-
tervals when restoring the parameters of Inventory Management System7. However, in the 
literature there is not consideration, which would deal with human resource management 
in connection with the safety stock, or rather in situations of fluctuations in supply or de-
mand. If the safety stock is properly set, in the company it can provide a relatively high 
degree of material covering reliability, even under adverse conditions such as variations in 
the pattern of consumption, in the amount of supplies or in duration of the supply cycle8. 
Furthermore, companies can create also seasonal stock or speculative stock.

It is obvious that human resources problems could not stand out of strategic 
management reflection, because human resources are one of unrecoverable base of 
management. Human resources management in in this case is not completely pub-
lished and practically it is solved intuitively. The results of this attitude are not very 
satisfactory. Moreover there were negative experience among workers, connected 
with straining or inactivity their potential in different positions. 

Traditional stock management based on Just-in-case, led to creating enormous 
amount of supplies in all items. Stock itself is big investment. By quality stock man-
agement it is possible to reach cash-flow improving in a company or faster return 
of investment. If the company management do not use available methods of stock 
management and do not know contexts connected with cost of various views of 
stock management, it can cause decline of quality of customer services9. Redundant 
supplies can threaten solidity of the company, which can increase credibility during 
bank credit negotiation10.

5  Š. Čemerková and N. Klabusayová, Výrobní logistika, OPF SU, Karviná 2013, p. 10.
6  D.M. Lambert, J.R. Stock and L.M. Ellram, Logistika, CP Books, Brno 2005, p. 16.
7  H. Horáková and J. Kubát, Řízení zásob: logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy, Profess, 
Praha1999, p. 73.
8  I. Drahotský and B. Řezníček, Logistika – procesy a jejich řízení, Computer Press, Brno 2003, p. 16.
9  D.M. Lambert, J.R. Stock and L.M. Ellram, Logistika..., p. 131.
10  H. Horáková and J. Kubát, Řízení zásob..., p. 67.



Impacts of creation of safety stock on human resources management... 191

With modern access to stock management it is said boundedness of resources 
in supplies burdens the company by draining and freezing capital and declining its 
potential utilization11. Modern purchasing management tries to minimize the costs 
associated with buying and holding stocks of materials in warehouses12.

 Many companies, especially automotive, applied the Japanese Just-in-time stock 
management model invented in Toyota automotive to have effective control of invento-
ry. Just-in-Time is a program focused on elimination of activities which do not add any 
value, in the frame of all firm processes. Its aim is production of high-quality items, high 
level of productivity, lower inventory and development of long-term relations with other 
elements of supply chain13. Modern conceptualization of production system is based on 
Toyota’s model, whose backbone is the philosophy of removing waste, finding efficien-
cies in all production processes and providing safe working conditions14.

The goal of this method is to manufacture in as much as possible conformity 
with the current demand by style of simplifying and streamlining the internal and 
external company information and material flows and accordingly to align supply 
with production. The ideal state is production without retaining any stocks15.

For Just-in-time is a  characteristic that the stocks are available only in small 
quantities and as late as possible in order to prevent their accumulation. Conversely, 
the frequency of the supplies is very large, and because this one there is almost no 
need for safety stock16.

The success of Just-in-Time depends on whether suppliers will be able to prop-
erly and timely meet all production requirements. Transportation must be entrusted 
to quality carriers, whereby, the reliability and accuracy of transport is valued more 
than its actual speed. For this requirement the need for close geographic distance 
suppliers from buyers clearly shows. In cases of high risk processes there is a need to 
maintain stocks as safety also in case of using Just-in-Time concept17.

At present, Just-in-Time – the famous logistics technology is typical especially 
for all the world’s automakers. In the Czech Republic, for example, it is used by 
Skoda Auto, TPCA and Hyundai Motor Company.

2. Human resources in stock management process

In connection with the above, traditional stock management caused enormous 
inventory in all resources, including human. In Just-in-Case model bigger or small-

11  O. Synek and E. Kislingerováet al., Podniková ekonomika, C.H.Beck, Praha 2010, p. 196.
12  P. Bubeník and F. Horák, Proactive approach to manufacturing planning, “Quality Innovation Pros-
perity” 2014, No. 1, p. 23.
13  Š. Čemerková and N. Klabusayová, Výrobní logistika..., p. 81.
14  M. Khayrullina, O. Kislitsyna and A. Chuvaev, Production Systems Continuous Improvement Model-
ling, “Quality Innovation Prosperity” 2015, No. 2, p. 74.
15  F. Němec, Výrobní logistika, SU OPF, Karviná 2006, p. 131.
16  I. Drahotský and B. Řezníček, Logistika – procesy a jejich řízení, Computer Press, Brno 2003, p. 90.
17  X. Łukoszová, P. Vlček and M. Wilczková, Logistika, OPF SU, Karviná 2013, p. 44.
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er overemployment has been kept in purpose of creating the sufficient margin for 
the case of unexpected situations, such as supply failure. This practise has been un-
sustainable, particularly in reason of increasing personal costs, and reducing profits 
caused by this. The positive thing of this practise has been the employment of work-
ers, who have been skilled and educated to substitute on various working positions. 
The worker could work on other positions as considerable expertise in day-to-day 
work. This model can be involved to the era of classical human resources manage-
ment, even if today it could be taken as outdated, it is utilized by many companies. 

Classical view of working positions in offices and factories is overcome. It is nec-
essary to motivate, constantly educate and improve employees, simply use their full 
potential18. In Just-in-Case model the safety stock failure have brought increased per-
sonal costs. Its relative advantage has come when the failure was replaced and dispos-
able human resources have provided fast reaction to balance and provide planned 
production. The practise is confirmed by experience as well. A firm’s ability to attract, 
motivate, train, appraise, reward and retain valuable employees is very important for 
local and foreign firms in China, given its historic development and dynamism19.

The newly established Just-in-Time model has brought o lot of changes, also to 
human resources management, particularly in strategical point of view. Above all 
it has been essential change of occupying workers. Classical occupying and long-
term, full-time job creation with regularly working hours, is not utilized so often.

In whole Europe (in Czech firms less so far) the importance of flexible forms of 
work has been growing. The aim of flexible occupying is to increase operability and 
flexibility of firms, to available fast recruitment, to replace and lay off employees to 
induce minimum or zero personal costs20.

Flexible forms of work are performed as a possible solution in case of problems 
connected with safety stock in human resources management perspective. Flexible 
forms of work represent project and contract occupying when workers do not work 
for particular firms for long time, but they participate in certain projects (e.g. pro-
ject solution of stock management), which are timely and contently determined. 
Employees are not permanent full-time in one, particular firm, but they are parts of 
the teams based on individual knowledge, skills and talents. HRM practices develop 
individual knowledge, skills, attitudes, behaviour and team building, which are the 
primary building blocks of organisational capabilities21. The above mentioned solu-
tion declines the personal costs but provides fluent production, including overtime 
work.

18  J. Stýblo, Management současný a budoucí, Professional Publishing, Praha 2008, p. 186.
19  B.H. Kam, E.E. Tsahuridu and M.J. Ding, Does Human Resource Management Contribute to the De-
velopment of Logistics and Supply Chain Capabilities? An Empirical Study of Logistics Service Providers 
in China, “Research and Practice in Human Resource Management” 2010, Vol. 18, No. 2, p. 16.
20  E. Kislingerová, Nová ekonomika: nové příležitosti?, C.H.Beck, Praha 2011, p. 285.
21  B.H. Kam, E.E. Tsahuridu and M.J. Ding, Does Human Resource Management Contribute..., p. 15.
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Humans and their collective skills, abilities and experience together with the 
competence of using them in firm interest can significantly contribute to firm suc-
cess and create huge source of competitive advantage22.

The flexible forms of work can be involved part-time work, temporary work, 
telework, job sharing, on-call-work, overtime-work, shift-work etc. It is important 
to present the flexible forms of work can be used in combination or depended on 
actual situation. Overtime work will be used in model construction. Overtime work 
is such a type of work which is done at employer´s behest and with his agreement 
over the frame of worker´s working hours. For employers it can be the chance how 
to ensure production by skilled workers, permanent or part-time. Costs, connected 
with recruitment or education of new workers, do not come. Workers´ overtime 
reward is very important for them and makes the important part of their wage. 
Overtime-work is reduced by law in particular countries to avoid abusive use of 
overtime work. Correct rewarding belongs to 6 HRM methods used for ensuring 
unexpected overtime work and influences the market effectivity. 

3. Model

The following model expresses consequences in case of material supply fluctua-
tion. Firms store numbers of assortment kinds of inputs. To catch annual cost of 
stock we introduce following variables: 

I  … the number of assortment kinds that are stored as safety stock 
ni  … the number of stored items of i-th assortment kind
mi  … daily consumption
ci … unit annual storage costs for the i-th assortment kind
pi  … the cost of acquiring of i-th assortment kind (including the order issue 

cost and transport)
Nd … the total annual cost of safety stock

)(
1

i

I

i
iid pncN +=∑

=

Next part of model expresses costs connected with overtime rewarding: 
o  … daily wage 
w  … number of overtime workers 
z  … financial bonuses 
b  … benefit 
r  … obligatory insurance (%)
nw … a day overtime costs per a worker 

22  M. Armstrong and A. Baron, Strategic HRM: The key to improved business performance, Chartered 
Institute of Personnel and Development, London 2002, p. 55.
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Nw … a day overtime costs per a worker (per 1 day)
wnN ww =

The component of stock management is to specify the safe stock level with re-
gard to possible risk of failure in material supplies. Firm managements should con-
sider if they should keep material safety stock due to possible length and amount of 
supply failure. In this connection the managements can chose between two strate-
gies. The first strategy is to keep relatively huge amount of material stock for long 
time to cover several-days failure of supplies. This strategy means annual costs of 
the stock, which declines the firm profit. The second, opposite strategy is focused 
on minimization of safety stock. In case of supply failure the production is stopped 
and compensated by overtime-work. It needs disposable increase of personal costs.

The relation between two strategies can be caught mathematically. It can be as-
sumed the supply failure once in x  years and production layoff for y  days. Then 
material safety stock costs can be expressed by )(

1
i

I

i
ii pxnc +⋅∑

=

. 

Overtime-work costs are caught by yNw ⋅ . 

In firm practise different situations can happen, and their solution is always de-
cided by management. One of the basic deciding criterions is the relation between 
the amount of annual safety material stock costs and overtime-work costs. If:

1. 
yNpxnc wi

I

i
ii ⋅>>+⋅∑

=

)(
1

Costs of safety material stock are too high in comparison with overtime-work 
costs. In this case the supply failure risk will be preferred, compensated by over-
time-work.

2. 
yNpxnc wi

I

i
ii ⋅<<+⋅∑

=

)(
1

Costs of safety material stock are lower in comparison with overtime-work 
costs. It is beneficial for the firm to keep safety stock.

3. 
yNpxnc wi

I

i
ii ⋅≅+⋅∑

=

)(
1

The amount of both costs is the same. In this case the bilateral approach is pos-
sible. The final decision can depend on many other circumstances that have not 
been considered.
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Summary

The protection against material supply fluctuation can be assumed by two basic 
strategies. The first is to create material safety stock. The second is the utilization 
of the staff in overtime-work. The strategy option of supply failure protection has 
come from probability of failure risk. Firm managements can compare the amount 
of overtime-work personal cost and safety stock costs, based on proposed model, 
and decide for the final way of protection.

In case that compared costs are equal, other circumstances should be consid-
ered by the management. Important of them are corporate identity and philosophy, 
storage extent, material price development, increase of storage costs, the expected 
lifetime of inventory, wage increase caused by government policy as well as labour 
price in labour market influenced by new technologies. Next great factor can be the 
competition and macroeconomic, legal and political setting. 

Similar problem as material supply fluctuation can happen in case of demand fluctua-
tion. This problem will need particular attention and can be suitable subject of examinations.
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CYKL GIEŁDOWY NA GPW W WARSZAWIE A POZIOM 
NIEDOSZACOWANIA IPO SPÓŁEK ZASILANYCH 

FUNDUSZAMI PRIVATE EQUITY W LATACH 2000-2013

CYCLE ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE AND 
THE LEVEL OF UNDERPRICING OF VENTURE CAPITAL 

AND PRIVATE EQUITY FUNDS OVER 2000-2013

Streszczenie: Inwestycje funduszy venture capital oraz private equity dokonywane są 
w młode, szybko rozwijające się spółki, których założyciele charakteryzują się brakiem ka-
pitału na ich rozwój. Cykl inwestycyjny funduszu zakłada przeprowadzenie procesu dezin-
westycji po okresie szybkiego wzrostu i dynamicznego przyrostu wartości spółki. Jednym 
z chętnie wykorzystywanych sposobów zakończenia inwestycji przez fundusze jest wprowa-
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dzenie przedsiębiorstwa na giełdę papierów wartościowych. Na proces ten ma jednak wpływ 
stan rynku publicznego oraz bieżące trendy na rynku transakcji pierwszej oferty publicznej. 
Ma to również przełożenie na poziom tzw. niedoszacowania oferty, czyli różnicy pomiędzy 
ceną otwarcia i zamknięcia w pierwszym dniu notowań spółki. Celem artykułu jest analiza 
wpływu trendów na giełdzie papierów wartościowych na poziom niedoszacowania wartości 
transakcji pierwszej oferty publicznej na GPW w Warszawie w latach 2000-2013.

Słowa kluczowe: venture capital, private equity, underpricing of the IPO

Abstract: Investments of venture capital and private equity funds are made in young fast 
growing companies whose founders are characterized by a lack of capital for their develop-
ment. Fund investment cycle is assumed to follow the process of divestment after a period 
of rapid growth and dynamic growth of the company. One of the methods used willingly 
completion of the investment by the funds is to put the company on the stock exchange. It is 
quite a long and expensive process, however, that the valuation of the fund may obtain a pu-
blic market is often the highest possible. The process has, however, affected by the condition 
of the public market and current trends in the market for initial public offering. This is also 
reflected in the so-called underpricing of the offer or the difference between the opening and 
closing of the first day of trading of the company. This article aims to analyze the impact of 
trends on the stock exchange on the level of underestimation of the value of the transaction 
IPO on the Warsaw Stock Exchange in the period 2000-2013.

Keywords: venture capital, private equity, underpricing of the IPO

Wstęp

Inwestycje funduszy venture capital oraz private equity dokonywane są w mło-
de, szybko rozwijające się spółki, których założyciele charakteryzują się brakiem 
kapitału na ich rozwój. Cykl inwestycyjny funduszu zakłada przeprowadzenie pro-
cesu dezinwestycji po okresie szybkiego wzrostu i dynamicznego przyrostu warto-
ści spółki. Jednym z chętnie wykorzystywanych sposobów zakończenia inwestycji 
przez fundusze jest wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę papierów wartościo-
wych. Jest to dość długi i  kosztowny proces, jednak wycena, jaką fundusz może 
uzyskać na rynku publicznym, często jest najwyższa z możliwych. Na proces ten 
ma jednak wpływ stan rynku publicznego oraz bieżące trendy na rynku transakcji 
pierwszej oferty publicznej. Ma to również przełożenie na poziom tzw. niedoszaco-
wania oferty, czyli różnicy pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia w pierwszym dniu 
notowań spółki. Celem artykułu jest analiza wpływu trendów na giełdzie papierów 
wartościowych na poziom niedoszacowania wartości transakcji pierwszej oferty 
publicznej na GPW w Warszawie w latach 2000-2013.
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1. Inwestycje funduszy venture capital oraz private equity 

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele terminów określających inwestycje 
venture capital oraz private equity. Termin venture capital często stosuje się zamiennie 
z pojęciem private equity, jednak ten pierwszy obejmuje węższy fragment rynku finan-
sowego. Na rynek private equity składa się kilka wyspecjalizowanych segmentów, takich 
jak: venture capital, buy out capital (finansowanie wykupów menedżerskich), mezza-
nine capital czy specyficzne fundusze nieruchomości. Inwestycje venture capital moż-
na określić jako inwestycje udziałowe w niepubliczne przedsiębiorstwa znajdujące się 
w najwcześniejszych fazach rozwoju, które otrzymują wsparcie w działalności opera-
cyjnej ze strony funduszu w postaci osoby zarządzającego. Oferowanie pełnego zakre-
su usług związanych z finansowaniem venture capital wymaga specjalistycznej wiedzy, 
którą dysponują menedżerowie funduszu – brak takiej kadry powoduje, że realizowane 
inwestycje tracą walor finansowania kapitałem wysokiego ryzyka, ograniczając się do 
nabywania mniejszościowych udziałów w przedsiębiorstwie. Takie działanie jest dome-
ną funduszy private equity, które nabywają firmy z myślą o konsolidacji branży, a nie-
koniecznie z myślą o rozwijaniu unikatowego pomysłu na produkt lub usługę. Mimo 
kilku podstawowych różnic pomiędzy funduszami venture capital oraz private equity 
reprezentują one tę samą klasę aktywów oraz obydwa typy funduszu dokonują transak-
cji pierwszej oferty publicznej na giełdach papierów wartościowych. 

2. Dezinwestycja jako etap zakończenia inwestycji 
venture capital i private equity

Deziwestycja jest naturalnym etapem procesu finansowania za pomocą venture 
capital lub private equity. Fundusze, ograniczając horyzont czasowy inwestycji, planu-
ją moment i sposób zakończenia inwestycji poprzez sprzedaż udziałów innemu pod-
miotowi na rynku. Nie są one zainteresowane pozostawaniem w przedsiębiorstwach 
o znormalizowanych stopach zwrotu ani realizacją zysków z bieżących przychodów 
firmy, lecz zwracają uwagę na szybko rozwijające się innowacyjne spółki pozwalające 
dynamicznie zwiększać wartość zaangażowanego w nich kapitału. Fundusze poprzez 
sprzedaż udziałów nie tylko dokonują restrukturyzacji swego portfela, ale realizują 
zyski, uzyskując środki płynne, z których spłacają swoje zobowiązania wobec kapi-
tałodawców. Wyprzedają one także spółki, które osiągnęły pewien etap rozwoju, po 
którym ich tempo wzrostu nie jest już satysfakcjonujące dla funduszu. Fundusze za 
pozyskane z dezinwestycji środki będą poszukiwały kolejnych celów inwestycyjnych 
o ponadprzeciętnym wzroście wartości lub przekażą środki swoim kredytodawcom.

Dezinwestycja oznacza działania podjęte przez inwestora, mające doprowadzić 
do wycofania się z  inwestycji, czyli zbycia na rynku prywatnym lub publicznym 
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jednemu lub więcej podmiotom posiadanych udziałów spółki portfelowej1. Dezin-
westycja jest ostatnim etapem współpracy spółki, w tym przypadku z funduszem 
venture capital. Inwestorzy finansują szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, aby 
po kilku latach sprzedać swoje udziały. Fundusz, wychodząc z jednej spółki, stara 
się inwestować w kolejne przedsiębiorstwa2.

Ważny dla funduszu staje się moment i sposób realizacji własnych zysków. Termin 
i warunki wycofania udziałów z przedsiębiorstwa mają istotne znaczenie zarówno dla 
funduszy, jak i samego przedsiębiorcy. Moment dezinwestycji powinien zostać zapla-
nowany oraz być przedmiotem negocjacji poprzedzających inwestycję. Termin za-
kończenia zaangażowania finansowego może być z góry określony lub być wynikiem 
osiągnięcia przez spółkę wyznaczonych efektów ekonomicznych. Jest to ważne w mo-
mencie finansowania wczesnych faz rozwoju przedsiębiorstwa, kiedy trudno określić, 
w którym momencie i  jak wzrośnie wartość przedsiębiorstwa. Wtedy o momencie 
i sposobie dezinwestycji decyduje stopień realizacji celów stanowiących podstawę fi-
nansowania. Sposób dezinwestycji powinien rzutować na strategię spółki3.

Uzgodnienie sposobu dezinwestycji na początku współpracy funduszu i przed-
siębiorcy jest bardzo istotne, bowiem spółka powinna być przygotowana na pewne 
okoliczności, w jakich dojdzie do sprzedania pokaźnej części jej udziałów. Sposób 
dezinwestycji powinien rzutować na strategię spółki, dlatego też jego określenie po-
winno nastąpić przed uzgodnieniem między przyszłym inwestorem a przedsiębior-
cami strategii rozwoju spółki4.

Wiele funduszy przyznaje, że rozważa sposób dezinwestycji jeszcze przed pod-
pisaniem umowy inwestycyjnej i przygotowuje spółkę do tego od pierwszego dnia 
zaangażowania finansowego. Inwestor ustala przeważnie swoje wyjście na koniec 
okresu dynamicznego wzrostu wartości spółki. Udział funduszu w  zarządzaniu 
spółką portfelową, zaangażowanie w opracowywanie czy modyfikację jej strategii 
mają służyć planowemu rozwojowi spółki i osiągnięciu przez nią wyników umożli-
wiających dezinwestycję w planowanym terminie5. 

W sytuacji, gdy projekt nie przynosi spodziewanych efektów ekonomicznych, 
inwestorzy próbują opóźnić moment wyjścia z inwestycji, podejmując próbę rato-
wania sytuacji poprzez zwiększenie swego zaangażowania finansowego i zapewnie-
nie sobie większego wpływu na zarządzanie firmą. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo 
przynosi straty swoim kapitałodawcom, pozostaje likwidacja firmy i próba odzy-

1  Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Krajowy Fundusz Kapitałowy, 
Warszawa 2005, s. 10.
2  Serwis IPO.pl.
3  D. Gladstone, Venture Capital an Enterpreneur’s Guide to Raising Venture Capital, Prentice Hall, New 
Jersey 2002, s. 310.
4  K. Sobańska, Finał współpracy, czyli zakończenie inwestycji funduszu venture capital w spółkach port-
felowych, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2005, nr 10, s. 2.
5  K. Sobańska, P. Sieradzan, Inwestycje private equit, Poltext, Warszawa 2004, s. 113.
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skania części środków poprzez sprzedaż jej aktywów. W  momencie pozostawa-
nia funduszu w  spółce mającej problem dalsze finansowanie inwestycji powodu-
je rozwodnienie poniesionej straty, gdyż nowo zainwestowane środki księgowane 
są zwykle według ich wartości nominalnej. Na tym etapie dotychczasowe udziały 
w przedsięwzięciu są zwykle wyceniane po cenie niższej niż suma zainwestowanych 
do tej pory środków. Dokapitalizując inwestycję, zarządzający zwiększa jej wartość 
w księgach funduszu i zmniejsza nieco niezrealizowaną stopę straty. Taka zmiana 
planów jest wynikiem słabszych rezultatów niż to wcześniej planowano. Fundusz 
może wyjść z  inwestycji, korzystając z momentu wystąpienia dobrej koniunktury 
w branży, wysokich cen wynikających z hossy na rynku, zainteresowania inwestora 
branżowego czy innych zmian w otoczeniu6. 

Z  założenia inwestycji venture capital lub private equity wynika, że jest ona 
dokonywana na kilka lat i  nie przynosi w  tym okresie bieżących zysków. Nagłe 
zbycie akcji jest więc niekorzystne dla inwestora i równoznaczne z wysłaniem na 
rynek sygnału, że sytuacja w spółce nie jest taka, jak planowano. Najbardziej po-
żądanym sposobem zakończenia inwestycji jest sytuacja, gdy zyski realizowane są 
przez sprzedaż udziałów po osiągnięciu przez spółkę sukcesu rynkowego. Wyma-
gane jest, aby w momencie zaangażowania kapitałowego inwestor określił moment 
i sposób zakończenia inwestycji. Wspomniana deklaracja nie wyklucza rozważania 
innych sposobów dezinwestycji, szczególnie w sytuacji, kiedy spółką interesuje się 
inwestor branżowy konsolidujący branżę lub inne podmioty, które oferują odpo-
wiednio wysoką cenę. Fundusz powinien mieć również zaplanowane alternatywne 
(do wcześniej zakładanych i deklarowanych) sposoby dezinwestycji w przypadku 
wystąpienia nieprzewidywanych problemów w  spółce. Ryzyko niezrealizowania 
planów związanych z dezinwestycją jest z punktu widzenia funduszu bardzo istot-
ne, gdyż zdecydowaną większość tego, co zarabia on na danej transakcji, uzyskuje 
właśnie w momencie wyjścia z inwestycji.

6  D. Gladstone, Venture Capital…, s. 320.
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Rysunek 1. Wybór właściwego momentu wyjścia z inwestycji funduszu vc oraz pe
Figure 1. Choosing the right time to exit the investment vc and pe

Źródło: J. Świderska, Quasi fundusze venture capital, Diffin, Warszawa 2008, s. 210. 

Zakończenie inwestycji przez fundusz może przybierać różne formy, które 
uzależnione są od zespołu czynników i nakładających się na siebie uwarunkowań. 
Przede wszystkim jednak istotne są następujące czynniki:

•	 stan rozwoju rynku venture capital i private equity w danym kraju;
•	 stan rozwoju rynku kapitałowego w danym kraju i jego struktura;
•	 wyniki finansowe spółki;
•	 przejrzystość struktury organizacyjnej i systemu kontroli wewnętrznej spółki;
•	 etap rozwoju spółki;
•	 pozycja rynkowa spółki, struktura danego sektora i jego perspektywy;
•	 strategia funduszu, który ulokował środki w spółce;
•	 preferencje menedżerów spółki dotyczące określonego sposobu dezinwestycji;
•	 jakość kadry menedżerskiej;
•	 etap cyklu życia produktu lub usługi będącej w ofercie spółki;
•	 uwarunkowania makroekonomiczne oraz koniunktura na rynku w danym mo-

mencie7.
Do najczęściej obecnie stosowanych sposobów zakończenia inwestycji kapitało-

wych wykorzystywanych przez fundusze venture capital oraz private equity zalicza się:

7  K. Sobańska, P. Sieradzan, Inwestycje private equity…, s. 115.

 
 

 
 
 

0

15

30

45

60

75

90

105

120

0

15

30

45

60

75

90

105

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Kolejne lata inwestycjiWartość spółki (mln USD)
Tempo wzrostu wartości spółki (%)



Cykl giełdowy na GPW w Warszawie a poziom niedoszacowania IPO spółek... 205

1. Wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych (IPO);
2. Sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu lub strategicznemu (trade sale);
3. Sprzedaż udziałów pozostałym właścicielom przedsiębiorstwa – zwrotne zbycie 

udziałów (buy back);
4. Sprzedaż udziałów innemu funduszowi venture capital lub inwestorowi finanso-

wemu (secondary purchase);
5. Wykup menedżerski przez zarządzających firmą (MBO – management buy out);
6. Wykup przez menedżerów spoza firmy (MBI- management buy in);
7. Wykup menedżersko-pracowniczy przez menedżerów zarządzających firmą 

oraz szeregowych pracowników firmy (MEBO – management employee buy out);
8. Wykup przez menedżerów z przedsiębiorstwa i spoza firmy (MBO+MBI = BIMBO);
9. Wykup wspomagany, dokonany za pomocą kapitału pozyskanego przez zadłuże-

nie (LBO – leverage buy out);
10. Leasing pracowniczy (EBO – employees buy out);
11. Public buy out (grupa menedżerów spółki nabywa pakiet większościowy od fun-

duszu w podmiocie, którego akcje są dopuszczone do publicznego obrotu i notowane na 
giełdzie papierów wartościowych);

12. Zakup spółki przez innego inwestora, w zamian za akcje tego inwestora (reverse 
takeover);

13. Likwidacja spółki, umorzenie udziałów (write off).
Można wskazać jeszcze kilka dodatkowych sposobów dezinwestycji, są one jednak 

pochodnymi i modyfikacjami zaprezentowanych powyżej.

3. Istota pierwszej oferty publicznej 

Wprowadzenie spółki na giełdę (initial public offering – IPO) nie stanowi wyłącz-
nie sposobu wyjścia z inwestycji, lecz jest pierwszym etapem dezinwestycji. Właściwe 
wycofanie się funduszu następuje dopiero poprzez sprzedaż akcji na giełdzie. Jest to 
najbardziej pożądany i  wzorcowy sposób przeprowadzenia dezinwestycji przedsię-
biorstwa finansowanego przez fundusz venture capital lub private e uity. Często na 
wszystkich rynkach działalności funduszy dążą one do wyjścia z inwestycji właśnie 
poprzez wprowadzenie spółki do obrotu publicznego i sprzedaż jej akcji na giełdzie. 
Jest to bardzo czasochłonne i często stosunkowo drogie rozwiązanie, dlatego też prze-
prowadzenie tej operacji przez przedsiębiorstwo udziałowe wymaga dość daleko idą-
cej pomocy ze strony funduszu. Korzyści z wejścia na giełdę, jakie może osiągnąć do-
brze rozwijająca się firma, bywają niewspółmiernie większe od kosztów związanych 
z przygotowaniem spółki do tego przedsięwzięcia. Często dzieje się tak w okresach 
dekoniunktury giełdowej. Upublicznienie spółki może wiązać się z bardzo wysokimi 
zyskami, jednak jest to sposób zarezerwowany wyłącznie dla spółek dużych, o wy-
sokim poziomie rentowności, a  także o  przejrzystych strukturach organizacyjnych 
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i określonych przepływach finansowych. Duże znaczenie w przypadku wprowadzania 
spółki na giełdę mają takie czynniki, jak: kompetencje kadry menedżerskiej, jakość 
zarządzania i skład akcjonariuszy oraz samego doradcy IPO.

Jednym z  ważniejszych warunków umożliwiających wprowadzenie przedsiębior-
stwa na giełdę jest dobrze funkcjonujący i rozwinięty rynek papierów wartościowych, na 
którym możliwy jest odpowiedni wolumen obrotów w danym segmencie rynku. Rynek 
ten musi być dostatecznie chłonny, aby dawcy kapitału mogli płynnie pozbyć się swoich 
akcji (stanowi to także miernik obiektywnej wyceny walorów tych spółek). Przeprowa-
dzenie oferty publicznej wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów skomplikowa-
nej procedury oraz dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu przez 
organ nadzorujący rynek. Małe i  średnie przedsiębiorstwa, jakimi są spółki zasilane 
przez fundusze venture capital, reprezentują niski poziom dojrzałości giełdowej i często 
nie mogą być notowane na rynkach podstawowych. Z tego powodu organizuje się dla 
nich specjalne segmenty rynku giełdowego z łagodniejszymi warunkami dopuszczenia 
do obrotu oraz z niższymi kosztami przygotowania do emisji akcji. Specjalnie do tego 
celu powołane rynki charakteryzują się m.in.: wspomnianymi już obniżonymi wymo-
gami warunkującymi dopuszczenie do obrotu giełdowego (krótkie minimalne okresy 
istnienia przedsiębiorstwa, niskie wartości nominalne pierwszej emisji) oraz niższymi 
kosztami procedury dopuszczającej do obrotu publicznego, a także łagodnymi wymaga-
niami dotyczącymi sporządzania sprawozdań w trakcie uczestniczenia w obrocie gieł-
dowym oraz niższymi kosztami związanymi z notowaniami na rynku giełdowym.

4. Zjawisko niedoszacowania pierwszej oferty publicznej 
na giełdzie papierów wartościowych

Rynek kapitałowy jest miejscem transakcji między w nierównym stopniu poinfor-
mowanymi jego uczestnikami. Zjawisko to nazywane jest mianem asymetrii informacji 
i oddziałuje negatywnie na funkcjonowanie tego rynku. Dotyczy to zwłaszcza relacji na 
rynku pierwotnym akcji. Rynek kapitałowy jest miejscem zarówno pozyskiwania, jak 
i inwestowania kapitału, a jego dwa podstawowe segmenty stanowią rynek pierwotny 
oraz wtórny. Optymalny mechanizm rynku pierwotnego, czyli IPO, to taki, który po-
zwala na maksymalizację dochodu z tytułu emisji akcji. Powstaje więc problem relacji 
między ceną emisyjną a pierwszą ceną zamknięcia akcji. Jeżeli cena emisyjna jest niż-
sza od jej pierwszej ceny giełdowej, to tę różnicę nazywa się niedoszacowaniem (un-
derpricing) ceny akcji podczas pierwszej oferty publicznej. Problematyka niedoszaco-
wania może być rozpatrywana z punktu widzenia emitenta i inwestora. W pierwszym 
przypadku emitent rezygnuje z pewnej części dochodu z emisji, w drugim natomiast 
inwestor otrzymuje znaczący zysk subskrypcyjny. Po raz pierwszy teorię niedoszacowa-
nia transakcji IPO przedstawił w swoich badaniach K. Rock w 1986 r.8, który podzielił 

8  K. Rock, Why new issues are underpriced?, Harvard Business School, “Journal of Financial Econom-
ics” 15, North_Holland 1986, s. 187-212.
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inwestorów na dwie grupy: poinformowanych oraz niepoinformowanych. Dobrze po-
informowany inwestor zna wartość akcji, a inwestor niepoinformowany inwestuje w ak-
cje przypadkowo, nie posiadając głębszej informacji o ich wartości. Obecnie większość 
opracowań analizuje zachowanie się cen akcji w pierwszym dniu notowań i rozwija te 
obserwacje na dłuższe terminy, takie jak miesiąc, 3 miesiące czy rok, tłumaczy zjawi-
sko niedoszacowania wieloma czynnikami oraz wskazuje na wiele hipotez związanych 
z tym zjawiskiem. Do najważniejszych grup skupiających hipotezy dotyczące zjawiska 
niedoszacowania należy zaliczyć: hipotezy o asymetrii informacji, hipotezy dotyczące 
zaangażowania instytucjonalnego w procesie IPO oraz dotyczące kontroli w spółce. 

Istnieje również wiele mierników niedoszacowania pierwszej oferty publicznej.
Podstawową miarą niedoszacowania lub przeszacowania spółek dokonujących 

IPO jest prosta stopa zwrotu mierzona w oparciu o następującą formułę dla pierw-
szego dnia notowań spółek:

gdzie:
EP – cena akcji na koniec pierwszego dnia notowań,
OP – cena emisyjna akcji.
Kolejną modyfikacją przedstawionej formuły może być jej dopasowanie związa-

ne ze zmianą notowań indeksu giełdowego w danym dniu przeprowadzenia IPO:

 gdzie:
WIG – poziom indeksu w danym dniu notowań na otwarciu i zamknięciu dnia 

sesyjnego.
EP – cena akcji na koniec pierwszego dnia notowań,
OP – cena emisyjna akcji.
Istnieje oczywiście wiele modyfikacji przedstawionych formuł, jednak te są po-

wszechnie stosowane przez autorów badających niedoszacowanie procesu IPO.

5. Badania empiryczne nad poziomem niedoszacowania IPO 
przeprowadzanych przez fundusze VC oraz PE na tle trendów 

na GPW w Warszawie

Fundusze VC/PE dokonały w  okresie 2000-2013 liczby 37 IPO, co składa się 
na ok. 10-cioprocentowy udział w liczbie przeprowadzonych transakcji. Wskaźnik 
liczby korelacji transakcji IPO z tymi przeprowadzanymi przez fundusze VC oraz 
PE jest dość wysoki i kształtował się w badanym okresie na poziomie 0,65. Więk-

 
. 

 
 

 
. 

 
 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie208

szość transakcji IPO przeprowadzonych przez fundusze miała miejsce w  okresie 
2005-2007 i wyniosły one 59% wszystkich transakcji w badanym okresie. W tym 
też okresie wskaźnik cena/kapitał własny kształtował się na GPW w Warszawie na 
najwyższym poziomie. 

Rysunek 2. Liczba transakcji IPO z rozbiciem na transakcje funduszy oraz liczbę transakcji 
ogółem w latach 2000-2013
Figure 2. Number of IPO transactions broken down into fund transactions and total number 
of transactions between 2000 and 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW w Warszawie. 

Dynamika transakcji IPO w badanym okresie dla funduszy VC oraz PE w sto-
sunku do transakcji ogółem kształtowała się na podobnym poziomie. Zjawisko to 
prezentuje tabela 1.
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Tabela 1. Dynamika liczby transakcji IPO na GPW w Warszawie z rozbiciem na transakcje 
VC/PE oraz transakcje ogółem
Table 1. Dynamics of the number of IPO transactions at Warsaw Stock Exchange, broken 
down into VC / PE transactions and total transactions
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dynamika 
IPO -44% 20% 500% -3% 9% 113% -59% -61% 162% 12% -50%

Dynamika 
VC/PE IPO -50% -100% 500% 40% 29% -33% -67% -100% 200% 0% -50%

Źródło: na podstawie danych GPW w Warszawie.

Analizując dane zawarte na rysunku 1 oraz w tabeli 1, należy stwierdzić, iż po-
ziom transakcji IPO przeprowadzanych przez fundusze VC oraz PE jest zależny od 
koniunktury na GPW w Warszawie, co charakteryzuje wysoki poziom powiązania 
przyrostów oraz spadku dynamiki liczby transakcji IPO przeprowadzanych przez 
fundusze z poziomem transakcji ogółem. 

Analizując poziom niedoszacowania transakcji IPO dokonywanych przez fun-
dusze VC oraz PE w badanym okresie, należy stwierdzić, iż średnio jest on znacznie 
niższy od niedoszacowania transakcji IPO ogółem. Jest to odwrotny trend w sto-
sunku do innych głównych rynków giełdowych takich jak rynek amerykański czy 
rynek brytyjski. Na tych rynkach transakcje IPO funduszy VC/PE charakteryzują 
się wyższym poziomem niedoszacowania. W badanym okresie średnie niedosza-
cowanie transakcji IPO przeprowadzanych przez fundusze wyniosło 5,3%, podczas 
gdy średnie niedoszacowanie transakcji IPO ogółem wyniosło już 8,7%. Jest to dość 
istotna różnica, jeśli chodzi o poziom pozyskiwanych środków na rozwój spółek de-
biutujących na GPW w Warszawie. Poziom niedoszacowania transakcji IPO w ba-
danym okresie prezentuje rysunek 3. 
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Rysunek 3. Poziom niedoszacowania transakcji IPO przez fundusze VC/PE oraz transakcji 
ogółem w okresie 2000-2013
Figure 3. Level of underpricing of IPO transactions by VC / PE funds and total transactions 
in the period 2000-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW w Warszawie.

Analizując dane zawarte na rysunku 3, należy stwierdzić, iż najwyższa różnica 
zanotowana została w 2006 r., kiedy to liczba transakcji IPO na GPW była jedną z naj-
wyższych. Widoczny jest również trend, który ma wpływ na poziom niedoszacowania 
transakcji IPO przeprowadzanych przez fundusze VC/PE na GPW w Warszawie. 

Ostatnim etapem analizy może być prezentacja liczby transakcji IPO przepro-
wadzanych przez fundusze VC/PE na tle poziomu wskaźnika P/E oraz zwrotu in-
deksu WIG. Analizując poziom P/E, możemy zauważyć, że w 2006 r. znajdował się 
on na najniższym poziomie, co powiązane jest z najwyższy poziomem liczby IPO 
przeprowadzonych przez fundusze VC/PE i jednym z najwyższych poziomów stopy 
zwrotu indeksu WIG. W pozostałych latach obserwujemy ujemną korelację między 
poziomem P/E a liczbą transakcji IPO przeprowadzonych przez fundusze VC/PE. 
To pokazuje, że poziom wskaźnika P/E jest również wykorzystywany przez inwesto-
ra kapitału podwyższonego ryzyka w podejmowaniu decyzji o wyjściu przez IPO. 
Wyniki empiryczne wskazują, że poziomy wyjścia przez najbardziej doświadczone 
firmy typu venture capital są najbardziej wrażliwe na sygnały płynące z rynku pu-
blicznego. Cykle inwestycyjne w funduszach VC/PE są napędzane przez zachowa-
nie się rynków publicznych.
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Rysunek 4. Liczba transakcji IPO przeprowadzonych przez fundusze VC/PE na GPW 
w Warszawie na tle wskaźnika P/E oraz stopy zwrotu z indeksu WIG w latach 2000-2013
Figure 4. Number of IPO transactions conducted by VC/PE funds on the WSE in Warsaw 
against the P/E ratio and the return from the WIG index for the years 2000-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GPW w Warszawie.

Zakończenie

W analizowanym okresie na rynku IPO w Polsce przeprowadzono największą 
liczbę transakcji, z której ponad 10% stanowiły te dokonane przez fundusze VC oraz 
PE. Obserwowane niedoszacowanie dwóch badanych grup było różne w różnych 
okresach. Trendy panujące na GPW w Warszawie miały znaczący wpływ na liczbę 
i poziom niedoszacowania transakcji IPO przeprowadzanych przez omawiane w ar-
tykule fundusze wysokiego ryzyka.
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MIĘDZYNARODOWE PUBLIC RELATIONS 
I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS 
AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

Streszczenie: Artykuł prezentuje zagadnienie międzynarodowego public relations, czyli 
procesu komunikacji, w którym nadawcy i odbiorcy pochodzą z różnych krajów i kręgów 
kulturowych. Różnice w komunikacji międzykulturowej wynikające z różnorodności kultur 
przedstawione zostaną na podstawie podziału kultur zaproponowanego w pracy R. Geste-
landa. Rozpoznanie podstawowych różnic kulturowych, które determinują proces komuni-
kowania się, jest kluczowe dla sprawnego i efektywnego wykonywania zadań specjalisty ds. 
public relations w otoczeniu wielokulturowym.
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Słowa kluczowe: public relations, komunikacja międzykulturowa, otoczenie multikulturowe

Abstract: The article presents the subject of international public relations, which can be defined 
as a process of communication in which its participants originate from different countries and 
cultural backgrounds. The differences in cross-cultural communication resulting from the varie-
ty of cultures are shown on the grounds of classification of cultures presented by R. Gesteland. 
Recognition of the basic cultural differences, which determine the process of communication, 
is a key factor to act efficiently as a Public Relations’ specialist in a multicultural environment.

Keywords: public relations, cross-cultural communication, multicultural environment

Wstęp

Zagadnienie przedstawione w  niniejszym opracowaniu dotyczy międzynarodowego 
public relations, które to zagadnienie jest ściśle związane ze zjawiskiem komunikacji między-
kulturowej. Międzynarodowe public relations rozumiem jako proces komunikacji, w któ-
rym nadawcy i odbiorcy pochodzą z różnych krajów i kręgów kulturowych. W tak zróżni-
cowanym kulturowo otoczeniu mamy więc do czynienia m.in. ze zjawiskiem komunikacji 
międzykulturowej. Komunikacja międzykulturowa bywa określana jako część składowa 
komunikowania międzynarodowego (komunikowania „między ludźmi przynależącymi do 
różnych państw narodowych”), przy czym komunikowanie międzykulturowe jest tu określa-
ne jako obejmujące komunikację pomiędzy ludźmi należącymi do różnych kultur1. 

W pierwszej części opracowania przedstawione zostaną zagadnienia definicyjne zwią-
zane z public relations w multikulturowym otoczeniu gospodarczym, zarówno w odnie-
sieniu do działań organizacji gospodarczych, w których pracują przedstawiciele różnych 
kultur (wewnętrzne public relations), jak i w odniesieniu do działań organizacji gospodar-
czych na arenie międzynarodowej (zewnętrzne public relations). Następnie podniesiony 
zostanie problem różnic w komunikacji międzykulturowej, wynikający z różnorodności 
kultur. Zaprezentowany on zostanie na podstawie podziału zaproponowanego w pracy R. 
Gestelanda na kultury propartnerskie i protransakcyjne, ceremonialne i nieceremonialne, 
monochroniczne i polichroniczne, powściągliwe i ekspresyjne, różniące się np. sposobami 
komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi2. Różnice te zostaną odniesione do dzia-
łań międzynarodowego public relations, w celu wskazania potencjalnych problemów ko-
munikacyjnych w tym zakresie. Uwrażliwienie na rozpoznawanie choćby podstawowych 
różnic kulturowych, które determinują proces komunikowania się, jest jednym z istotniej-
szych determinantów efektywnego wykonywania zadań specjalisty ds. public relations 
w otoczeniu multikulturowym.

1  J. Olędzki, Komunikowanie w  świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza 
ASPRA, Warszawa 1998, http://cytaty.mfiles.pl/index.php/keyword/11394/0/komunikacja_między-
kulturowa [dostęp: 26.11.2015].
2  R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.



Międzynarodowe public relations i komunikacja międzykulturowa 215

1. Public relations w otoczeniu multikulturowym

Narodziny globalnego rynku zniosły wiele barier w międzynarodowym handlu, 
ale jednocześnie wprowadziły konieczność zwiększenia specjalizacji czy przemiany 
w zakresie siły roboczej3, do których należą np. zwiększona fluktuacja, nowe formy 
zatrudnienia etc.. Globalny rynek oznacza zwiększenie szans na znalezienie (lepsze-
go) zatrudnienia, ale jednocześnie stanowi wyzwanie pod względem konieczności 
przyswojenia obcego języka czy zaadaptowania się w  innej kulturze. Tak więc np. 
współzależności gospodarek w skali globalnej, globalizacja rynków pracy, migracje 
ludności etc. to zjawiska, które mogą wpływać na wzrost poziomu heterogoniczności 
kulturowej kadr (w odniesieniu do ich pochodzenia etniczno-narodowego)4. To m.in. 
globalizacja przyczyniła się do sytuacji, w której „coraz częściej stykamy się z ludźmi, 
którzy różnią się od nas swoim kulturowym zaprogramowaniem”5. Dodatkowo, żyje-
my w dobie rewolucji cyfrowej, informacyjnej, a obecność i wykorzystanie mediów 
np. Internetu, zmienia nasze codzienne życie, np. w  zakresie poszerzenia dostępu 
do informacji czy ograniczenia dystansu przestrzennego na skutek rozwoju nowych 
technologii (tele)komunikacyjnych6, które również wzmacniają proces globalizacji. 

Public relations w tłumaczeniu z języka angielskiego to publiczne relacje. Public 
relations to zarówno informowanie, dialog i budowanie relacji w ujęciu klasycznym7, 
jak i przekonywanie, kreowanie reputacji8 oraz pożądanego wizerunku9, np. w ujęciu 
marketingowym. Public relations w  podejściu zarządczym to funkcja zarządzania, 
służąca organizacji do pozyskania zrozumienia i poparcia jej obecnych i potencjal-
nych klientów, których opinie są wykorzystywane przez organizację do modyfikacji jej 
działalności w celu osiągnięcia lepszej współpracy ze społeczeństwem i skuteczniej-
szej realizacji własnych interesów10. Przez praktyków stosowane są również definicje 
public relations jako np. zarządzania „kontaktami z otoczeniem w celu wykreowania 
wizerunku ułatwiającego realizację założonych celów”11, która to definicja również 
wpisuje się w kontekst opracowywanych zagadnień. Należy jednakże podkreślić, że 
definicja wskazana w tym samym opracowaniu, tj. „PR to wszelkie działania w za-

3  Por.: A. Ries, Koncentruj się! Strategiczny klucz do przyszłości twojej firmy, Prószyński i S-ka, War-
szawa 1999, ss. 47-50.
4  Por.: R. Winkler, Komunikacja w warunkach różnorodności kulturowej, [w:] B. Mikuła, A. Pietrusz-
ka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, 
Difin, Warszawa 2007, s. 149.
5  G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000, s. 9.
6  J.O. Green, Nowa era komunikacji, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 6.
7  J. Olędzki, Public relations w  komunikacji społecznej, [w:] T. Tworzydło, J. Olędzki (red.), Public 
Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa 2006.
8  A. Gregory (red.), Skuteczne techniki PR, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
9  A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
10  E.M. Cenker, Public Relations, Wydawnictwo WSB, Poznań 2000.
11  M. Skała, Czym jest ten cały PR…, czyli czas zawołać fachowca, [w:] B. Gancarz, Ten wredny PR 
2009. Jak Public Relations zmieniło Polskę, Helion, Gliwice 2009, s. 13.
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kresie zarządzania informacją, prowadzące do kreowania wizerunku”12, może zostać 
usytuowana raczej w  obszarze marketingowego public relations, niż w  szerszym – 
preferowanym w tym opracowaniu – informacyjnym ujęciu13. 

Z międzynarodowymi public relations mamy do czynienia, gdy w procesie komuni-
kacji biorą udział nadawcy i odbiorcy z różnych krajów i kręgów kulturowych. Międzyna-
rodowe public relations są definiowane w literaturze np. jako „działanie na rzecz zbudowa-
nia porozumienia ponad podziałami geograficznymi, kulturowymi i językowymi. Termin 
ten jest także używany w odniesieniu do tych działań public relations, które prowadzi się 
lub których skutki są odczuwane poza krajem, w którym powstały (…) J. Grunig definiu-
je public relations międzynarodowe jako szerszą perspektywę, która pozwala praktykom 
pracować lub współpracować w wielu różnych krajach”14. Współpraca międzynarodowa 
może obejmować wiele płaszczyzn np.: polityczną, ekonomiczną, społeczną, ekologiczną, 
antyterrorystyczną, naukową etc. Niemniej jednak, w odniesieniu do ww. definicji należy 
zaznaczyć, że w poniższym opracowaniu międzynarodowe public relations analizowane 
jest w odniesieniu do gospodarczej sfery działania organizacji. 

Multikulturowe otoczenie organizacji, z którym pozostaje ona w interakcjach ko-
munikacyjnych m.in. podczas aktywności z zakresu międzynarodowych public rela-
tions, rozumiem zarówno w aspekcie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. W aspekcie 
zewnętrznym oznacza ono ogólne środowisko organizacji wpływające na organizację 
z zewnątrz w zakresie, w jakim „organizacja uczestniczy w działalności gospodarczej 
innych krajów lub pozostaje pod jej wpływem”15. Natomiast w aspekcie wewnętrz-
nym, czyli dotyczącym części składowych samej organizacji, jego multikulturowy 
charakter rozumiem jako działających obok siebie przedstawicieli różnych kultur16.

Zarówno w odniesieniu do organizacji gospodarczych, w których np. pracują 
przedstawiciele różnych kultur, jak i w odniesieniu do działań organizacji gospo-
darczych na arenie międzynarodowej, zastosowane mogą być te same narzędzia pu-
blic relations. Na przykład działalność rzecznika prasowego czy narzędzia e-public 
relations17 można wykorzystać zarówno do budowy relacji z  zagranicznymi kon-
trahentami, jak i do integracji wielonarodowego zespołu. Podziałem, który może 
okazać się przydatny w tym przypadku, jest wyszczególnienie dwóch obszarów mię-
dzynarodowych public relations, którymi mogą być: „zewnętrzne public relations 

12  Ibidem.
13  Patrz: A. Parkes, Marketingowe public relations, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie 
XLII, Vol. 42, No 1 (2015).
14  M. Ryniejska-Kiełdanowicz, Międzynarodowe public relations a  polityka zagraniczna. Wyzwania 
piaryzacji, [w:] G. Piechota (red.), Public relations wobec wyzwań współczesności, KTE sp. zo.o. – Ofi-
cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, s. 71.
15  http://mfiles.pl/pl/index.php/Otoczenie_organizacji [dostęp: 27.11.2015].
16  Patrz: R. Winkler, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wolters 
Kluwer, Kraków 2008.
17  Patrz: A. Parkes, E-public relations, [w:] S. Partycki (red.), E-społeczeństwo w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
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(external PR) i wewnętrzne public relations (internal PR)”18. Podstawowe różnice 
pomiędzy nimi przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 1. Podstawowe różnice pomiędzy PR zewnętrznym i wewnętrznym
Table 1. Basic differences between external and internal PR

Zewnętrzne public relations Wewnętrzne public relations

grupa zewnętrznych odbiorców obejmuje np.: 
klientów, dystrybutorów, instytucje władzy pu-
blicznej (administrację rządową i samorządo-
wą), media, konkurencję etc.

grupa wewnętrznych odbiorców działań PR 
to np. kierownictwo, pracownicy, właściciele 
organizacji, inwestorzy, związki zawodowe 
etc. 

zadania nakierowane na zewnątrz to m.in.: 
informowanie otoczenia zewnętrznego o dzia-
łaniach przedsiębiorstwa, budowanie relacji ze 
społecznością lokalną oraz przedstawicielami 
lokalnych władz, inwestorami etc.

zadania PR skierowane do wewnątrz firmy to 
np. komunikacja pomiędzy działami, kształ-
towanie pozytywnych relacji pracowniczych 
w oparciu o efektywną komunikację etc.

Przykładowe formy: public affairs, media rela-
tions, publicity, e-PR

Przykładowe formy: investor relations, inter-
nal relations, w tym e-PR

Źródło: opracowano na podstawie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Public_relations, dostęp: 
26.11.2015; E.M. Cenker, Public Relations, Wydawnictwo WSB, Poznań 2000, s. 20-21,                  
A. Parkes,, E-public relations, [w:] S. Partycki (red.), E-społeczeństwo w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 160.

Na przykładzie ww. charakterystyk uwidacznia się zarówno znaczenie obu form 
public relations, jak i ich komplementarny charakter. Zintegrowana i profesjonalna po-
lityka komunikacyjna powinna obejmować zarówno dialog z klientami zewnętrznymi, 
jak i wewnętrznymi firmy czy budowę pozytywnych relacji, reputacji i wizerunku orga-
nizacji, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz danej struktury. 

2. Komunikacja międzykulturowa – wybrane problemy

Jak wspomniano podczas definiowania public relations, w szerokim rozumieniu są one 
formą komunikacji, poprzez którą budowane są relacje z publicznością. Różnorodność kul-
turowa publiczności determinuje konieczność zróżnicowania swojego podejścia komuni-
kacyjnego, ponieważ różnorodność ta wpływa na ewidentne i te bardziej subtelne różnice 
w komunikacji międzykulturowej. Ze względu na to, że międzynarodowe public relations 
dotyczą komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur i ze względu na koniecz-
ność poprawności tej komunikacji, warunkującej jej efektywność, należy zachować świa-
domość potencjalnych problemów komunikacyjnych w tym zakresie. Jest to o tyle ważne, 
że czynnik ludzki (jako podmiot komunikowania) „jest kluczowym elementem sukcesu 

18  E.M. Cenker, Public Relations, Wydawnictwo WSB, Poznań 2000, s. 21.
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przedsiębiorstwa: bez właściwego wymiaru ludzkiego w przedsiębiorstwie żaden z pozosta-
łych elementów kreacji wartości nie zadziała, niezależnie od zastosowania najwymyślniejszej 
technologii”19. Tak więc ze względu na coraz intensywniejszy proces przenikania się różnych 
wpływów kulturowych należy uwzględniać czynnik ludzki również w aspekcie kulturowym 
w  funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zarówno jako przejaw szacunku dla różnorodności 
kulturowej, jak i istotny składnik sukcesu funkcjonowania organizacji. 

Z komunikacją międzykulturową mamy do czynienia np. w organizacjach wielokul-
turowych (multikulturowych), w których w tej samej zbiorowości współistnieją różne kul-
tury20, ale również pomiędzy organizacjami o różnej przynależności kulturowej. Przyjęta 
w tym opracowaniu została wąska definicja przynależności kulturowej jako „przynależ-
ności do określonej wspólnoty”21. Ze współistnieniem i współdziałaniem przedstawicieli 
różnych kultur mamy do czynienia zarówno gdy np. organizacja współpracuje z organiza-
cjami (klientami, dostawcami etc.) w innych krajach, jak i gdy organizacja jest np. globalną 
korporacją z przedstawicielstwami w różnych krajach i międzynarodowym personelem, 
czy w przypadkach rodzimych firm zatrudniających obcokrajowców etc. Przedstawiciele 
różnych kultur, wchodząc ze sobą w interakcje organizacyjne, szczególnie w sytuacji igno-
rowania różnic kulturowych czy wynikających z nich zjawisk (np. zjawisko szoku kultu-
rowego22), narażają się na potencjalne problemy. Przykłady tego, jak kultury różnią się od 
siebie i jak wpływa to na działalność gospodarczą firm, zostały zaprezentowane w pracy 
R.R. Gestelanda na temat różnic kulturowych determinujących zachowania w biznesie. 
Podział kultur w ww. pracy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Podział kultur na podstawie pracy R.R. Gestelanda
Table 2. Division of cultures based on R.R. Gestrland work

Kultura protransakcyjna 
– koncentracja na wykonaniu zadania

Kultura propartnerska
- koncentracja na ludziach

Kultura ceremonialna
- przywiązywanie wagi do konwenan-

sów i hierarchii

Kultura nieceremonialna
- nie przywiązywanie wagi do ceremonii, egali-

taryzm
Kultura monochroniczna

- terminowość, cenienie czasu i har-
monogramów

Kultura polichroniczna
- swobodne podejście do czasu i terminów

Kultura ekspresyjna
- ekspresyjne komunikowanie się

Kultura powściągliwa
- powściągliwość w interakcjach komunikacyjnych

Źródło: opracowano na podstawie: R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biz-
nesie, PWN, Warszawa 2000, s. 16-17

19  L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 92.
20  R. Winkler, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wolters Kluwer, 
Kraków 2008, s. 18.
21  R. Winkler, Komunikacja w warunkach różnorodności…, s. 147.
22  Patrz: G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000, ss. 304-305.
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Kultury różnią się między sobą na wielu płaszczyznach, np. w kulturach propartner-
skich jak Stany Zjednoczone, kontakty i relacje biznesowe nawiązywane są szybko i pro-
sto, podczas gdy np. w Japonii kontakty handlowe nawiązywane są nie bezpośrednio, 
a np. przez zaufanych pośredników23.W niniejszym opracowaniu przestawione zostaną 
jedynie wybrane różnice pomiędzy kulturami, głównie z obszaru komunikowania. Do 
przyczyn nieporozumień pomiędzy przedstawicielami różnych kultur należą więc np.: 

−	 posługiwanie się różnymi językami,
−	 różnice w  komunikowaniu parawerbalnym, np. dotyczące akceptowalnej 

głośności wypowiedzi,
−	 różnice w komunikacji niewerbalnej, np. dotyczące dystansu przestrzenne-

go między rozmówcami, stosowności stroju w zależności od okoliczności czy użycia 
danego gestu, symbolu etc.24

Przykłady krajów, scharakteryzowanych jako różniące się pod względem przy-
należności do wyszczególnionych typów kultur, zaprezentowane zostały w poniż-
szej tabeli.

Tabela 3. Przykłady regionów i krajów zaliczanych w pracy R.R. Gestelanda do różnych ty-
pów kultur
Table 3. Expmples of regions and countries included in the R.R. Gesteland’s work in different 
types of culture

Kultura Przykłady regionów i krajów w których występuje

protransak-
cyjna 

północna Europa, Ameryka Północna, Australia, Nowa Zelandia, Wiel-
ka Brytania

propartnerska świat arabski, Afryka, Ameryka Łacińska, azjatyckie kraje regionu Pa-
cyfiku 

ceremonialna świat arabski, Ameryka Łacińska, kraje basenu Morza Śródziemnego, 
Europa, Azja

nieceremo-
nialna kraje nordyckie, Australia, Nowa Zelandia, USA, Kanada

monochro-
niczna

kraje nordyckie, Japonia, Europa, Ameryka Północna, Australia, Nowa 
Zelandia, Rosja, Chiny

polichroniczna świat arabski, Afryka, Ameryka Łacińska, Azja Płd. i Płd.-Wsch.

ekspresyjna Ameryka Łacińska, USA, Kanada Australia, Nowa Zelandia, Europa, 
Afryka

powściągliwa Azja Wsch. i Płd.-Wsch., kraje nordyckie

Źródło: opracowano na podstawie: R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biz-
nesie, PWN, Warszawa 2000, s. 18, 19, 49, 59, 70.

23  R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000, s. 21.
24  Ibidem, s. 46.
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Najistotniejszym problemem w komunikacji międzykulturowej wydaje się być 
język. Podczas gdy komunikacja werbalna (posługiwanie się słowem mówionym 
i pisanym) jest kluczowym elementem działania specjalistów ds. public relations. 
Problemy pojawiają się, zarówno kiedy np. współpracownicy posługują się innymi 
językami, jak i kiedy obowiązuje jeden język dla całej organizacji i wynikają z trud-
ności zarówno w posługiwaniu się językiem obcym, np. ze względu na niedosta-
teczną znajomość niuansów językowych, jak i z (nie)przekładalności języków, czyli 
trudności w takim przetłumaczeniu danego komunikatu, aby znaczył on dokładnie 
to samo w każdym z języków25. Jednym z przykładów nieporozumień językowych 
jest też użycie tego samego sformułowania w  tym samym języku (angielski), ale 
przez przedstawicieli różnych kultur (amerykańskiej i  brytyjskiej). Gdy podczas 
brytyjsko-amerykańskich negocjacji Amerykanie wyraziliby wolę usunięcia pew-
nych kwestii z dyskusji, używając czasownika table, mogliby nie zostać właściwie 
zrozumiani, ponieważ to sformułowanie w  Wielkiej Brytanii oznacza poddanie 
kwestii pod dyskusję26. Dodatkową przeszkodę stanowią inne kulturowe niuanse, 
wpływające na użycie języka, np. w kulturach propartnerskich, aby nie urazić roz-
mówcy, zamiast bezpośredniego „nie”, mogą zostać użyte sformułowania tożsame 
z „nie”, jak np.: „to będzie trudne”, „być może”, „to byłoby kłopotliwe”27. 

W odniesieniu do komunikacji określonej przez R.R. Gestelanda jako parawer-
balna, różnice mogą dotyczyć np. tonu głosu i głośności wypowiedzi, milczenia etc., 
które to elementy i okoliczności ich wykorzystywania różnią się w zależności od 
kręgu kulturowego i mogą być inaczej interpretowane28. Wiedza z tego zakresu jest 
istotna zarówno w handlowych kontaktach międzynarodowych, jak i np. w  trak-
cie realizacji funkcji personalnej w wielokulturowym otoczeniu. Sposób zachowa-
nia, niedostosowany do lokalnych warunków kulturowych, może zostać nie tylko 
odebrany negatywnie, ale i może skutkować zerwaniem relacji. Przykładem braku 
świadomości różnic kulturowych jest np. sytuacja, kiedy w Indonezji przełożony, 
reprezentujący inną kulturę, zwróci się do pracownika, krzycząc (np. w hałaśliwym 
otoczeniu), spotkać się może z ostrą negatywną reakcją zwrotną, ponieważ publicz-
ne podniesienie głosu na Indonezyjczyka jest w tym kraju nieakceptowane29.

Problemy komunikacyjne mogą również pojawić się podczas komunikowania 
w  sposób niewerbalny. Tym bardziej że poniższe stwierdzenie możemy odnieść 
do wszystkich ww. form komunikacji: „kulturowe różnice w zakresie wyposażenia 
mentalnego uczestników aktu komunikacyjnego stanowią (…) zasadnicze źródło 
niepowodzenia w procesie komunikacyjnym. (…) pomiędzy komunikującymi się 

25  Por.: R. Winkler, Komunikacja w warunkach różnorodności…, ss. 149-150.
26  http://www.culturosity.com/pdfs/CulturalBlunders.pdf [dostęp: 27.11.2015].
27  R.R. Gesteland, Różnice kulturowe…, s. 36.
28  Ibidem.
29  Patrz: http://www.culturosity.com/pdfs/CulturalBlunders.pdf [dostęp: 27.11.2015].



Międzynarodowe public relations i komunikacja międzykulturowa 221

podmiotami brak jest wspólnych standardów związanych z postrzeganiem świata 
(…)”30. Stąd zarówno trudność zakomunikowania słowami tej samej idei względem 
pracowników wywodzących się z różnych kultur, jak i np. trudności wielokulturo-
wych zespołów z integracją. Na przykład Japończycy w japońskich firmach działa-
jących w Polsce propagują ściślejszą hierarchię niż dyrektorzy firm europejskich, 
kontakty między pracownikami ograniczają do służbowych i nie mają czasu na ana-
lizowanie różnic kulturowych pomiędzy sobą a polskimi pracownikami, stąd nie 
rozumieją np. oporu pracowniczego w odniesieniu do wykazywania inicjatywy31. 
Poza tym należy pamiętać, że komunikowanie w kulturach protransakcyjnych prze-
biega najczęściej w sposób otwarty, szczery i niedwuznaczny, podczas gdy przedsta-
wiciele kultur propartnerskich (w tym Japonii) komunikują się w bardziej ogólniko-
wy i mniej bezpośredni sposób, a za cel komunikacji stawiają budowanie stosunków 
międzyludzkich32. Ponadto np. w kulturach monochronicznych istotnym elemen-
tem funkcjonowania jest punktualność, ustalone harmonogramy traktuje się jako 
niepodlegające zmianom, podczas gdy w kulturach polichronicznych harmonogra-
my są elastyczne33. Tak więc istotne mogą tu okazać się zinternalizowane normy 
kulturowe, wyznaczające np. normy zachowania czy charakter komunikacji niewer-
balnej34, z którymi powinniśmy być zaznajomieni, aby uniknąć błędów w procesie 
komunikacyjnym i w procesie budowania relacji gospodarczych.

Hierarchia, a  raczej podejście do niej, jak wspomniano powyżej, jest jednym 
z wyznaczników kulturowego zróżnicowania i  może również wywierać wpływ na 
proces komunikowania. Na przykład „organizacja społeczeństw o  kulturze cere-
monialnej opiera się na wyraźnych hierarchiach, odzwierciedlających duże różnice 
w statusie społecznym i zakresie władzy między ludźmi. W przeciwieństwie do tego, 
kultury nieceremonialne cenią organizację bardziej egalitarną z mniejszymi różni-
cami w statusie społecznym i zakresie władzy”35. 

Ma to szczególnie ważne znaczenie np. w relacjach pomiędzy organizacjami na 
arenie międzynarodowej, gdzie brak szacunku dla lokalnych uwarunkowań może 
skutkować na przykład zerwaniem relacji. Na przykład podczas wizyty G. Busha 
i amerykańskich magnatów w Japonii, wyrazili oni bezpośrednie żądania względem 
japońskich liderów. Zostało to odebrane jako barbarzyńskie naruszenie etykiety, 
niegrzeczność i przejaw ignorancji oraz desperacji na skutek zniżenia się do sta-
wiania bezpośrednich żądań i  spowodowało kilkakrotne przerwanie negocjacji36. 

30  R. Winkler, Komunikacja w warunkach różnorodności…, s. 148.
31  R. Mrówka, Efektywne przywództwo jako warunek wzrostu produktywności. Na podstawie badań 
nad japońskimi formami w  Polsce,http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KTZ/Documents/
Efektywne_przywodztwo_jako_warunek_wzrostu_produktywnosci.pdf [dostęp: 26.11.2015].
32  R.R. Gesteland, Różnice kulturowe…, s. 35.
33  Ibidem, s. 58.
34  Por.: R. Winkler, Komunikacja w warunkach różnorodności…, ss. 150-152.
35  R.R. Gesteland, Różnice kulturowe…, s. 46.
36  http://www.culturosity.com/pdfs/CulturalBlunders.pdf [dostęp: 27.11.2015].
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Również w firmach z wielokulturowym personelem, gdzie wymagane jest dosto-
sowanie się do obowiązującej kultury organizacyjnej, niedopasowanie kulturowe 
może skutkować np. zwiększoną fluktuacją personelu.

Jak zostało wspomniane wcześniej, również normy dotyczące wykorzystania 
gestów czy dystansu przestrzennego różnią się w zależności od kręgu kulturowego. 
Można np. wskazać, iż w codziennych interakcjach wybrane zachowania związane 
z dotykaniem innej osoby „traktowane w jednej kulturze jako przyzwoite, mogą być 
zupełnie niestosowne w innej”37. Dodatkowo należy pamiętać, szczególnie podczas 
wystąpień publicznych, o niejednoznaczności gestów. Na przykład unoszenie brwi 
w Ameryce Północnej może oznaczać zainteresowanie lub zdziwienie, podczas gdy 
w krajach arabskich i chińskich – sprzeciw. Czy tak wydawałoby się – uniwersalny 
gest – jak pukanie się w czoło palcem, który w krajach europejskich oznacza inwek-
tywy pod względem rozmówcy, w Wielkiej Brytanii oznacza, że osoba go wykonu-
jąca uważa się za szczególnie bystrą. Innymi przykładami są znaki OK, Victory lub 
kciuk podniesiony do góry, które są w  jednych kręgach kulturowych uważane za 
pozytywne, w innych – za wysoce niestosowne i obraźliwe38.

Podsumowanie 

Poszerzanie świadomości różnic kulturowych to jedno z wyzwań współczesnej 
przedsiębiorczości, a budowanie tej świadomości powinno stać się standardowym 
elementem zarządzania w globalnym otoczeniu. Tym bardziej że przynajmniej na 
chwilę obecną stwierdzenie G. Hofstede sprzed ponad dekady, że „współcześnie 
różnorodność kulturowa nie tylko utrzyma się na stałym poziomie, lecz nawet się 
zwiększy”39, pozostaje na chwilę obecną wciąż aktualne. Wynika z tego, że „podsta-
wą pomyślnego funkcjonowania w wielokulturowym środowisku jest zrozumienie 
własnych wartości kulturowych (…), a następnie wartości kulturowych osób, z któ-
rymi mamy współpracować”40.

Świadomość choćby podstawowych różnic kulturowych, które wpływają na 
proces komunikowania się, jest jednym z  istotniejszych czynników determinują-
cych zarówno efektywne wykonywanie zadań specjalisty ds. public relations w oto-
czeniu multikulturowym jak i unikanie błędów w komunikacji międzykulturowej. 
Pomaga w zapobieganiu potencjalnym konfliktom, w integracji zespołu i pozwala 
na efektywniejsze budowanie relacji tak wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmami 
i powiązanymi z nimi elementami globalnego rynku.

37  R.R. Gesteland, Różnice kulturowe…,, s. 77.
38  Ibidem, ss. 82-85.
39  G. Hofstede, Kultury i organizacje…, s. 343.
40  Ibidem.
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ZASADY RECENZOWANIA

1. Po wstępnej ocenie tekstu przez redakcję, artykuły są recenzowane zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. O przyjęciu tekstu do pu-
blikacji autorzy informowani są drogą e-mailową. 

2. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania w 
nich zmian (po uzgodnieniu z autorem). 

3. Do oceny każdej publikacji w czasopiśmie „ZN WSH Zarządzanie” redakcja po-
wołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza Wyższej Szkoły Humanitas. Recenzenci 
muszą legitymować się posiadaniem statusu samodzielnego pracownika naukowego. 

4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recen-
zentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

5. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W pozostałych przypad-
kach Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za 
„konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem bezpo-
średnie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, zwią-
zek małżeński), relacje podległości służbowej lub bezpośrednią współpracę naukową 
w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji).”

6. Recenzja przygotowywana dla redakcji czasopisma „Zarządzanie” posiada 
formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artyku-
łu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Recenzenci oceniają artykuły pod względem formalnym i merytorycznym. 
Dokonując oceny formalnej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy tytuł jest 
zgodny z zawartością artykułu, czy abstrakt adekwatnie opisuje zawartość artykułu, 
czy słowa kluczowe zostały odpowiednio dobrane, czy objętość artykułu jest odpo-
wiednia, czy tekst jest zrozumiały, czy tekst jest napisany poprawnym językiem, czy 
w tekście użyto poprawnej terminologii, czy konstrukcja tekstu jest spójna i logiczna, 
czy ilustracje zostały w tekście umieszczone poprawnie (jeśli użyto), czy jakość gra-
ficzna ilustracji jest właściwa (jeśli użyto), czy odsyłacze zostały skonstruowane po-
prawnie oraz czy zawartość odsyłaczy i bibliografii jest adekwatna do treści artykułu. 
Dokonując oceny merytorycznej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy artykuł 
stanowi nowe ujęcie omawianego problemu, czy autor właściwie sformułował tezy ar-
tykułu (problemy badawcze), czy metody badawcze zostały użyte poprawnie, czy au-
tor w odpowiedni sposób rozwinął postawiony problem badawczy, czy sformułowane 
konkluzje są wartościowe dla nauki, czy artykuł spełnia kryteria pracy naukowej, czy 
artykuł ma charakter oryginalny, czy temat artykułu jest aktualny.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w 
roku czasopismo „Zarządzanie” podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów 
współpracujących z redakcją. 

9. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku podejmuje re-
daktor naczelny, po zapoznaniu się z recenzjami artykułu. Redaktor naczelny podejmu-
je decyzję o nieprzyjęciu tekstu do druku, jeśli co najmniej jeden z recenzentów oceni 
tekst jako negatywny - tekst niekwalifikujący się do druku.



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:  msmolarek@poczta.fm 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 autor-
ski (Formularz dla Autora) wraz ze wszystkimi oświadczeniami oraz umowę wy-
dawniczą (dokumenty do pobrania na stronie www.zarzadzanie.humanitas.edu.pl 
z zakładki Informacje dla Autorów). Dokumenty mogą zostać przesłane w postaci 
skanów drogą mailową.

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-
nosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/00 groszy). Z opłaty za publi-
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 na-
stępujących 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: 
I. Nazwisko, Tytuł pracy, Wydawnictwo, Miejsce wydania 2009, s. 110.

 ■ 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 msmolarek@poczta.
fm 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.



Humanitas
Oficyna Wydawnicza

Zapraszamy do współpracy z O�cyną Wydawniczą 
„Humanitas”. Oferujemy autorom i podmiotom 
instytucjonalnym usługi profesjonalnego opraco-
wania redakcyjnego, gra�cznego i technicznego 
książek oraz ich wydanie, wraz z wprowadzeniem 
na rynek – szybko, profesjonalnie, tanio! Chcemy 
pomóc upowszechniać wiedzę, którą będzie 
można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, 
jak i w codziennym życiu. Nasza oferta skierowana 
jest do autorów:

Wydaj z nami swoją
własną książkę!!!

i usługi wydawnicze

Zakres usług
Wydawniczych

na rynek – szybko, profesjonalnie, tanio! Chcemy 
pomóc upowszechniać wiedzę, którą będzie 
można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, 
jak i w codziennym życiu. Nasza oferta skierowana 

Redakcja merytoryczna

Zapraszamy do współpracy z O�cyną Wydawniczą 
„Humanitas”. Oferujemy autorom i podmiotom 
instytucjonalnym usługi profesjonalnego opraco-
wania redakcyjnego, gra�cznego i technicznego wania redakcyjnego, gra�cznego i technicznego 
książek oraz ich wydanie, wraz z wprowadzeniem 
na rynek – szybko, profesjonalnie, tanio! Chcemy 

Redakcja merytoryczna

Recenzja (doktorska lub profesorska)

jak i w codziennym życiu. Nasza oferta skierowana 

pomóc upowszechniać wiedzę, którą będzie 
można wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, 
jak i w codziennym życiu. Nasza oferta skierowana 

Korekta (merytoryczna i techniczna)

Skład komputerowy

Opracowanie gra�czne

Promocja

Sprzedaż 

ISBN polski i czeski 
(status publikacji międzynarodowej)

prac naukowych
monogra�i autorskich i wieloautorskich
periodyków
materiałów przed- i pokonferencyjnych
podręczników, ćwiczeń, zbiorów zadań
poradników

Stawiamy na rzetelne przygotowanie publikacji do druku i indywidualne podejście do 
każdego projektu. Autor ma wgląd w każdy etap procesu wydawniczego.

KONTAKT: 

tel. (32) 3631225
e-mail:  wydawnictwo@humanitas.edu.pl

O�cyna Wydawnicza Humanitas 
ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwo
https://www.facebook.com/o�cynawydawniczahumanitas/




