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ZARZĄDZANIA KARIERĄ PRACOWNIKÓW

Abstract: The aim of this publication is to present the results of empirical research in the 
field of management development and career employees in enterprises. Conducted research 
concern’s on the effects of career management of staff and the effectiveness of training.
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Streszczenie: Celem publikacji jest prezentacja rezultatów badań empirycznych w  zakresie 
zarządzania karierą pracowników w przedsiębiorstwie. Przeprowadzone badania koncentrują 
się na analizie efektów zarządzania karierą pracowników i na efektywności procesów szkoleń. 

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój zawodowy, zarządzanie karierą, 
szkolenia

Introduction

Knowledge, skills, abilities, motivation and values of employees have an increas-
ing impact on the development and competitiveness of the business entity. Career 
Management of employees is used to develop the company’s strategy to acquire and 
use of human capital. Education of human resources in the company is today the 
key to its success, because in a modern economy based on knowledge the manage-
ment of intellectual capital has become the main and most important source of val-
ue creation of the company. Employees in the organization are a strategic resource 
in which to invest, but concern their development shows the level of awareness of 
managers on the contribution of staff in the development of the organization.1.

The aim of the study is to analyze the impact of the management of professional 
development and career of employees on the development of the company and the 
impact of the training process for the employees themselves. In addition we want to 
determine whether the applied techniques of training in the organization are right 
and effective form of training for workers.

1. Professional development of employees 
– theoretical introduction

Development is an inherent feature of existence. Analysis of all events, it should 
begin with an analysis of the development process. Development is necessary in 
nowadays business environment. The development process will survive the units 
that adequately respond to the criteria and using its own potential to benefit from 
the potential of the environment2.

1  A. Mayo, Kształtowanie strategii szkoleń i  rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2002; R. Mazur, Rozwój pracowników jako element tworzenia wartości przedsiębiorstw, „Zarządzanie 
i Finanse” 2014, nr 1, p. 113-129.
2  K. Januszkiewicz, Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Łódzkiego, Łódź 2009; A. Mayo, Kształtowanie strategii szkoleń i  rozwoju pracowników, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2002; R. Wolniak, Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie za-
rządzania jakością, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012; R. Wolniak, The methods of CSR prac-
tices assessment , Nitra konferencja CSR, Materiały z międzynarodowej konferencji Corporate Social 
Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries, http://spu.fem.uniag.sk/fem/
ISC2015/data/proceedings_isc2015.pdf, p. 71-78.
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The development is understood as a process of transformation and change, mov-
ing to the states or more complex forms, or in some respects more perfect: the certain 
(higher) stage of this process, flowering and growth3. 

The essence of professional development focused on deepening and broaden-
ing the scope of competences, which have employed, and which provide them with 
opportunities for development, promotion, and getting fuller use of their potential.

The primary purpose of managing the development of subordinates is to ensure 
workers’ in organizations possessing such characteristics, which happened to an or-
ganization needs to achieve its objectives, namely to increase and improve perfor-
mance. Employee development is closely connected with the creation of the employer’s 
opportunities for learning, development and training in order to improve the work of 
individual employees. You can say that it is initiated and directed by the method of 
employee development within the approved strategy. Driving by, we understand as an 
adjustment of development and education to the needs of the company and achieve 
company objectives. Aims and objectives of the company will be achieved if the or-
ganization will ensure that each employee have the knowledge and skills necessary 
for the proper performance of his duties. It is also important that skills are constantly 
improved, and their growth provide maximum use of their potential4. 

Strategies for managing the development of employees are result of the company’s 
strategy and have the most positive impact on the achievement of its objectives. How-
ever, to make this possible it is necessary to develop the skills and broadening employ-
ees’ knowledge. An important aspect is to ensure that people with appropriate quali-
fications have been able to meet The present-day and future needs of the company5.

Professional development of worker tends to career advancement, which is 
a change in the current status of the employee and aims to use additionally acquired 
knowledge and skills, and other employee benefits beyond those that were needed 
to perform tasks at the current position6.

It is worth mentioning that career advancement requires specific explicit action 
of the employer, in relation, for those employees who have met the relevant require-
ments of policy promotion. The most attractive form of promotion is a career path 
that includes several positions at higher and higher levels of the organization7.

3  Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
4  M. Juchnowicz, Jakość zasobów pracy, Poltex, Warszawa 2002; B. Kożuch, Zarządzanie publiczne 
w teorii i praktyce polskich organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
5  M. Mitoraj-Jaroszek, Zarządzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujęcie, Helion, 
Gliwice 2014.
6  O. Lundy, A. Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2000; E. Krzemień, R. Wolniak, Zintegrowane systemy zarządzania – wytyczne dotyczące doskonalenia 
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 12, s. 10-14; A. Baruk, Rozwój 
pracowników w przedsiębiorstwach, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 7, p. 58-69.
7  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2008; I. Marzec, K. Szymaniec, Rozwój zawodowy pracowników w organizacjach publicznych, „Studia 
Ekonomiczne” 2013, nr 169, p. 146-156.
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In addition to professional development, often is used the term personal de-
velopment. It can be synonymous with professional development, but only when 
the vision of the path of personal development worker is identical with the path of 
development outlined by the company. Path of personal development shapes the 
employee, guided by their own ambitions, aspirations, abilities and skills, as well as 
its system of values and needs. Career path is fixed whereas in particular the needs 
of development organizations.

The process of professional development of particular worker begins when he 
takes up his work, and ends with his departure from the organization. Yes, so it can 
take up to several tens of years, and its results very significantly reflected on the 
quality of jobs. Firms recognizing this relationship are trying to consciously direct it 
and shape it for the implementation of its strategic objectives8.

Managing professional development of employees we otherwise call directing 
taking into account the needs and possibilities of development workers. This ap-
proach is just one of the possible management strategies, in particular in the case of 
personnel management9.

The features of the management approach of professional development of em-
ployees are to enable the development of staff and the use of their capabilities in the 
practice of business management10.

The main objectives of career management should meet the needs of the enter-
prise in terms of the consequences of managerial positions and the recruitment of 
talented employees and providing them with adequate training and experience11.

In addition, you must provide employees with appropriate abilities guidance and 
motivation. They need to use their abilities and advantages as well as a career that 
will suit their talents and aspirations. In order to achieve these effects, there should 
be activities such as diagnosis potential of professional training and improvement of 
employees, creation of reserve personnel, creating succession plans, laying out the 
career paths of employees and advice on any career.

When planning a career employee are taken into account all the data obtained 
by the plans of the consequences, assessing the effects and potential, and self-assess-
ment in order to take action in order to achieve objectives of development manage-
ment, achievement of goals and the commitment and results. Applied activities are 
closely linked to such elements as planning personal development, mentoring (care 

8  A. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
9  A. Piechnik-Kurdziel, Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, 
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2000, nr 551.
10  J. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin SA, Warszawa 2010.
11  M. Suchar, Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003; E. Krze-
mień, R. Wolniak, Procesy szkolenia i doskonalenia pracowników w ochronie zdrowia, „Zeszyty Naukowe 
Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2015, nr 17, p. 163-176;               
K. Kubik, Doskonalenie i  rozwój pracowników globalnych organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2014, nr 29.
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worker in various stages of his professional and career development in the com-
pany), training management and consulting in matters of career.

Procedure for career planning is also intended to help talented employees 
through the intended acceleration of promotion and climbing up the career ladder, 
and providing opportunities for their show and present their strengths. You cannot, 
however, forget those managers who do not “lean” or chose a middle path perma-
nent consistent progress.

When planning a  career of an employee an important aspect is to advise on 
the development. In such meetings we should involve employees and managers, 
and they are designed to enable employees to discuss their aspirations and ideas. 
Managers while sessions give the opportunity to comment and show off ideas of 
employees and, consequently opportunity to present detailed proposals on the de-
velopment of the employee12.

Consultancy career, however, it is a daunting task that requires the supervisor is 
not any skill, and immediate superior is not always in such cases a competent per-
son, although all managers should be trained in the use of this aspect of methods. 
This is why some large companies employ skilled professionals, whose sole task is to 
advise in matters of career, aimed at supporting the efforts of line managers.

2. The result of research

This study was carried out in 2016 via the Internet. We created internet version 
of the questionnaire and sent it randomly via e-mail to the owners of all sizes of 
companies, asking them to fill in the questionnaire. There were 107 properly filled 
questionnaires.

The survey contained 18 questions which were divided into 3 parts. The first 
5 questions have helped to determine the respondent’s sex, age, education, as well as 
the size of the business and the time thereof. Another 11 questions were closed and 
evaluative assessment of issues relating to this work. Last 2 open-ended questions 
were designed to get feedback about how the impact of career management staff has 
the organization and development of the employee.

In the table 1 there are the results about effects of career management of em-
ployees. In the table 2 there are results research of impact of career management on 
employees of organization. In the table 3 there are results on efficiency of various 

12  R. Wolniak, W. Biały, Blended learning i jego zastosowanie w zakresie poprawy jakości szkoleń, „Ge-
neral and Professional Education Journal” 2013, nr 2, p. 32-43; J. Pagieła, R. Wolniak, Nowa jakość 
szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Or-
ganizacja i Zarządzanie” 2013, z. 67, p. 75-86; R. Wolniak, The role of differences between sex in the 
environmental work, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarzadzanie” 2017, z. 
100; A. Karaś, Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa, „Ze-
szyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2012, nr 1, p. 73-85.
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forms of vocational training and in the four table there are impacts of professional 
training from researched employees point of view. 

Table 1. The effects of career management on employees
Tabela 1. Efekty zarządzania karierą dla pracowników

Replies, rating scale
Very 
good Good Average Hard to 

say
Rather 

bad Bad Very 
bad

It improves the 
quality of ser-
vices provided 
by the organiza-
tion

3% 22% 16% 29% 15% 9% 6%

Improves and 
increases the ef-
ficiency of staff 
management 
organization

34% 15% 8% 18% 8% 6% 11%

Increases em-
ployee satisfac-
tion

32% 24% 14% 9% 6% 4% 11%

It enhances the 
credibility and 
prestige of the 
organization in 
the eyes of em-
ployees

27% 26% 18% 15% 5% 6% 3%

Greatly affects 
the development 
of the company

34% 30% 11% 15% 5% 4% 1%

Source: S. Król, Zarządzanie rozwojem zawodowym i  karierą pracowników, praca dyplo-
mowa pod kierunkiem R. Wolniaka, Katowice 2016.
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Table 2. The impact of career management on employees
Tabela 2. Wpływ zarządzania karierą na pracowników

Replies, rating scale
Very 
good Good Avera-

ge
Hard to 

say
Rather 

bad Bad Very bad

Develops 
knowledge and 
professional 
skills

29% 24% 18% 14% 3% 6% 6%

It improves job 
satisfaction 18% 25% 28% 11% 8% 4% 6%

It strengthens 
the motivation 
to work

23% 24% 26% 8% 8% 11% 0%

It improves the 
quality of du-
ties and work 
efficiency

30% 19% 31% 15% 1% 2% 2%

It improves 
relationships 
between em-
ployees

11% 13% 35% 18% 11% 6% 6%

Source: S. Król, Zarządzanie rozwojem zawodowym i  karierą pracowników, praca dyplo-
mowa pod kierunkiem R. Wolniaka, Katowice 2016.

Table 3. Efficiency of various forms of vocational training
Tabela 3. Efektywność różnych form treningu zawodowego

Replies, rating scale

Efects Very 
good Good Average Hard 

to say
Rather 

bad Bad Very 
bad

Employee training on 
their own 18% 20% 21% 13% 13% 6% 9%

Internal education con-
ducted by more experi-
enced employees

13% 24% 39% 6% 11% 6% 1%

Disposable training 4% 8% 22% 11% 8% 32% 15%
Individual meetings 
with the trainer / coach 43% 19% 0% 8% 3% 6% 21%

Source: S. Król, Zarządzanie rozwojem zawodowym i  karierą pracowników, praca dyplo-
mowa pod kierunkiem R. Wolniaka, Katowice 2016.
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Table 4. Impact of professional training
Tabela 4. Wpływ treningu zawodowego

Replies, rating scale

Efects Very 
good Efects Very 

good Efects Very 
good Efects Very 

good
The increase in em-
ployee efficiency 26% 29% 13% 27% 2 - 3%

The increase of the 
involvement of em-
ployees in their work

15% 33% 14% 9% 5% 7% 17%

Development of the 
company 32% 19% 40% 13% 6% 0% 0%

Building a positive 
image of the company 46% 20% 16% 12% 3% 3% 0%

Raising of professio-
nal qualifications 7% 73% 12% 8% - - -

Source: S. Król, Zarządzanie rozwojem zawodowym i  karierą pracowników, praca dyplo-
mowa pod kierunkiem R. Wolniaka, Katowice 2016.

On the basis of the results of research (tables 1-3) we can say that:
•	 More than half (54%) of respondents believe that managing professional 

development and career employees is essential (22%) or important (32%) element of 
the functioning of the entire facility. Only 19% of respondents, ie. 21 people turned 
negative attitude to the process of career management. Neutral left 29 people, repre-
senting 27% of the respondents.

•	 The vast majority of respondents (75%) believe that managing professional 
development and career employees has an impact on the level of employee satisfac-
tion. As many as 71% of respondents think that the process of career management 
staff enhances the credibility and prestige of the organization in the eyes of employees.

•	 The vast majority of 75% of respondents said that managing professional 
development of employees, brings positive effects in the development process of the 
company. Only 1 person, representing 1% said that managing professional develop-
ment and career staff has very little effect on the development of the company.

•	 According to 71% of respondents managing professional development and 
career employees positively affects the development of knowledge and skills. 15 
people on this topic expressed no opinion, 14% of respondents. Only 16% of re-
spondents indicated a negative opinion. 

•	 The vast majority (80%) of respondents believe that managing professional 
development and career employees improves the performance of their duties. Suc-
cessively 73% believe that it strengthens their motivation to work.
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•	 According to the largest group of respondents training should include first 
of all supervisors and managers (34%), another group of identified employees who 
have direct contact with customers (22%), and exposed to harmful agents at work 
(21%). 21 people believe that training should cover all employees equally, which 
represents 19% of respondents. Only 4 people (4%) are of the opinion that it should 
be trained primarily staff administrative office.

•	 The largest group of respondents (81%) believe that the most effective form 
of training is to educate internal by more experienced employees.

•	 The majority of respondents (63%) rarely takes into account the opinion of 
its employees in managing their development. Sequentially 9% of respondents take 
their opinion into account always, and 12% frequently. 16% of respondents had not 
taken into account the opinions of its employees in managing their development. 

•	 The majority of respondents (63%) say that training is an essential element 
in the functioning of the organization.

•	 The vast majority of respondents believes that training to a large extent in-
fluence the development and career of employees (73%). Only 4% of respondents 
believe that training have little impact.

•	 According to the largest group of respondents vocational training have 
a high impact on improving the professional skills of employees (73%). Sequentially, 
almost half of respondents (46%) say that training have a high impact on building 
a positive image of the company. None of the respondents did not answer, suppos-
edly training had little or very little effect on the development of the company.

•	 The majority of respondents (68%) believes, that vocational training have 
the effect of increasing the efficiency of employees.

•	 66 people, representing 62% of the respondents answered that the frequen-
cy of training should be organized according to your needs. Successively 24% of 
respondents replied that the training should be organized rarely (once a quarter, 
once every six months). Only 14% of respondents believe that training should be 
organized frequently.

•	 The vast majority of respondents indicated that it took advantage of the 
benefits of workers’ participation in training. Only 4% of respondents believe that 
definitely cannot conclude that the participation of workers in training has brought 
any benefits.

The open question was about the impact on the development of the organization 
of managing professional development and career of employees. Respondents most 
frequently answered that the involvement of supervisors in improving the develop-
ment of subordinates, resulting in increased confidence of employees and greater 
willingness to work as well as learning. One of the women surveyed wrote, that peo-
ple who believe in their skills – willing to use them. They take the challenge. They 
share with others. A perfecting ourselves, improve the whole organization.
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Another respondent writing that the development of knowledge and skills 
should be planned and directed based on the development strategy of the company 
and its plans. In organization should be implemented the knowledge that is needed 
employees to work better.

The last open question determines the impact on the development of employee 
of vocational training. The surveyed responded says that raising the competence is 
an investment in people – requires investment of time and money, but the results 
are more effectively accomplishing tasks. 

The vast majority of respondents wrote that vocational training have the most 
positive impact on the development of employees. One of the people surveyed, said 
that development raises the self-esteem of man, and the way to plan the develop-
ment of an employee may be the preparation of an individual plan of professional 
development tailored to the individual’s needs.

Conclusion

Conducted study and analysis of the scientific literature indicates that human 
factor it is increasingly important nowadays and also all actions aimed at raising its 
level. More and more we hear about the knowledge-based organization, where the 
completion of the training program represents one of the most important functions 
of a  modern organization. The factors affects on increasing the efficiency of the 
training process, the correct choice of the form and training techniques.

The main assets of any company are its employees. Raising their skills, should be 
an essential element of corporate strategy, because even with the disposal of the art 
technology and machinery, we need people who are able to meet them.

Currently, many companies began to realize the enormous importance for their 
development is the process of training employees. Their knowledge resources are 
the main element of competitive advantage.

Training should be seen as a prospect for the company, which thanks to them 
has the ability to adapt to market changes and build his advantage among other 
companies.
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Abstract: Every active organisation tries to achieve its goals smoothly and effectively. To 
be able to asses if the objectives pursued have been achieved, organisations shall carry out 
a  regular control. Controlling is not only the final function of management but it is also 
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depended on every other management functions. It is the final step and a kind of test that 
shows if all the intermediary functions met the objectives, tasks and duties, which have been 
defined at the stage of planning. This article concerns the controlling process in small and 
medium enterprises. Authors discuss theoretical issues connected with controlling in an en-
terprise. Moreover, the article presents results of a self-study carried out among employees 
in small and medium enterprises, which run their activity in Silesian Voivodship. The aim of 
this article is to assess controlling in the view of employees in small and medium enterprises. 

Keywords: controlling, control, management, small and medium enterprises 

Streszczenie: Każda z funkcjonujących organizacji stara się sprawnie i skutecznie osiągać swoje 
cele. Aby móc ocenić, czy zamierzone cele zostały osiągnięte, organizacje powinny przeprowa-
dzać systematyczną kontrolę. Kontrolowanie jest nie tylko końcową funkcją zarządzania, ale jest 
ściśle uzależnione od wszystkich funkcji zarządzania. To ostatnie ogniwo i swego rodzaju spraw-
dzian, czy wszystkie pośredniczące funkcje zapewniły realizację celów, zadań i  obowiązków, 
które zostały określone na poziomie funkcji planowania. Prezentowany artykuł dotyczy procesu 
kontrolowania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Autorki omawiają kwestie teoretyczne 
związane z kontrolą w przedsiębiorstwie. Dodatkowo w artykule zaprezentowane zostały wyni-
ki badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw 
działających na terenie województwa śląskiego. Celem niniejszego artykułu, poza określeniem 
teoretycznych podstaw z zakresu kontrolowania w organizacjach, jest zbadanie procesu kontro-
lowania w śląskich małych i średnich przedsiębiorstwach w ocenie pracowników.

Słowa kluczowe: kontrolowanie, kontrola, zarządzanie, małe i średnie przedsiębiorstwa

Introduction

There are four functions of management: planning, organising, leading and 
control. Control is strictly depended on all the other functions. It is the final step 
and sort of a  test that shows if all the intermediary functions met the objectives, 
tasks and duties, which have been defined at the stage of planning. A manager, who 
carries out the control, should remember to prepare it in a correct way and in ac-
cordance with the guidance. Otherwise, the control may cause dissatisfaction and 
resistance among subordinates. It is important to remember that the objective of 
the control is to help to carry out tasks and to analyse, together with an employee, 
causes of their failures and not to look for someone to blame or punish1. 

1. The essence of controlling in organisations 

Controlling is the last phase of management and means monitoring the pro-
gress of the organisation in meeting its objectives. Management should perform 

1  L.H. Haber, Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły 
Biznesu, Kraków 1998, p. 172, 174.
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continuous monitoring if it aims at achieving the objectives. The aim of the control 
is to offer the managers a possibility to evaluate the position of the organisation in 
comparison to its targets. The monitoring is performed in a chosen moment with 
the use of one or more measures2. 

In a wider sense, controlling consist of all manager’s action, which involve de-
termining and correcting all deviations from the standards. This means that con-
trolling includes correcting and regulatory actions, which are taken up in scope of 
the other functions of management3.

Robert J. Mockler presented a definition of management control where he po-
ints out to the elements of control by claiming that “management control can be 
defined as a systematic effort by business management to compare performance to 
predetermined standards, plans, or objectives in order to determine whether per-
formance is in line with these standards and presumably in order to take any reme-
dial action required to see that human and other corporate resources are being used 
in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives”4. 
Mockler divides the process of control to four steps, such as: 

	− establishing of standards and methods of effectiveness, 
	− measurement of actual performance
	− comparing actual performance with standards.
	− taking remedial action, if necessary5.

The essence of controlling can also be presented through identification of the 
functions, which it should provide. According to Koźmiński, these are the following 
functions: informative, instructional, stimulating and preventative. The informa-
tive function’s aim is to provide to the subjects all the necessary information on 
the condition, course and effects of actions, which determine taking up appropriate 
decisions. Instructional function can be expressed in providing advice, instructing 
and in providing appropriate help to the controlled subject. Stimulating function is 
realized with the use of stimulators that increase the level of motivation of the con-
trolled subject to take up actions that are more efficient. The essence of preventive 
function is to provide the exposure to unfavourable phenomena prevention6.

2  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
p. 44, 586.
3  B. Kożuch (red.), Zarządzanie. Podstawowe zasady, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2001, p. 152.
4  R.J. Mockler, The Management Control Process, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1984, p. 2 [w:] 
J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998, p. 538.
5  J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr., Kierowanie…, p. 538-539.
6  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i  praktyka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, p. 213-214.
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2. Types and forms of control

There are different types of control. Looking at the control on a traditional basis, 
there is prospective, current and retrospective control. Prospective control is a type 
of control prior to the process of goods production. It covers the monitoring of the 
correctness of determining models of actions. Its course of action is related to the 
assessment of particular stages of plan of action and organisational structure deve-
lopment. Current control is exercised during the process of goods production and it 
involves observation of the installation procedure. Specific organisational units provi-
de information on the course and results of executive actions, which are processed in 
units helping the policy makers and then compared to the information included in the 
model. Therefore, controlling is a feedback for planning, organising and motivating 
functions. Retrospective control is a control carried out at the end of the production 
process. It involves comparison of the achieved results and assumed objectives7.

Controlling in organisations can concentrate on any area, i.e. on resources or 
on particular level. In case of the resources, control on financial, material, human 
or informative resources can be considered. Control of material resources involves 
most of all stock management and control of the quality and equipment. Control 
of human resources involves actions in scope of selection and staffing, the training 
of staff, staff development, and evaluation of the efforts and the level of rewarding. 
Regarding the control of informative resources, it is mostly based on forecasting of 
sales and marketing, environment analysis, public relations, production schedules 
and economic forecasting. Financial resources are an independent element of enter-
prise’s resources; however, they are also related to the control of all the other resour-
ces. Therefore, these resources cut across most of actions related to the controlling8. 
It is also possible to come across to a broader extent of a content of this criterion, 
which is subject control criterion. Here we can identify control of resources, action 
and organisation9.

In case if the controlling subject is beyond the structure of an enterprise, it is 
considered as an external. On the other hand, internal control is carried out in every 
level of organisation management by specific control units or independent posts10. 
If supervisory boards and audit committees carry out the control, it is considered as 

7  B. Kożuch (red.), Zarządzanie. Podstawowe zasady, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2001, 
p. 152-153.
B. Kożuch, M. Cywoniuk, Wstęp do organizacji i  zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005, p. 151-152.
8  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
p. 586-587.
9  A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia 
Limited, Wrocław 2005, p. 464.
10  B. Kożuch, A. Kożuch, B. Plawgo, Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne 
Zarządzanie, Kraków 2005, p. 127.
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a statutory control. Social control occurs when carried out by authorized organisa-
tions (for example trade unions). In addition, a professional control can be distin-
guished. Professional control inspectors carry out this one11.

On the other sense, in a broader sense the following types of control can be 
distinguished: 

	− preliminary control, which is aimed at determining before taking up any 
action, if all the necessary resources have been planned, 

	− steering control, which is carried out in order to ensure appropriate pro-
duction process, 

	− approving or disapproving control, which is carried in order to the neces-
sity of ensuring that the conditions, without which the production process would 
not be continued, have been met and also in order to adopt necessary procedures, 

	− final control, which is carried out in order to identify causes of deviations 
from the plan or standards, based on measured results of the ended action12.

3. Methodology of the 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)13. The analysis carried out for the needs of this task aimed 
most of all to help in answering the following questions:

•	 what are the standards of human resources management used in the enter-
prise? 

•	  how is the process of staff finding, development, evaluation and rewarding 
realised? 

The investigations have been carried out by the questionnaire method. Additio-
nally, 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 ana-
lysis 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 em-
ployees. 190 complete and properly filled in questionnaires has been accepted for 

11  C. Paczuła, Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa 1998, p. 35.
12  H. Steinmann, A.G. Scherer, Strategiczny i  operatywny controlling. Propozycja metodycznego 
określenia pojęć, “Organizacja i Kierowanie” 1996, nr 1, p. 457-463.
13  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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the purposes of this analysis. The study results presented in this elaboration are only 
a part of the surveys carried out. 

A total of 190 employees of small and medium enterprises of Silesian Voivod-
ship 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’ edu-
cation, 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, edu-
cation, professional experience and the position. 

Table 1. Surveyed population characteristics in terms of age, education, seniority and posi-
tion 
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.
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4. Control in terms of surveys 

The examined enterprises apply different forms of control (figure 1). The most 
popular control method is an internal control, as it applies to 67,37% of the respon-
dents. External control has been pointed out by 25,79% of respondents, and 22,10% 
mentioned monitoring. 

Figure 1. Forms of control applied in the investigated enterprises
Rysunek 1. Formy kontroli stosowane w badanych przedsiębiorstwach

Source: self-study based on the research. 

Each enterprise carries out controls with a different frequency (figure 2). Su-
rveys show that 48,96% of the enterprises carry out a control few times a month and 
32,10% once a month. Only in case of 11,05% of the enterprises the control is car-
ried out few times a week and in case of 7,89% - less than once a month. 56,32% of 
respondents admitted that they do not find the controls to be stressful and 43,68% 
mentioned they are. It can be stated that in the cases of small and medium enterpri-
ses investigated, where controls are not stressful for the employees, they are carried 
out in an appropriate manner in relation to the employees.
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Figure 2. Frequency of the controls in investigated enterprises 
Rysunek 2. Częstotliwość przeprowadzania kontroli w badanych przedsiębiorstwach

Source: self-study based on the research. 

Slightly more than 61% of respondents admit that controls influence the pro-
ductivity of employees and nearly 39% stated that this fact does not have any influ-
ence on their effectiveness. 74,21% of surveyed population think that the forms of 
control applied are appropriate, however 25,79% think that it is necessary to im-
plement changes in the forms of control applied. This research confirms a fact that 
enterprises do not develop their system of control (70,53% of respondents points 
out to this fact and 29,47% do not). It is satisfying that the employees feel that they 
evaluation made by their supervisors is fair (64,74% of the respondents), however 
some of respondents are of a completely different opinion (35,26%). 

Summary
  
Every active organisation tries to achieve its goals smoothly and effectively. Ef-

ficient control systems may contribute to an increase in enterprise’s effectiveness. 
To make it a fact, a well-designed control system is necessary14. Control is strictly 
related to all the other management functions. Therefore, control of a  particular 
employee can be treated as a control of managers themselves, by checking how ef-
fectively they apply all the other management functions. A good manager should 
consider control as a professional duty, but also as an instrument for motivating, 

14  P.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza-
wa 2002, p. 559.
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overcoming difficulties and improving skills and qualifications of employees, as well 
as own professional experience15.

The research points out to that the control processes have been carried out in an 
appropriate manner, as in most cases they are not stressful for the employees. At the 
same time, they bring relevant effects, as the employees feel that they are fairly asses-
sed by their supervisors and this has a positive influence on their work productivity. 
It is important to mention, that the aim of this research was not to determine if the 
control brings appropriate effects, for example in financial terms, but to examine 
employees’ opinions on the control. 

 
Bibliography

Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i  zarządzania, 
Kolonia Limited, Wrocław 2005.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2000.
Haber L.H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej 
Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
Holstein-Beck M., Funkcje menedżerskie. Teoria i  praktyka, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, Warszawa 2004.
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2002.
Kożuch B. (red.), Zarządzanie. Podstawowe zasady, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 
2001.
Kożuch B., Cywoniuk M., Wstęp do organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
Kożuch B., Kożuch A., Plawgo B., Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współ-
czesne Zarządzanie, Kraków 2005.
Mockler R.J., The Management Control Process, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1984.
Nieżurawski L. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
Paczuła C., Kontrola wewnętrzna w  zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa 
1998.
Piasecki B. (red.), Ekonomika i  zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa –Łódź 2001.
Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2002.
Steinmann H., Scherer A.G., Strategiczny i operatywny controlling. Propozycja metodycznego 
określenia pojęć, “Organizacja i Kierowanie” 1996, nr 1.
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.

15  L.H. Haber, Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły 
Biznesu, Kraków 1998, p. 175.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie30

Author`s resume: 
Olimpia Grabiec, Ph.D. – Assistant professor in the Institute of Management and Economy, 
Humanitas University Sosnowiec.

Mgr Joanna Jędraszczyk-Kałwak – graduate of the State Higher Vocational School in Raci-
borz and Silesian University of Technology in Gliwice with specialisation in general sociology, 
media and social communication and leadership and leading in public administration units. 
A public administration employee. 

Nota o Autorach: 
Dr inż. Olimpia Grabiec – adiunkt w  Instytucie Zarządzania i  Ekonomii Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu.

Mgr Joanna Jędraszczyk-Kałwak – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w  Raciborzu oraz Politechniki Śląskiej w  Gliwicach na kierunku socjologia, w  specjalizacji 
ogólnej, mediów i komunikacji społecznej oraz kierowania i przywództwa w jednostkach ad-
ministracji publicznej. Pracownik administracji publicznej.

Contact/Kontakt: 
dr inż. Olimpia Grabiec
Wyższa Szkoła Humanitas
Instytut Zarządzania i Ekonomii
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
e-mail: olimpiagrabiec@gmail.com

mgr Joanna Jędraszczyk-Kałwak
jedraszczykjoanna@gmail.com

The contribution of particular co-authors to preparation of the paper:
Wkład poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji:
Olimpia Grabiec – 50%, Joanna Jędraszczyk-Kałwak – 50%



ZN WSH Zarządzanie 2017 (2), s. 31-43

Oryginalny artykuł naukowy
Original Article

Data wpływu/Received:21.03.2017
Data recenzji/Accepted: 24.04.2017/5.05.2017
Data publikacji/Published: 30.06.2017

Źródła finansowania publikacji: środki własne Autora

DOI: 10.5604/01.3001.0010.2921

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)

prof. dr hab. Jolanta Staszewska B C D E F 
Wyższa Szkoła Humanitas

KLASTER – WYBRANE ASPEKTY ANALIZY 
STRATEGICZNEJ KLASTERINGU REGIONU

CLUSTER – SELECTED ASPECTS OF STRATEGIC 
ANALYZES CLUSTERING REGION

Streszczenie: Klastering jest wyzwaniem w związku z rozwojem regionalnym i zmianami w funk-
cjonowaniu przedsiębiorstwa stanowiącego element struktury klastrowej. Wybrany do analizy re-
gion Opolszczyzny stwarza duże możliwości dla rozwoju klasteringu, podobnie klastering stwarza 
możliwości rozwoju tego regionu. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy strategicz-
nej dotyczącej perspektyw dla klastrów, z uwzględnieniem konkretnego regionu, czego dokonano 
przez pryzmat teoretycznych rozważań na temat klasteringu, stanowiących odniesienie dla tematy-
ki artykułu. Tezą będzie sformułowanie, że klastry Opolszczyzny mogą rozwijać się według strategii 
ofensywnej, a możliwość wskazania czynników sukcesu zintensyfikuje ten rozwój. 
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Słowa kluczowe: klastry, rozwój, strategiczne analizy

Abstract: Clustering is a challenge for many regions. Opole region offers ample opportuni-
ties for the development of clustering and vice versa. Strategic analyzes carried out to assess 
the negotiations clustering in the Opole presented in this paper. The author resigned from 
secondary sources. The aim of this article is to present the results of strategic analysis on 
prospects for clusters in Opolskie voivodship. The thesis will be the formulation that Opole 
clusters can develop according to the offensive strategy, and the possibility of indicating 
success factors will intensify this development.

Keywords: clusters, development, strategic analysis

Wstęp 

W polskiej polityce klastrowej występuje identyfikacja i wzmocnienie procesów 
rozwojowych klasteringu. Wynika to z widocznego efektu polegającego na zwiększe-
niu konkurencyjności przedsiębiorców i regionów, w których działają. Gospodarka 
staje się w coraz większym stopniu sieciową i zwiększają się interakcje między partne-
rami gospodarczymi i z otoczenia biznesu. Rozwinęły się nowe specjalizacje, znacze-
nia nabrał sektor B+R i procesy internacjonalizacyjne. Te aspekty polityki klastrowej 
uwidaczniają się w  różnych regionach kraju i  coraz większego znaczenia nabierają 
kwestie podejścia perspektywicznego do klasteringu, dlatego celem artykułu jest 
wskazanie, że klastry mają możliwości rozwoju i mogą osiągnąć sukces rynkowy. 

1. Istota klasteringu 

Powiązania sieciowe mogą występować w organizacji lub w układach między 
organizacjami. Sieci są formą koordynacji organizacyjnej współpracy. Mogą od-
nosić się do przedsiębiorstw wspomaganych przez jednostki naukowo-badawcze, 
organizacje rządowe, pozarządowe, a nawet partie. Są to sieciowe struktury gron1. 

Już pod koniec ubiegłego stulecia C. Jarillo2 za sieciową uznaje taką organizację, 
w której jedna firma przyjmuje rolę głównego kontrolera organizacyjnego, a prze-
pływy materialne i niematerialne między firmami zapewniają efektywne zaspokoje-
nie oczekiwań ostatecznych klientów. 

Specyficzną siecią jest klaster, którym jest „geograficzne skupisko firm wzajem-
nie powiązanych i wyspecjalizowanych, działających w  tych samych lub pokrew-
nych sektorach i związanych z innymi instytucjami (uniwersytetami, jednostkami 

1  M. Porter, Clusters and the new economics o f competition, “Harvard Business Review” 1998, 76(6), s. 15.
2  J.C. Jarillo, Strategic Networks Creating the Borderless Organization, Bulterworth – Heinemann, 
Oxford 1995, s. 37.
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branżowymi, normalizacyjnymi) w  poszczególnych dziedzinach, konkurujących 
między sobą, ale również współpracujących (…). Klastry osiągające masę krytyczną 
i odnoszące sukcesy konkurencyjne, są cechą niemal każdej gospodarki narodowej, 
regionalnej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwinięty-
ch”3. Przyjmując tę definicję jako wyjściową, należy brać pod uwagę różne formy 
jej interpretacji weryfikowane praktyką. Z  tego powodu już w  pierwszych latach 
XXI wieku sformułowano różne podejścia do koncepcji klastra, które prezentowali 
eksperci zagraniczni, kładąc nacisk na wybrane elementy sieci. Znalazło to odbicie 
w literaturze światowej z tego okresu, i na tę jako podstawową powołuje się autorka, 
celowo rezygnując z przykładów literatury późniejszej. Te powołania literaturowe 
stanowią bazę dla koncepcji, która stopniowo doskonalona, znajduje odbicie w ak-
tualnej literaturze. Oto niektóre koncepcje z początku obecnego wieku:

−	 L. Mytelka, F. Farinelli4; F. Enright5 akcentują koncentrację przedsiębiorstw 
na danym obszarze, przy współpracy w  tych samych lub pokrewnych sektorach 
przemysłu i usług;

−	 M.H. Best6 definiuje klaster, rozpatrując go jako firmę, w której występujące 
jednostki przekształcają się w sieć podmiotów powiązanych ze sobą relacjami przy-
czynowo-skutkowymi; rdzeniem takiej organizacji są jednostki wyspecjalizowane 
w określonej działalności;

−	 Ch. Ketels7 definiuje klaster przez pryzmat podmiotów tworzących sieć; 
−	 P. Benneworth8 widzi klaster przez pryzmat komunikacji i twierdzi, że jest 

„czarną skrzynką, z której wychodzą akademickie i polityczne nici”.
Bardzo popularną, po porterowskiej, jest definicja klastra według OECD, trak-

tująca klaster jako „geograficzne skoncentrowanie podobnych lub komplementar-
nych przedsiębiorstw, które mają aktywne kanały do realizacji transakcji i komu-
nikacji, które korzystają z wyspecjalizowanej infrastruktury, rynków i służb (…)”9 
– tabela 1.

3  Ibidem.
4  L. Mytelka, F. Farinelli, Local Clusters, Innovation Systems and Sustained Competitiveness, [in:] 
Meeting of Local Productive Clusters and Innovation System in Brazil: New Industrial and Technological 
Policies for Their Development, Rio de Janeiro 2000, s. 35.
5  M.J. Enright, Regional Cluster: What We Knar and What Should We Know. Paper – Kiel Institute 
International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, Kilonia 12-13.11.2001, 
s. 48.
6  M.H. Best, The New Competitive Advantage. The Renewal of America Industry, Oxford University 
Press 2001, s. 65.
7  Ch. Ketels, The Development of the Cluster Concept – Present Experiences and Futher Developments, 
Harvard Business School. EC: Regional Clusters in Europe. Observatory of European SME 2002/03. 
Brüssels 2003, s. 42.
8  P. Benneworth, N. Henry, European Planning Studies. No 6, 2002, s. 78.
9  OECD. 2001. Innovative Clusters. In: Drivers of National Innovation Systems. OECD. Paris 2001, 
s. 84. 
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Tabela 1. Cechy klastrów
Table 1. Cluster features
Klaster według Określenie klastra – wskazanie cechy istotnej

Porter Klaster jako geograficzne skupisko firm wzajemnie powiązanych  
i wyspecjalizowanych,

Mytelka, Farinelli, 
Enright Klaster jako przykład geograficznej koncentracji i współpracy firm 

Best Klaster jako firma
Ketels Klaster jako zbiór różnych podmiotów
Beneworth Klaster jako system powiązań naukowych i politycznych
OECD Klaster jako skupisko firm komplementarnych

Źródło: opracowanie własne.

 Analizując zatem wskazane podejścia, widać wiele podobieństw i różnic interpretacji. 
Można jednak zbudować definicję łączącą wskazane wyżej elementy i potraktować klaster 
jako skoncentrowane przestrzennie skupiska przedsiębiorstw, powiązane ze sobą relacja-
mi odpowiadającymi sieci, wykorzystujące zasady synergii przy realizacji wspólnych ce-
lów, na zasadzie współdziałania i zachowaniu zasad konkurowania, w obszarach innych 
niż wspólne, przy podejmowaniu współpracy z podmiotami otoczenia biznesowego i wła-
dzy, takich jak jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe, administracyjne i inne.

2. Klastry w ocenie strategicznej – przykład Opolszczyzny

 W efekcie badań własnych autorki w latach 2015-2016 dokonano rozpoznania 
21 klastrów Opolszczyzny (pełna populacja). Region został dobrany celowo jako 
jeden z tych, w którym pojawiły się licznie klastrowe inicjatywy oddolne i odgórne. 
Dla oceny strategicznej sieci regionalnej wykorzystano metodę SWOT/TOWS oraz 
metodę Kluczowych Czynników Sukcesu, pozwalających określić perspektywy dla 
powstałych i tworzących się klastrów w województwie opolskim. Doprowadziło to 
do potwierdzenia wstępnej tezy, że klastry mają na Opolszczyźnie pozytywne wa-
runki do rozwoju (możliwość zastosowania strategii maxi-maxi i wskazanie grupy 
czynników sukcesu). Nie należy zatem lekceważyć na terenie tego regionu ogólnej 
tendencji do klastrowania, traktując ją jako przemijającą modę.

Grupa ekspertów określiła cechy wewnętrzne klastrów i  cechy otoczenia. 
Analizę przeprowadzono zgodnie z obowiązującą metodyką, budując macierz za-
leżności między mocnymi stronami sieci, ich stronami słabymi a szansami ujaw-
nionymi w otoczeniu oraz zagrożeniami wypływającymi z tego otoczenia. Macierz 
zależności powstała w  efekcie zastosowania skalowanej wyceny punktowej prze-
działu zamkniętego od 0  do 3  (<0,3>), przy uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania 
dla analizy SWOT dotyczących:
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−	 wpływu mocnych stron na wzmocnienie szans,
−	 wpływu mocnych stron na osłabienie zagrożeń,
−	 wpływu słabych stron na osłabienie szans,
−	 wpływu słabych stron na wzmocnienie zagrożeń,  
a dla analizy TOWS dotyczących:
−	 wpływu szans na wzmocnienie mocnych stron,
−	 wpływu szans na osłabienie słabych stron,
−	 wpływu zagrożeń na osłabienie mocnych stron, 
−	 wpływu zagrożeń na wzmocnienie słabych stron.
W  efekcie przeprowadzonej oceny uzyskano ostatecznie wykaz cech i  ocen 

punktowych zapisanych w układzie SWOT/TOWS wg poniższych schematów (ta-
bela 2, rys. 1, rys. 2).

Tabela 2. Zestawienie słabych i mocnych stron, szans i  zagrożeń dla oceny klastrów woj. 
opolskiego
Table 2. List of weaknesses and strengths, opportunities and threats for cluster assessment 
Opolskie voivodship
Mocne strony (S) 
 klastrów Opolszczyzny 

S1. Duże zagęszczenie przedsiębiorstw  w po-
szczególnych branżach
S2. Zwiększanie się liczby 
podmiotów w poszczególnych klastrach
S3. Silne powiązanie klastra z regionem
S4. Duże zaangażowanie
 sektora władzy regionu Opolszczyzny
 w proces rozwoju klastrów
S5. Zwiększanie tendencji 
do współdziałania u partnerów klastrów
S6. Budowanie przez klastry
 Opolszczyzny własnych marek
S7. Wykształcanie specyficznych zasad 
zarządzania klastrem
S8. Wykorzystanie środków UE
S9. Pogłębiająca się dywersyfikacja produktów
S10. Przyjazne procedury członkowskie
S11. Wzrastająca u członków klastra 
świadomość korzyści wypływających
 z uczestnictwa w sieci
S12. Występowanie „dobrych praktyk” 
klastrów regionu

Słabe strony (W) 
klastrów Opolszczyzny

W1. Słabe powiązania bezpośrednie ze 
sferą nauki
W2. Mało inicjatyw internacjonalizacji
W3. Wczesne fazy rozwoju
W4. Mało oddolnych inicjatyw 
W5. Ograniczona innowacyjność
W6. Bariery komunikacyjne wśród człon-
ków klastra
W7. Słabe wykorzystanie badań rynko-
wych
W8. Wysokie koszty działalności gospo-
darczej
W9. Brak interaktywności portali kla-
strów
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Szanse (O) dla klastrów Opolszczyzny

O1. Aktywność władz centralnych 
oraz instytucji pomocowych w zakresie dotacji 
i projektów
O2. Wsparcie unijne
O3. Zmiana stylu życia kształtująca oferty 
większości klastrów
O4. Kształtowanie prawodawstwa klastrowego
O5. Otwarte granice sprzyjające mobilności 
zasobów
O6. Skrócenie czasu przepływu informacji po-
przez wykorzystanie nowoczesnych technik 
przesyłowych

Zagrożenia (T) dla klastrów Opolszczyzny

T1. Przemijająca „moda” na klastry
T2. Przemijający charakter dotacji ze-
wnętrznych
T3. Rozdysponowywanie środków na kla-
stry poza klastrem
T4. System podatkowy niesprzyjający 
przedsiębiorcom, szczególne z  sektora 
MSP
T5. Zwiększające się bezrobocie
T6. Pogarszająca się sytuacja demogra-
ficzna
T7. Konkurencyjność ofert spoza regionu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Rysunek 1. Analiza SWOT/TOWS
Figure 1. SWOT / TOWS analysis

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Rysunek 2. Dominująca strategia – maxi-maxi – układ sił dla SWOT/TOWS
Figure 2. Dominant strategy – maxi-maxi – force system for SWOT / TOWS

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Analizując uzyskane wyniki, należy stwierdzić:
1. Czynniki stanowiące o  klastrowaniu i  funkcjonowaniu klastrów istnieją-

cych na Opolszczyźnie, określone jako mocne strony badanego stanu, mają zdecy-
dowany wpływ na szanse, sprzyjające ocenianemu stanowi, które pochodzą z oto-
czenia zewnętrznego.

2. Czynniki określone jako mocne strony zdecydowanie intensywniej wpływają 
na otoczenie, niż otoczenie wpływa na mocne strony. Oznacza to sytuację, że kla-
stry w woj. opolskim mają na tyle silne atuty, że otoczenie ma na nie słabszy wpływ, 
nawet jeśli ujawniają się w nim stymulanty dla klastrów. Wynika z tego, że obser-
wowany wpływ otoczenia na klastry jest słabszy niż klastrów na otoczenie. Stanowi 
to dobry prognostyk i świadczy o pozytywnym rokowaniu dla klastrów badanego 
regionu.

3. Określona strategia dla klastrów woj. opolskiego powinna mieć charakter 
agresywny (strategia maxi-maxi) pozwalająca na aktywizowanie atutów klastrów 
w celu wzmacnia szans ujawnionych w otoczeniu, gwarantuje to rozwój klastrów 
w województwie opolskim.

4. Dla realizowania strategii najważniejsze są takie atuty (mocne strony), jak: 
−	 zwiększanie się liczby podmiotów w poszczególnych klastrach,
−	 duże zaangażowanie władzy regionalnej proces rozwoju klastrów,
−	 zwiększenie tendencji do współdziałania, 
−	 wykorzystanie środków z Unii.
5. Dla zrealizowania strategii najważniejsze są takie szanse ujawnione w oto-

czeniu, jak:
−	 skrócenie czasu przepływu informacji poprzez wykorzystanie nowocze-

snych technik przesyłowych,
−	 aktywność władz centralnych i instytucji pomocowych w zakresie dotacji 

i projektów,
−	 wparcie unijne,
−	 kształtowanie prawodawstwa klastrowego.
6. Dla umożliwienia rozwoju klastrów na Opolszczyźnie konieczne jest wybra-

nie takiej drogi postępowania, aby spowodować zwiększenie zaangażowania sektora 
władzy administracji terenowej, jako współpartnera w klastrze. Należy powodować, 
by jak najwięcej nowych członków przystępowało do klastra i zachęcać partnerów 
klastra do pogłębiania form współdziałania. Spowoduje to wykorzystanie szans 
z otoczenia, z których najważniejszymi w tym procesie są (w świetle badań):

−	 aktywność władz centralnych i instytucji pomocowych w zakresie dotacji 
i projektów,

−	 wparcie unijne, 
−	 kształtowanie prawodawstwa klastrowego. 
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Mimo że te elementy otoczenia zewnętrznego są spośród wszystkich elemen-
tów najważniejsze, to wpływ wymienionych wyżej cech klastrów (mocne strony) 
na wymienione cechy otoczenia (szanse) jest większy niż odwrotnie. Świadczy to 
o potrzebie koncentrowania strategii na klastrach, które są kluczowe i stanowią siłę 
województwa, a nie na szczegółach prawnych, związanych z problematyką dotowa-
nia, czy pracy władz centralnych na rzecz klastrów. Niech klastry nie „narzekają”, 
że dotacje mogą się skończyć, bo dla ich sukcesu te dotacje nie są dominującymi, 
a  jedynie wspierającymi czynnikami, mimo że powierzchowny ogląd stanu może 
prowadzić do odwrotnych wniosków.

7. Oddzielnym zagadnieniem jest potrzeba wykorzystania wiedzy dotyczą-
cej wpływu narzędzi informatycznych i  innych na budowę interaktywnych stron 
klastrów i  wykorzystywanie zdobyczy technologii na doskonalenie komunikacji 
z klientem poprzez Internet. Jest to zagadnienie, które w strategii klastrów w woje-
wództwie powinno być koniecznie uwzględnione.

8. Uwzględnienia wymaga również, ujawnione w badaniach, zwiększanie tenden-
cji do współdziałania partnerów. Wszelkie sposoby ułatwiające komunikację między 
członkami klastra oraz ją doskonalące, są wskazane do wykorzystania, gdyż dzięki 
takiej komunikacji ma szansę umacniać się pozycja klastrów na Oplszczyźnie. 

Wniosek końcowy sprowadza się do stwierdzenia, że należy aktywizować kla-
stry istniejące, aktywizacja powinna się koncentrować na komunikacji; należy wy-
korzystywać wsparcie finansowe, ale nie przeceniać w tym zakresie roli UE; podob-
nie – nie należy przeceniać roli prac legislacyjnych nad klasteringiem w Polsce.

Dokonując oceny możliwości sukcesu klastrów w  regionie, przeprowadzono 
analizę czynników sukcesu klastrów województwa opolskiego, co polega na wska-
zaniu wiodących czynników zapewniających sukces klastrom tego województwa 
Przedstawiona metoda jest autorską modyfikacją strategicznej analizy sukcesu sek-
tora. Zastosowana metoda składa się z następujących etapów:

1. Wykonanie zestawienia czynników rozstrzygających o sukcesie klastrów – 
wykorzystano zestawienie mocnych stron i szans z analizy TOWS/SWOT.

2. Nadanie wagi każdemu z czynników od 1 do 3 punktów, przy czym 1 pkt 
– najmniej ważny czynnik, 2 pkt – średnio ważny czynnik, 3 pkt – bardzo ważny 
czynnik.

3. Ocena każdego z czynników według skali punktowej od 1 do 5, przy czym 
1 – bardzo słaba strona klastrów, 2 – słaba strona klastrów, 3 – średni poziom, 4 – 
duża siła klastrów, 5 – bardzo duża siła klastrów.

4. Wymnożenie wartości czynników z wagami i zsumowanie wartości cech.
5. Utworzenie klas poziomu sukcesu klastrów, przy założeniu: klasa I – brak 

sukcesu klastrów, klasa II – niski poziom osiągnięcia sukcesu klastrów, klasa III – 
średni poziom dla osiągnięcia sukcesu, IV – dobry poziom dla osiągnięcia sukcesu 
przez klastry, klasa V – bardzo dobry poziom dla osiągnięcia sukcesu przez klastry.
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Podział na klasy został dokonany na podstawie określenia maksymalnej warto-
ści ważonej i określenia przedziałów ocen punktowych odpowiadających poszcze-
gólnym klasom sukcesu klastra.

6. Przygotowanie rankingu cech wskazujących na sukces klastra.

Tabela 3. Cechy sukcesu klastrów województwa Opolskiego – wycena wg KCS
Table 3. Features of the success of clusters in the Opolskie voivodship – valuation according 
to KCS

Cechy sukcesu klastrów W–waga 
(1-3)

O – 
ocena 
(1-5)

Wartość 
ważona 
(WxO)

Duże zagęszczenie przedsiębiorstw 
w poszczególnych branżach 2 5 10

Zwiększanie się ilości podmiotów 
w poszczególnych klastrach 3 3 9

Silne powiązanie klastrów z regionem 3 4 12
Duże zaangażowanie władzy regionów w proces 
rozwoju klastrów 3 4 12

Zwiększanie tendencji do współdziałania 
partnerów 3 3 9

Budowanie własnych marek 3 4 12
Wykształcenie specyficznych zasad zarządzania 
klastrem 3 2 6

Wykorzystywanie środków z UE 3 2 6
Pogłębiająca się dywersyfikacja produktów 2 3 6
Przyjazne procedury członkowskie 2 3 6
Wzrastająca u członków klastra świadomość 
korzyści wynikających z uczestnictwa w sieci 2 3 6

„Dobre praktyki” klastrów Opolszczyzny 2 3 6
Aktywność władz centralnych – programy, 
projekty wsparcia 2 3 6

Wsparcie unijne 3 5 15
Zmiana stylu życia kształtująca oferty klastrów 2 1 2
Kształtowanie się prawodawstwa proklastrowego 3 3 9
Otwarte granice sprzyjające mobilności zasobów 2 5 10
Skrócenie czasu przepływu informacji 
poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik 
przesyłowych

2 4 8

Łączna ocena (pkt) 150

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Uzyskano w wyniku oceny łącznej 150 pkt, które przydzielono do odpowied-
nich klas czynników sukcesu klastra, przy założeniu maksymalnej ilości 270 pkt. 
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Oznacza to, że możliwe jest ustalenie następujących klas punktowych czynników 
sukcesu klastra – tabela 4.

Tabela 4. Punktowe klasy sukcesu klastrów woj. opolskiego
Table 4. Spot grades of cluster success of Opolskie voivodship
Przedziały punktowe Klasa sukcesu
0-53 Brak sukcesu
54-107 Niski poziom sukcesu
108-161 Średni poziom sukcesu
162-215 Wysoki poziom sukcesu
216-270 Bardzo wysoki poziom sukcesu

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskana ocena łączna dla czynników sukcesu klastrów województwa opolskie-
go pozwala umieścić je w klasie średniego poziomu osiągnięcia sukcesu, co oznacza, 
że sytuacja, w jakiej znajdują się klastry województwa opolskiego, rokuje sukces na 
poziomie średnim (z zachowaniem możliwości prowadzenia strategii ofensywne-
go rozwoju – stwierdzenie w odniesieniu do analizy typu SWOT/TOWS). Ranking 
czynników sukcesu przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Ranking czynników sukcesu klastrów województwa opolskiego
Table 5. Ranking of the success factors of clusters in the Opolskie voivodship

Grupy
rankingowe

Podgrupy
rankingowe Cechy sukcesu klastrów

Punktacja ran-
kingowa (war-
tość ważona)

1 1.1 Wsparcie unijne 15
2 2.1 Silne powiązanie klastrów z regionem 12

2.2 Duże zaangażowanie władzy regionów w proces 
rozwoju klastrów 12

2.3 Budowanie własnych marek 12

3 3.1 Duże zagęszczenie przedsiębiorstw w  poszcze-
gólnych branżach 10

3.2 Otwarte granice sprzyjające mobilności zasobów 10

4 4.1 Zwiększanie się ilości podmiotów w poszczegól-
nych klastrach 9

4.2 Zwiększanie tendencji do współdziałania part-
nerów 9

4.3 Kształtowanie się prawodawstwa proklastrowe-
go 9

5 5.1
Skrócenie czasu przepływu informacji poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technik przesyło-
wych

8
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6 6.1 Wykształcenie specyficznych zasad zarządzania 
klastrem 6

6.2 Wykorzystywanie środków z UE 6
6.3 Pogłębiające się dywersyfikacja produktów 6
6.4 Przyjazne procedury członkowskie 6

6.5 Wzrastająca u członków klastra świadomość ko-
rzyści wynikających z uczestnictwa w sieci 6

6.6 „Dobre praktyki” klastrów Opolszczyzny 6

6.7 Aktywność władz centralnych – programy, pro-
jekty wsparcia 6

7 7.1 Zmiana stylu życia kształtująca oferty klastrów 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wniosek

Z powyższego wynika, że najważniejsze dla sukcesu klastrów województwa opol-
skiego jest wykorzystywanie wsparcia unijnego, utrzymywanie powiązań z regionem 
i prowadzenie przez władze regionu aktywnej polityki angażowania się w sprawy kla-
strów oraz wykorzystania otwartych granic, umożliwiających mobilność zasobów. 

Ostateczny wniosek opiera się na stwierdzeniu, że sukces klastrów jest możliwy 
do osiągnięcia w woj. opolskim na poziomie średnim i zapewniają go czynniki, któ-
re w większości (por. powyższe wnioski), stanowią o rozwoju klastrów zgodnie ze 
strategią ofensywną maxi-maxi.

Podsumowanie

 Uwarunkowania dla klasteringu występujące w badanym województwie opol-
skim, dotyczące aspektów gospodarczych, ekonomicznych, politycznych, a  także 
naturalnych, demograficznych czy przede wszystkim związanych ze środowiskiem 
wsparcia biznesu i gotowości przedsiębiorców do współdziałania, zdają się rokować 
pozytywnie. Ma to znaczenie dla rozwoju sieciowania gospodarki regionu, co sta-
nowi przejaw nowych trendów europejskich i światowych.

Zdaniem autorki zbliżony stan jest udziałem wielu województw, co znajduje 
potwierdzenie w  innych badaniach autorki (np. klastry turystyczne Polski, 2009, 
klastry śląskie, nowosądeckie 2010-2015 – wyniki w publikacjach autorki), a przed-
stawiony w  niniejszym przykładzie oceny strategicznej stan klasteringu konkret-
nego województwa prowadzi do wniosków mogących stanowić zachętę dla innych 
województw. Nie należy na klastering patrzeć jak na modę będącą świadectwem 
„owczego pędu” przedsiębiorstw, ale dobrze mieć świadomość, że dzieją się proce-
sy, których sukces, pozwoli inaczej spojrzeć na zjawiska w gospodarce, opisywane 
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do tej pory ilościowo, miernikami nieuwzględniającymi podstawowego, zdaniem 
autorki, narzędzia, jakim jest komunikacja. To ona jest wyznacznikiem wielu pro-
cesów współczesnej gospodarki, a prawidłowo realizowana może zapewnić sukces 
przedsiębiorstwom. Przejawem tego jest klastering, a wiele regionów ma szanse wy-
korzystać jego możliwości.

Jest to jednak problem do oddzielnych prezentacji i w niniejszym opracowaniu 
stanowi uboczny wątek tematyczny. 
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UWARUNKOWANIA ZMIAN RELACJI  
W KOOPERACJI LOGISTYCZNEJ

DETERMINANTS OF CHANGES OF RELATIONSHIPS 
IN LOGISTICS COOPERATION

Streszczenie: Wśród podstawowych uwarunkowań przewagi konkurencyjnej znaczącą rolę 
odgrywa integrowanie przepływów towarów i towarzyszących im informacji pomiędzy jed-
nostkami uczestniczącymi w tworzeniu i dostarczaniu produktów odbiorcom w łańcuchach 
dostaw, ale także zakresów uczestnictwa wyspecjalizowanych usługodawców w obsłudze ta-
kich przepływów. W odpowiedzi na zmieniające się warunki w otoczeniu przedsiębiorstw 
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wprowadzane są zmiany dostosowawcze, co wymaga ukierunkowania na utrwalanie i roz-
wój współpracy. W raz z upływem czasu nastawienie kooperantów, a następnie podejmo-
wane przez nich działania mogą ulegać zmianom. Celem artykułu jest prezentacja uwa-
runkowań zmian w  dwustronnych relacjach, występujących we współpracy logistycznej 
przedsiębiorstw. Jako punkt wyjścia rozważań potraktowano istotę dwustronnych relacji 
kooperacyjnych. W dalszej części uwzględniono prezentację czynników wpływających na 
charakterystykę relacji między odbiorcą i dostawcą, kierunków rozwoju relacji kooperacyj-
nych oraz warunków, które powinny spełniać relacje we współpracy logistycznej.

Słowa kluczowe: relacja, współpraca logistyczna, nastawienie do współpracy, partnerstwo, zaufanie 

Abstract: Among main determinants of competitive advantage the integration of flow of 
goods and information between enterprises involved in preparation and delivery of goods 
to customers play a significant role. Also the scope of cooperation with specialized service 
providers participating in such flows is important. In response to changing conditions in the 
business environment adjustments of parties are made. It requires a focus on consolidation 
and permanent development of cooperation. Attitudes of parties and their actions can chan-
ge. The objective of the article is to present determinants of changes in bilateral relations in 
logistics cooperation. The starting point of presentation is the characteristics of bilateral 
cooperative relationships. Later, factors affecting the characteristics of relationship between 
customer and supplier, directions of development of cooperation and conditions required in 
logistics relationships are also taken into consideration.

Keywords: relationship, logistics cooperation, attitudes to cooperation, partnership, trust 

Wstęp

Wśród podstawowych uwarunkowań przewagi konkurencyjnej znaczącą rolę od-
grywają decyzje dotyczące współpracy logistycznej dostawców i odbiorców. Dotyczy to 
przede wszystkim integrowania przepływów towarów i towarzyszących im informacji 
pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w tworzeniu i dostarczaniu produktów odbior-
com w łańcuchach dostaw, ale także zakresów uczestnictwa wyspecjalizowanych usłu-
godawców w obsłudze takich przepływów. W odpowiedzi na zmieniające się warunki 
w otoczeniu przedsiębiorstw wprowadzane są również zmiany dostosowawcze, co wy-
maga ukierunkowania przedsiębiorstw na utrwalanie i rozwój współpracy. Nastawienie 
kooperantów i związane z tym działania również mogą ulegać zmianom. Wpływa na to 
zarówno indywidualne postępowanie osób reprezentujących współpracujące jednostki, 
jak również działania podejmowane przez kooperantów, dostarczające indywidualnych 
oczekiwanych korzyści, ale utrudniające realizację celów współpracy.

Zmieniające się nastawienie reprezentantów przedsiębiorstw do współpracy 
odzwierciedlają zmiany w relacjach między tymi jednostkami. Wraz z integrowa-
niem działań kooperantów więzi stają się coraz mocniejsze. Rozbieżności aspiracji 
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między stronami współpracy i związane z  tym często niekorzystne postawy osób 
reprezentujących kooperujące jednostki mogą jednak powodować konflikty, roz-
luźnianie relacji, aż do całkowitego ich zerwania.

Celem artykułu jest prezentacja uwarunkowań zmian w  dwustronnych rela-
cjach, występujących we współpracy logistycznej przedsiębiorstw1. Jako punkt wyj-
ścia rozważań potraktowano istotę dwustronnych relacji kooperacyjnych. W dalszej 
części uwzględniono prezentację czynników wpływających na charakterystykę re-
lacji między odbiorcą i dostawcą, kierunków rozwoju relacji kooperacyjnych oraz 
warunków, które powinny spełniać relacje we współpracy logistycznej.

1. Istota relacji we współpracy przedsiębiorstw

W ogólnym ujęciu można stwierdzić, że relacja związana jest z powtarzaniem 
interakcji pomiędzy jednostkami. Interakcja rozumiana jest jako określone zacho-
wanie w obecności drugiej strony, wzajemne dostarczanie określonych produktów 
lub wzajemna komunikacja. Jako interakcję określa się sytuację, w której występuje 
przynajmniej możliwość, że działania osoby wpływają na inną osobę2.

Rozważania dotyczące cech relacji, które w trakcie współpracy mogą ulegać zmia-
nom, można rozpocząć od ogólnego ujęcia relacji występujących w funkcjonowaniu 
różnych organizacji. W teorii organizacji rozważa się relacje i więzi pomiędzy poje-
dynczymi osobami, jak również pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, przy czym 
wszystkie więzi są relacjami, ale nie wszystkie relacje organizacyjne są więziami. Moż-
na stwierdzić, że pojęcie relacji jest w większym stopniu przydatne do określenia za-
leżności między stanowiskami w pojedynczej organizacji oraz między współpracują-
cymi organizacjami. Ujęcie więzi może natomiast dotyczyć bezpośrednich interakcji 
osób na poszczególnych stanowiskach w organizacji, a także między reprezentantami 
kooperujących jednostek3. Pojęcie relacji może odnosić się do organizacji. Może więc 
być potraktowane jako szersze od więzi, a także od partnerstwa4.

Zasadniczy rozwój zainteresowania problematyką relacji między dostawcą i od-
biorcą nastąpił w końcu lat 70. XX w., kiedy w rozważaniach dotyczących wymiany 
organizacyjnej zwrócono uwagę na kwestie długoterminowych powiązań, relacji 
kontraktowych oraz współudziału we własności5. Rozróżniono współpracę polega-
jącą na przeprowadzaniu odrębnych transakcji i wymianę relacyjną, rozwijającą się 

1  Opracowanie zostało sfinansowane ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
2  J.W. Thibaut, H.H. Kelley, The Social Psychology of Groups, John Wiley & Sons, New York 1959, s. 10.
3  Szerzej na temat relacji i więzi: T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, 
Ossolineum, Wrocław 1978, s. 206.
4  M. Mitręga, Marketing relacji, CeDeWu, Warszawa, 2005, s. 68.
5  J. Arndt, Toward a  Concept of Domesticated Markets, “Journal of Marketing”, 1979, Vol. 43; I.R. 
Macneil, Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations Under Classical, Neoclassical and 
Relational Contract Law, “Northwestern University Law Review” 1979, Vol. 72.
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wraz z upływem czasu, w której każda kolejna transakcja jest rozpatrywana i ocenia-
na z punktu widzenia przeszłości i przyszłości współpracy. Znaczące przyspieszenie 
badań dotyczących relacji współpracy przedsiębiorstw związane jest w znacznym 
stopniu z dostrzeżeniem korzyści uzyskiwanych dzięki długoterminowym relacjom 
dostawców z odbiorcami, początkowo zwłaszcza w kanałach dystrybucji6. Istotny 
wkład w dorobek badawczy z zakresu relacji między dostawcami i odbiorcami jest 
związany z  upowszechnieniem koncepcji marketingu relacji w  latach 90. XX w7. 
Kształtowanie relacji jest również istotnym zagadnieniem, uwzględnionym w bada-
niach dotyczących funkcjonowania sieci międzyorganizacyjnych8. Wraz z dostrze-
żeniem wpływu tego zagadnienia na efekty kooperacji przedsiębiorstw, a także wraz 
z rozwojem zainteresowania współpracą z dostawcami wyspecjalizowanych usług 
logistycznych oraz w łańcuchach dostaw zwiększyło się zainteresowanie relacjami 
w kooperacji logistycznej.

 
2. Czynniki wpływające na zmiany relacji w kooperacji

Rozważania dotyczące okoliczności, których występowanie wpływa na zmiany 
we współpracy logistycznej, mogą uwzględniać zarówno zależności między ogni-
wami łańcucha dostaw, jak również indywidualną, dwustronną współpracę zle-
ceniodawcy z wyspecjalizowaną jednostką logistyczną. Jako punkt wyjścia takich 
rozważań można potraktować prezentację motywów wejścia w relację z dostawcą. 
W zależności od stanu rozwoju rynku usług poszukiwanych przez odbiorcę (zlece-
niodawcę) oraz od dotychczasowych osiągnięć dostawców usług i dóbr, w ujęciu 
ogólnym rozróżnia się zasadniczo dwa podejścia do współpracy9:

−	 nawiązanie i utrzymanie relacji, związane z poczuciem uzależnienia od ko-
operanta i obawami zastosowania innych rozwiązań, występują ograniczenia moż-
liwości zmiany kooperanta, mogą one dotyczyć unikalnego charakteru zasobów po-
siadanych przez taką jednostkę, na skłonność do utrzymania relacji i zapewnienia 
jej stabilności wpływa zasadniczo poziom uzależnienia od zasobów dostawcy,

−	 nawiązanie i utrzymanie relacji w poczuciu zaufania do kooperanta, przeja-
wiającego się gotowością polegania na pozyskanym partnerze, w związku z przeko-

6  F.R. Dwyer, P.H. Schurr, S. Oh, Developing buyer-seller relationships, “Journal of Marketing” 1987, 
Vol. 51, No. 2; E. Anderson, B. Weitz, Determinants of continuity in conventional industrial channel 
dyads, “Marketing Science” 1989, Vol. 8, No. 4; R. Landeros, R.M. Monczka, Cooperative buyer/seller 
relationships and firm’s competitive posture, “Journal of Purchasing and Materials Management” 1989, 
Vol. 25, No. 3.
7  J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H.Beck, Warszawa 2004; M. Mitręga, Marketing 
relacji, CeDeWu, Warszawa 2005.
8  J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwa-
nie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H.Beck, Warszawa 2012.
9  F.R. Dwyer, P.H. Schurr, S. Oh, Developing buyer-seller relationships…; N. Bendapudi, L. L. Berry, 
Customers’ Motivations for Maintaining Relationships With Service Providers, “Journal of Retailing” 
1997, Vol. 73, No. 1.
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naniem o jego solidności, wiarygodności, uczciwości, rzetelności i sprawiedliwości 
we współpracy z dotychczasowymi kooperantami.

Jakkolwiek przedstawione podejścia do współpracy opisywane są często z punk-
tu widzenia odbiorcy, to należy zaznaczyć, że mogą one również dotyczyć dostawcy. 
Jednostronne poczucie nadmiernego uzależnienia w warunkach pozytywnego na-
stawienia drugiej strony relacji może zostać zredukowane, a nawet całkowicie wy-
eliminowane. Długotrwałe przekonanie każdej ze stron o uzależnieniu od partnera, 
któremu towarzyszy obawa związana z  możliwością wyboru innego rozwiązania, 
ogranicza motywację do doskonalenia i rozwijania współpracy. W takich warun-
kach również utrzymanie stabilności relacji może być utrudnione. Rozwój zaufania 
między stronami ułatwia usprawnianie i rozwój kooperacji. Relacje oparte na za-
ufaniu są szczególnie przydatne w warunkach integracji działań logistycznych mię-
dzy przedsiębiorstwami w łańcuchach dostaw, ale także w dwustronnych relacjach 
związanych z kompleksową obsługą przepływów towarów i informacji dla zlecenio-
dawcy przez dostawcę usług logistycznych.

Biorąc pod uwagę możliwą zmienność podejścia stron do współpracy, warto 
zwrócić uwagę na główne czynniki kształtujące nastawienie partnerów10. Na poczu-
cie uzależnienia odbiorcy od dostawcy mają wpływ przede wszystkim:

−	 specyficzne inwestycje odbiorcy wymagane do nawiązania i  utrzymania 
współpracy z dostawcą,

−	 niewystarczająca wiedza i  ograniczone doświadczenie, związane z  wybo-
rem dostawcy, nawiązaniem współpracy i oceną wspólnych osiągnięć,

−	 dodatkowe korzyści, których dostarcza współpraca z wybranym dostawcą, 
z uwagi na jego relacje z innymi jednostkami, których oferty stają się dostępne dla 
odbiorcy,

−	 wysokie koszty przerwania relacji (uwzględniające również nakłady na na-
wiązanie współpracy z innym dostawcą towarów i usług tego samego rodzaju),

−	 ograniczone zadowolenie odbiorcy z dotychczasowych interakcji z dostawcą.
Wymienione czynniki, wpływające na uzależnienie odbiorcy od dostawcy, doty-

czą postrzegania warunków nawiązania i utrzymania relacji przez odbiorcę. Obok 
nich występują również inne czynniki, które związane są z warunkami stawiany-
mi dostawcy nawiązującemu współpracę. Można w tym ujęciu wymienić zwłasz-
cza znaczące, specyficzne inwestycje dostawcy, wymagane w kooperacji z odbiorcą, 
wiedzę i doświadczenie w zakresie współpracy, a także umiejętność oceny i inter-
pretacji osiąganych wspólnie efektów.

10  Szeroki zakres czynników podzielonych na takie, które wpływają na uzależnienie odbiorcy od 
dostawcy oraz inne, kształtujące zaufanie między odbiorcą i dostawcą, został przedstawiony w pracach: 
N. Bendapudi, L.L. Berry, Customers’ Motivations for Maintaining Relationships With Service Providers, 
“Journal of Retailing” 1997, Vol. 73, No. 1; F.R. Dwyer, P.H. Schurr, S. Oh, Developing buyer-seller relation-
ships…; S. Mouzas, S. C. Henneberg, P. Naude, Trust and Reliance in Business Relationships: Responding to 
the Ongoing Naming and Cross-Level Problems, “European Journal of Marketing” 2007, Vol. 41, No. 9/10.
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Identyfikując czynniki wpływające na uzależnienie odbiorcy i dostawcy warto 
także zwrócić uwagę na otoczenie współpracy. Dotyczy to zwłaszcza zmian warun-
ków w otoczeniu i utrudnień ich przewidywania, ograniczonego dostępu odbiorcy 
do odpowiednich ofert konkurentów dostawcy, a także niewystarczającego zróżni-
cowania dostępnych zasobów (związanego ze zróżnicowaniem rodzajów działalno-
ści prowadzonych przez odbiorcę).

Obok przedstawionego podejścia do nawiązywania i utrzymania relacji, w któ-
rym dominuje poczucie uzależnienia od partnera, należy zwrócić uwagę na czynniki 
wpływające na zaufanie, zwłaszcza odbiorcy do dostawcy. Rozpoczynając od czynni-
ków kształtujących zaufanie odbiorcy, wśród podstawowych można wymienić:

−	 częstość interakcji związanych z utrzymaniem relacji,
−	 zadowolenie odbiorcy z dotychczasowych interakcji z dostawcą,
−	 dodatkowe korzyści, których dostarcza współpraca z wybranym dostawcą, 

z uwagi na jego wysiłki związane z utrzymaniem odbiorcy, ale także ze względu na 
jego relacje z innymi jednostkami, których oferty stają się dostępne dla odbiorcy. 

Z punktu widzenia trwałości i stabilności współpracy istotna jest również grupa 
czynników związanych z warunkami, które powinien spełnić dostawca, nawiązując 
relację z odbiorcą. Do takich czynników należą:

−	 znaczne, specyficzne inwestycje dostawcy w  nawiązanie i  utrzymanie 
współpracy z odbiorcą,

−	 wysoki poziom wiedzy i  doświadczenia dostawcy w  zakresie współpracy 
z odbiorcami oraz w ocenianiu osiąganych wyników,

−	 podobieństwo dostawcy i odbiorcy dotyczące nastawienia do współpracy, 
kultury organizacyjnej, strategii rozwojowej, ułatwiające zapewnienie zbieżności 
celów, nawet w warunkach znacznego zróżnicowania działań realizowanych przez 
dostawcę na rzecz odbiorcy.

Przedstawione czynniki reprezentują aspekty współpracy, na które należy poło-
żyć szczególny nacisk, jeśli dąży się do wzmacniania relacji poprzez zaufanie stron. 
W  sytuacji odwrotnej, w  której takie czynniki jak dodatkowe profity wynikające 
z równoczesnych relacji partnera z innymi jednostkami, satysfakcja ze współpracy, 
regularność i częstość interakcji z partnerem zostaną zredukowane, to poziom za-
ufania może zostać ograniczony, a nawet wyeliminowany, ustępując miejsca poczu-
ciu uzależnienia od kooperanta. W warunkach wspomnianego uzależnienia moty-
wacja do zapewniania trwałości relacji we współpracy jest zazwyczaj ograniczona. 
W takich warunkach jednostka uzależniona od partnera może być zainteresowana 
poszukiwaniem nowego partnera, a jej zgoda na współpracę i uległość związana jest 
przede wszystkim z ograniczeniami możliwości natychmiastowej zmiany partnera. 
Relacja jest utrzymywana tylko tak długo, jak długo występują ograniczenia.

Należy uzupełnić, że poczucie uzależnienia od partnera nie musi być zwią-
zane z  występowaniem ograniczenia swobody wyboru innego kooperanta. Może 
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ono być także związane z przekonaniem o unikalnym, obustronnym dopasowaniu 
działalności, podobnie jak ma to często miejsce w relacjach opartych na zaufaniu. 
Wzajemnej przychylności i skłonności do dostosowania się towarzyszy w tych wa-
runkach jednak przede wszystkim ukierunkowanie na kooperację i  uzyskiwanie 
korzyści przez każdą ze stron oraz na wzmacnianie relacji (inwestowanie w relację). 
W takich relacjach mogą pojawić się również inne cechy, trudne do ukształtowa-
nia w ramach wspomnianego wcześniej uzależnienia opartego na ograniczeniach, 
do których należą potraktowanie współpracy jednostek jak działalności zespołowej 
oraz wspieranie partnera w pozyskiwaniu następnych kontrahentów.

3. Ukierunkowanie rozwoju relacji w kooperacji

Warto zwrócić uwagę na akcentowane już w początkowym okresie badań do-
tyczących kierunków rozwijania relacji między przedsiębiorstwami główne cechy 
odzwierciedlające ten rozwój. Zmiany w podejściu do współpracy, od odrębnego 
traktowania poszczególnych transakcji wymiany do współpracy opartej na wymia-
nie relacyjnej, związanej z  powtarzalnością transakcji między stronami, dotyczą 
przede wszystkim11:

−	 potraktowania każdej transakcji z punktu widzenia historii wcześniejszych 
transakcji (nawiązuje do warunków ich realizacji) oraz w aspekcie przewidywanej 
przyszłości,

−	 uwzględnienia możliwości zaangażowania w zarządzanie wymianą dwóch 
lub większej liczby jednostek,

−	 zrozumienia oczekiwań wszystkich uczestników wymiany, w tych warun-
kach źródła i  rodzaje zobowiązań stają się przyrzeczeniami złożonymi w ramach 
relacji, uwzględniają zwyczaje i przepisy prawa, zobowiązania są indywidualnie do-
stosowane, uszczegółowione i zarządzane w ramach relacji,

−	 uwzględnienia możliwości występowania konfliktów interesów, ale z uwagi 
na przewidywany dłuższy okres współpracy jako przeciwwagę dla przewidywanych 
konfliktów i przyszłych problemów traktuje się zaufanie i wysiłki w kierunku za-
pewnienia wspólnoty interesów.

Obok przedstawionych cech odzwierciedlających nastawienie stron wobec współ-
pracy należy również zwrócić uwagę na cechy charakteryzujące proces wymiany12:

−	 rozwój relacji personalnych, uwzględniając zadowolenie osób reprezentują-
cych strony relacji, wykorzystywanie komunikacji formalnej i nieformalnej (kształ-
towanie więzi między reprezentantami współpracujących jednostek),

11  Opracowanie własne na podstawie: F.R. Dwyer, P.H. Schurr, S. Oh, Developing buyer-seller relation-
ships…, s. 13.
12  Opracowanie własne na podstawie: F.R. Dwyer, P.H. Schurr, S. Oh, Developing buyer-seller relation-
ships…, s. 13-14.
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−	 zorientowanie na samoregulację oraz na regulacje na podstawie przepisów 
prawa, zadowolenie uznane za sprzyjające dostosowaniu stron,

−	 ograniczenie zdolności do przenoszenia (uprawnień, zobowiązań i zadowole-
nia) na inne jednostki, wymiana zasadniczo uzależniona od wyboru strony transakcji,

−	 podejmowanie wspólnych wysiłków w zakresie planowania i wykonania za-
dań w dłuższym czasie, charakterystyczne dostosowanie stron do warunków kolej-
nych transakcji,

−	 koncentrowanie uwagi na procesie wymiany, a  nie tylko na przedmiocie 
wymiany, szczegółowe planowanie przyszłej wymiany, która może przebiegać w no-
wych (zmienionych) warunkach otoczenia niż obecnie i cele tej wymiany też mogą 
się zmienić,

−	 znacząca uwaga przywiązywana do pomiaru, specyfikacji i ujmowania ilo-
ściowego wszystkich aspektów realizacji wymiany, uwzględniając przyszłe korzyści,

−	 wzrost współzależności, zwiększający znaczenie rozsądnego wykorzystania 
siły posiadanej przez każdą ze stron,

−	 uwzględnienie podziału korzyści i obciążeń oraz dostosowania wspólnych 
i  odrębnych korzyści oraz obciążeń w  okresie trwania relacji staje się możliwe, 
w przeciwieństwie do transakcji traktowanej indywidualnie, w której zakresy ko-
rzyści i obciążeń są określone odrębnie dla stron. 

Uogólnieniem, ale zarazem uzupełnieniem przedstawionego ujęcia cech od-
zwierciedlających rozwój relacji, zwłaszcza z punktu widzenia dążenia do wspól-
nego rozwijania działalności, może być typologia form kooperacji, zróżnicowanych 
z punktu widzenia sposobów powiązania stron, skłonności do wymiany informa-
cji, skali i  zakresów równoczesnej współpracy z  konkurentami kooperanta oraz 
wzajemny stosunek stron do kultury organizacyjnej. Najmniej rozwiniętą formę 
współpracy określa się relacją konkurencyjną, opartą na odrębnych, każdorazo-
wych transakcjach, na ograniczeniu wymiany informacji potrzebnych w transakcji, 
gdy zakres współpracy z konkurentami kooperanta jest szeroki, a strony posiadają 
różne kultury organizacyjne. Najbardziej zaawansowany rodzaj kooperacji zwią-
zany jest z  integracją pionową, w której umowy między stronami mają charakter 
długoterminowy, występuje pełny obustronny dostęp do informacji o  działalno-
ści partnera, zakres współpracy z konkurentami partnera jest bardzo ograniczony 
i  ukształtowano wspólną kulturę organizacyjną. Między wymienionymi formami 
kooperacji, uwzględniając wzrastający poziom integracji działań stron, ujęto kolej-
no współpracę nieformalną, relację kontraktową, sformalizowany alians, inwestycje 
mniejszościową oraz wspólne inwestycje13. W porównaniu z przedstawionym wcze-
śniej ujęciem cech odzwierciedlających rozwój współpracy prezentowana typologia 
form kooperacji uwzględnia również wspólne inwestowanie. Umożliwia to podział 

13  D. Waters, Supply Chain Management. An Introduction to Logistics, Second Edition, Palgrave Mac-
millan, New York 2009, s. 152.
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ryzyka związanego z rozwijaniem działalności każdego z partnerów. Wspomniane 
wspólne inwestycje (początkowo mniejszościowe, a  wraz z  rozwojem współpra-
cy wspólne zwiększanie skali prowadzonej działalności) są charakterystyczne dla 
współczesnych ujęć funkcjonowania łańcuchów dostaw.

4. Wymagania relacji w kooperacji logistycznej

Wyróżnione wcześniej czynniki wpływające na nastawienie do współpracy oraz 
przedstawione kierunki rozwijania relacji współpracy odzwierciedlają zakres zagad-
nień, który powinien zostać uwzględniony w  rozważaniach dotyczących transakcji 
wymiany, a  także podkreślają znaczący wpływ kooperacji na osiąganie sukcesu we 
własnej działalności. Biorąc pod uwagę aktualną rolę rozwiązań logistycznych w osią-
ganiu przewagi konkurencyjnej, podjęta problematyka wydaje się mieć szczególne 
znaczenie. Dotyczy to zarówno indywidualnej współpracy zleceniodawcy z dostaw-
cami wyspecjalizowanych usług logistycznych, jak również integracji działań dostaw-
ców i odbiorców w łańcuchach dostaw.

Zakres współpracy z wyspecjalizowaną jednostką logistyczną może być znacz-
nie zróżnicowany. Skala potrzeb zleceniodawcy dotyczących zaangażowania usłu-
godawcy w  jego działalność uzależniona jest od założeń strategicznych zlecenio-
dawcy i  związanych z  tym wyobrażeń dotyczących roli jednostek zewnętrznych 
w jego działalności. Z  jednej strony zleceniodawca może być bowiem zaintereso-
wany odrębnym traktowaniem często incydentalnych transakcji z dostawcami nie-
skomplikowanych działań pomocniczych, przy użyciu sprzętu szeroko dostępnego 
na rynku tego rodzaju usług. Z drugiej strony natomiast może być zainteresowa-
ny długookresowym integrowaniem działalności z  usługodawcą oraz wspólnymi 
przedsięwzięciami dla obustronnych korzyści i  rozwoju. Odzwierciedleniem po-
trzeb dotyczących świadczenia usług logistycznych jest zróżnicowanie ofert usługo-
dawców, wśród których do podstawowych można zaliczyć:

−	 świadczenie pojedynczych rodzajów lub wąskich zakresów połączonych 
usług, jak np. transport, magazynowanie, czasem uwzględniające w  ofercie także 
obsługę spedycyjną, często zamawiane i rozliczane indywidualnie,

−	 oferta obsługi w  zakresie zaopatrzenia, dystrybucji i  przepływów towa-
rów w procesie produkcyjnym, uwzględniającą opakowanie, znakowanie towarów, 
obsługę posprzedażową, działania realizowane na podstawie umowy (na ustalony 
okres) ze zleceniodawcą,

−	 zarządzanie działalnością logistyczną kilku lub nawet wszystkich ogniw 
współpracujących w  łańcuchu dostaw; jednostki takie działają podobnie jak po-
przednie, zazwyczaj na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi zlecenio-
dawcami, mogą uczestniczyć w podziale ryzyka związanego ze wspólnymi przedsię-
wzięciami, korzystają często z pomocy innych usługodawców,
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−	 integrowanie łańcucha dostaw, często związane z regulacją przepływów (elimi-
nując „wąskie gardła”) pomiędzy przedsiębiorstwami, oparte na partnerstwie pomię-
dzy zleceniodawcą a usługodawcą, które kształtowane jest wprawdzie przez warunki 
umowy zawartej pomiędzy stronami, ale w większym stopniu związane jest z realizacją 
wspólnych przedsięwzięć, w których występuje zarówno podział ryzyka pomiędzy zle-
ceniodawcę i usługodawcę, jak i podział korzyści po zakończeniu przedsięwzięcia.

Rozwój ofert przedstawionych jednostek świadczących usługi logistyczne jest 
odzwierciedleniem zróżnicowanych potrzeb zleceniodawców. O  ile w  przypad-
ku dostawców pojedynczych rodzajów nieskomplikowanych zadań można każdą 
transakcję traktować indywidualnie, to już współpraca z  integratorem łańcucha 
dostaw, odpowiedzialnym za przepływy towarów i  informacji od dostawców su-
rowców do końcowych odbiorców produktu, związana jest z kształtowaniem relacji 
o następujących cechach14: 

−	 współpraca – przyjmująca postaci od nieformalnych porozumień do alian-
sów strategicznych; powszechnymi są powiązania oparte na wzajemnym udo-
stępnianiu informacji, aby zapewnić przejrzystość i zrozumienie podejmowanych 
działań, związane jest to zazwyczaj z formalnymi umowami, umożliwiającymi za-
rządzanie zapasami u odbiorców przez dostawców, wspólne planowanie, prognozo-
wanie i uzupełnianie zapasów oraz zsynchronizowany ruch materiałów (pomiędzy 
dostawcami do produkcji),

−	 zaufanie między partnerami – dotyczące m.in. jakości dostarczanych towa-
rów, umiejętności do obsługi dostaw, czasów realizacji dostaw, zdolności do wyko-
nania dostaw, bezpieczeństwa finansowego, przepustowości, utrzymania jakości wy-
konania, zarządzania ryzykiem własnym i dbałości o ograniczanie ryzyka partnerów,

−	 widoczność działań i efektów we wszystkich ogniwach łańcucha – dotyczy 
to wymiany informacji, takich jak poziom zapasów na składzie, zapotrzebowanie, 
sezonowość, promocje, wdrożenia nowych produktów, warunki na rynku dostaw 
i wśród odbiorców, harmonogramy wytwarzania i zaopatrzenia, wydajność, ryzy-
ko, nieprzewidziane wydarzenia, utracona sprzedaż, istotne jest także zapewnie-
nie szybkiego przepływu aktualnych informacji w warunkach wystąpienia nowych 
czynników ryzyka, pozwala to dostosować działania do występującego ryzyka, 
a także redukować ryzyko,

−	 zbieżność procesów – występuje dążenie do dostosowania procesów reali-
zowanych przez partnerów w łańcuchu do wspólnych standardów, które z czasem 
zostają zaakceptowane jako codzienny sposób pracy, przykładem jest dostosowanie 
przedsiębiorstw w łańcuchu do pracy według założeń koncepcji dostaw „dokład-
nie na czas”, kompleksowego zarządzania jakością czy wspólnego zarządzania ryzy-
kiem, jest to jeden z przejawów integrowania działań partnerów,

14  D. Waters, Supply Chain Risk Management. Vulnerability and Resilience in Logistics, Second Edition, 
Kogan Page, London, Philadelphia, New Dehli 2011.
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−	 szybkość działania – dotyczy czasu, w jakim towary przemieszczają się od 
pierwszych dostawców do ostatecznego klienta, ściśle związana z redukcją czasów 
składowania zapasów, oczekiwania na wytwarzanie, przemieszczania materiałów, 
półproduktów między etapami wytwarzania, uzależniona od poziomu integracji 
działań partnerów.

Przedstawione warunki partnerstwa w łańcuchu dostaw są zbieżne z przedsta-
wionymi wcześniej postawami stron w relacjach uzależnienia od partnera oraz re-
lacji charakteryzującej się zaufaniem do partnera, opartych w obydwu przypadkach 
na przekonaniu o dostosowaniu lub możliwości wzajemnego dostosowania stron. 
Relacje uzależnienia opartego na poczuciu ograniczeń, skutkujące ciągłym poszuki-
waniem możliwości zmiany lub zakończenia relacji można uznać za nieprzydatne, 
a nawet szkodliwe dla łańcucha dostaw.

Podsumowanie

Problematyka podjęta w  niniejszym artykule dotyczy z  jednej strony kształ-
towania relacji pomiędzy kooperantami, z  drugiej strony natomiast uwzględnia 
szczególne wymagania stawiane relacjom we współpracy logistycznej, zależnie od 
przyjętych założeń, dotyczących wpływu dostawców na działalność odbiorcy. Na-
leży zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwo może równocześnie uczestniczyć w wielu 
zróżnicowanych relacjach. Jednostka stanowiąca ogniwo łańcucha dostaw, wystę-
pująca w ścisłych relacjach z dostawcami i odbiorcami, może również realizować 
incydentalne transakcje z  usługodawcami, poza łańcuchem dostaw. Wymagania 
dotyczące nastawienia stron do współpracy mogą istotnie się różnić, ale mogą także 
wpływać na pozostałe.  Z punktu widzenia rozwoju współpracy logistycznej istot-
ne znaczenie przypisuje się kształtowaniu zaufania między kooperantami. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że pojęcie zaufania odnosi się przede wszystkim do osób 
reprezentujących współpracujące przedsiębiorstwa. Zaufanie odzwierciedla bo-
wiem przekonania ludzi, ich sentymenty oraz intencjonalność i  wydaje się tym 
samym w większym stopniu przydatne do opisu i analizy relacji międzyludzkich. 
Organizacje nie posiadają cech związanych z emocjami i nastawieniem. Są one re-
prezentowane przez ludzi, którzy w nawiązywaniu relacji gospodarczych powinni 
odzwierciedlać przede wszystkim oczekiwania tych organizacji15. Zaufanie, jako ce-
cha charakterystyczna dla osób będących reprezentantami interesów organizacji, 
zależnie od przebiegu relacji może rozwijać się i zanikać, wpływając na działania 
podejmowane przez organizacje. W warunkach integracji współpracy z jednostką 
logistyczną, a tym bardziej w łańcuchu dostaw, utrzymanie zaufania i zaangażowa-
nia stron jest szczególnie ważne. W przedstawionych rozważaniach uwzględniono 

15  S. Mouzas, S.C. Henneberg, P. Naude, Trust and Reliance in Business Relationships, “European Jour-
nal of Marketing” 2007, Vol. 41, No. 9/10.
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przede wszystkim dwustronne relacje między kooperantami. Dalsze poszukiwania 
mogą dotyczyć uwarunkowań nastawienia stron w relacjach, w których występuje 
większa liczba współpracujących jednostek.
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OCENA EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY VENTURE 
CAPITAL ORAZ PRIVATE EQUITY NA TLE 

PUBLICZNEGO RYNKU AKCJI I OBLIGACJI

EFFECTIVES OF PRIVATE EQUITY AND VENTURE 
CAPITAL INVESTMENTS COMPARING WITH 

STOCK AND BOND MARKET

Streszczenie: Artykuł opisuje teoretyczne metody porównania stóp zwrotu funduszy ventu-
re capital z poziomem stóp zwrotu notowanych na rynkach publicznych oraz stopy zwrotu, 
które są wykorzystywane przez analityków rynków publicznych, niemieszczące się w cha-
rakterystyce przepływów pieniężnych funduszy venture capital. Jedną z  metod, które są 



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie58

prezentowane w tym artykule, jest metoda Public market eqvivalent, umożliwiająca proste 
porównanie tempa zmian wartości portfela funduszu venture capital z efektem osiąganym 
przez indeks rynku publicznego lub fundusz obligacji.
 
Słowa kluczowe: venture capital, private equity, metoda PME

Abstract: This paper examines approach and possibility of comparison of venture capital 
rate of returns with specific public benchmarks. Rate of return that are used by the public 
market analytics do not fit within venture capital cash flow characteristics. One of the me-
thods that are presented in this article is Public Market Equivalent which enable simple 
comparison of venture capital rate of returns with effects of the public index or bond market 
for Bond Market Equivalent method. 

Keywords: venture capital, private equity, PME method

Wstęp
 
Inwestycje venture capital (VC) oraz private equity (PE) traktowane są jako 

alternatywne podejścia do możliwości alokacji kapitału przez inwestorów. Inwesto-
rzy angażujący się w tego typu inwestycje często chcą podnieść efektywność swoich 
inwestycji oraz uzupełnić swój portfel inwestycyjny, przesuwając granicę efektywną 
swojego portfela na wyższy poziom. Problemem, przed jakim staje inwestor, jest 
możliwość oceny efektywności dokonanych inwestycji. Celem artykułu jest przed-
stawienie metody oceny efektywności inwestycji VC oraz PE i możliwość porówna-
nia jej wyników z rezultatami indeksu rynku publicznego. 

1. Metoda Public market equivalent

Stopy Internal rate of return (IRR) oraz Time weighted rate of return (TWR) to 
różne miary dające w przypadku oceny inwestycji VC różne wyniki i wydają się być 
nie do końca prawidłowe w ocenie efektywności zarządzających. Jedną z prób oceny 
funduszy i porównaniu ich ze stopami stóp zwrotu ze spółek z rynku publicznego jest 
metoda ekwiwalentu rynku publicznego (Public market equivalent – PME lub index 
method). Jest to miara zwrotu pewnego indeksu, która jest skorygowana w taki spo-
sób aby odzwierciedlać nieregularnie pojawiające się przepływy pieniężne funduszy 
VC. Powiązana jest ona ze stopą ważoną pieniądzem (tak jak w przypadku IRR) w taki 
sposób, iż taka stopa byłaby osiągnięta z inwestycji w indeks w okresie, gdy fundusz 
wzywa inwestorów do dostarczenia środków i sprzedaży indeksu w momencie, kiedy 
fundusz dystrybuuje środki z inwestycji do jego inwestorów. Taka strategia ma na celu 
replikację nieregularnych inwestycji oraz dezinwestycji funduszu venture capital 
w taki sposób, aby najwierniej porównać osiągnięte stopy zwrotu. Ten wskaźnik od-
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powiada na bardzo proste pytanie: ile (w wartości bieżącej netto) inwestor będzie mu-
siał zainwestować w indeks publiczny, aby na koniec okresu inwestycyjnego wygene-
rować 1  jednostkę pieniężną otrzymaną z  inwestycji w  fundusz VC lub PE. Jest to 
wskaźnik umożliwiający porównanie uzyskanego zwrotu z zainwestowanych środków 
w przypadku rynku publicznego oraz inwestycji VC lub PE. W taki sposób możemy 
uzyskać pełne porównanie efektów dokonanych inwestycji z  odpowiednim bench-
markiem. Matematycznie model ten przedstawia się następująco1:

gdzie:
•	 RIt – zwrot netto z indeksu rynku publicznego w okresie t,
•	 cft – znormalizowany pozytywny przepływ pieniężny funduszu VC w okresie t2.

Jak można zauważyć, stopy zwrotu z  indeksu publicznego są stopami brutto 
zawierającymi opłaty za zarządzanie. 

Inna definicja modelu wskaźnika PME przedstawiona przez S. Kaplana i Scho-
lara wskazuje, iż wskaźnik PME to stosunek zdyskontowanych dystrybucji fundu-
szu z dokonanych inwestycji do zdyskontowanych wpływów funduszu (wpłat inwe-
storów), które są dyskontowane po stopie odpowiadającej inwestycji referencyjnej 
(benchmarkowi). Matematycznie formuła prezentuje się następująco:

gdzie:
CFOti – dystrybucja środków z inwestycji i w okresie t,
•	 CFIti – wpływy funduszu z inwestycji i w okresie t,
•	 rBn – całkowita stopa zwrotu indeksu referencyjnego B w okresie t.

Jeśli wskaźnik PME przekracza 1, wtedy inwestycje w fundusze VC lub PE są 
efektywniejsze od swojego benchmarku i ich stopy zwrotu są wyższe od stóp osiąga-
nych na rynku publicznym. Odwrotnie, jeśli wskaźnik notuje wartości mniejsze od 

1  Ch. Kaserer, Ch. Diller, European Private Equity Funds – A Cash Flow Based Performance, CEFS, 
Monachium 2004, s. 22. 
2  W tym kontekście pozytywne przepływy pieniężne są znormalizowane poprzez podzielenie każ-
dego pojedynczego przepływu pieniężnego uzyskanego w okresie 1  lub późniejszym przez wartość 
bieżącą wszystkich przepływów pieniężnych, np. wartość bieżącą wszystkich negatywnych przepły-
wów pieniężnych. W takim przypadku przepływy pieniężne są znormalizowane do wartości bieżącej 
z obecnej wartości, np. 1 PLN. 
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1, wtedy rynki publiczne są efektywniejsze od inwestycji VC oraz PE. Z punktu wi-
dzenia inwestora ważne jest stwierdzenie, czy efektywność inwestycji w fundusze 
venture capital jest wyższa od inwestycji na rynku publicznym. Pierwszą metoda 
porównawczą może być właśnie metoda PME. Druga możliwość to wyższa rentow-
ność inwestycji VC; może być obliczona jako średnia stóp różnicy. Tutaj należy ob-
liczyć średnią stopę zwrotu dla określonych funduszy i porównać ją ze średnią stopą 
zwrotu rynków publicznych (np. kilku indeksów), które to inwestycje mogły być 
zrealizowane jako alternatywne w stosunku do VC. Metody te mogą dać różne wy-
niki. Wynika to z faktu, iż wskaźnik PME to średni wskaźnik zwrotu, a druga meto-
da opiera się na średniej różnicy zwrotu. Aby uzyskać wynik uwzględniający różni-
cę pomiędzy inwestycją w  fundusz VC a  inwestycją w  specyficzny indeks rynku 
publicznego, można przetransformować wskaźnik PME do oczekiwanego zwrotu 
w następujący sposób:

gdzie:
•	 It to wartość stopy zwrotu rynku publicznego w okresie t stosowany do re-

inwestycji przepływów pieniężnych przez fundusz VC.

gdzie:
•	 jeśli okres ten równy jest jeden rok, to yt jest stopą zwrotu z indeksu rynku 

publicznego kapitalizowaną ciągle. 

Tylda w oznaczeniach we wzorach wyraża, że mamy do czynienia ze zmienny-
mi losowymi. Biorąc pod uwagę naszą definicję, stopa zwrotu z inwestycji w fun-
dusz VC może być zapisana jako:

Lewa strona równania wskazuje na zwrot z  inwestycji VC, natomiast prawa 
strona równania wskazuje na wartość inwestycji na rynku publicznym pomnożoną 
przez wskaźnik PME. 

Definiując x jako:
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 i stosując to założenie oraz definicję stopy zwrotu inwestycji w fundusz venture 
capital, otrzymujemy:

Zakładając, iż x oraz y to niezależne zmienne losowe o rozkładzie normalnym, to 
oczekiwane kapitalizowane ciągle roczne stopy zwrotu mogą być zdefiniowane jako:

Zakładając, że σx oraz σy są zdefiniowane jako odchylenia standardowe zmien-
nych losowych x oraz y, to definicja rocznych oczekiwanych stóp zwrotu prezentuje 
się następująco:

Próbując oszacować średnią, medianę, odchylenie standardowe na podstawie 
wskaźnika PME, należy:

Ze wzorów XY możemy obliczyć wariancję rocznych stóp zwrotu w następują-
cy sposób:

W ramach tego podejścia współczynnik korelacji rocznych stóp zwrotu rynku 
publicznego ze stopami zwrotów funduszy venture capital może zostać zdefiniowa-
ny następująco:
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Mimo że metoda PME opiera się na podobnych przepływach pieniężnych, 
mogą wystąpić w niej różne stopy zwrotu. Różnice te wynikają z salda inwestycji 
netto związanego z  inwestycjami i  dezinwestycjami funduszu w  trakcie procesu 
śledzenia referencyjnego indeksu. Może to skutkować pozytywnym saldem stopy 
zwrotu (indeks publiczny pokazuje wyższą stopę zwrotu) lub saldem negatywnym 
(rynek publiczny wykazuje niższą stopę zwrotu). Ostateczne saldo inwestycji jest 
wytłumaczeniem różnicy w stopach IRR. Wskaźnik PME może być szybko i łatwo 
porównany ze stopą IRR funduszu, z którym powiązane są przepływy pieniężne. 
Porównanie takie funkcjonuje również dla mnożników inwestycyjnych. Istnieje 
jednak wiele ograniczeń w stosowaniu tego miernika związanych z doborem wła-
ściwego indeksu referencyjnego. Do takiego porównania odpowiednie są jedynie 
indeksy dochodowe, czyli takie, których potencjalne dywidendy są reinwestowane 
w indeks (total return index), takie jak np. S&P500, co umożliwia porównanie go 
z inwestycjami venture capital oraz private equity. PME zależy również od warto-
ści NAV, w sytuacji kiedy fundusz nie jest w pełni zlikwidowany lub wartość NAV 
jest różna od zera w momencie jego zamknięcia. W takim przypadku porównanie 
inwestycji VC sprowadza się do porównania salda NAV referencyjnego funduszu 
VC lub PE z indeksem, przy założeniu że inwestor może dokonać natychmiastowej 
dezinwestycji po określonej wartości portfela. Ta wada prowadzi do tego, iż wskaź-
nik PME wykorzystywany jest do porównywania dojrzałych funduszy, dla których 
wartość końcowa NAV nie stanowi znacznego udziału, lub jej wartość jest minimal-
na w stosunku do wartości wcześniejszych wypłat dla inwestorów. Jak podkreślali 
w swojej pracy Long oraz Nickels, inwestycje VC oraz PE, które okazują się efektyw-
niejsze od inwestycji w indeks publiczny, mogą wskazywać na negatywną wartość 
końcową wskaźnika PME dla inwestycji w indeks. 

Badania wykazywały, iż w  przypadku śledzenia indeksów publicznych mogą 
się zdarzyć takie sytuacje, iż w  celu osiągnięcia odpowiednika inwestycji VC czy 
PE inwestor bywa zmuszony do sprzedaży wszystkich akcji oraz nawet zajęcia krót-
kiej pozycji na rynku publicznym w celu zrównoważenia przepływów pieniężnych 
z inwestycji VC oraz PE. Niestety, konsekwencją takiej sytuacji jest niemożność po-
równania przez zastosowanie wskaźnika PME rozwoju dalszej sytuacji portfeli in-
westycyjnych zainwestowanych w fundusz VC i indeks rynku publicznego. Kolejną 
bezpośrednią konsekwencją krótkiej pozycji w indeksie rynku publicznego jest to, 
iż analiza korelacji na podstawie wskaźnika PME jest nieistotna. 

Negatywne przepływy pieniężne dla inwestycji w indeks publiczny na koniec 
okresu inwestycyjnego mogą doprowadzić do tego, iż stopa IRR może nie być moż-
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liwa do zdefiniowana – nie istnieje stopa dyskontowa, która sprowadzi wartość bie-
żącą inwestycji do zera. Aby ograniczyć problem krótkiej sprzedaży, wprowadzono 
zmodyfikowany współczynnik, który został nazwany PME+. Prowadzi on do skalo-
wania i korygowania przepływów pieniężnych związanych z funduszem VC o pew-
ną stałą część procentową w taki sposób, aby uniknąć konieczności przeprowadze-
nia krótkiej sprzedaży akcji lub indeksu przez inwestorów w celu zrównoważenia 
wskaźnika. Metoda ta wskazuje na ustalenie stałej procentowej (stałego udziału) 
dystrybucji środków. Utrzymuje się, iż korzystanie ze stałego udziału dystrybucji 
środków zapewnia utrzymanie kierunku i  charakteru przepływów pieniężnych 
uzyskiwanych z  inwestycji. Im mniejszy współczynnik skalowania przepływów 
pieniężnych, tym teoretycznie dłużej środki pozostają w  funduszu i  równowaga 
w  konfrontacji z  indeksem publicznym będzie zachowana. Optymalne proporcje 
są osiągnięte poprzez skalowanie i przeszacowanie dystrybucji funduszu i jej obni-
żanie aż do momentu, kiedy ostateczne saldo równe jest wartości NAV funduszu. 
Wybór wskaźnika skalowania nie jest dowolny, gdyż ma wpływ na działalność fun-
duszu w przyszłości. Wskaźnik PME+ zapewnia stabilne ramy porównawcze indek-
sów publicznych z inwestycjami VC oraz PE. Zastrzeżenie budzi fakt, iż przepływy 
pieniężne nie są w pełni odwzorowane w przypadku obu klas aktywów. 

3. Metoda Bond market equivalent

Wskaźnik PME został również rozszerzony na rynek instrumentów dłużnych 
i  w przypadku reinwestycji środków w  obligacje został on przemianowany na 
wskaźnik BME – Bond Market Equivalent. Dla tak zdefiniowanych przepływów 
pieniężnych związanych z reinwestycją środków na rynku obligacji należy wprowa-
dzić następującą formułę:

gdzie:
•	 RBt to stopa zwrotu na rynku obligacji w okresie t. W takim przypadku sto-

pa zwrotu z funduszu VC może zostać ustalona jako:

gdzie:
•	 BME definiowane jest jako ekwiwalent publicznego rynku obligacji, który 

jest zdefiniowany jako:
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Całkowita stopa zwrotu inwestycji w fundusz VC w przypadku reinwestycji na 
publicznym rynku obligacji jest określona jako:

Zakładając, iż xB oraz z to niezależne i o rozkładzie normalnym zmienne loso-
we, to oczekiwane kapitalizowane ciągle roczne stopy zwrotu mogą być zdefiniowa-
ne jako:

Zakładając, iż σz oraz σxB są zdefiniowane jako odchylenia standardowe zmiennych 
losowych z oraz xB, oczekiwane roczne stopy zwrotu mogą zostać zdefiniowane jako:

Przy takich założeniach, iż zmienne xB oraz z są niezależnymi zmiennymi loso-
wymi mającymi rozkład, to można założyć:

Z  tak zdefiniowanych wariancji zmiennych możemy zdefiniować wariancję 
rocznych stóp zwrotów w następujący sposób:
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Współczynnik korelacji dla rocznych stóp zwrotu funduszu VC kapitalizowanych 
w sposób ciągły oraz stóp zwrotu dla rynku obligacji może być zdefiniowany jako:

Struktura współczynników korelacji dla alternatywnych inwestycji i stóp zwro-
tu venture capital oraz stóp zwrotu dla publicznego indeksu oraz publicznego rynku 
obligacji prezentuje się następująco:

•	 dla publicznego rynku akcji oraz funduszu venture capital

•	 dla publicznego rynku obligacji i funduszu venture capital:

4. Eksces zwrotu wskaźnika PME (excess return)

Następną miarą, jaką można analizować w przypadku wskaźnika PME, jest to, czy 
założenie reinwestycji środków na rynku publicznym w stosunku do inwestycji VC jest 
efektywniejsze w sensie ekscesu stóp zwrotu. Można porównać eksces stopy zwrotu IRR 
z ekscesem wskaźnika PME. Różnica jest znaczna, kiedy eksces zwrotu PME odbiega 
o więcej niż 10%, 25% czy 50% od ekscesu opartego na stopach zwrotu IRR.

gdzie:
•	 ER to eksces badanego wskaźnika. 

W celu przekształcenia wskaźnika PME na wskaźnik odzwierciedlający stopy 
zwrotu musimy dokonać odpowiednich przekształceń. Punktem wyjściowym jest 
określenie stopy zwrotu indeksu referencyjnego (benchmarku) w okresie inwestycji.
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gdzie:
•	 Yit to zwrot indeksu referencyjnego i w okresie t,
•	 IVt to wartość indeksu i w okresie t.
Jeśli ustalimy dyskretną kapitalizację i horyzont inwestycyjny T lat, to całkowi-

ta stopa zwrotu Yi indeksu i wynosi:

 W kolejnym kroku, po określeniu wszystkich zysków z inwestycji, annualizuje-
my stopę zwrotu z indeksu referencyjnego:

Dla inwestycji VC całkowita stopa zwrotu wynosi:

gdzie: 
•	 Vj0 to wartość inwestycji VC j w okresie 0,
•	 Vjt to wartości inwestycji VC j w okresie T,

Biorąc pod uwagę zależność wskaźnika PME i jego definicję, można stwierdzić 
następującą zależność:

gdzie:
•	 PMEji to wskaźnik ekwiwalentu rynku publicznego inwestycji j w stosunku 

do indeksu referencyjnego i. 

Okresowa wartość jednostki pieniężnej zainwestowanej w  fundusz VC j  jest 
równy wartości indeksu referencyjnego i  pomnożonego przez wskaźnik PMEij. 
Okresowa roczna stopa zwrotu dla tych inwestycji powinna być wyrażona jako:
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Ostatnim etapem jest odliczenie od uzyskanego wyniku stopy zwrotu indeksu 
odniesienia (benchmarku). Dla wskaźnika PME eksces stopy zwrotu ERPME jest zde-
finiowany jako:

Wszystkie niezbędne dane do obliczenia ekscesu wskaźnika PME są dostępne po 
przeprowadzeniu obserwacji rynkowych indeksów giełdowych oraz inwestycji VC. 

5. Badania empiryczne opisujące efektywność funduszy VC

Badania przeprowadzone w  celu oszacowania wskaźników PME oraz BME 
w Europie były prowadzone w szczególności na dwóch indeksach rynku publiczne-
go. W przypadku wskaźnika PME indeksem referencyjnym był MSCI Europe Index, 
a dla wskaźnika BME był to J.P. Morgan European Government Bond Performance 
Index3. W przypadku rynku USA wskaźnik PME szacowany był na podstawie stóp 
zwrotu indeksów S&P500 oraz Nasdaq Composite Index4. 

W przypadku wskaźnika PME oraz BME szacowanych dla rynku europejskiego 
zbiorcze wskaźniki były obliczane na podstawie średniej PME dla przekroju funduszy 
VC i PE w badanej próbie. Badania te obejmowały okres 1980-2003. W próbie znala-
zły się fundusze, których wskaźnik PME przekraczał 1, i takie, których wskaźnik był 
bliski 0. Przekłada się to na wysokie odchylenie standardowe z badanej próby. Bada-
nia wykazały, że im młodszy fundusz, tym wyniki inwestycyjne były lepsze (wyższy 
wskaźnik PME oraz BME), co pozwala na stwierdzenie, iż fundusze w końcu lat 90. 
uzyskiwały lepsze wyniki niż te utworzone wcześniej (pozytywna korelacja pomię-
dzy zmiennymi). Dodatkowym założeniem dla inwestycji na rynku publicznym było 
przyjęcie, iż koszty zaangażowania w dany indeks wynosiły 50 bp. dla indeksu gieł-
dowego oraz 20 bp. dla funduszu obligacji. Nie wykryto również korelacji pomiędzy 
wielkością funduszy a uzyskiwaną przez nie wartością wskaźnika PME. Wskaźniki 
PME oraz BME uzyskane w badaniach Ch. Dillera dla zlikwidowanych funduszy pre-
zentuje tabela 1. Badania prowadzone były również na kilku innych próbach. Pierw-
sza próba to wyniki zbiorcze obliczane na podstawie przekroju średniej oraz średniej 
ważonej dla wszystkich funduszy w badanej próbie. Kolejne analizy przeprowadzone 
były dla średniej z szeregów czasowych uzyskiwanych wskaźników w kolejnych latach 
funkcjonowania funduszy. 

3  Badania z 2003 r. przeprowadzone przez Ch. Diller oraz Ch. Kaserer. 
4  Badania z 2005 r. przeprowadzone przez Kaplan i Scholar oraz M.M. Ick.
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Tabela 1. Zbiorcze (pooled) wskaźniki PME oraz BME dla zlikwidowanych funduszy VC 
oraz PE funkcjonujących w Europie
Table 1. Pooled indicator of PME and BME for divested VC and PE in Europe

Wskaźnik PME BME
Fundusz VC PE Razem VC PE Razem
Średnia 0,82 0,90 0,86 1,11 1,07 1,09

Mediana 0,68 0,89 0,80 0,81 1,09 0,99
75 precentyl 0,97 1,24 1,10 1,38 1,37 1,38
25 percentyl 0,33 0,51 0,42 0,54 0,64 0,58
Minimum 0,07 0,06 0,06 0,06 0,09 0,07
Maximum 6,97 2,79 6,97 10,45 2,95 10,45

Odch. standardowe 1,01 0,53 0,81 1,51 0,60 1,14

Źródło: Ch. Kaserer, Ch. Diller, European Private Equity Funds – A Cash Flow Based Perfor-
mance Analysis, TUW, 2004, s. 38.

W przeprowadzonych badaniach wskazano również na to, iż dobrze zarządzane 
i efektywne fundusze powinny dystrybuować środki inwestorom znacznie wcześniej niż 
te o gorszych wynikach, co jest związane z miarą wskaźnika okresu zwrotu. Im dłuższy 
okres zwrotu, tym wskaźnik PME jest niższy. Dodatkowo występuje silny i znaczący 
wskaźnik ujemnej korelacji pomiędzy tymi miarami. Wyniki przeprowadzonych badań 
w zakresie zależności wskaźnika PME oraz okresu zwrotu prezentuje rys. 1.

Rysunek 1. Zależność wskaźnika PME oraz okresu zwrotu w inwestycjach funduszy VC
Figure 1. Dependency of PME and return on investment of VC funds

Źródło: Ch. Kaserer, Ch. Diller, European Private Equity Funds – A Cash Flow Based Perfor-
mance Analysis, TUW 2004, s. 37.
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W  kolejnym kroku Ch. Kaserer oraz Ch. Diller przeanalizowali stopy zwro-
tu z indeksów referencyjnych w latach 1980-2003 (MSCI Europe oraz JP Morgan 
European Goverment Bond Index). Wskaźnik PME dla badanego kresu osiągnął 
poziom 15,17% dla funduszy VC. Odchylenie standardowe wyniosło 19,29%. Stopa 
zwrotu indeksu to 14,2%, a odchylenie standardowe wyniosło 18,85%. Wskaźnik 
Sharpa wyniósł 63,07%. Wskaźnik Sharpa jest wyższy dla funduszy VC w porówna-
niu z rynkiem publicznym – 59%. Współczynnik korelacji opierający się na wskaź-
niku PME pomiędzy funduszami VC a  rynkiem publicznym wyniósł 0,805. Dla 
rynku obligacji i wskaźnika BME stopa zwrotu dla indeksu publicznego (JP Morgan 
European Goverment Bond Index dla lat 1993-2003 oraz indeks REXP dla lat 1980-
1993) wyniosła 7,98%, a odchylenie standardowe 4,1%. Wskaźnik Sharpa kształto-
wał się na poziomie 121,31%. Porównując to ze wskaźnikiem BME dla inwestycji 
VC, stopa zwrotu wyniosła 7,6% przy odchyleniu standardowym 5,47%. Wskaźnik 
Sharpa wyniósł 84,07%, a współczynnik korelacji z indeksem rynku obligacji 0,771.  

W przypadku indeksów z rynku USA średnia arytmetyczna wskaźnika PME 
przekracza 1, potwierdzając, iż fundusze VE oraz PE są klasą aktywów, która uzy-
skuje wyniki wyższe niż stopy zwrotu notowane na rynkach publicznych. Jednak 
mediana wskaźnika PME wskazuje na niższą efektywność inwestycji VC oraz PE na 
rynku USA w stosunku do rynku publicznego. Mediana wskaźnika PME dla fundu-
szy VC wyniosła 1,05 w stosunku do indeksu S&P500, jednak dla indeksu Nasdaq 
Composite ten wskaźnik jest już niższy od 1,0. 

Zakończenie
 
Przedstawione podejście opisujące porównanie efektywności inwestycji VC 

oraz PE na tle rynków publicznych nie jest narzędziem doskonałym i charakteryzu-
je się wieloma ograniczeniami. Bardzo ważnym czynnikiem jest wybór odpowied-
niego indeksu referencyjnego, który będzie charakterem odpowiadał inwestycjom 
VC oraz PE. Musi on być odpowiednio skorelowany z historycznymi stopami zwro-
tu funduszy oraz charakteryzować rynek publiczny funkcjonujący na określonym 
rynku geograficznym. Mimo swych wad metoda daje możliwość szybkiego i nie-
skomplikowanego porównania osiąganych wyników dojrzałych funduszy VC na tle 
odpowiadających im inwestycji alternatywnych na rynku publicznym. 
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MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY 
IN POLISH COMPANIES

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Abstract: The aim of this article is to present the methods of intellectual property manage-
ment in Polish enterprises. It highlights the strategies of commercialisation of enterprises by 
using only their own capital and knowledge resources, and by using the capital and knowl-
edge resources of their business partners. It also identifies examples of companies which, 
in accordance with the introduced system of intellectual property management success-
fully implement new technologies by which they achieve better financial results. The article 
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shows the low level of innovativeness of Polish entrepreneurs in relation to other member 
countries of the European Union and indicates its causes.

Keywords: innovations in enterprises, management of intellectual property, R&D sector, 
good practices

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest pokazanie sposobów zarządzania własnością 
intelektualną w polskich przedsiębiorstwach. Zwrócono w nim uwagę na strategie komercjali-
zacji przedsiębiorstw zarówno przy użyciu wyłącznie własnego kapitału oraz zasobów wiedzy, 
jak i z wykorzystaniem kapitału i zasobów wiedzy partnerów biznesowych. Wskazano także 
przykłady przedsiębiorstw, które zgodnie z wprowadzonym systemem zarządzania własnością 
intelektualną z powodzeniem wdrażają nowe technologie, dzięki którym osiągają lepsze wyni-
ki finansowe. Artykuł pokazuje niski poziom innowacyjności polskich przedsiębiorców w sto-
sunku do pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej i wskazuje jego przyczyny.

Słowa kluczowe: innowacje w  przedsiębiorstwach, zarządzanie własnością intelektualną, 
sektor B+R, dobre praktyki

Introduction

It should be noted that in our times, in the new economy, the source of success 
is not allocating scarce resources in order to receive the greatest effects out of them. 
The success is really based in the creation of new knowledge, which gives you an idea. 
By using ideas the value of the effects of management increases1. This is the modern 
model of enterprise management that refers not only to the man as a worker carrying 
out the commands. Today, companies are investing in their employees as human capi-
tal, who can multiply in the future success. The man exchanged physical work to men-
tal work, and today his best tool is the knowledge and creativity. Incorporeal property 
is now an essential component in creating enterprises’ material value. A steady in-
crease in the importance of knowledge has been noted in the modern economy. Many 
representatives of the world of science by lifting its weight define it even as “a fourth 
factor of production” as well as the basis of the organizational authority2.

This article aims to present how the process of intellectual property management 
takes place in Polish enterprises. It will be shown how research and development pro-
jects are implemented in enterprises with examples of Polish companies which pre-
sent the best practices and results in this field. However, before we proceed to analysis 
of these issues, we should begin with the theoretical issues related to explaining the 
basic concepts and methods for the management of intellectual property.

1  K. Porwit, Cechy gospodarki opartej na wiedzy, [in:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na 
wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Rewasz, Warszawa 2001, p. 115.
2  C. Sikorski, Zachowania ludzi w  organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa 
2001, p. 274.
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1. Most important concepts

The term intellectual property must be understood as ownership of incorpo-
real property established by the law, which are products of the human intellect and 
also have a defined objective, subjective, territorial and temporal range3. Intellectual 
property is the result of human ingenuity and creativity.4 In terms of the methods 
of intellectual property creation, we can divide them into creative (in which we dis-
tinguish trademarks, copyright, computer programs), as well as innovative (patents, 
industrial and utility designs, and know-how)5.

In turn, the incorporeal property is on the one hand personal goods, which are 
closely linked to a man and his private interests, on the other hand, are the output 
of a conceptual activity of a man6. The intellectual property including the second 
group of the identified incorporeal property covers its three forms - works, solu-
tions and markings7. This property is the result of intellectual effort of man, a sign 
of his/her creativity regardless of the fact whether they are assets or not.

According to G. Michniewicz incorporeal property in the company are the in-
tellectual values. It is created by man, who, thanks to the imagination and knowl-
edge, including those resulting from experience and ability, and sometimes, when 
necessary, using the equipment and technological processes is able to produce some 
tangible or intangible effect. Using this effect of human activity may be available to 
others with or without the consent of the creator (as payable or not)8.

Therefore, it is the knowledge, as one of the main incorporeal property, is the 
basis of the intellectual capital of the company. In the literature you can find many 
definitions of intellectual capital. According to some it is the possessed knowledge 
and experience, organizational technology, customer relationships and professional 
skills, that provides a competitive advantage in the market9. According to the OECD 
(Organization for Economic Co-operation and Development), intellectual capital is 
the economic value of two categories of intangible assets belonging to the enterprise, 
that is its organizational capital known as structural capital, and human capital10. 
Structural capital in this context means de facto ownership of software, distribution 

3  W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, OWPW, Warszawa 2012, p. 14.
4  J. Zaleski, Zarządzanie własnością intelektualną. Syndrom marchewki, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2014, p. 15.
5  A. Potempa, Zarządzanie prawami własności intelektualnej i  ich wycena w  przedsiębiorstwie [in:]                  
U. Promińska (ed.), Własność intelektualna w działalności przedsiębiorców, LexisNexis, Łódź 2010, p. 121.
6  R. Golat, Dobra niematerialne. Kompendium prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2005, p. 19.
7  A.M. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Difin, Warszawa 2014, p. 46.
8  G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, C.H.Beck, Warszawa 2012, p. 15.
9  L. Edvinsson, A.S. Malone, Kapitał intelektualny, Warszawa 2001, s. 40.
10  A. Sokołowska, Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [in:] 
E. Skrzypek, A. Sokół (ed.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Insytut 
Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, p. 145.
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network, and supply systems. In turn, human capital consists of human resources, 
internal and external - customers and suppliers11. For the purposes of this paper, the 
more appropriate appears the definition according to which the identification of the 
intellectual capital of the organization together with incorporeal property own by it 
occurs, and consequently it can be defined as the sum of the knowledge of its em-
ployees creating the company’s community, as well as the practical transformation 
of this knowledge into components affecting the value of the company12. The litera-
ture emphasizes that knowledge is a major factor in socio-economic development 
and therefore, as an asset contributing to the growth of competence and innovation 
as well as a major source of productivity growth and competitiveness13.

2. Management of intellectual property in companies

Identification of the most important processes of knowledge management as 
well as relations occurring between them allow a company a systematic processing 
of information, as well as experience, skills and competencies into intellectual capi-
tal14. The intellectual capital gives the company the ability to create a competitive 
advantage in the market15.

When it comes to the management of intellectual property it takes place on 
several levels and concerns:

1) human capital, that is, the knowledge, and skills and capacities of organiza-
tion members having economic value, 

2) organizational capital presented in the form of knowledge used in decision-
making processes, expressing the organizational culture of the company,

3) client capital created by the knowledge gained from external entities such as 
business partners, other organizations, people from the entrepreneurship’s environ-
ment16.

Intellectual property management is really a component part entering into the 
overall management process. This management in a great degree affects strategic 
objectives achieved by the company. The actions that are taken in the area of in-

11  B. Piasny, Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie, 
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, no. 36, p. 138.
12  M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, 
Placet, Warszawa 2000, p. 100.
13  S. Borkowska, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich, [in:]  
A. Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Polska Fundacja Promocji 
Kadr, Warszawa 2002, p. 9.
14  M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, WSEiP, Kielce 2010, p. 51.
15  J. Rokita, Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
2003, p. 76.
16  D. Kasprzycki, A. Matczewski, E. Okoń-Horodyńska, M. du Vall, R. Wisła, Zarządzanie własnością 
intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych 
w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, p. 40.



Management of intellectual property in polish companies 75

tellectual property management should implement the basic functions of manage-
ment, consisting of:

1) planning, 
2) organising, 
3) managing, 
4) controlling the resources and activities of the organization17.

Figure 1. The simplified process of commercialisation technology 
Rysunek 1. Uproszczony proces komercjalizacji technologii

Preparation of stakeholders map Preparation of implementation plan and 
licence contracts

Launching the com-
mercialisation pro-
cess in the technol-
ogy transfer centre

Evaluation of eco-
nomic value of the 

research results

Searching for sourc-
es of financing for 
the new company

Implementation

Preparation of IP protection strategy Preparation of commercialisation strategy

Source: D. Trzmielak, S. Byczko, Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie 
i na uczelni, Gdańsk 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, p. 129.

Moving on to the analysis of the individual stages of the management of intel-
lectual property in enterprises, we should start from the planning stage that is adap-
tation of strategies of intellectual property use and commercialisation.

17  R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, p. 39.
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First of all, in this regard it is important to distinguish between the origins of the 
property, i.e. whether the company uses its own intellectual resources or a transfer 
of technology from research centres to business takes place.

Referring to the transfer of technology in the first place, we can distinguish the 
following strategies for commercialisation:

a) licensing,
b) strategic alliances,
c) creating of technology companies18.
One of the ways by which the transfer of the exclusive rights is made to a third 

party, is the grant of a license by the copyright owner19. De lege lata we can distin-
guish three sources for the grant of a license – a contract, an administrative deci-
sion and the law. The license agreement is an agreement entered into between the 
licensor or entity authorizing the use of its rights and the licensee, i.e. the entity that 
obtains authorization to use the licensor’s rights. The object of such a contractual 
obligation is the license - permission to use someone else’s rights20.

In the way of administrative decision a  so called compulsory license can be 
granted. However, it is a unique institution. The compulsory license is defined as 
the officially sanctioned permission to use a third party’s intellectual property rights 
subject to payment of a fixed sum regardless of the opposition by the proprietor21. 
The conditions which enable the grant of compulsory license are provided for in 
Article 82 Paragraph 1 of the Industrial Property Law22. A compulsory license is 
a limitation of the patent. Despite the name, it is not a contract – it takes the form of 
a special, mandatory form of authorization to use the patented invention of a third 
party, created by virtue of an administrative decision23. According to the case law of 
the Court of Justice of the European Union, the aim of a compulsory license is the 
implementation of specific interests of the state24.

The third source of license may be the law. In Polish law an example of such leg-
islation is among others the Article 24 of the Law on Copyright and Related Rights, 
and Article 11 Paragraph 5 of the Industrial Property Law25.

18  D. Trzmielak, S. Byczko, Zagadnienia własności intelektualnej w  transferze technologii, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2011 p. 31.
19  A.M. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Difin, Warszawa 2014, p. 165.
20  A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, C.H.Beck, Warszawa 2011, p. 269.
21  A. Michalak (ed.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2016, p. 240.
22  See art. 82 ust. 1  law of 30 June 2000 Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2013 r., poz. 1410 
z późn. zm.
23  P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2014, p. 463.
24  L. Gliciński, Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej, Wolters 
Kluwer Polska SA, Warszawa 1997, p. 16. It should be noted that in 2006 The European Parliament and 
the Council adopted Regulation No. 816/2006 of 17.5.2006 on compulsory licensing of patents relating 
to the manufacturing of pharmaceutical products for export to countries where there are problems 
with public health (Dz.U. UE L 2006 no. 157, s. 1).
25  See art. 24 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2006 r. 
nr 90, poz. 631, z późn. zm. i art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, 
Dz.U. 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.
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Another form of technology transfer are strategic alliances, which can be de-
fined as a relationship between a particular trader and interacting with him/her sev-
eral other entrepreneurs forming a separate, more powerful economic entity26. It is 
created in order to achieve common objectives, through the involvement of its own 
resources, while maintaining independence in capacity specified by partnership 
agreement27. Creating alliances can be accessed from the point of view of competi-
tion in two ways. Undoubtedly, they lead to changes in the balance of power, as well 
as the image of the market itself, which affects the concretions. However, they can 
also lead to monopolization of the market by a number of cooperating enterprises28. 
An example of such a  strategic alliance in the Polish market was, among others, 
cooperation between the British Aerospace and WSK Mielec concerning repairs of 
Hawk aircraft or the alliances in the pharmaceutical market29.

From the point of view of innovativeness of Polish enterprises an important 
form of commercialisation is undoubtedly the creation of technology companies 
– spin-off or spin-out. You can specify them as academic enterprise aimed at gen-
erating innovation. The literature indicates that academic entrepreneurship is an 
economic activity undertaken by people associated with the scientific activity with 
a specific status in academic society aiming at the creation, improvement and intro-
duction of new technologies, products, organization systems to business practice30. 
Spin-off or spin-out enterprises are the essential current of academic entrepreneur-
ship as well as one of more active mechanisms of commercialisation and technol-
ogy transfer31. Spin-off is a new company, which is formed within another entity 
(university, research centre or company) aiming to commercialise the knowledge of 
the parent entity, as well as to increase the profits of that entity by its division into 
several smaller companies32. In turn, the spin-out is really an independent entity 
from its parent entity, which has an independent source of funding, using the intel-
lectual and material potential of the parent entity33.

26  M. Głuch, Alianse strategiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej organizacji, Studia i  Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, no. 34, p. 11.
27  R. Drewniak, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny. Cele i uwarunkowania w praktyce 
polskiej, Tnoik, Toruń 2004, p. 11.
28  J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2006, p. 399.
29  Patrz: T. Gajewska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, „Przegląd Odlewnictwa” 2010, no. 3-4,               
p. 18 and next.
30  W. Grudzewski, I. Hejduk (ed.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000, p. 145.
31  P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w  Polsce, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, p. 9.
32 A. Kwiatkowska, Korporacyjne i uniwersyteckie firmy spin-off z perspektywy zarządzania zmianami, 
[in:] J. Skalik (ed.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i  zmiany w małych i  średnich przedsiębior-
stwach,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, p. 40.
33  M. Makowiec, Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off/ spin-out na przykładzie wybranych or-
ganizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 
2012, no. 55, p. 108.
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Creating spin-off and spin-out companies is extremely important from the 
point of view of business development and commercialisation of intellectual prop-
erty, which show examples of several companies operating in Poland. One of them 
may be the READ GENE company, founded in 2005 by employees of the Interna-
tional Hereditary Cancer Centre of the Pomeranian Medical University under the 
supervision of Professor Jan Lubiński. The aim of the company is to commercialise 
methods of detection, and prevention and treatment of the most common types of 
cancer34. The company has an exclusive license for the use of technology based on 
the intellectual property of the Pomeranian Medical University therefore it gives it 
20 percent of its revenue. The company made its debut in 2009 on the Warsaw Stock 
Exchange35. It has 8  foreign patents (in the United States, in the area of Eurasia, 
South Africa, Ukraine), 9 Polish patents, 12 applications for Polish and internation-
al patent applications for discoveries that are the result of research of the company 
and 33 applications for their discoveries in the field of genetics tumours36.

On the other hand, companies can use their own resources in the field of intellectual 
property; it is their decision how to protect the goods resulting from the input of their 
knowledge resources. In practice, companies can apply different policies and strategies, 
and it serves such purposes as maintaining a leading position in the market, protection 
of new investments, creating the basis for granting the license or attacking competitor37.

The implementation work with respect to intellectual property is the work un-
dertaken on the basis of the decision of the company to use the results of research 
and development works, including the use of inventions both proprietary and ac-
quired by license38. In the scope of the use of their own resources in the field of intel-
lectual property, we can distinguish two basic forms of protection:

1) filing an application at the patent office39,
2) know-how.
The basic principle is, in accordance with Article 11 Paragraph 1 of Industrial 

Property Law that the right to obtain a patent for an invention or a right of protec-
tion for a utility model, as well as of the registration of industrial design vests in the 
designer. The creator of an invention project is the person who invented a definite 
solution and thus created a new intellectual good, which did not exist before40. The 

34  D. Dec, Od pomysł do zysku – czyli spin-off/ spin-out w teorii i praktyce, Wyższa Szkoła Technologii 
Informatycznych, Warszawa 2012, p. 43.
35  M. Konkel, Naukowiec i przedsiębiorca. Read-Gene i szczecińska uczelnia medyczna, czyli współpraca 
biznesu z uczelnią, „Puls Biznesu” z 21 września 2011 roku, p. 43.
36  http://www.read-gene.com/pl/informacje/wlasnosc-intelektualna [access: 15.04.2016].
37  W. Kotarba, Ochrona własności…, p. 133.
38  J. Zaleski, Zarządzanie własnością intelektualną…, p. 91.
39  Patent protection can be granted at national, European and international level. Due to the limited 
framework of this study, only national model of granted patent protection will be presented. 
40  J. Szwaja, A. Szajkowski (ed.), System prawa własności intelektualnej, vol. 3, C.H.Beck, Warszawa 
2013, p. 78.
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right to obtain a patent is of exclusive and effective erga omnes nature, as on one hand 
it is the right to submit the invention to the patent office, and on the other, the right 
restraining third parties from violating this law by making unauthorized application41. 
It should be of course noted that entrepreneurs often combine their efforts in order 
to create inventions, e.g. by concluding contracts for research and development coop-
eration in the form of joint ventures companies or a contract for the formation of the 
consortium42. In this case, the entrepreneurs may, in accordance with disposition in 
Article 11 Paragraph 4 of Industrial Property Law specify that the right to the patent 
will be entitled to one of the undertaking parties to the agreement43.

Under Article 11 Paragraph 3 of Industrial Property Law, in case of an inven-
tion utility model or industrial design by the execution of employment relationship 
duties by the creator or by performance of another contract, the right referred to in 
Article 11 Paragraph 1 of Industrial Property Law belongs to the employer or con-
tracting party, unless the parties agreed otherwise. The right to a patent, protection 
right or right from registration may be acquired by an employer who employs the 
employee-creator or a person ordering the making of an industrial property good. 
The contents of the provision allow distinguishing two subjective relationships, 
within which an incorporeal property may be created, the rights to which belong 
to a different entity than their creator, this is so called staff invention (pattern) and 
contracted invention (pattern)44.

It should be emphasized that the right to obtain a patent has the following stages:
1) the stage from the creation of the invention to be declared in the Polish Pat-

ent Office;
2) the stage from the patent application in the Polish Patent Office to obtaining 

a decision on the grant of a patent45.
Of course, the inventor may encounter some problems with the application of 

the invention to the patent. First of all, any public disclosure of innovative solutions 
that would take place before the filing of an application results in irretrievable loss 
of the patentability of the invention46. Of course, it is essential that the company 
before starting their research and development work accurately determined the cur-
rent state of technology in a given field. First of all, it should be examined on two 
levels – firstly, financial because it is not rational to reproduce existing solutions, 

41  M. du Vall [in:] R. Skubisz (ed.), System prawa prywatnego, vol. 14A, Prawo własności przemysłowej, 
C.H.Beck, Warszawa 2012, p. 392.
42  A. Szewc, K. Zioło, M.Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, p. 48
43  A. Michalak (ed.), Prawo własności przemysłowej…, p. 137.
44  E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (ed.), System prawa handlowego. Vol 3. Prawo własności 
przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa 2015, p. 195.
45  A. Michalak (ed.), Prawo własności przemysłowej…, p. 113.
46  M. Gędłek, Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, 
Warszawa 2008, s. 22.
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and secondly there is a  threat of infringement allegation of patent rights already 
commercialised47. 

Unfortunately, in Poland the protection taken by applications to the Patent Of-
fice is still not very popular as illustrated in the chart below. It is encouraging, how-
ever, is that in 2015 the European Innovation Ranking produced annually by the 
European Commission we were considered “moderate innovators” and not, as in 
previous years “modest innovators”. In the indicated ranking Poland’s innovative-
ness among the countries of the European Union is on the fifth place from the end 
along with Croatia, ahead of only Bulgaria, Latvia, Romania and Lithuania48.

Figure 2. The number of patents that were granted in national procedure by the Polish Patent 
Office in the years 2002-2014.
Rysunek 2. Liczba patentów, które zostały udzielone w trybie krajowym przez Urząd Paten-
towy RP w latach 2002-2014.

Source: Raport o stanie patentowania w Polsce. Patenty szansą na wzrost innowacyjności 
polskich przedsiębiorców, Warszawa 2015, p. 4.

When it comes to know-how it is acknowledged that this knowledge is not dis-
closed to the public information, the secret of the organization of technical, techno-
logical, economic, commercial or organizational nature in relation to which the neces-
sary steps to maintain its confidentiality were taken49. In the literature, the attention is 
drawn to the fact that non-confidential information may be included into the concept 

47  A. Turczak, Problemy ochrony patentowej w Polsce, Equilibrium 2010, no. 1, p. 205.
48 European Commission Innovation Union Scoreboard 2015. Report available at: http://ec.europa.
eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf.
49  W. Kotarba, Ochrona własności…, p. 75.
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of know-how, and so disclosed knowledge, however accessible only to a narrow group 
of specialists and being an achievement in a given field resulting from experience50. 

Know-how means confidential knowledge and experience of technical or tech-
nical and organizational nature, which can be directly used in the production pro-
cess51. On the other hand, according to S. Sołtysiński, know-how is defined as the 
ability, knowledge or skill in the field of obtaining a particular result or conducting 
of a given business52. Know-how means a package of non-patented practical infor-
mation, which is based on the experiences and trials of the organizer and which are 
confidential, substantial and identified53.

Generally speaking, the literature indicates that the commercialisation of sci-
ence and technology comes from company management in a  rapidly changing 
world of technology and products. One should note a significant role in building 
the commercialisation of the wealth of nations by:

a) development of technological companies,
b) global dissemination of technology,
c) creation of technopolis,
d) creation of technology parks and incubators of technology (R&D 

infrastructure)54.
In the field of management of intellectual property in enterprises it is very im-

portant to entrust the tasks to the appropriate organizational units. Appointment of 
specialized department in the company largely depends on conditions such as the 
size of the company and capital ties or previous experience with the implementation 
of projects concerning the management of intellectual property in the company. The 
organization of the department that deals only with the management of intellectual 
property in the company also requires determination of a set of various activities 
in this area in connection with the necessary and available means to implement 
them –the so-called “intellectual property wallet”. The wallet of intellectual property 
should take into account such issues as:

a) protection of business secrets, 
b) evaluation of intangible assets, 
c) analysis of the compatibility of actions with the law in force, 
d) monitoring, controlling and internal audit of activities in the field of indus-

trial property, 

50  A. Kopff, Aktualne problemy międzynarodowej ochrony prawnej know-how, „Państwo i  Prawo” 
1973, no. 10, p. 74.
51  B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa – Kraków 1974, p. 25.
52  S. Sołtysiński, Projekty wynalazcze, [in:] J. Szwaja, A. Sołtysiński (ed.), System prawa własności 
intelektualnej. Prawo wynalazcze. Vol III, Ossolineum, Wrocław 1990, p. 63.
53  B. Fuchs, Transfer technologii a przepisy Unii Europejskiej chroniące wolną konkurencję, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Handlowego Zagranicznego 2000, no. 19-20, p. 219.
54  A.M. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną…, p. 124.
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e) initiation and implementation of actions to strengthen the innovation ca-
pacity of the company, 

f) active participation in the formulation of the development of technical and 
technological strategy of the enterprise, 

g) issues related to the registration of trademarks, inventions or industrial designs, 
h) promotion and commercialisation of own achievements and ideas and ide-

as of innovative nature, 
i) analysis and evaluation of activities of the competition, 
j) marketing the rights, 
k) preventing unjustified investments in the R & D55.
The teams created to deal with intellectual property in enterprises should have 

direct contact with universities and other entrepreneurs thanks to which their ac-
tions would be targeted at the business-related aspects of intellectual property. It is 
also important that the teams would not be isolated in the structures of the organi-
zation, and ideally, to be incorporated into the structure of a larger department56. 

Effective management of intellectual property in enterprises results from: 
a) establishing of a clear method to measure the success of entrepreneur’s in-

novative projects,
b) providing information about the needs of the market; 
c) integration of knowledge and skills of employees and scientists with whom 

the entrepreneur cooperates,
d) advisory, training and financial services connected to formal protection of 

intellectual property for the incubated companies,
e) establishment of a rational process of evaluation and selection of new com-

panies57.

3. Innovation of R&D projects in Polish companies

Moving on to the analysis of innovativeness of research and development pro-
jects in Polish enterprises, in order to promote the idea of innovativeness and com-
mercialisation on the 12th of March 2010 during the session of the international 
forum for intellectual property management the Pantheon of Polish Inventions and 
Discoverers was established. This was done based on the model of countries that 
build their wealth and competitive advantage on intellectual capital rather than on 
raw materials or cheap labour. The aim of such action is to create a place where Pol-

55  Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Procedura Zarządzania Własnością Intelektualną, Gdańsk 
2010, p. 46.
56  Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie. Podręcznik dla izb handlowych oraz stowarzyszeń 
przedsiębiorców tworzących usługi w  zakresie własności intelektualnej, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, p. 30.
57  D. Trzmielak, S. Byczko, Zagadnienia własności intelektualnej…, p. 136.
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ish minds of all times, people who contributed to the development of knowledge 
economy in the world will be honoured58.

Unfortunately, the data of the Polish Agency for Enterprise Development for 
2012 show that Polish companies in terms of innovation are still at the tail end of 
Europe. Among the 28 European Union countries as well as Norway, four groups 
can be singled out taking into account the participation of innovatively active en-
terprises namely the leaders, the catching-up, the medium-sized innovators and the 
weak innovators. As for the Polish enterprises they are classified along with Latvia, 
Bulgaria and Romania in the fourth group and the result of 23% of the companies 
that carry out innovative actions, allowed only being ahead of Romania in this clas-
sification. Unfortunately, this data compared to previous studies show that this is 
a downward trend compared to 2008 by 4.9%. Of course, despite the falling percent-
age of innovative companies an increase in expenditures for one company to the 
level of 1 million Euros in 2012 can be observed among Polish innovative compa-
nies in contrast to 785,000 Euros in 2010. However, the average level of innovation 
investment for a company in Poland is slightly lower than average presented for 28 
countries of the European Union (1.15 million Euros in 2012)59.

In Poland, the largest share of innovative industrial enterprises covering such 
areas as Podkarpackie Voivodeship (almost 22%) and Opole Voivodeship (over 
20%). On the other hand, the lowest share of innovatively active industrial compa-
nies is characteristic to the Lodz Voivodeship (over 14%) and to Lubuskie and West 
Pomeranian Voivodeships (16%). On the other hand, when it comes to innovative 
enterprises in the services sector, the largest percentage applies to Mazowieckie 
Voivodeship (over 16%) and Opolskie and Podkarpackie Voivodeships (15%), while 
the lowest rates were recorded in the Podlaskie and the Warmia-Mazury Voivode-
ships (9%) and Kuyavian-Pomeranian (10%)60. 

According to the data of Central Statistical Office, the expenditure on innova-
tive activities industrial enterprises for 2013 amounted to PLN 20,958.9 million, 
while in companies in the service sector – PLN 11,980.9 million. In the industrial 
enterprises investment expenditures dominated, which amounted to 73.6% of all 
expenditures for innovation. In enterprises in the services sector the largest amount 
of money spent on investments was – 42.4% as well as on research and development 
– 23.0%61.

58  B. Węgliński, IP Management – the Key to Successful Economy, [in:] B. Węgliński (ed.), IP 
Management. Zarządzanie własnością intelektualną, Warszawa – Józefowo 2010, p. 24. 
59  M. Nieć, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, [in:] P. Zadura-
Lichota (ed.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2015, p. 12.
60  M. Piekut, Innowacyjna działalność przedsiębiorstwa w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej, 
„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2012, no. 2, p. 116.
61  Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna w Polsce, Warszawa 2014, p. 4.
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The literature indicates that such poor results in terms of innovation of Polish 
enterprises are mainly due to their difficult financial situation, and due to too high 
costs in terms of innovation implementation62. Moreover, among the barriers indi-
cated by the entrepreneurs, it is also pointed out that the market is dominated by 
major companies, and the demand for innovative products is uncertain63. Looking 
at the world leaders in innovation (Japan and the United States) it can be stated that 
innovation requires strong and disciplined units as well as support from the govern-
ment and a strong and consistent support of academic staff64.

When it comes to innovation policy, which was carried out once centrally and 
by sector, by the Ministry of Economy and the Ministry of Science and Higher Edu-
cation, in Poland as well as in most countries at present it undergoes the evolution 
in the direction of New Public Management or model of new public management. 
The visible changes include mainly the introduction of economic mechanisms of 
controlling public expenditures and improving their quality and effectiveness. In 
this context, it is primarily worth to point out the activities of the National Research 
and Development Centre65.

Conclusion

In conclusion, it should be noted that Polish companies to develop and main-
tain a  competitive position in the domestic market as well as international must 
meet the challenge of systematic innovation. For use of innovative goods compa-
nies can use two ways of acquiring intellectual property – from external sources or 
through commercialisation of their intellectual resources. To increase their posi-
tion in the market enterprises need to use the advantage that innovative products 
give them. Unfortunately, in Poland still a small percentage of companies deal with 
innovative activities, which is the result of a weak financial performance of most 
companies, the instability of the economic situation, as well as the still low support 
for R&D from the state.

62  M. Piekut, Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębior-
stwie” 2011, no. 3, p. 87.
63  M. Nieć, Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego w Polsce 
w latach 2002-2010, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G” 2011, no. 4, p. 27.
64  P. Frankowski, B. Skubiak, Bariery innowacyjności w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania 2012, no. 28, p. 119.
65  M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań 
Strukturalnych, Warszawa 2012, p. 20.
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ANALIZA ZALEŻNOŚCI STÓP ZWROTU  
Z INWESTYCJI W RESPECT INDEKS Z GŁÓWNYMI 

INDEKSAMI SPÓŁEK SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNYCH NA RYNKACH GLOBALNYCH 

RETURN DEPENDENCY OF RESPECT INDEX 
AND THE MAIN GLOBAL SOCIALLY 

RESPONSIBLE INDEXES

Streszczenie: Artykuł analizuje zależność stóp zwrotu indeksu Respect z innymi indeksami 
skupiającymi spółki społecznie odpowiedzialne. Wydaje się, iż powinna występować zależ-
ność pomiędzy zachowaniem się tego typu indeksów. Przeprowadzona analiza stóp zwrotu 
w okresie 19.11.2009–31.12.2013 nie wskazała na zależności korelacyjne pomiędzy badany-
mi indeksami a indeksem Respect notowanym na GPW w Warszawie. 
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Słowa kluczowe: indeksy spółek odpowiedzialnych społecznie, Respect Indeks

Abstract: The article analyzes the dependence of the index returns Respect other indices 
focused socially responsible company. It appears that there should be a relationship between 
the behavior of this type of indexes. The analysis of rates of return in the period 19.11.2009-
31.12.2013 not indicated correlations between the studied indices and Respect Index listed 
on the Warsaw Stock Exchange.

Keywords: sustainable and responsible investment, Respect Index

Wstęp

Przejrzystość finansowa i  odpowiedzialna działalność spółek są czynnikami 
wzrostu ich wartości rynkowej. Wartość przedsiębiorstwa jest jednym z czynników, 
jakim zainteresowani są inwestorzy angażujący swoje zasoby finansowe w  akcje 
określonych podmiotów na rynku finansowym. Kryzys finansowy zachwiał zaufa-
nie do samego rynku finansowego, a wzrost transparentności powinien mieć na celu 
odbudowanie zaufania inwestorów. Większa przejrzystość i wiedza na temat spół-
ek pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Uwzględnienie 
danych dotyczących spółek odpowiedzialnych społecznie powinno przyczynić się 
do lepszej i efektywnej wyceny spółek oraz minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. 

Na rynku kapitałowym rośnie znaczenie zachowań określanych jako CSR (Cor-
porate Social Responsibility) i SRI (Socially Responsible Investment), które dotyczą 
także ochrony środowiska. Instytucje finansowe i emitenci dostosowują się do stan-
dardów ekologicznych. Wprowadzane są liczne produkty i usługi finansowe powią-
zane z ochroną środowiska. Szczególnie popularne stają się m.in. fundusze inwesty-
cyjne, w których stosowana jest zasada SRI. Na rynku kapitałowym stosowane są 
specjalistyczne indeksy giełdowe, takie jak Dow Jones Sustainability Index, FTSE-
4Good oraz S&P Clean Energy/Water. Nowe trendy są również obecne na polskim 
rynku. Fakty powyższe skłaniają do refleksji, iż nawet na rynku finansowym coraz 
bardziej liczą się kryteria ekologiczne. Dane dotyczące poziomu zmienności i stopy 
zwrotu polskiego indeksu Respect wskazują na jego niższą zmienność oraz wyższą 
stopę zwrotu w stosunku do innych indeksów notowanych na GPW w Warszawie. 
Nie ma natomiast danych dotyczących stopnia zależności samego indeksu spółek 
odpowiedzialnych społecznie z głównymi tego typu indeksami globalnymi. Istnieje 
wiele opracowań wskazujących na korelację notowań na giełdzie w Warszawie z in-
nymi głównymi indeksami, ale brak jest opracowań wskazujących na brak lub wy-
stępowanie zależności pomiędzy indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych. 

Celem artykułu jest analiza zależności stóp zwrotu indeksu Respect z innymi 
głównymi światowymi indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych. Pragnę wy-
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kazać, czy tak jak w przypadku głównych indeksów polskiego rynku kapitałowego 
indeks Respect jest skorelowany z innymi, podobnymi sobie indeksami, skupiający-
mi spółki odpowiedzialnie społecznie. 

1. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego

Badanie stóp zwrotu oparte jest na analizie logarytmicznych stóp zwrotu przed-
stawionych w artykule indeksów giełdowych. Logarytmiczna, jednookresowa stopa 
zwrotu )( tr  definiowana jest w następujący sposób:

gdzie:
tP , 1−tP  – cena waloru (wartość inwestycji) na koniec okresu t  oraz )( 1−t , 

tj. jako różnica logarytmów cen lub równoważnie jako logarytm indeksu cen.

Następnie przeprowadzona została podstawowa analiza statystyczna rozkładu 
stóp zwrotu obejmująca opis średniej, odchylenia standardowego, kurtozy i  sko-
śności. Kolejnym etapem była analiza wykresu rozrzutu, który ułatwia opisanie za-
leżności stóp zwrotu dwóch indeksów. Ostatnim omówionym w artykule etapem 
jest wstępna analiza związku statystycznego pomiędzy indeksami. Oznacza to, że 
zbadana została zależność współczynnika korelacji pomiędzy badanymi indeksami 
a  indeksem Respect. Wyniki zostały przedstawione w postaci macierzy korelacji. 
Współczynnikiem korelacji pomiędzy zmiennymi x oraz y nazywamy wielkość:

gdzie: 

 • x – obserwacje zmiennej 
 • x, y – obserwacje zmiennej y,
	• współczynnik korelacji mieści się w przedziale [0;1].

2. Założenia tworzenia indeksów spółek społecznie odpowiedzialnych

Regulacje określające spółki społecznie odpowiedzialne mają za zadanie wy-
pełniać przestrzeń pomiędzy przepisami prawa a  tradycją i dobrymi obyczajami. 
Stosowanie się przez spółki do zasad etycznych prowadzi do budowania specjalnego 
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typu więzi z inwestorami, budzi ich zaufanie oraz powinno być magnesem dla po-
zyskania lepszych klientów i pracowników. Długoterminowe strategie budowania 
spółki społecznie odpowiedzialnej jest narzędziem zarządzania wartością spółki 
oraz pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej. 

Sam termin społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR – corporate social re-
sponsibility) określa dobrowolne włączenie aspektów społecznych oraz środowisko-
wych do działalności gospodarczej firm oraz ich kontaktów z interesariuszami oraz 
społeczeństwem. Można również założyć, iż społeczną odpowiedzialność biznesu 
można przedstawić jako zestaw zobowiązań przedsiębiorstwa do ochrony i umac-
niania społeczności, w  której funkcjonuje1. Potrzeba dokładniejszego i  szerszego 
spojrzenia na dane publikowane przez spółki pojawiła się wraz z nowymi modelami 
biznesowymi, zmianami trendów konsumenta, regulacjami dotyczącymi ochrony 
środowiska oraz pojawieniem się wielu nowych rodzajów mediów. Dane dotyczące 
wartości spółek składających się na główne światowe indeksy potwierdzają tę prawi-
dłowość. Aktywa materialne tych podmiotów stanowią często niewiele ponad 20% 
ich ogólnej wartości rynkowej. Pozostała część to wartości niematerialne i prawne, 
na które mają również wpływ prowadzone przez spółki działania. Na tej podstawie 
zrodziła się idea odpowiedzialnego inwestowania (SRI – sustainable and responsible 
investment). Wiąże się ona z lokowaniem środków obejmującym każdy typ procesu 
inwestycyjnego, który umożliwia połączenie finansowych celów inwestorów z zało-
żeniem o zachowaniu ładu społecznego i korporacyjnego czy czystości środowiska. 
SRI stała się więc jednym z wielu podejść do podejmowania decyzji inwestycyjnych 
i jest stosowana przez dużą część inwestorów. Z biegiem lat zaczęły się więc rozwi-
jać specjalistyczne indeksy, które gromadzą spółki implementujące założenia CSR 
w swoich działaniach. Indeksy SRI mają różną kompozycję oraz metodykę ich two-
rzenia. Różnią się one między sobą również w wadze przywiązywanej do społecznej 
odpowiedzialności prowadzenia działalności przez spółki. Spółki oceniane są na 
podstawie przestrzegania zasad ochrony środowiska, praw pracowniczych, bezpie-
czeństwa produkowanych dóbr i usług, relacje z pracownikami i kooperantami. 

Indeksy spółek społecznie odpowiedzialnych oraz ich skład różni się między 
sobą. Kryteria doboru spółek również kładą nacisk na różnego rodzaju specyficzne 
czynniki, dlatego przed analizą takiego indeksu należy zapoznać się z kryteriami do-
boru spółek i wag, jakie przypisywane są poszczególnym czynnikom. Istnieje wiele 
indeksów, które mogą skupiać się na aspektach etycznych, zrównoważonego roz-
woju czy ekologii. Indeksy różnią się również sposobem wyboru początkowego za-
kresu spółek oraz wag do konstrukcji portfela. Jednym z celów tworzenia indeksów 
składających się ze spółek społecznie odpowiedzialnych jest zapewnienie menedże-
rom finansowym pewnego rodzaju benchmarku, który umożliwia ocenę zarządza-

1  J. Anderson, Social responsibility and the Corporation, “Business Horizonts” 1986, Vol. 6, s. 22-27.
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nia zrównoważonym portfelem. Dodatkowo dzięki takim indeksom promowane są 
spółki wchodzące w ich skład. Najbardziej znanymi grupami indeksów na świcie są 
FTSE4Good Series, Calvert Social Index, NASDAQ OMX Green Economy Index, 
Dow Jones SI. W Polsce funkcjonuje indeks Respect, który jest notowany na GPW 
w Warszawie od 31.12.2008 r. (data bazowa). Flagową inicjatywą realizowaną przez 
GPW w ramach promocji i edukacji w obszarze odpowiedzialnego inwestowania 
w Polsce jest uruchomiony w 2009 roku projekt RESPECT Index, pierwszy w re-
gionie CEE indeks spółek odpowiedzialnych. Wskaźnik obejmuje swoim portfe-
lem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najwyższymi standardami 
zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwe-
storami oraz uwzględniające w swojej działalności czynniki ekologiczne, społeczne 
i pracownicze. Spółki tworzące portfel Respect Index wyłaniane są w wyniku trzy-
stopniowej weryfikacji prowadzonej przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdo-
wych w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audytu prowadzonego przez 
partnera projektu, firmę Deloitte. Dotychczas odbyło się osiem edycji badania, pod-
czas których do składu indeksu kwalifikowało się każdorazowo od 16 do 25 spółek2. 
Projekt RESPECT Index cieszy się sporym zainteresowaniem wśród spółek noto-
wanych na warszawskim parkiecie i  w sposób pośredni wpływa na podniesienie 
standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku.

3. Korelacja stóp zwrotu indeksów społecznie odpowiedzialnych

Z  uwagi na fakt, iż wyniki finansowe są również celem społecznie odpowie-
dzialnych inwestycji, aspekt rentowności i różnego typu zależności odgrywa tutaj 
znaczącą rolę. W literaturze można zauważyć dwie hipotezy dotyczące zysków SRI: 
value dicounting oraz value enhancing3. Pierwsza hipoteza wskazuje, że portfele SRI 
przy stosowaniu negatywnej oceny spółek do nich zaliczanych nie mogą osiągnąć 
lepszych wyników niż konwencjonalne portfele ze względu na ograniczoną dywer-
syfikację. Negatywna ocena spółek przy ich selekcji nakłada ograniczenia na wybór 
optymalizacji w zakresie zwrot-ryzyko. Druga hipoteza mówi o tym, iż portfele SRI 
mogą uzyskiwać lepsze wyniki w porównaniu z konwencjonalnymi portfelami, co 
wynika z tego, iż spółki prowadzące politykę społecznej odpowiedzialności zwięk-
szają wartość firmy. Istnieje wiele opracowań badających te zagadnienia, jednak nie 
można wskazać jednego stanowiska. Jeśli chodzi o  rynek polski, analizując dane, 
należy stwierdzić, iż na tle głównych indeksów Indeks Respect charakteryzuje się 
ponadprzeciętną stopą zwrotu. Od momentu pierwszej publikacji jego poziom na 
dzień 31.12.2012 wzrósł o 58,9%, podczas gdy pozostałe indeksy wzrastały o wie-
le mniej dynamicznie. Indeks WIG 20 zanotował 10% wzrost, indeks WIG 20% 

2  Dane GPW w Warszawie. 
3  H. Jo, T. Saha, R. Sharma, S. Wright, Socially Responsible Investing vs Vice Investiong, 2009.
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wzrost, indeks sWIG80 spadł o 7%, a indeks mWIG40 wzrósł o 13%. Wskazuje to 
na pozytywne zachowanie się indeksu w badanym okresie. Oprócz samych wyni-
ków dla inwestorów zarządzających swoim portfelem inwestycji ważny jest poziom 
korelacji. Współczynnik korelacji Pearsona  jest najsilniejszym i najbardziej wiary-
godnym wskaźnikiem,  za pomocą którego możliwe jest opisanie zależności zacho-
wania dwóch instrumentów finansowych. Pamiętać jednak należy, że ze względu 
na to iż ważne są w nim nie tylko średnie wartości  danego instrumentu, ale także 
jego bieżąca wartość, jest on bardzo wrażliwy na skrajne obserwacje. Oznacza to, że 
w zależności od przyjętego okresu badawczego  wartość tego współczynnika może 
zmieniać swoją wartość, a w niektórych przypadkach nawet obierać przeciwny niż 
do tej pory kierunek.   Rozwiązaniem tego problemu może być badanie korelacji 
w różnych okresach dla danej pary instrumentów. 

Z wielu badań wynika, iż indeksy rynków schodzących są silnie skorelowane z in-
deksami krajów rozwiniętych. Istnieją oczywiście rzadkie przypadki długiej nieczuło-
ści indeksów krajów rozwijających się na to, co dzieje się na głównych giełdach świa-
towych. Mimo drobnych odstępstw, które często da się dobrze uzasadnić, korelacja 
między indeksami rynków wschodzących i nadającymi ton na światowych parkietach 
wskaźnikami z Wall Street czy Frankfurtu jest niemal zauważalne od początku ich 
powstania. W ostatnich latach coraz bardziej było też widać niezależność od świa-
towej koniunktury zachowania się indeksów małych i średnich spółek. I to zjawisko 
można z łatwością uzasadnić tym, że to mniejsze spółki są znacznie bardziej niż blue 
chipy wrażliwe na warunki lokalnej gospodarki i nieco bardziej odizolowane od glo-
balnych tendencji. Znacznie rzadziej interesują się nimi także inwestorzy zagraniczni. 
Szczególnie dla kapitału portfelowego są one zbyt małe i handel ich papierami nie 
spełnia minimalnych kryteriów płynności. Badane korelacje indeksów SRI z główny-
mi indeksami światowymi takimi jak SP500 czy DJ30 wskazywały na silne zależności. 
W latach 1995–2004 dla kilku wybranych indeksów znajdowała się ona w przedziale 
0,939-0,985, odpowiednio dla DJ Sustanability Index and DS 400 Index with SP500. 
Mimo wysokich poziomów korelacji wyniki indeksów skupiających spółki społecznie 
odpowiedzialne są najczęściej dużo wyższe niż ich benchmarków. 

3. Analiza zależności indeksów GPW w Warszawie  
z głównymi indeksami SRI na świecie

Przeprowadzone rozważania zmierzają do sformułowania dwóch hipotez badaw-
czych. Pierwsza, że istnieje istotna zależność między wartościami indeksu RESPECT 
a głównymi indeksami światowymi typu SRI, oraz drugiej, że przebiegi szeregów cza-
sowych tych indeksów są do siebie podobne. Wstępna analiza obejmuje uzasadnienie 
sensowności dowodzenia drugiej hipotezy i dowodzenie pierwszej hipotezy za pomo-
cą badania korelacji między indeksami RESPECT oraz DJ30, DAX oraz DJSI.
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Bardzo pomocna w badaniach jest wizualizacja problemu. Analizę związków 
między badanymi cechami rozpoczyna się zawsze od sporządzenia wykresu. W ta-
beli 1 przedstawiono ogólną charakterystykę danych źródłowych. Są to charaktery-
styki logarytmicznych stóp zwrotu wymienionych indeksów obliczone dla okresu 
19.11.2009-31.12.2013. Zawiera on 1029 stóp zwrotu dla każdego z badanych in-
deksów. 

Tabela 1. Charakterystyka rozkładu stóp zwrotu dla wybranych indeksów w  okresie 
19.11.2009-31.12.2013.
Table 1. Characteristics of the distribution of return rates for selected indices in the period 
19.11.2009-31.12.2013

Indeks RE-
SPECT WIG20 WIG SWIG80 DAX DJ DJSRI SP500

średnia 0,000439 2,99E-05 0,000258 0,000243 0,000482 0,000423 0,00021 0,000463
odchyle-

nie 0,012327 0,012663 0,010943 0,008695 0,013125 0,009607 0,011295 0,010594

skośność -0,38656 -0,4209 -0,62139 -1,40651 -0,22697 -0,43829 -0,21077 -0,4721
kurtoza 2,590135 3,136748 3,81103 8,846329 2,561805 4,058604 2,980751 4,508065

Źródło: obliczenia własne.

Analizując dane zawarte w tabeli 1, należy stwierdzić, iż najniższą kurtozą spo-
śród badanych indeksów charakteryzują się indeksy spółek społecznie odpowie-
dzialnych. Skośność ich stóp zwrotu jest również najniższa. Etap wstępnej wizualiza-
cji problemu podzielono na fazę analizy wykresów i analizę związku korelacyjnego 
między badanymi indeksami. Wykres rozrzutu użyty w kolejnym etapie analizy jest 
podstawą wstępnej, wzrokowej oceny zależności między badanymi zmiennymi oraz 
może ułatwić określenie siły i rodzaju zależności. Jeśli badamy zależność stóp zwro-
tu indeksu Respect z indeksem WIG 20, to można oczekiwać wysokiego poziomu 
korelacji. Rysunek 1 prezentuje rozkład stóp zwrotu tych indeksów.
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Rysunek 1. Rozrzut stóp zwrotu indeksu Respect oraz WIG 20 w  okresie 19.11.2009-
31.12.2013
Figure 1. Spread of Respect Index and WIG 20 return in the period 19.11.2009-31.12.2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW SA.

Kolejny rysunek przedstawia rozrzut stóp zwrotu indeksu Respect oraz indeksu 
Dow Jones Sutanability Index. Jest to najważniejszy indeks spółek społecznie odpo-
wiedzialnych na świecie, który (na dzień 31.01.2014 r.) skupiał 333 spółki.

Rysunek 2. Zależność korelacyjna stóp zwrotu indeksu Respect oraz indeksu DJSI w bada-
nym okresie
Figure 2. Correlation coefficient of return of Respect Index and DJSI index in the period 
under investigation

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW SA. 
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W układzie współrzędnych na osi odciętych zaznaczono wartości stóp zwrotu 
indeksu Respect, a na osi rzędnych stopy zwrotu WIG 20 oraz DJSI. Analizując dane 
zawarte na rysunku 1 oraz 2, można wstępnie stwierdzić, iż pomiędzy indeksami 
Respect oraz WIG 20 występuje silna dodatnia korelacja. W przypadku pary indek-
sów Respect oraz DJSI nie można stwierdzić siły i kierunku występującej zależności. 

Ostatnim elementem analizy jest wstępna analiza związku statystycznego mię-
dzy indeksami społecznie odpowiedzialnymi a pozostałymi indeksami badanymi 
w pracy. Dokładne dane korelacji poszczególnych indeksów prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Macierz korelacji stóp zwrotu indeksów dla okresu 19.11.2009-31.12.2013
Table 2. Correlation matrix of index return stop for the period 19.11.2009-31.12.2013

  RE-
SPECT WIG20 WIG SWIG80 DAX DJ DJSRI SP500

RE-
SPECT 1 0,925926 0,932822 0,721762 0,089505 0,086292 -0,00114 0,015679

WIG20   1 0,980273 0,728031 0,076396 0,073146 0,027154 0,047119
WIG     1 0,812801 0,085146 0,0951 0,023151 0,034889
SWIG80       1 0,125759 0,163513 0,014352 -0,00406
DAX         1 0,133351 -0,02403 -0,05682
DJ           1 -0,05391 -0,04575
DJSRI             1 0,799295
SP500               1

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując dane zawarte w tabeli 2, należy stwierdzić, iż można odrzucić obydwie 
hipotezy postawione na początku artykułu. Nie występuje zależność między warto-
ściami stóp zwrotu indeksów społecznie odpowiedzialnych, w tym indeksu Respect, 
z innymi głównymi globalnymi indeksami. Można stwierdzić silną zależność między 
indeksem Respect a indeksami notowanymi na GPW, która przekracza 0,9. Bardzo 
ciekawa wydaje się zaobserwowana niska korelacja indeksów WIG 20 oraz WIG z in-
deksem giełdy niemieckiej DAX oraz indeksami giełd amerykańskich DJ oraz SP500. 
Indeks Respect nie jest skorelowany z indeksem DJSI, gdyż poziom wskaźnika wy-
niósł -0,00114, co świadczy o braku zależności pomiędzy stopami zwrotu badanych 
indeksów. Należy więc stwierdzić, że indeksy spółek społecznie odpowiedzialnych nie 
są ze sobą powiązane i nie można wskazać na ich statystyczne zależności. 

Podsumowanie

Celem artykułu było zbadanie zależności stóp zwrotu indeksu Respect z inny-
mi indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych. Badanie dla okresu 19.11.2009–
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31.12.2013 nie wskazało na większe zależności korelacyjne pomiędzy badanymi in-
deksami. Ważną charakterystyką stóp zwrotu z tych indeksów jest niższy poziom 
kurtozy i mniejsza skośność rozkładów, co świadczy o tym, iż stopy zwrotu skupio-
ne są wokół średniej. Jest to dość ciekawy brak zależności, gdyż indeksy krajowe są 
dość mocno skorelowane z największymi indeksami globalnych rynków kapitało-
wych. Kolejnymi kierunkami badania może być głębsze badanie korelacji indeksów 
w okresie hossy i bessy. Wymaga to przygotowania i pozyskania danych nie tylko 
zagregowanych, ale także niezagregowanych, pokazujących strukturę podziału war-
tości indeksu przypadająca na inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. 
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CYRKULARNE MODELE BIZNESOWE W ENERGETYCE

CIRCULAR BUSINESS MODELS IN ENERGY SECTOR

Streszczenie: Gospodarka o  obiegu zamkniętym (CE) stanowi nowe podejście w  nurcie 
zrównoważonego rozwoju, które promuje m.in. nowe modele zagospodarowania strumie-
ni odpadów generowanych przez sektor energetyki. W kontekście promowania rozwiązań 
CE (w  wielu strategiach i  dokumentach Unii Europejskiej oraz Polski) mających na celu 
efektywne wykorzystanie surowców oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko 
konieczne jest wprowadzanie działań w tym zakresie również przez  przedsiębiorstwa ener-
getyki węglowej. Celem artykułu jest ocena dotychczasowych rozwiązań technologicznych 
i organizacyjnych umożliwiających przejście z modelu linearnego zarządzania na cyrkular-
ny model biznesowy i propozycja nowych rozwiązań. 
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Słowa kluczowe: cyrkularne modele biznesowe, energetyka, gospodarka o obiegu zamkniętym

Abstract: Circular Economy (CE) is a new approach to sustainable development, which among 
other promotes sustainable development of new business models of waste streams management 
in energy sector. In the context of promotion CE solutions (in many strategies and documents 
of EU and Poland) aimed at efficient use of raw materials and reducing negative impact on the 
environment, it is necessary for coal based power plant to implement actions in this area. The aim 
of the article is to evaluate the technological and organizational solutions which make possible 
the move form linear management model to a circular one and to propose new solutions.

Keywords: circular business models, power industry, closed-loop economy

Wstęp

Postulowane przez Komisję Europejską wdrożenie gospodarki o obiegu zamknię-
tym1 (CE) jest zmianą, która wymaga wypracowania nowych modeli biznesowych po-
przez stworzenie nowych relacji i łańcuchów wartości zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz przedsiębiorstw2. CE koncentruje się m.in. na poszukiwaniu nowych sposobów 
realizacji gospodarki ukierunkowanych na minimalizację łańcucha dostaw surowców 
pochodzących ze środowiska3. Istotne znaczenie powinno mieć także uwzględnienie 
odpowiedzialności w całym łańcuchu wartości, a zatem również odpowiedzialność za 
działania podmiotów, które odbierają i użytkują produkty i odpady. Energetyka kon-
wencjonalna, bazując na wykorzystywaniu węgla, nie wpisuje się w realizację działań 
związanych ze zmniejszeniem uzależnienia od zasobów nieodnawialnych. Jednakże 
ze względu na fakt, iż przez najbliższe dziesięciolecia energetyka węglowa będzie sta-
łym uczestnikiem na rynku produkcji energii, niezbędne są działania koncentrujące 
się na maksymalizacji spójności jej działań z założeniami CE.

Nadrzędnym celem CE jest oddzielenie presji wywieranej przez przedsiębior-
stwa na środowisko (konsumpcji zasobów oraz generowanie zanieczyszczeń) od 
wzrostu gospodarczego oraz osiągnięcie równowagi pomiędzy ekonomią, środo-
wiskiem a oddziaływaniem społecznym4. Adaptacja do nowego podejścia oznacza 
zwiększenie świadomości producentów i konsumentów odnośnie do wykorzysty-

1  Gospodarka o obiegu z zamkniętym (circular economy CE),  zwana także gospodarką cyrkularną/ 
cyrkulacyjną/okrężną lub określana terminem ekonomii cyrkularnej, jest definiowana jako podejście 
w produkcji i konsumpcji dóbr, które zakłada utrzymanie wartości materiałów i energii używanych 
w produktach w całym łańcuchu wartości przez optymalny czas, a zatem efektywne wykorzystanie 
zasobów na wszystkich etapach życia produktu.
2  A. Bielecka, Koncepcja Circular Economy a odzysk metali występujących w ubocznych produktach 
spalania pochodzących z energetyki, „Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling” 2016, nr 61(11), s. 495-499.
3  J. Adamczyk, Założenia gospodarki okrężnej w zakresie produkcji, „Systemy Wspomagania w Inży-
nierii Produkcji” 2016, nr 2 (14), s. 11-19.
4  P. Ghisellini, C. Cialani, S. Ulgiati, A review on circular economy: the expected transition to a balanced 
interplay of environmental and economic systems, “Journal of Cleaner Production” 2015, nr 114, s. 11-31.
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wania cyrkulacyjnych modeli biznesowych oraz wymaga zaangażowania wszystkich 
interesariuszy, a także ich zdolność do łączenia i tworzenia nowych, odpowiednich 
wzorców współpracy. 

Celem niniejszego artykułu jest ocena dotychczasowych rozwiązań technolo-
gicznych i organizacyjnych (wykonana w oparciu o przegląd pozycji literaturowych) 
związanych z odejściem od obecnego linearnego modelu zarządzania przedsiębior-
stwem energetycznym w kierunku cyrkulacyjnego modelu biznesowego. 

1. Modele biznesowe odzwierciedlające funkcjonowanie gospodarki

Model biznesowy jest narzędziem umożlwiającym znalezienie potencjalnego, no-
wego podejścia, w celu realizacji wymaganych lub oczekiwanych zmian w funkcjono-
waniu przedsiębiorstwa5. Zarządzanie organizacją w oparciu o model biznesowy może 
zapewnić firmie przewagę konkurencyjną oraz ciągły rozwój, szczególnie w  czasach 
trudnych warunków rynkowych, w jakich funkcjonują współczesne organizacje6. Mo-
dele biznesowe stanowią narzędzie, które umożliwia realizację i wytłumaczenie przy-
jętej przez firmę strategii7, a ze względu na ich wrażliwość na bodźce pochodzące ze 
środowiska biznesowego podlegają dynamicznym przeobrażeniom i są stale rozwijane8.  

W  literaturze występuje wiele definicji modelu biznesowego, które zmieniały 
się wraz z rozwojem rynku i globalnej gospodarki9. Jednakże  większość publikacji 
dotyczących klasycznych modeli biznesowych szczególną uwagę przykłada do kwe-
stii generowania zysku, jako najważniejszego celu działalności firm10. Koncepcja 
wdrożenia CE wymaga transformacji istniejących modeli biznesowych gospodar-
ki linearnej, które uwzględniają w strategiach  aspekty ekonomiczne,  ekologiczne 
i społeczne11. Jest to podejście zgodne ze znaną i stosowaną od wielu lat ideą zrów-
noważonego rozwoju, jednak model CE zyskuje na znaczeniu z uwagi na większą 
wartość dodaną, możliwą do pozyskania z  jednostki zasobów, niż w  przypadku 
wartości zasobów wykorzystywanych w tradycyjnym modelu liniowym. Cyrkular-

5  A. Osterwalder, Y. Pigneur, Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, 
and challengers, John Wiley & Sons, 2010.
6  D. Gajda, Rola innowacji w modelach biznesu, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 183 (1), s. 61-73.
7  R. Casadesus-Masanell, J.E. Ricart, How to design a  winning business model, „Harvard Business 
Review” 2011, nr 89 (1-2), s. 100-107.
8  J. Linder, S. Cantrell, Changing business models: Surveying the landscape: Technical report, Accenture 
Institute for Strategic Change, 2001.
9  N.M.P. Bocken, S.W. Short, P. Rana, S. Evans, A literature and practice review to develop sustainable 
business model archetypes, “Journal of Cleaner Prodution” 2014, nr 65, s. 42-56.
10  J. Bom, Business Model, “P+ People Planet Profit” 2012, nr 10, s. 14-19; F. Ludeke-Freund, To-
wards a conceptual framework of business models for sustainability, [w:] R. Wever, J. Quist, A. Tukker,                           
J. Woudstra, F. Boons, N. Beute, w: R. Wever, J. Quist, A. Tukker, J. Woudstra, F. Boons, N. Beute (red.), 
Knowledge collaboration & learning for sustainable innovation, Delft 2010.
11  S. Sauve, S. Bernard, P. Sloan, Environmental sciences, sustainable development and circular economy: 
Alternative concepts for trans-disciplinary research, “Environmental Development” 2016, nr 17, s. 48-56.
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ne modele biznesowe pozwalają ocenić funkcjonowanie firm w zakresie współpracy 
i odpowiedzialności wszystkich uczestników całego łańcucha wartości. Są one od-
powiedzią na oczekiwania zrównoważonego rozwoju, w szczególności w kontekście 
faktu, iż wartość nie może być wyrażana jedynie w postaci pieniężnej. Przekształce-
nia związane z realizacją CE bezpośrednio odnoszą się do zmian w sposobie zarzą-
dzania przepływem materiałów oraz tworzeniu wartości uwzględniających aspekty 
społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne. 

Wykorzystanie koncepcji modelu biznesowego przy wprowadzaniu strategii CE 
w  przedsiębiorstwie obejmuje wszystkie możliwe elementy stanowiące kluczowe 
składowe dla skutecznego wdrożenia zmian w dotychczasowym sposobie zarządza-
nia. Wdrażanie koncepcji CE wymusza przemyślenie obecnego zakresu współpracy 
firm, a ponadto pozwala uchwycić miejsca powstawania obciążenia dla środowiska 
oraz jego przemieszczania się pomiędzy różnymi aktywnościami12. W gospodarce 
istnieją już cyrkularne modele biznesowe, jednakże mają one ograniczoną możli-
wość przenoszenia rozwiązań pomiędzy organizacjami13. Modele biznesowe CE 
uwzględniają generowanie przychodów opartych na intensyfikacji i  transformacji 
działań w oparciu o zasadę 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Jednakże wiedza na temat 
tego, jak powinny wyglądać cyrkularne modele biznesowe, jest wciąż niewystarcza-
jąca do tego, aby mogła być kompleksowo wykorzystywana.

Na początku lat 80. XX wieku Stahel i Reday-Mulvey, analizując potencjał w kre-
owaniu wartości, jaki daje krążenie materiału w obiegu, wprowadzili hierarchiczny 
porządek krążenia i wykorzystywania materiałów, charakteryzowany przez cztery 
obiegi, wśród których14:

•	 obieg pierwszy koncentruje się na wewnętrznych obiegach materiałów w   
procesach produkcyjnych oraz wykorzystaniu zasobów poprzez współpracę w ich 
użytkowaniu oraz wydłużenie czasu eksploatacji materiałów. Z  punktu widzenia 
minimalizacji strat materialnych i energetycznych stanowi on najbardziej korzystne 
podejście do CE. 

•	 obieg drugi to  wydłużanie żywotności produktów oraz współpracy w za-
kresie wykorzystywania zasobów poprzez realizację działań, takich jak: naprawy, 
konserwacja, ponowne wykorzystanie oraz redystrybucja.

•	 obieg trzeci bazuje na modernizacji lub regeneracji, podczas których pro-
dukty ulegają fizycznemu przekształceniu (transformacji). Procesy te przywracają 
materiały do przepływu, lecz są bardzo energochłonne.

12  S. Sauve, S. Bernard, P. Sloan, Environmental sciences…, s. 48-56. 
13  M. Lewandowski, Designing the business models for circular economy – Towards the conceptual 
framework, “Sustainability” 2016, nr 8(1), s. 43.
14  P. Planing, Business Model Innovation in a Circular Economy Reasons for Non-Acceptance of Cir-
cular Business Models, “Open Journal of Business Model Innovation” 2015,  in press Google Scholar;                       
C. Westblom, Towards a Circular Economy in Sweden-Barriers for new business models and the need for 
policy intervention, 2015, IIIEE Master thesis.



 Cyrkularne modele biznesowe w energetyce 103

•	 obieg czwarty stanowi ostatnią możliwość, aby materiały zostały ponow-
nie wykorzystane w gospodarce. Kładzie on nacisk na to, aby unikać w wyrobach 
rozwiązań opartych  na  hybrydowych połączeniach materiałów, które powodują, 
że materiały stają się nierozłączne i nie można z nich wydzielić czystych surowców.

Cztery obiegi cyrkulowania materiału rozrastają się w coraz większe pętle, które 
układają się względem energii potrzebnej do procesu ich wykorzystania/ zużycia. 
Pętle mniejszych cykli pełnią rolę katalizatorów dla rozrastających się pętli proce-
sów wykorzystujących materiał krążący w obiegu, tworząc ich hierarchizację.

Współczesna analiza obrazująca obecny (na początku XXI wieku) stan funkcjo-
nowania gospodarki CE wykonana została przez firmę Accenture, która scharakte-
ryzowała cyrkularne modele biznesowe w podziale na 5 typów, do których należą15:

•	 cyrkulacyjne modele wejściowe – skoncentrowane na możliwościach ponow-
nego wykorzystania energii oraz materiału wejściowego do procesu produkcji dóbr;

•	 modele wartości odpadów –  polegające na odzyskiwaniu wykorzystanych 
zasobów w  procesach recyklingu, w  wyniku czego odpady powstające w  jednym 
procesie produkcyjnym stają się użyteczne jako materiał wsadowy w innym proce-
sie produkcyjnym;

•	 modele długości życia – mające na celu  wydłużenie żywotności produk-
tów, a także komponentów poprzez działania, takie jak: naprawa, modernizacja lub 
odsprzedaż.

•	 modele platform – bazujące  na efektywności wykorzystania produktów 
poprzez ich udostępnienie do dyspozycji szerszemu gronu użytkowników (np. dzie-
lenie się produktami).

•	 produkt w modelu usługowym – skoncentrowany na oferowaniu usług za-
miast sprzedaży towarów (przez co firma pozostaje właścicielem produktu, za który 
odpowiada). 

Przedstawiona charakterystyka stała się bazą wyjściową do dalszych rozważań 
na temat cyrkularnych modeli biznesowych analizowanych z wykorzystaniem róż-
nych podejść. Analizując powyższe zaszeregowania działań związanych z cyrkula-
cją materiałów w odniesieniu do energetyki węglowej w Polsce, aspektami, które 
przesądzają o zbieżności tego sektora z nurtem zrównoważonego rozwoju, w tym 
CE, staje się określenie granicy i zasięgu oddziaływania przedsiębiorstwa. Podejście 
takie pozwala „uchwycić” wpływ, na środowisko naturalne kolejnych faz związa-
nych z istnieniem elektrowni, uwzględniając fazę jej budowy, etap generowania prą-
du oraz okres po zakończeniu eksploatacji obiektu. 

Diagnoza oddziaływania przedsiębiorstwa, jego produktów i odpadów na środowi-
sko jest możliwa dzięki prowadzeniu oceny wpływu na środowisko z wykorzystaniem 

15  P. Lacy, J. Keeble, R. McNamara, J. Rutqvist, T. Haglund, M. Cui, P. Buddemeier, Circular Advantage: 
Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth,  Ac-
centure, Chicago 2014. 
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metody oceny  cyklu życia (LCA-Life Cycle Assessment), która stanowi pierwszy krok 
do kwantyfikowania, weryfikowania i komunikowania wpływu realizowanej działalno-
ści na otoczenie16. LCA stanowi narzędzie analityczne wspierające procesy decyzyjne 
przedsiębiorstwa ukierunkowane na orientację modeli biznesowych na gospodarkę 
cyrkularną17. Umożliwia ona wskazanie procesów generujących największe obciążenie 
dla środowiska poprzez stworzenie ekobilansu zużywanych materiałów, energii oraz 
generowanych odpadów na każdym etapie cyklu życia18. Ocena potencjalnego oddzia-
ływania  na środowisko dla całego cyklu życia produktu zależy od wielu czynników, do 
których przykładowo zaliczyć można: rodzaj samego wyrobu, zakres cyklu życia objęty 
analizą oraz sposób realizacji poszczególnych procesów (rozwiązania technologiczne). 
Dlatego też pochodzenie energii (ze źródeł odnawialnych lub konwencjonalnych elek-
trowni) ma ogromny wpływ na efekt środowiskowy przedsiębiorstw produkcyjnych, co 
z kolei przekłada się bezpośrednio na wytwarzane wyroby, a w ujęciu wieloaspektowym 
jest podstawą funkcjonowania rynku przedsiębiorstw i produktów ekologicznych19.

2. Możliwość wykorzystania modeli biznesowych 
w przedsiębiorstwach energetycznych

Gospodarka o  obiegu zamkniętym jest szczególnie ważna dla energetyki wę-
glowej ze względu na potencjał, jaki z  sobą niesie w  kontekście gospodarowania 
ubocznymi produktami spalania (UPS), gdyż daje szanse na  stworzenie nowych 
modeli biznesowych koncentrujących się na zwiększeniu efektywność oraz okresu 
wykorzystania zasobów. Poprzez zwiększenie udziału odnawialnych lub wtórnych 
surowców, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji i strat materialnych20, energety-
ka węglowa jest w stanie zapewnić trwałość i bezpieczeństwo środowiskowe, w ra-
mach którego odpady mogą stać się surowcami21, co ma bezpośrednie przełożenie 
na zmniejszenie popytu na surowce pierwotne. CE wymaga przeprojektowania pro-
cesów produkcyjnych w taki sposób, aby produkty i surowce mogły zostać ponow-

16  D. Burchart-Korol, Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi bazujące na gospodarce cyr-
kulacyjnej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2016, nr 87, s. 51-61.
17  T. Nitkiewicz, D. Jelonek, L. Knop, Reguły decyzyjne warunkujące wykorzystanie ekologicznej oceny 
cyklu życia w wybranych modelach biznesowych MŚP, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organi-
zacja i Zarządzanie” 2016, nr 88, s. 235-253.
18  Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk, Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2007.
19  J. Kulczycka, Ł. Lelek, A. Lewandowska, Wpływ pochodzenia energii na efekt środowiskowy produk-
cji miedzi w Polsce, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 
2016, s. 287-296.
20  B. Tundys, Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu – założenia, relacje, implikacje, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 383, s. 288-301.
21  M. Raftowicz-Filipkiewicz, Ekonomia cyrkularna – wyzwanie i konieczność zrównoważonego roz-
woju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania” 2015, nr 40 (t. 2), s. 145-154.
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nie użyte. Z perspektywy cyrkularności materiałów branża energetyki węglowej od 
lat realizuje wielokierunkowe działania wpisujące się w nurt gospodarki o obiegu 
zamkniętym, do których należą:

•	 działania związane z  odpowiednim doborem produktów do procesu ge-
nerowania energii ukierunkowane zarówno na utrzymanie odpowiedniego reżimu 
technologicznego, jak  i uzyskanie odpowiedniej jakości ubocznych produktów spa-
lania; w wyniku takich działań popioły oraz gipsy opuszczające elektrownie mogą 
znaleźć dalszych odbiorców. Zagospodarowanie odpadów z procesu spalania pro-
wadzi do zmniejszania składowisk, ochrony zasobów naturalnych, a także znacznej 
redukcji emitowanego CO2;

•	 działania ochronne obejmujące wszystkie fazy cyklu życia związane z użyt-
kowaniem i niszczeniem produktów będących efektem działalności przedsiębior-
stwa, w  wyniku których redukcja wpływów środowiskowych jest inicjowana już 
„u źródła”, a nie w momencie tzw. „końca rury”, czyli emisji zanieczyszczeń do śro-
dowiska;

•	 działania związane kogeneracją (procesem jednoczesnego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła użytkowego) oraz trigeneracją (procesie polegającym 
na skojarzonym wytwarzaniu energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu) podczas 
procesów generowania energii koncentrujące się na zwiększaniu efektywność oraz 
czasookresu wykorzystania zasobów.

Wykorzystanie cyrkularnych modeli biznesowych wspartych wykorzystywa-
niem narzędzi takich jak LCA daje możliwość konfrontacji oddziaływania środo-
wiskowego energetyki węglowej z  energetyką odnawialną (farmy fotowoltaiczne 
i  turbiny wiatrowe). Należy zwrócić uwagę na wpływ na środowisko naturalne, 
związany z zagospodarowaniem poużytkowym odpadów pochodzących z różnych 
sposobów generowania energii. Przyjmuje się, iż energia z  niewyczerpywalnych 
zasobów odnawialnych nie jest źródłem szkodliwych emisji w czasie eksploatacji, 
jak również nie zużywa wówczas prawie żadnych zasobów. Dlatego też proces jej 
użytkowania pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Jed-
nakże w przypadku wytwarzania ogniw fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych 
największe oddziaływanie na środowisko jest związane z  etapem ich produkcji 
i wpływem na zubożenie zasobów naturalnych oraz z wysoką energochłonnością 
procesów. Etap zagospodarowania poużytkowego związany z recyklingiem ogniw 
obarczony jest natomiast wysokimi kosztami, przez co zużyte wyroby skazane są 
na składowanie. Składowanie natomiast pod względem efektywności energetycznej 
oraz jak najdłuższego zachowania wartości materialnej wyrobów jest traktowane 
jako ostateczność.
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Podsumowanie

Cyrkularne modele biznesowe są uzależnione od wyodrębnienia systemu oraz 
jego granic, w  jakich jest rozpatrywana cyrkulacja zasobów w pętlach materiało-
wych. Granice cyrkularności mogą być określane przez różne rodzaje działalno-
ści realizowanych w łańcuchach dostaw oraz łańcuchach wartości. Istotą jest takie 
określenie  modeli biznesowych, w których będzie następował samopodtrzymywal-
ny rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cyrkularne modele biznesowe umożliwiają przedstawienie wielu wartości, waż-
nych zarówno z perspektywy interesariuszy organizacji, jak i  jej dostawców i od-
biorców, a  także ogółu społeczeństwa. Transformacja gospodarki przerobowej na 
system cyrkularny związana jest ze zmianą obecnych modeli biznesowych i zakła-
da pełne zaangażowanie wszystkich uczestników rynku (dostawców, producentów 
użytkowników) w działania związane z opracowywaniem i wdrożeniem nowych, 
bardziej ekologicznych sposobów wykorzystania bezcennych zasobów. Wobec 
faktu, iż CE bazuje na funkcjonujących już w  gospodarce działaniach, przedsię-
biorstwom energetycznym potrzebne jest narzędzie służące do określenia stopnia 
wypełnienia przez nie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, co jest obszarem 
wymagającym dalszych badań.
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ANALIZA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO WYBRANYCH PAŃSTW  

W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO

THE ANALYSIS OF CRISIS MANAGEMENT 
SYSTEMS OPERATING IN SELECTED COUNTRIES 

IN THE ASPECT OF PUBLIC SECURITY

Streszczenie: Ważnym źródłem doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego jest rów-
nież korzystanie z doświadczeń państw, które już takie systemy zbudowały i używają je dla 
zapewnienia bezpieczeństwa swoich obywateli. Do przeprowadzenia badań wybrano USA, 
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RFN oraz Wielką Brytanię. Z przeprowadzonych analiz wynika, że struktury organizacyj-
ne systemów zarządzania kryzysowego analizowanych państw są wieloszczeblowe i oparte 
na strukturze administracji publicznej. Składają się z  elementów stałych oraz doraźnych, 
powoływanych w  momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej. W  analizowanych syste-
mach funkcjonuje proces planowania, którego wynikiem są plany zarządzania kryzysowego. 
Decyzje o uruchomieniu procedur zarządzania kryzysowego podejmowane są na najniż-
szym szczeblu systemu, a jednocześnie szczebel ten jest wspierany przez podmioty wyższych 
szczebli. W  analizowanych systemach proces zarządzania kryzysowego przebiega zgodnie 
z  fazami zarządzania kryzysowego. W sposób szczególny traktuje się udział sił zbrojnych 
w wsparciu władz cywilnych w zarządzaniu kryzysowym. Należy stwierdzić, ze rozwiązania 
stosowane w analizowanych państwach nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w polskim 
systemie zarządzania kryzysowego.

Słowa kluczowe: zagrożenie, państwo, bezpieczeństwo powszechne, sytuacja kryzysowa, 
zarządzanie kryzysowe, system zarządzania kryzysowego

Abstract: An important source for the improvement of the crisis management system is also 
using of the experience of countries, which already built and used that system to ensure the 
security of their citizens. United States, Germany and Great Britain were selected for the stu-
dy. The analyzes show that the organizational structures of the crisis management systems of 
the analyzed countries are multi-level and based on the structure of public administration. 
They consist of permanent and temporary elements, appointed at the time of crisis. In the 
analyzed systems work a planning process that results in crisis management plans. Decisions 
to launch crisis management procedures are taken at the lowest level of the system and at the 
same time they are supported by higher level. In the analyzed systems the crisis management 
process follows in the crisis management phases. Particular attention is given to the partici-
pation of the armed forces in the support of civil authorities in crisis management. It should 
be noted that the solutions used in the analyzed countries do not differ from the solutions 
used in the Polish crisis management system.

Keywords: threat, state, common security, crisis situation, crisis management, crisis mana-
gement system

Wstęp

Bezpieczeństwo powszechne w literaturze problemu jest określane jako stan za-
pewniający ochronę życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed skut-
kami klęsk żywiołowych i katastrof technicznych. Jako cechę charakterystyczną wska-
zuje się ochronę życia i zdrowia człowieka (obywa tela danego państwa) jako nadrzęd-
nego celu w realizacji zadań wszyst kich podmiotów funkcjonujących w ramach bez-
pieczeństwa powszechne go. Bezpieczeństwo powszechne nie odnosi się bezpośrednio 
do środowiska, w którym żyje człowiek, rozumianego jako ogół elementów przyrod-
niczych, którymi są ziemia, powietrze, woda, roślinność, krajobraz (bezpieczeństwo 
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ekologiczne), najogólniej – do życia biologicznego ziemi. Mimo widocznych różnic 
bezpieczeństwo powszechne zazębia się z bezpieczeństwem ekologicznym, a w wielu 
przypadkach pozostają one w stosunku sprzężenia względem siebie. Klęski żywiołowe 
(np. powodzie, huragany, obfite opady śniegu, mrozy, upały itp.) oraz katastrofy eko-
logiczne, które powodują zmiany w środowisku przyrodniczym, gatunku lub popula-
cji w sposób uniemożliwiający prze trwanie, spowodowane działalnością żywiołu lub 
człowieka (skażenie przemysłowe, awarie elektrowni jądrowych, wycieki ropy, pożary 
itp.), są przedmiotem bezpieczeństwa powszechnego1.

J. Gierszewski wskazuje, że utrzymanie bezpieczeństwa powszechnego na właści-
wym poziomie wymaga podejmowania wielu działań systemowych mających na celu:

−	 zapobieganie zagrożeniom i ich skutkom;
−	 minimalizowanie ryzyka zagrożeń i ich skutków;
−	 przygotowanie systemów reagowania odpowiednich do możliwych zagrożeń;
−	 skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń;
−	 przygotowanie i realizację programów odbudowy2.
W. Kitler ocenia, że „ze względu na wprost nieograniczoną możliwość wystąpie-

nia różnorodnych zagrożeń, związanych zarówno z działaniem sił przyrody, rozwo-
jem cywilizacyjnym czy zagrożeniami militarnymi, do udziału w ochronie ludności 
zostaną powołane różnego rodzaju siły, które przejmują decydującą rolę w zależno-
ści od rodzaju zagrożenia. Muszą one jednak działać w obrębie jednego – jednolite-
go i sprawnie funkcjonującego systemu”3.

Działania systemowe mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa powszech-
nego są zazwyczaj realizowane w  ramach systemu zapewniającego ochronę życia 
i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk żywiołowych 
i katastrof technicznych. System bezpieczeństwa powszechnego, który tworzą or-
gany władzy i instytucje odpowiedzialne za zapewnienie szeroko pojętego bezpie-
czeństwa, zawiera metody, procedury, zasady oraz sposoby zapewniające ochronę 
życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk żywio-
łowych i katastrof technicznych. Wymagania stawiane takowemu systemowi kładą 
nacisk na jego spójność i jednolitość w obszarze koordynowania działań, organiza-
cji współdziałania, stosowania jednolitych procedur działania, zasad planowania, 
systemu szkolenia. Istotne są jednolite standardy wyposażenia podmiotów ratow-
niczych zwłaszcza w sprzęt łączności. Kluczowy jest system monitoringu zagrożeń, 
działający w trybie ciągłym, na każdym szczeblu systemu, wkomponowany w sys-
tem wymiany informacji. Monitoringu, który pozyskuje wiarygodne informacje 

1  K. Grosicka, L. Grosicki, P. Grosicki, Organizacja i  kierowanie instytucjami bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk – Warszawa 2013, s. 25.
2  J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne – zarys systemu, Diffin, Warszawa 2013, s. 96.
3  W. Kitler, Ochrona ludności jako podstawowa misja bezpieczeństwa narodowego, [w:] A. Skrabacz, 
Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny, Centralna Biblioteka Wojskowa im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2010, s. 19.
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o symptomach występowania oraz rozwoju i przebiegu sytuacji kryzysowych zwią-
zanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami technicznymi.

Struktura organizacyjna systemu zapewniającego ochronę życia i zdrowia oby-
wateli oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk żywiołowych i  katastrof 
technicznych powinna być oparta na zasadach zapewniających sprawną, skuteczną 
i kompetentną realizację zadań bezpieczeństwa powszechnego. Do tych zasad zali-
cza się m.in.: zasadę terytorialnej odpowiedzialności za przeciwdziałanie sytuacjom 
kryzysowym, elastyczności sił i  środków wyznaczanych do rozwiązania sytuacji 
kryzysowej, powszechności i wszechstronności działań instytucji i organów władzy, 
jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za realizację działań czy zasadę 
sprawnego działania i profesjonalizmu. 

Obowiązek budowy systemu zapewniającego ochronę życia i zdrowia obywa-
teli oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof tech-
nicznych leży w kompetencjach państwa. W wyniku przemian, jakie miały miejsce 
w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, 
znacznie zmniejszyło się zagrożenie wybuchu wojny na dużą skalę, pojawiły się na-
tomiast nowe zagrożenia, przeciwdziałanie którym wymaga podejmowania w pełni 
skoordynowanych działań wielu podmiotów. Dlatego też w wielu państwach przy-
stąpiono do budowy lub doskonalenia systemów zarządzania kryzysowego, aby 
dosto sować je do współczesnych zagrożeń. Zagrożenia te obejmują również klęski 
żywiołowe i katastrofy techniczne, a więc elementem tych systemów jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa powszechnego.

Mając na uwadze powyższe, można postawić pytanie: Jakie są rozwiązania, do-
świadczenia oraz tendencje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego 
w ramach systemów zarządzania kryzysowego wybranych państw? 

Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań, doświadczeń, a zwłaszcza ten-
dencji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego w  ramach sys-
temów zarządzania kryzysowego wybranych państw. Analizie poddano systemy 
zarządzania kryzysowego wybranych państw, sposoby reagowania kryzysowego, 
zagadnienia dotyczące podstaw prawnych z  zakresu zarządzania kryzysowego, 
struktury instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Analizę prze-
prowadzono na podstawie literatury przedmiotu oraz dokumentów normatywno-
-prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania systemów zarządzania kryzy-
sowego wybranych państw. W analizie uwzględniono różnice wynikające z tradycji 
historycznych, położenia geograficznego czy różnic kulturowych oraz możliwości 
finansowych poszczególnych państw. Do przeprowadzenia analizy wybrano USA, 
RFN oraz Wielką Brytanię. USA wybrano ze względu na to, że w opinii wielu eks-
pertów posiada nowoczesny i sprawny system zarządzania kryzysowego. Republikę 
Federalną Niemiec ze wzglądu na położenie w tej samej strefie klimatycznej co Pol-
ska oraz doświadczenia w budowie systemu zarządzania kryzysowego ocenianego 
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przez ekspertów jako niezwykle efektywny. Natomiast Wielka Brytania została wy-
brana, ponieważ znajduje się w czołówce państw walczących z terroryzmem.

1. System zarządzania kryzysowego w USA

W  Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zgodnie z  Konstytucją Stanów 
Zjednoczonych Ameryki oraz Ustawą o Bezpieczeństwie Państwa z 1947 r. za bezpie-
czeństwo państwa odpowiedzialny jest prezydent. Organem doradczym prezydenta 
w zakresie bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent 
tworzy politykę państwa w zakresie zwalczania i likwidowania skutków wszelkiego ro-
dzaju zagrożeń występujących na terenie kraju. Organem odpowiedzialnym za realiza-
cję tej polityki na poziomie federalnym jest Federalna Agencja Zarządzania Kryzyso-
wego (Federal Emergency Managament Agency – FEMA), wchodząca w skład Depar-
tamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. FEMA odpowiada za monitoring zagrożeń, 
planowanie, koordynację działań wszystkich sił biorących udział w zapobieganiu klę-
skom żywiołowym i katastrofom oraz usuwaniu ich skutków, a ponadto odpowiada za 
przygotowanie oraz prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na poziomie federalnym. 

Agencja współpracuje z  władzami stanowymi i  lokalnymi, finansując lokalne 
i  stanowe progra my zarządzania kryzysowego oraz zapewnia pomoc techniczną 
i szkoleniową. FEMA posiada 10 regionalnych oddziałów, które monitorują sytu-
ację we wszystkich stanach4. FEMA oraz jej regionalne oddziały realizują swoje za-
dania w imieniu prezydenta i gubernatorów, a w sytuacjach kryzysowych pełnią rolę 
sztabów (doradczą) dla tych organów władzy5. Zarządzanie kryzysowe w USA po-
strzegane jest jako umiejętność praktycznego reagowania władz wszystkich szcze-
bli – wraz z szerokim zaangażowaniem społeczeństwa i sektora biznesowego – na 
wszystkie współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. Władze państwowe wychodzą 
z założenia, że uświadomienie społeczeństwu potrzeby niesienia pomocy w obliczu 
katastrofy czy ataku terrorystycznego jest podstawą sprawnego jej niesienia oraz 
ograniczania możliwych szkód6. 

Podstawą zarządzania kryzysowego jest Federalny Plan Reagowania, który zawiera 
m.in. zasoby i zdolności oraz zadania wsparcia departamentów (włącznie z Departa-
mentem Obrony) i  federalnych agencji oraz procedury ich uruchamiania, a ponadto 
kolejność ich udostępniania władzom stanowym i lokalnym. Zadania wsparcia zostały 
przydzielone departamentom lub agencjom o największych kompetencjach, zasobach 

4  P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, 
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 97.
5  W. Kitler, J. Prońko, B. Wiśniewski, Zarządzanie kryzysowe w  wybranych państwach, [w:] 
Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, red. Z. Piątek, B. Wiśniewski, A. Osierda, Bielsko-
Biała – Warszawa 2007, s. 89.
6  G. Sobolewski, D. Majchrzak, Z. Sobejko, Uwarunkowania organizacji i  funkcjonowania systemu 
zarządzania kryzysowego RP, AON, Warszawa 2014, s. 10. 
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i możliwościach udzielania wsparcia na da nym obszarze funkcjonalnym. Do przedmio-
towych zadań wsparcia ujętych w planie zalicza się: informację i planowanie, łączność, 
transport, żywność, zaopatrzenie, zwalczanie pożarów, prace publiczne i inżynieryjne, 
opiekę społeczną, ochronę zdrowia i służby medyczne, poszukiwania w mieście i ratow-
nictwo, materiały niebezpieczne oraz energię. Z Federalnego Planu Reagowania wynika-
ją plany stanowe i konsekwentnie w dół plany lokalne, a także plany reagowania innych 
agencji rządowych w zakresie ich usta wowych obowiązków. Na szczeblu lokalnym za-
wierane są na zasadzie dobrowol ności porozumienia określające zasady współdziałania 
poszczególnych służb w sy tuacjach wystąpienia zagrożeń oraz usuwania ich skutków7.

Zasadą jest, że departament o największych kompetencjach, zasobach i możli-
wościach w zakresie wsparcia danego zadania jest departamentem wiodącym, po-
zostałe departamenty (agencje) są pomocniczymi. Departament wiodący koordy-
nuje udzielanie pomocy federalnej w zakresie wsparcia danego zadania.

Formy aktywności władz federalnych w sferze bezpieczeństwa i rea gowania na kryzy-
sy pozamilitarne określone w Federalnym Planie Reagowania zawierają następujące zadania 
władz federalnych w sferze zarządzania kryzysowego, które sprowadzają się do:

−	 koordynacji działań zmierzających do zmniejszenia strat w ludziach i mieniu po-
przez pełne, uwzględniające różnorodne zagrożenia programy zarządzania w sy tuacjach 
kryzysowych;

−	 koordynacji planów zapewnienia ciągłości funkcjonowania rządu federalnego 
w czasie wystąpienia katastrof, wypadków i klęsk żywiołowych stwarzających za grożenie 
dla bezpieczeństwa państwa oraz koordynacji reagowania na szczeblu federalnym na skut-
ki poważniejszych incydentów terrorystycznych;

−	 zapewnienia skuteczności oraz dostępności systemów i zasobów przygotowywa-
nych na wszelkie zagrożenia w razie zwalczania naturalnych i cywilizacyjnych ka tastrof;

−	 koordynacji i planowania przez departamenty i agencje federalne rozmieszczenia 
zasobów niezbędnych w razie kryzysów i sytuacji nadzwyczajnych;

−	 konsolidowania programów nastawionych na zapobieganie i łagodzenie skutków 
potencjalnych katastrof, w tym zagrożeń powodziowych, transportu materiałów niebez-
piecznych, awarii obiektów hydrotechnicznych i trzęsień ziemi;

−	 koordynacji z władzami stanowymi, administracją lokalną, sektorem prywatnym 
i organizacjami pozarządowymi planów reagowania, w tym planowania na wy padek za-
grożeń związanych z awarią elektrowni jądrowych oraz wynikających z uaktywnienia się 
wojskowych bojowych środków trujących w miejscach skła dowania;

−	 uznanie problematyki ochrony przeciwpożarowej i edukacji społecznej w zakre-
sie bezpieczeństwa pożarowego za jedno z istotnych zadań władz federalnych8.

Na poziomie stanu gubernator kieruje działaniami mającymi na celu zwalczanie i li-
kwidowanie skutków zagrożeń. Posiada on uprawnienia do wprowadzenia stanu wyjątko-

7  Ibidem, s. 89.
8  P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego.., s. 96-97.
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wego (stanu klęski żywiołowej), uruchomienia Stanowego Planu Ratowniczego oraz we-
zwania Gwardii Narodowej. Posiada agencję do planowania kryzysowego, prowadzenia 
szkoleń i ćwiczeń. Agencja koordynuje w imieniu gubernatora działaniami w razie zaist-
nienia katastrofy, klęski żywiołowej lub innego kryzysu.  W przypadku za istnienia sytuacji 
kryzysowej, która wykracza poza możliwości reagowania stanu, w myśl Ustawy o pomocy 
w razie katastrofy i pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych gubernator może wystąpić do 
prezydenta o ogłoszenie „stanu zagrożenia” lub „stanu poważnej klę ski żywiołowej”.

Natomiast na poziomie lokalnym burmistrz odpowiada za rozwijanie planów 
operacyjnych i zdolności do reagowania w razie zagrożeń, a także za zapewnienie 
pomocy w zakresie ich właściwości. W systemie zarządzania kryzysowego istnie-
je jeszcze pierwszy poziom reagowania i  dotyczy pojedynczego obywatela, który 
powinien potrafić pomóc sobie, swojej rodzinie, sąsiadom w sytuacji kryzysowej, 
zwłaszcza w jej początkowym etapie. 

Zasadą jest, że szczebel nadrzędny (federalny, stanowy) przejmuje odpowiedzial-
ność za sytuacje kryzysowe, jeżeli zostaną wyczerpane możliwości szczebla niższego. 
Władze stanowe i  lokalne w razie potrzeby mogą zwracać się o pomoc do sektora 
prywatnego, władz sąsiednich stanów lub gmin, a także władz wyższego szczebla. 

Amerykańskie prawo precyzyjnie określa stany i sytuacje, w których siły zbrojne 
mogą udzielać władzom cywilnym wsparcia. Dotyczy to zarówno pomocy w wy-
padku klęsk żywiołowych, katastrof, jak i wsparcia działań władz cywilnych zmie-
rzających do siłowego utrzymania przestrzegania lub przywrócenia naruszonego 
prawa oraz działań antyterrorystycznych. Ponadto określa zadania, jakie mogą re-
alizować siły zbrojne w ramach wsparcia władz cywilnych. 

2. Zarządzanie kryzysowe w Republice Federalnej Niemiec

W Republice Federalnej Niemiec najwyższym organem kierowniczym w spra-
wach obronnych, włącznie z niemilitarnymi sytuacjami kryzysowymi, jest kanclerz 
federalny, który pełni funkcję naczelnego dowódcy sił zbrojnych oraz zwierzchnika 
sił paramilitarnych i obrony cywilnej. Pozwala to na kierowanie dzia łaniami władz 
federalnych w sytuacji kryzysowej wykraczającej poza kompetencje kra ju związkowego. 
Kanclerz posiada także uprawnienia do przyznania roli instytucji koordynującej działa-
nia antykryzysowe lub zarządzającej akcją Urzędowi Kanclerskiemu. W sytuacji napięć, 
katastrof i klęsk żywiołowych może również powołać międzyresortowe doraźne organy, 
jakimi są Federalna Rada Bezpieczeństwa i Federalny Sztab Kryzysowy. Jednocześnie od-
powiedzialność za ochronę ludności, mienia i środowiska naturalnego w przypadku 
katastrof i klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałania w sytuacjach nadzwyczajnych 
nałożono na poszczególne szczeble administracji publicznej9. 

9  J. Falecki, Dylematy zarządzania kryzysowego w  Rzeczypospolitej Polskiej, Oficyna Wydawnicza 
„Humanitas”, Sosnowiec 2016, s. 208.
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Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach administracji 
publicznej: 

−	 federalnym (krajowy),
−	 krajów związkowych (landów),
−	 miast i powiatów (regionalny), 
−	 gmin (lokalny).
Rola rządu federalnego w zwalczaniu klęsk żywiołowych i katastrof dotyczy wy-

dzielania z  federalnego budżetu odpowiednich funduszy, zapewnienia odpowiedniego 
wyposażenia struktur i organizacji przeciwdziałających zagrożeniom oraz prowadzenia 
szkoleń personelu systemu reagowania kryzysowego. Dopiero w przypad ku zaistnienia 
sytuacji kryzysowej obejmującej swym zasięgiem znaczną część teryto rium kraju władze 
federalne mają obowiązek wsparcia krajów związkowych w zakresie koordynacji, pomocy 
informacyjnej, doradczej i finansowo-materialnej. Jednakże rozwiązania prawne pozwa-
lają Kanclerzowi Federalnemu na swobodne kierowanie dzia łaniami władz centralnych 
w sytuacji kryzysowej wykraczającej poza jurysdykcję kra ju związkowego. Standardowo 
działaniami federalnymi kieruje właściwy merytorycznie resort, ale w sytuacji zaistnienia 
kryzysu o szczególnym charakterze lub zasięgu głów ną rolę w procesie koordynacji od-
grywa Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Funkcjonujący w jego strukturze 
sztab kryzysowy w razie wystąpienia takich zagrożeń prowadzi nie tylko działania resor-
towe, ale koordynuje także działania na poziomie lan dów. Federalne Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych odpowiada za planowanie i organi zację przedsięwzięć oraz koordynację 
działań podejmowanych na szczeblu federalnym, a także korelację rozwiązań wdrażanych 
w strukturach cywilnych i w Bundeswehrze10.  

W niemieckim systemie zarządzania kryzysami istnieje możliwość powołania 
międzyresortowych zespołów ds. zarządzania kryzysowego w  sytuacji rozległego 
zagrożenia przekraczającego granice krajów związkowych i  wymagającego 
współpracy różnych resortów. Gwarantują one realizację interesów poszczególnych 
ministerstw. W tych ramach wykorzystywane są także wszelkie możliwości działania, 
które wynikają ze współpracy międzyresortowej, co pozwala na optymalizację pro-
cesu podejmowania decyzji. Struktury zarządzania kryzysowego poszczególnych 
resortów odbywają regularne ćwiczenia. Wspólnym dla landów i federacji gremium 
konsultacyjnym i koordynacyjnym w sytuacji kryzysowej jest Międzyministerialna 
Grupa Koordynacyjna (Interministerielle Koordinierungsgruppe des Bundes und 
der Länder). Pełni ona funkcję pomocniczą i  dopełniającą w  ramach systemu 
zarządzania kryzysowego, w razie szczególnie dotkliwych i rozległych w skutkach 
sytuacjach zagrożenia (np. pandemie, wypadki nuklearne, szczególne katastrofy 
ekologiczne). Działa na podstawie fachowych ekspertyz i przedstawia wspólnie uz-
godnione zalecenia, doradza i wspiera kraje związkowe poprzez: oceny zagrożeń, 

10  P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego…, s. 189.
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oceny ryzyka, prognozy, propozycje działań, rozwijanie strategii komunikacyjnej 
między landami a władzą centralną. Efektywne działanie oraz integrację systemu 
sztabów kryzysowych w krajach związkowych i federacji osiąga się dzięki spotka-
niom Międzyministerialnej Grupy Koordynacyjnej oraz strategicznym ćwiczeniom 
sztabów kryzysowych, w  których udział biorą także wyspecjalizowane instytucje 
czy organizacje pomocy humanitarnej. Zasad niczo kooperacja sztabów kryzyso-
wych różnego poziomu administracyjnego realizowana jest dzięki wymianie osób 
kontaktowych oraz poprzez media elektroniczne, np. wideokonferencje11.

 Federalny Sztab Kryzysowy jest odpowiedzialny za koordynację wszelkich 
działań w  zakresie zwalczania i  usuwania skutków sytuacji kryzysowych, w  tym 
współdziałania z siłami zbrojnymi. W jego skład wchodzą ministrowie właściwi: ds. 
wewnętrznych, obrony, spraw zagranicznych, łączności, komunikacji i  inni mini-
strowie oraz kierownicy urzędów federalnych w zależności od potrzeb.  

Z powodu zagrożeń terrorystycznych oraz po doświadczeniach związanych z po-
wodziami, rząd federalny i  rządy krajów związkowych przyjęły ramową koncepcję 
w zakresie zwalczania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych. Główne założenie 
tej koncepcji to poprawa koordynacji, wykorzystania sił i środków oraz współpracy 
z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Ponadto utworzono wspól-
ny system informacyjny, ostrzegania i kierowania. Jednym z elementów jest Federal-
ny Urząd ds. Ochrony Ludności i Udzielania Pomocy w Przypadku Katastrof (BBK), 
który stał się centralnym organem zarządzania kryzysowego w  zakresie ochrony 
przed atakami terrorystycznymi i klęskami żywiołowymi. Kluczową komórką BBK 
jest Wspólne Centrum Informacyjno-Sytuacyjne Federacji i Krajów Związkowych, 
odpowiedzialne za przedsięwzięcia z zakresu ostrzegania i przeciwdziałania, jak rów-
nież współpracy dotyczącej zwalczania skutków katastrof (w tym również ochrony 
przed skutkami BMR). Do jego zadań należy ciągła ocena sytuacji zagrożenia, w tym 
gromadzenie, analiza oraz udostępnianie niezbędnych informacji. 

Zgodnie z  ustawą zasadniczą RFN12 reagowanie na zagrożenie niemilitarne jest 
zdecentralizowane i podlega kompetencjom krajów związkowych (landów). 

Na szczeblu landu ustanawia się prawo w  zakresie przeciwdziałania klęskom 
żywiołowym, katastrofom oraz utrzymania bezpieczeństwa i  porządku publicz-
nego. Ponadto wypracowuje się system reagowania, adekwatnie do specyfiki kraju 
związkowego (jego położenia, stanu rozwoju i zagrożeń), ale zgodnie z federalnymi 
dokumentami normatywnymi. W  zależności od rozmiarów katastrofy lub klęski 
żywiołowej odpowiedzialnym za kierowanie działaniami związanymi z  przeciw-
działaniem, reago waniem i usuwaniem skutków tych zagrożeń jest szef miejscowej 
administracji – landu, okręgu, powiatu lub miasta. Szefa administracji wspiera sztab 

11  M. Chmielewska, Aktualny stan organizacji systemu zarządzania kryzysowego w  sytuacjach 
powodowanych przez siły natury w Polsce, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014, s. 72.
12  Ustawa zasadnicza RFN jest odpowiednikiem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
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– komponowany stosownie do potrzeb, sytuacji z urzędników jego administracji, 
przedstawicieli innych władz i  służb, jak również innych organizacji włączonych 
w zarządzanie katastrofą lub klęską żywiołową13. Istotną rolę w zarządzaniu kryzyso-
wym na poziomie krajów związkowych spełniają ministerstwa spraw wewnętrznych tych 
krajów, które odpowiadają między innymi za opracowanie planów działań antykryzyso-
wych i jego korelację z planami działań antykryzysowych Bundeswehry.  

W  przypadku gdy możliwości landu zostaną wyczerpane w  celu utrzymania, 
przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w przypadkach o szc-
zególnym znaczeniu, kraj związkowy może żądać sił i  środków Federalnej Straży 
Granicznej. Ponadto w przypadku klęski żywiołowej lub podczas nadzwyczajnych 
zagrożeń wewnętrznych land może zażądać pomocy sił policyjnych, sił i środków 
administracyjnych innych landów oraz sił zbrojnych14. Jeżeli klęska żywiołowa lub 
inne zagrożenie wewnętrzne zagrażają obszarowi większemu niż obszar jednego 
landu, Rząd Federalny może wydać zarządzenia innym landom oddania do dys-
pozycji landów zagrożonych siły policyjne, jak również użyć jednostek Federalnej 
Straży Granicznej i sił zbrojnych. 

Podstawowym ogniwem realizującym zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest 
szef władzy wykonawczej szczebla powiatowe go. Zadania organów poszczególnych struk-
tur władzy lokalnej tego szczebla sprowa dzają się do:

−	 organizacji służby ostrzegawczo-alarmowej;
−	 budowy systemu samoobrony ludności;
−	 przygotowania schronów i innych obiektów;
−	 medycznego zaopatrzenia i ewentualnej ewakuacji ludności;
−	 ochrony dóbr kultury15.
Procedura reagowania na poszczególne rodzaje zagrożeń przewiduje, że powiat wy-

korzystuje siły pozostające w jego dyspozycji oraz może korzystać ze środków pozosta-
jących w gestii tych struktur administracyjnych, z którymi zawarto odpowiednie umowy 
o wzajemnej pomocy. Określa także osobę kierującą działaniami, którą jest szef powia-
towego organu odpowiadającego za stan bezpieczeństwa. Jednak ze względu na różnice 
w instytucjonalnym określeniu tego urzędu wprowadzono pojęcie „osoby kierującej". Ich 
działania wspiera sztab, w skład którego wchodzą szefowie grup specjalistycznych, przed-
stawiciele uczestniczących w  akcjach organiza cji pozarządowych, kierownicy organów 
urzędu oraz specjaliści powoływani w zależno ści od rodzaju sytuacji kryzysowej. Zadanie 
bezpośredniego zwalczania zagrożeń sce dowano natomiast na struktury służb ratowni-
czych. Za likwidację zdarzeń kryzysowych w postaci katastrof i klęsk żywiołowych od-
powiada straż pożarna. Jej działania wspierają wyspecjalizowane organy oraz organizacje 
pozarządowe, które są dofinansowane przez budżet federalny. W przypadku wystąpienia 

13  Szerzej: J. Gryz, W. Kitler, System Reagowania Kryzysowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 118.
14  Ustawa zasadnicza Niemieckiej Republiki Federalnej (niem. Grundgesetz) z 24 maja 1949 r., art. 35 ust. 2, 3. 
15  P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego…, s. 192.
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klęski żywiołowej lub katastrofy technicznej funkcję kierowniczą pełni Federalna Służba 
Ratownictwa Technicznego, która podlega federalnemu ministrowi spraw wewnętrz nych. 
Jej zadaniem jest udzielanie wysoko specjalistycznej pomocy technicznej i ochro na przed 
katastrofami technicznymi w ramach przedsięwzięć systemu obrony cywilnej, pomocy 
humanitarnej oraz zwalczania innych zagrożeń, ale na żądanie innych służb16.

Najniższą jednostką administracyjną w  zarządzaniu kryzysowym jest gmina, 
która zazwyczaj jako pierwsza będzie przeciwdziałała katastrofie lub klęsce żywio-
łowej. Gminy mogą posiadać status gmin zwykłych (wiejskich) lub miast. Na czele 
rady w gminie stoi burmistrz. Gminy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
i porządek publiczny, ochronę przeciwpożarową, ochronę przed katastrofami natu-
ralnymi i organizację ratownictwa medycznego. Zadania te z reguły są dokładniej 
uregulowane w  szczegółowych aktach prawnych krajów związkowych, wliczając 
w ten zakres ustawową organizację sił policyjnych landu17. 

Burmistrza w realizacji zadań zarządzania kryzysowego wspiera sztab – kom-
ponowany stosownie do potrzeb sytuacji z urzędników jego administracji, przed-
stawicieli innych władz i służb, jak również innych organizacji włączonych w zarzą-
dzanie katastrofą18. Sztab ten wykonuje szereg zadań, począwszy od monitorowania 
zagrożenia, jego oceny i prognozowania rozwoju, poprzez wprowadzanie gotowo-
ści, planowanie użycia sił, przekazywanie zadań, koordynację działań i organizację 
współdziałania, a  kończąc na zarządzaniu wsparciem sił ratowniczych i  ludności 
poszkodowanej oraz wymianą informacji z innymi sztabami kryzysowymi.

Podkreślić należy, że sztaby kryzysowe na poszczególnych poziomach zarzą-
dzania kryzysowego tworzą system, który pozwala na efektywne przeciwdziałanie 
katastrofie lub klęsce żywiołowej, współdziałanie na tym poziomie zarządzania kry-
zysowego pomiędzy krajami związkowymi, powiatami czy gminami, zarządzanie 
akcją i realizowanie procedur oraz wzmacnianie niższego szczebla przez wyższy lub 
przejmowanie odpowiedzialności. System ten jest wzmacniany przez wszystkie in-
stytucje uczestniczące w  zarządzaniu kryzysowym na poziomie gmin, powiatów, 
miast, krajów związkowych i federacji.

3. Zarządzanie kryzysowe w Wielkiej Brytanii

W  Wielkiej Brytanii zarządzaniem kryzysowym kieruje premier, a  realizacja 
zadań dotycząca bezpieczeństwa i  ochrony ludności w  sytuacjach kryzysowych19 

16  Ibidem, s. 192-193.
17  Por. H. Wyligała, Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w  Republice Federalnej 
Niemiec, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2010/2011, s. 137.
18  J. Gryz, W. Kitler, System Reagowania…, s. 116.
19  W Wielkiej Brytanii za sytuację kryzysową uznaje się każde nieszczęśliwe wydarzenie (zagrażające i po-
wstałe), które prowadzić może do dużej liczby ofiar (zmarłych i rannych), zniszczenia własności (nierucho-
mości), jak również środowiska, przy czym skala tego wydarzenia jest tak duża, że nie może być opanowane 
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należy do zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office). Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych zajmuje się dosko naleniem prawa, wydawaniem poradni-
ków i  innych dokumentów promujących i  uła twiających zarządzanie kryzysowe. 
Ponadto w  kompetencjach ministerstwa leży całokształt kształtowania polityki 
antyterrorystycznej i monitorowanie związanego z nią procesu legislacyjnego oraz 
sprawowanie nadzoru nad działaniami policji, jak również nad działalnością kontr-
wywiadowczą Agencji Bezpieczeństwa (Security Service – MI5). 

W ramach ministerstwa funkcjonuje m.in. Departament Planowania na Wypadek 
Zagrożeń (The Emergency Planning Division) odpowiedzialny za finansowanie władz 
lokalnych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz opracowanie Zintegrowanego Pla-
nu Reagowania kryzysowego oraz za koordynację działań. Podstawą opracowania planu 
są szeroko prowadzone konsultacje i uzgodnienia z wszystkimi podmiotami uczestni-
czącymi w sytuacji kryzysowej mające na celu skoordynowanie działań wszystkich pod-
miotów biorących udział w sytuacji kryzysowej, z siłami zbrojnymi włącznie. Kierowa-
nie reagowaniem kryzysowym realizowane jest na trzech szczeblach:

−	 operacyjnym – na miejscu sytuacji kryzysowej,
−	 taktycznym – w sytuacji wymagającej alokacji środków i uruchomienia za-

sobów dodatkowych,
−	 strategicznym, który stanowi punkt kontaktowy do łączności z centralnymi 

władzami i zajmuje się pozyskiwaniem pomocy od sąsiednich jednostek samorzą-
dowych oraz organizacją kontaktów z mediami. 

Aby zapewnić skuteczne reagowanie kryzysowe, opracowano i wskazano osiem 
głównych zasad, które powinny być stosowane w realizacji zadań zarządzania kryzy-
sowego. Należą do nich:

−	 przygotowanie: wszystkie osoby i  organizacje, które mogą uczestniczyć 
w przedsięwzięciach reagowania na sytuacje kryzysowe, powinny być odpowied nio 
przygotowane, zapoznane z zakresem obowiązków i obowiązującymi pla nami.

−	 ciągłość: reagowanie na sytuacje kryzysowe powinno być usytuowane w ra-
mach istniejących funkcji organizacyjnych i  powinno zapewnić płynne przejście 
do działania w warunkach kryzysowych, charakteryzuje się zwiększoną prędkością 
podejmowania decyzji i działania oraz zwiększoną skalą zaangażo wania.

−	 subsydiarność: decyzje powinny być podejmowane na najniższym możli-
wym szczeblu administracji, z zachowaniem możliwości koordynacji działań na od-
powiednio wyższym poziomie;

−	 ukierunkowanie: cele strategiczne powinny być uzgodnione i zrozumiane 
przez wszystkich biorących udział w zarządzaniu, co pozwala na efektywne działa-
nie nawet w przypadku braku szczegółowych instrukcji;

przez miejscowe służby ratownicze w ramach ich codziennej działalności. Źródło: T. Leszczyński, Kierowa-
niem reagowaniem kryzysowym w państwie, rozprawa doktorska, AON, Warszawa 2005, s. 111.
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−	 integracja: skuteczność działań wymaga ich pełnej koordynacji zarówno 
we wnątrz organizacji, jak i  pomiędzy poszczególnymi szczeblami (lokalnym, re-
gionalnym i krajowym);

−	 komunikacja: decydujące znaczenie dla skutecznej reakcji ma dobra 
komuni kacja: wiarygodne informacje muszą być przekazywane prawidłowo i bez 
opóźnień między wszystkimi uczestnikami sytuacji kryzysowych, w  tym insty-
tucjami opinii publicznej;

−	 współpraca: pozytywne zaangażowanie oparte na wzajemnym zaufaniu 
i zro zumieniu ułatwia dystrybucję informacji i dostarczenie skutecznych rozwiązań 
pojawiających się problemów;

−	 wyprzedzanie: w  celu przewidywania konsekwencji wszelkiego rodzaju 
zagro żeń planiści muszą szybko identyfikować ryzyko i przewidywać bezpośrednie 
i pośrednie skutki z jak największym wyprzedzeniem20.

Zarządzanie kryzysowe w Wielkiej Brytanii składa się z trzech głównych faz21: 
przygotowania (planowania wstępnego), reagowania i odbudowy. 

Planowanie jest istotnym elementem w ramach systemu zarządzania kryzyso-
wego, realizowane przez władze lokalne, wszystkie służby ratownicze, agencje mini-
sterstw (np. obrony, rolnictwa, rybołówstwa i żywności), służby komunalne, orga-
nizacje ochotni cze czy związki wyznaniowe. Wynikiem planowania są uzgodnione, 
zintegrowane plany reagowania w razie sytuacji kryzysowej. Plany w sposób uni-
wersalny modyfikują liczbę uczestników proporcjonalnie do potrzeb, umożliwiają 
realizację zakładanych zadań w dni wolne od pracy (niedziele i święta), niezależnie 
od warunków atmosferycznych (śnieżyce, burze) i  innych czynników, pozwalają 
opierać się na rutynowych procedurach poszczególnych wykonawców, tzn. nie za-
burzać ich codziennej, rutynowej pracy, co jest warunkiem płynnego przejścia od 
pracy warunkach normalnych do działania w warunkach kryzysu.

Faza reago wania polega na łagodzeniu bezpośredniego zagrożenia lub zatrzy-
mywaniu biegu niekorzystnych zdarzeń. Składa się z dwóch oddzielnych, ale blisko 
ze sobą powiąza nych i często nakładających się działań w zakresie: zarządzania kry-
zysem i zarządza nia skutkami kryzysu. Zarządzanie kryzysem obejmuje działania 
mające na celu zapobieganie lub – w przypadku zaistnienia – neutralizacji bezpo-
średniego zagrożenia, podejmowanie środków w  celu ograniczenia jego skutków 
i  zapobiegania dalszemu rozwojowi nieko rzystnych wydarzeń. Obejmuje natych-
miastowe działania podjęte w  celu reagowa nia na bezpośrednie skutki wypadku. 
Czas trwania tego etapu działań może się wa hać, w zależności od scenariusza, od 
kilku godzin do wielu miesięcy. Zarządzanie skutkami odbywa się równolegle z za-
rządzaniem kryzysem i dotyczy działań podjętych w celu zapobiegania konsekwen-

20  W. Krzeszowski, Analiza wybranych systemów zarządzania kryzysowego państw NATO i UE, Aka-
demia Obrony Narodowej, Warszawa 2011, s. 69.
21  Ibidem, s. 58-71.
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cjom eskalacji zdarzeń kryzyso wych, czyli obejmuje pośrednie skutki sytuacji kry-
zysowej.

Faza odbudowy formalnie zaczyna się, gdy sytuacja stabilizuje się i polega na 
re konstrukcji środowiska dotkniętego sytuacją kryzysową. Ma na celu wspieranie 
spo łeczności dotkniętych kryzysem w odbudowie infrastruktury oraz przywrócenie 
emo cjonalnej, społecznej i gospodarczej równowagi. W porównaniu z fazą reago-
wania proces odbudowy może trwać znacznie dłużej (miesiące lub nawet lata).

Na poziomie krajowym w sytuacji kryzysowej zwoływane jest posiedzenie ga-
binetu w  celu określenia potrzeb w  zakresie reagowania państwa oraz wskazania 
ministra odpowiedzialnego za daną sytuację kryzysową22. Rząd podejmuje funkcje 
koordynacyjne w obszarze zarządzania kryzysowego jedynie wtedy, gdy władze lo-
kalne nie mogą samodzielnie opanować kryzysu. W celu zapewnienia skuteczności 
funkcjonowania rządu w sytuacjach kryzyso wych na szczeblu centralnym funkcjo-
nuje Biuro Gabinetu (Cabinet Office – CO). Biu ro to zapewnia wspólną płaszczy-
znę porozumienia dla wielu podmiotów, także biz nesowych, pośrednictwo w za-
wieraniu umów między instytucjami różnych branż oraz przepływ wymaganych 
informacji. Poprzez to biuro Urząd Rady Ministrów powiązany jest informacyjnie 
z różnymi instytucjami centralnego, regionalnego i lokalnego szczebla, w celu przy-
gotowania do działania w nagłych przypadkach oraz w celu ko ordynowania reago-
wania rządu na najbardziej skomplikowane zagrożenia23. 

W niektórych sytuacjach, gdy zaangażowanie rządu na szczeblach lokalnych jest 
bardzo duże, powoływany jest Funkcjonariusz Łącznikowy Rządu, będący głównym 
kanałem łączności między minister stwami wiodącymi a organami lokalnymi. Funk-
cjonariusz ten będzie zwykle kierowany z wiodącego minister stwa lub z odpowied-
niego Biura Rządowego w An glii. Dziewięć Biur Rządowych reprezentuje rząd cen-
tralny we wszystkich regionach Anglii, skupiając działania różnych branż. W ramach 
wszyst kich Biur Rządowych zorganizowano Regionalne Zespoły Szybkiego Reago-
wania, przeznaczone do koordynowania działań Biura w  sytuacjach kryzysowych, 
zapewnienia wsparcia dla reagowania na poziomie lokalnym oraz ułatwienia dwukie-
runkowego przepływu informacji pomiędzy szczeblem cen tralnym i lokalnym. 

22  Do następujących sytuacji kryzysowych przypisane są przewodzące ministerstwa: powódź – Mi-
nisterstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, zanieczyszczenia na morzach i wybrzeżu – Departa-
ment Środowiska, Transportu i Regionów, skażenia radiacyjne – Departament Handlu i Przemysłu 
oraz Departament Środowiska, Transportu i Regionów, wypadki instalacji na morzach – Departament 
Środowiska, Transportu i Regionów, katastrofy w rejonach zamorskich – Biuro Spraw Zagranicznych 
Zjednoczonego Królestwa, poszukiwanie i ratownictwo – Departament Środowiska, Transportu i Re-
gionów katastrofy budowlane – Departament Środowiska, Transportu i Regionów, sztormy – Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych, wypadki komunikacyjne – Departament Środowisk, Transportu i Re-
gionów, wielkie eksplozje, podpalenia urządzeń gazowych, trzęsienia ziemi – Departament Środowi-
ska, Transportu i Regionów, Źródło: A. Chaja, OC i ZK w innych krajach, Obrona  Cywilna  Wielkiej  
Brytanii, http://www.obronacywilna.pl/index z dnia 12.06.2014 r.
23  W. Krzeszowski, Analiza wybranych…, s. 73.
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W  najpoważniejszych zagrożeniach może być konieczne zwołanie Regional-
nego Komitetu ds. Zarządzania Kryzysowego. Jest to komitet, którego posiedzenia 
zwoływane są w nagłych sytuacjach, gdy wymagane jest reagowanie kryzysowe lub 
inne działania na szczeblu regionalnym. Ma to zwykle miejsce wtedy, gdy:

−	 reagowanie na szczeblu lokalnym jest lub może być niewystarczające;
−	 istnieje potrzeba zorganizowania zgodnego działania sił dwóch lub więcej 

regio nów;
−	 regionalne podejście jest potrzebne do nadzorowania działań w fazie odbu-

dowy ze względu na zakres i skalę szkód w regionie24.
Podstawową rolę w kierowaniu zarządzaniem kryzysowym odgrywa władza lo-

kalna. Jeśli nie jest ona w stanie sprostać sytuacji kryzysowej, rolę wiodącą przej-
mują władze centralne. Jeżeli szczebel strategiczny nie zgłasza zapotrzebowania na 
wsparcie, rola rządu ogranicza się do desygnowania swoich doradców oraz infor-
mowania mediów z  punktu widzenia władzy centralnej25. Władze lokalne ściśle 
współpracują ze służbami ratowniczymi, przedstawicielami różnych gałęzi przemy-
słu i handlu (będących potencjalnym źródłem zagrożeń, np. che micznych), służ-
bami komunalnymi (elektryczność, woda, łącz ność), ale także z przedstawicielami 
władz rządowych, np. Mi nisterstwem Zdrowia oraz organizacjami ochotniczymi. 
Wszystkie służby ratownicze mają obowiązek tworzenia własnych planów, jednak żaden 
z nich samodzielnie nie jest wystarczający w mo mencie sytuacji kryzysowej. Służby ratow-
nicze uzgadniają tematykę ujętą we własnych planach z innymi służbami oraz organami ad-
ministracji publicznej w celu stworze nia skoordynowanego podejścia do zwalczania sytuacji 
kryzysowych. Powyższe wymaga wspólnego, skoordynowanego działania wszystkich 
instytucji i organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Za podstawo-
wą zasadę w  planowaniu i  reagowaniu w  ra zie katastrofy uznaje się początkowy 
udział w likwidacji jej skutków zawodowych służb ratowniczych i dopiero w razie 
ich niewydolności włączanie kolejnych elementów. Plany reagowania na wypadek sy-
tuacji kryzysowych sporządza się również na szczeblu centralnym – taki plan przygotowują 
poszczególni ministrowie odpowie dzialni za dział obrony, rolnictwa, zdrowia czy żywno-
ści. Co istotne, plany takie two rzą również służby komunalne, organizacje ochotnicze czy 
związki wyznaniowe. Ich celem jest wspomaganie władz lokalnych w reakcji na wydarzenia 
kryzysowe26. Każdy plan powinien zawierać następujące elementy:

−	 szacowanie zagrożeń: wymagane jest przy tym poinfor mowanie stosow-
nych organizacji i społeczeństwa;

−	 zapobieganie: wyliczenia będące następstwem szacun ków, dążenie do 
zmniejszenia skutków przewidywanych wydarzeń;

24  Ibidem, s. 73-74.
25  T. Leszczyński, Kierowaniem reagowaniem…, s. 113.
26  G. Sobolewski, D. Majchrzak, J. Solarz (red.), Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym, 
AON, Warszawa 2014, s. 126.
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−	 przygotowanie: przewidywanie wydarzeń, gromadzenie zasobów, szkolenie 
personelu, testowanie własnej goto wości cywilnej, ćwiczenia;

−	 reakcja: zapoczątkowana przez służby ratownicze, w miarę potrzeby rozwi-
jająca się przez włączanie kolej nych uczestników;

−	 odtworzenie: powrót do stanu wyjściowej gotowości służb ratowniczych 
oraz zadośćuczynienie poszkodowa nym27.

Władze lokalne w realizacji zadań zarządzania kryzysowego są wspierane przez 
służby ratownicze, agencje oraz inne instytucje i  organizacje, których celem jest 
ratowanie ży cia ludzkiego, zapobieganie rozszerzaniu się katastrofy, zmniejszenie 
cierpienia, ochrona mienia i  środowiska, umożliwienie działania służb ratowni-
czych, in formowanie społeczeństwa czy usuwanie skutków katastrof i klęsk żywio-
łowych. Do podstawowych zadań uczestników zarządzania kryzysowego wspierają-
cych władze lokalne należy m.in.:

1. Straż pożarna: ratowanie ludzi z pożarów, rumowisk i re jonów skażonych 
chemicznie. Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie ratowników oraz określanie osób 
mających prawo przebywać w rejonie katastrofy (w obrębie kordonu utworzo nego 
przez policję), z wyjątkiem ataku terrorystycznego, gdy zadanie to wykonuje policja.

2. Służba zdrowia: przygotowywa nie kontraktów ze szpitalami, społeczną 
służbą zdrowia i lekarzami rodzinnymi dotyczących opieki zdrowotnej w czasie ka-
tastrofy; zbieranie danych na temat zagrożeń; wykony wanie zadań w terenie przez 
zespoły pogotowia ratunkowego, przyjmowanie przez szpitalne oddziały stanów 
nagłych lub urazo wych poszkodowanej ludności. 

3. Policja: zapewnienie przestrzegania porządku publicznego wo kół rejonu 
katastrofy przez tworzenie zamkniętego kordonu, drożności traktów komunikacyj-
nych oraz bezpieczeństwa in nych służb ratujących życie ofiarom katastrofy. Zapo-
bieganie przestępstwom kryminalnym na miejscu katastrofy i ściganie przestępców. 
Współdziałanie z komisjami uczestniczącymi w ba daniu wypadków.

4. Agencja Straży Przybrzeżnej: realizacja akcji poszukiwawczo-ratowniczych 
(SAR) wspólnie z policją, badanie zanieczyszczeń na morzu i uczestnictwo w ak-
cjach oczyszczania.

5. Ochotnicy: zarówno organizacje, jak i osoby indywidualne: realizacja za-
dań wyznaczonych przez władzę lokalną, zgodnie z posiadanymi możliwościami.

6. Wojsko: wsparcie całego sektora cywilnego. Udział w akcjach ratowniczych 
(współpraca cywilno-wojskowa) wyni kających z  umów z  ministerstwem obrony 
w następujących obszarach:

−	 doraźna pomoc w wypadku katastrof (rekonesanse z uży ciem śmigłowców, ak-
cje poszukiwawczo-ratownicze, wsparcie lokalnej służby zdrowia, prace inżynieryjne);

−	 krótkoterminowe planowane projekty pomocy w sferze socjalnej;

27  L. Smolak, Zarządzanie kryzysowe w Wielkiej Brytanii, [w:] M. Jabłonowski, L. Smolak (red.), Zarządzanie 
kryzysowe w Polsce, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007, s. 494-495.
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−	 długoterminowe zaangażowanie sprzętem, wiedzą spe cjalistyczną, ludźmi.
7. Rząd centralny: doradztwo, wsparcie.
8. Agencja Środowiska: ochrona środowiska, monitoring skutków. 
9. Organizacje przemysłowe i handlowe: jeżeli mają takie możliwości, wspar-

cie sprzętem, wiedzą specjalistyczną, ludźmi28.

Podsumowanie

Podsumowując analizę systemów zarządzania kryzysowego USA, RFN oraz UK, 
należy podkreślić, że zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, czyli ochrony ży-
cia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk żywioło-
wych i  katastrof, jest kluczowym celem systemów zarządzania kryzysowego tych 
państw. W państwach tych doskonali się systemy, których celem jest zapobieganie 
i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym wynikającym z klęsk żywiołowych i ka-
tastrof technicznych. Analizując te systemy, można dostrzec pewne wspólne reguły 
dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego w ramach systemu zarządza-
nia kryzysowego. Te reguły to przede wszystkim:

−	 struktury systemów zarządzania kryzysowego, które składają się z elemen-
tów stałych i  doraźnych, powoływanych w  sytuacji kryzysowej; funkcjonują na 
wszystkich szczeblach administracji; 

−	 zarządzaniem kryzysowym na każdym szczeblu administracji kieruje szef 
administracji tego szczebla, który zazwyczaj jest wspierany przez etatowe elementy 
swojego urzędu oraz nieetatowy sztab kryzysowy, a na najwyższych szczeblach do-
datkowo może być wspierany przez specjalistyczne rady, komisje i inne elementy;  

−	 w analizowanych państwach zarządzanie kryzysowe opiera się na zawczasu 
opracowanych planach zarządzania kryzysowego; 

−	 zasadą jest podejmowanie działań w zakresie zwalczania i usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych i  katastrof technicznych na możliwie najniższych szcze-
blach administracji, a jeśli działania na szczeblu niższym są niewystar czające, moż-
liwe jest otrzymanie wsparcia wyższego szczebla lub ten szczebel systemu przejmuje 
odpowiedzialność za sytuację kryzysową zwłaszcza w sytuacji, kiedy niekorzystne 
zjawiska kryzysowe narastają, a niższy szczebel traci kompetencje i skuteczne prze-
ciwdziałanie sytuacji kryzysowej przerasta jego możliwości;  

−	 w  systemach zarządzania kryzysowego podmiotami wykonawczymi są 
wszelkie posiadające możliwości zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych 
oraz katastrof technicznych służby, straże, organizacje, agencje, instytucje – pań-
stwowe i ochotnicze oraz siły zbrojne, których wykorzystanie jest ściśle określone 
w prawie;

28  Ibidem, s. 496-497.
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−	 systemy zarządzania kryzysowego funkcjonują zgodnie z przepisami prawa 
krajowego jak i lokalnego, a niektóre przepisy rozszerzono w stosownych rozporzą-
dzeniach wykonawczych. 

Z  przeprowadzonych analiz wynika, że państwa dostrzegają zagrożenia 
wpływające na bezpieczeństwo powszechne i  konsekwentnie do tych wyzwań 
dostosowują systemy zarządzania kryzysowego. Systemy dostosowują w  aspekcie 
zapewnienia kierowania działaniami dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania 
sytuacjom kryzysowym oraz usuwania ich skutków, ale również w aspekcie pode-
jmowania w  pełni skoordynowanych działań przez podmioty wykonawcze. 
Jednocześnie należy stwierdzić, ze rozwiązania stosowane w  analizowanych sys-
temach nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w polskim systemie zarządzania 
kryzysowego. Należy podkreślić, że system zarządzania kryzysowego jest element-
em systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. To system wielopoziomowy 
i wieloelementowy, o poprawnej strukturze organizacyjnej (bez uwzględnienia as-
pektów podmiotów wykonawczych), opartej na organach administracji publicznej 
zbudowanej zgodnie z uniwersalnym modelem kierowania z jasno sprecyzowanym 
celem, posiadającym opracowane procedury i kierującym się zgodnie z przyjętymi 
w  teorii zarządzania kryzysowego zasadami. W  ramach systemu realizowane są 
zadania dotyczące: identyfikacji zagrożeń kryzysowych na każdym poziomie sys-
temu, określenia negatywnych skutków tych zagrożeń dla ludzi, mienia, w  tym 
infrastruktury krytycznej i środowiska, działań przygotowawczych do reagowania 
na powstałe zagrożenia, reagowania w  sytuacji kryzysowej, głównie poprzez sto-
sowne dysponowanie zasobów systemu do przeciwdziałania sytuacji kryzysowej 
i usuwania jej skutków, a ponadto określenia infrastruktury krytycznej, zasad jej 
ochrony, przygoto wania rozwiązań na wypadek jej zniszczenia lub zakłócenia 
funkc jonowania. System posiada normujące podstawy prawne ujęte w rozproszo-
nych ustawach i wynikających z nich rozporządzeniach. Ponadto w ramach sys-
temu opracowano procedury działania, przyjęto zasady oraz ujęto w planach za-
soby systemu. O skuteczności tego systemu świadczy wiele czynników, do których 
można m.in. zaliczyć: strukturę organizacyjną zbudowaną zgodnie z uniwersalnym 
modelem kierowania (bez uwzględnienia aspektów podmiotów wykonawczych), 
właściwe uprawnienia kompetencyjne kluczowych osób funkcyjnych systemu czy 
efektywny i  właściwie zorganizowany system planowania oraz strukturę obiegu 
informacji opartą na centrach zarządzania kryzysowego. Ponadto skuteczność 
realizacji zadań poprawiają opracowane procedury działania i  przyjęte zasady 
zarządzania kryzysowego oraz odpowiednie powiązania informacyjne z systemami 
i instytucjami realizującymi monitoring zagrożeń, zapewniające terminowe i pełne 
informacje o zagrożeniach podobnie jak w systemach analizowanych państw.

 Wątpliwości budzą jednakże obszary dotyczące: podsystemu wykonawczego, roz-
szerzenia zadań zarządzania kryzysowego o problematykę ochrony ludności w czasie 
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wojny, podstaw prawnych koordynacji działań i organizacji współdziałania, czy orga-
nizacji szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego. Ponadto należy podkreślić, że 
dla właściwie i sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego oprócz 
właściwych struktur organizacyjnych, procedur czy poprawnych dokumentów pla-
nistycznych, niezbędne jest profesjonalne przygotowanie zasobów osobowych zarzą-
dzania kryzysowego, prawidłowe podejmowanie decyzji podczas sytuacji kryzysowej 
i ciągłe doskonalenia elementów systemu zarządzania kryzysowego. 
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DZIAŁANIA MARKETINGOWE W WIRTUALNYM 
ŚWIECIE SECOND LIFE – PRZEGLĄD LITERATURY

MARKETING IN VIRTUAL WORLD OF SECOND LIFE 
– LITERATURE REVIEW

Streszczenie: Przedsiębiorcy inwestują środki finansowe w rozmaite działania mające na celu 
przyciągnąć uwagę klientów. Jednym z takich działań jest osadzanie marki lub produktu w śro-
dowisku gry, a w szczególności w wirtualnym świecie. Niniejszy artykuł ma na celu przeana-
lizowanie możliwości marketingowych tkwiących w wirtualnym świecie na przykładzie gry 
Second Life. Aby osiągnąć założony cel, w pierwszej kolejności przedstawiona zostanie charak-
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terystyka świata Second Life. Kolejną część stanowić będzie analiza dostępnych badań w tym 
obszarze, oparta na przeglądzie literatury. Analiza dostępnych publikacji wykazała, że Second 
Life jest najczęściej wykorzystywany w celach komunikacyjnych pomiędzy mieszkańcami tego 
wirtualnego świata oraz promocji marki. Wnioski z badań również wskazują istotną rolę wir-
tualnych wydarzeń i  spotkań biznesowych. Ponadto przedsiębiorstwa wykorzystują Second 
Life do przedstawiania swoich istniejących produktów oraz opracowywania nowych modeli. 
W części końcowej artykułu znajdą się zalecenia do przyszłych badań oraz podsumowanie.

Słowa kluczowe: Second Life, wirtualny świat, v-commerce

Abstract: Entrepreneurs allocate a  lot of money in various activities to attract customer 
attention. One of them is product or brand embedded into game environment, especially 
in virtual world. The present article is aimed to investigate online marketing opportunities 
in virtual world on the example of Second Life. To achieve the assumed goal, description of 
world of Second Life is presented. The next part pertains to present research in the field of 
marketing communication in Second Life based on literature review. The analysis of lite-
rature review indicates that most common form of use of virtual world is communication 
between residents and brand promotions. The survey also explores the important role of 
virtual events and business meetings. Additionally, the companies have been using Second 
Life for products presentation and new products development. The final part of the article 
presents some conclusions and suggestions for future research.

Keywords: Second Life, virtual world, v-commerce

Wstęp

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znaczenie gier ewoluowało w  sposób 
istotny. Gry komputerowe przestały być tylko formą rozrywki. Zaczęły pełnić na-
tomiast rolę narzędzia, które służy organizacjom do nauki i motywacji swoich pra-
cowników. Gry znalazły zastosowanie również w celach biznesowych. W obszarze 
działalności marketingowej przedsiębiorstwa są wykorzystywane w celach promo-
cyjnych, a w szczególności współdziałają z innymi narzędziami w procesie budowa-
nia marki i więzi z klientem oraz w komunikowaniu się firmy z otoczeniem1. 

Wśród wielu gier szczególne miejsce zajmują te, w których gracz przemierza 
wirtualne światy2. Wirtualny świat to elektroniczne środowisko, w którym ludzie są 
reprezentowani poprzez anonimowych bohaterów i mogą nawiązywać kontakty ze 
sobą nawzajem oraz licznymi wirtualnymi obiektami3.

Można wyróżnić dwie następujące kategorie wirtualnych światów: naśladują-
ce świat rzeczywisty i przedstawiające świat fantasy. Wirtualne światy, będące od-

1  J. Tkaczyk, Formy reklamowe w grach komputerowych, „Innowacje w Marketingu” 2009, s. 5.
2  B. Mennecke, E.M. Roche, D.A. Bray, B. Konsynski, J. Lester, M. Rowe, A.M. Townsend, Second Life 
and other virtual worlds: A roadmap for research, 2007, s. 372.
3  W.S. Bainbridge, The scientific research potential of virtual worlds, “Science” 2007, 317(5837), s. 472.
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zwierciedleniem realnego świata, charakteryzują się sposobem poruszania się użyt-
kownika wzorowanym na tradycyjnym świecie. Przykładem są gry The Sims oraz 
Second Life. Wirtualne światy fantasy polegają na przemierzaniu tych wirtualnych 
światów i przestrzeganiu zasad wymyślonych specjalnie dla potrzeb gry. Przykła-
dem jest gra Plemiona4. 

Wirtualne światy można podzielić również na dwie następujące grupy: wirtu-
alne światy zorientowane na grę (np. World of Warcraft i Everquest) oraz wirtualne 
światy nastawione na aspekt społeczny (np. Second Life). Wirtualne światy ukie-
runkowane na grę uwidaczniają graczowi przede wszystkim reguły gry, podczas gdy 
druga grupa daje graczowi więcej wolności i swobody oraz umożliwia angażowanie 
się w rozmaite ekonomiczne aktywności5. 

W ostatnich latach można było zaobserwować pojawienie się licznych wirtual-
nych światów. Kiedy zyskały one popularność, rozwinęła się również ekonomia we-
wnątrz nich, przejawiająca się między innymi możliwością prowadzenia rozmaitych 
działań biznesowych, co jest nazywane wirtualnym handlem (virtual commerce, 
v-commerce)6. Ten specyficzny rodzaj gier ma wpływ na zmiany w sposobach na-
wiązywania kontaktów, sterowania stronami WWW oraz na sposoby prowadzenia 
biznesu. Rolą wirtualnych światów zainteresowali się zarówno przedsiębiorcy, jak 
i naukowcy z różnych dziedzin, między innymi prawa, socjologii, psychologii, ma-
tematyki, informatyki7. Najbardziej znanym i najszerzej dostępnym na świecie wir-
tualnym światem jest Second Life8.

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie środowiska wirtualnego świata, 
jego możliwości marketingowych oraz współczesnych zainteresowań badawczych 
na przykładzie gry Second Life. Pierwszą część artykułu stanowić będzie charak-
terystyka środowiska Second Life. W kolejnej części przedstawione zostaną współ-
czesne kierunki badań dotyczących funkcjonowania jednostek w tym wirtualnym 
świecie oraz pojawiających się działań marketingowych przedsiębiorstw. Wymie-
nione w tej części badania pochodzą z przeglądu dostępnej literatury. Część końco-
wą stanowić będą rekomendacje do dalszych badań oraz podsumowanie.

4  M. Rzemieniak, Marketingowe aspekty Second Life, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Ekonomiczne Problemy Usług (55 Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania 
podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach)” 
2010, s. 569.
5  B. Koles, P. Nagy, Virtual customers behind avatars: The relationship between virtual identity and vir-
tual consumption in second life, “Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research” 
2012, 7(2), s. 88.
6  R.Y. Arakji, K.R. Lang, Avatar business value analysis: a method for the evaluation of business value 
creation in virtual commerce, “Journal of Economic Commerce Research” 2008, s. 207.
7  B. Mennecke, E.M. Roche, D.A. Bray, B. Konsynski, J. Lester, M. Rowe, A. M. Townsend, Second Life 
and other virtual..., s. 372.
8  B. Koles, P. Nagy, Virtual customers..., s. 89.
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1. Charakterystyka Second Life

Second Life został stworzony w 2003 roku przez firmę Linden Research dzia-
łającą w San Francisco. Odkąd powstał, przyciąga zainteresowanie naukowców, in-
stytucji i organizacji. Gra jest dostępna za darmo i można ją pobrać bezpośrednio 
ze strony internetowej. Końcem 2007 roku Second Life posiadał już 10 milionów 
kont, z czego przeciętnie 40 000 użytkowników było zalogowanych jednocześnie. 
Second Life zdobył szczególną popularność w Ameryce, gdzie w 2011 rejestrowano 
przeciętnie od 14 do 18 tysięcy nowych użytkowników dziennie9.

Second Life zalicza się do gier typu MMORPG (Massively Multiplayer Online Role 
Playing Game), które charakteryzują się dużą liczbą graczy toczących ze sobą rozgrywki 
w wirtualnym świecie10. Wraz z innymi wirtualnymi światami jest częścią szerszej grupy 
aplikacji opartych na wykorzystaniu Internetu, znanej jako media społecznościowe11. 
Do najważniejszych cech wyróżniających ten typ gier zalicza się dowolność w kreowa-
niu postaci (ich cech i zachowań) oraz brak zdefiniowanego celu gry. Z perspektywy 
gracza świat Second Life jest różnorodną przestrzenią podzieloną na regiony – różniące 
się od siebie geograficzne i administracyjne jednostki. Dostęp do pewnych miejsc może 
być ograniczony dla pewnych graczy, np. ze względu na ich wiek12. Ten świat przybiera 
wizualne formy geograficznego świata, takie jak wyspy, budynki, krajobrazy, uniwersy-
tety, korporacje, centra handlowe oraz miejsca publiczne13.

Gracz występuje w wirtualnym świecie jako tzw. awatar. Każdy awatar posiada 
swój profil, który zawiera informacje zbliżone do tych z prawdziwego życia, czyli 
obraz i opis postaci, zainteresowania, przynależność do poszczególnych grup. Two-
rzenie własnej postaci jest proste i daje wiele możliwości. Za niektóre modyfikacje 
profilu, np. dodawanie dźwięków i animacji, trzeba płacić14. Konsumenci decydują 
się tworzyć swoje awatary, które są odzwierciedleniem ich prawdziwej osobowości 
z realnego świata lub są ich zupełnym przeciwieństwem. Często awatary są uoso-
bieniem tego, kim chcieliby być ich użytkownicy. W prawdziwym życiu trudno jest 
zmienić pewne swoje fizyczne cechy, a wirtualny świat daje taką możliwość15.

Przestrzeń Second Life udostępnia dogodne środowisko, którego elementy 
mogą być wzorowane na tych istniejących w prawdziwym świecie. Ludzie mogą an-

9  Ibidem, s. 89.
10  M. Rzemieniak, Marketingowe aspekty…, s. 570.
11  A.M. Kaplan, M. Haenlein, The fairyland of Second Life: Virtual social worlds and how to use them, 
“Business Horizons” 2009, 52(6), s. 565-566.
12  J. Laskowska-Witek, M. Mitręga, Brand Promotion Throught Computer Games on the Example of 
Second Life, “Studia Ekonomiczne” 2014, 205, s. 36-37.
13  L. Dethridge, B. Quinn, Realtime emergency communication in virtual worlds, “International Jour-
nal of Disaster Resilience in the Built Environment” 2016, 7(1), s. 32.
14  M. Rzemieniak, Marketingowe aspekty…, s. 571.
15  J.F. Bélisle, H.O. Bodur, Avatars as information: Perception of consumers based on their avatars in 
virtual worlds, “Psychology & Marketing” 2010, 27(8), s. 744.
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gażować się w kreatywne, rozrywkowe i edukacyjne działania. Użytkownicy mogą 
projektować pewne elementy wirtualnego środowiska i dostarczać usługi dla innych 
użytkowników16. Mieszkańcy posiadają prawa autorskie do elementów, które zosta-
ły przez nich stworzone. Mogą więc czerpać z nich korzyści finansowe, udostępnia-
jąc je innym użytkownikom17.

Second Life daje możliwość komunikowania się pomiędzy użytkownikami oraz 
pomiędzy przedsiębiorstwami a  konsumentami. Komunikacja odbywa się za po-
mocą wiadomości tekstowych (prywatnych wiadomości, czatu, bloga), rozmów gło-
sowych oraz wideokonferencji. Specyficzną formą nawiązywania znajomości jest 
członkostwo w grupach, które pozwalają zrealizować osobiste cele gracza, a także 
uzyskać dostęp do cennych informacji. Przykładem są grupy fanów, gdzie członko-
wie skupiają się na konkretnym artyście i rozpowszechniają informację o ważnych 
wydarzeniach i koncertach.

Second Life posiada swój własny ekonomiczny system wraz z wirtualnym ryn-
kiem, który jest oparty na prawie podaży i popytu oraz wymianie towarowo-pie-
niężnej18. Transakcje odbywają się za pomocą własnej waluty (Linden Dollars), 
której wartość waha się tak jak prawdziwej waluty i która może być wymieniana 
na prawdziwe dolary amerykańskie i  na odwrót. Mieszkańcy świata Second Life 
mogą kupować posiadłości, budynki i ubrania dla swoich awatarów19. Linden Do-
lary można pozyskać na dwa sposoby. Pierwszy polega na wymianie prawdziwej 
waluty poprzez biuro wymiany Lindex. Operacja wymiany może zostać przeprowa-
dzona poprzez Pay Pol, SMS oraz kartę kredytową. Drugim sposobem jest zarobie-
nie Linden Dolarów wewnątrz wirtualnego świata poprzez podjęcie pracy lub otwo-
rzenie własnego wirtualnego biznesu. Założenie własnego biznesu w Second Life 
jest pozbawione formalności. Gracz może stworzyć własny produkt i go sprzedać. 
Posiadanie odpowiedniej sumy pieniędzy pozwala dowolnie modyfikować swojego 
awatara poprzez zakup wirtualnych produktów20.

Second Life staje się ważną platformą dla marketingu oraz promocji produktów 
z prawdziwego świata. Wiele znanych marek takich jak IBM, Reuters, Dell, Cisco 
posiada już swoje sklepy w Second Life w celach promocyjnych. American Apparel, 
Adidas, Toyota, Coca-Cola, Nissan również zdecydowały się zaistnieć w wirtual-
nym świecie. Second Life stwarza możliwości przedsiębiorstwom testowania swoich 
nowych produktów. Duże firmy są w stanie poznać rynek oraz organizować wir-
tualne wydarzenia promujące zaprojektowany już nowy produkt. Przykładem jest 
Starwood Hotel, otwarty w 2007 roku w Second Life. Testowano projekt budynku 

16  L. Dethridge, B. Quinn, Realtime emergency…, s. 31.
17  A.M. Kaplan, M. Haenlein, The fairyland of Second Life…, s. 565.
18  J.M. Laskowska-Witek, M. Mitręga, Brand Promotion…, s. 38-39.
19  J.F. Bélisle, H. O. Bodur, Avatars as information..., s. 742.
20  J. Laskowska-Witek, M. Mitręga, Brand Promotion…, s. 39.
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oraz wystrój wnętrz w  wirtualnym środowisku, zanim hotel został wybudowany 
w rzeczywistości21.

Dostępne w wirtualnym świecie narzędzia promocji można przypisać do jed-
nej z czterech form, czyli do reklamy, promocji sprzedaży, public relations i mar-
ketingu bezpośredniego. Najpopularniejsze reklamy przybierają postać bilbordów, 
banerów, ekranów, reklamy w wirtualnej prasie bądź radiu. Do promocji sprzedaży 
zakwalifikować można rozdawanie próbek prawdziwych produktów lub kuponów 
na prawdziwe zakupy. Przedsiębiorstwa często korzystają z  narzędzi public rela-
tions i sponsoringu. Nawiązują kontakty z przedstawicielami wirtualnych mediów, 
współpracują z lokalnymi społecznościami i grupami interesów, organizują wysta-
wy, wydarzenia sportowe i kulturalne, kupują własne wyspy i tworzą z nich centra 
rozrywki. Pewne przedsiębiorstwa decydują się na działania na polu marketingu 
bezpośredniego w postaci zakładania swoich firm w Second Life oraz uczestnictwa 
w grupach dyskusyjnych. Popularność zyskał również marketing wirusowy. Za po-
mocą maila lub czatu rozpowszechniane są pomiędzy użytkownikami kontrower-
syjne i atrakcyjne wiadomości promocyjne. Innym często spotykanym zjawiskiem 
jest wykorzystywanie awatarów, które są liderami opinii w danym społeczeństwie22.

2. Współczesne kierunki badań w Second Life

W 2010 roku G. Sharma, L. Baoku, W. Lijuan przeanalizowali aktywność kil-
ku istniejących w rzeczywistości firm w środowisku Second Life. Badania zostały 
oparte na wywiadach internetowych z reprezentantami tych przedsiębiorstw (IBM, 
Intel, Coca-Cola, Nissan, Cisco). Zaangażowano po 2 lub 3 osoby z każdej z firm 
i zagwarantowano im anonimowość. Analiza wyników pozwoliła określić działania, 
jakie podejmują przedsiębiorstwa w wirtualnym świecie.

IBM zainwestował ponad 10 milionów USD w technologie oraz posiadał po-
nad 200 000 pracowników technicznych na całym świecie, co uczyniło z firmy IBM 
Akademię Technologii. Firma przeprowadziła wirtualną konferencję w 2008 roku, 
w której uczestniczyło ponad 200 uczestników z różnych stron świata. Pozwoliło to 
zredukować prawdziwe koszty. IBM dokonało znaczących inwestycji w wirtualnym 
świecie w  przeciągu dwóch lat, po upływie których zaczęło odnosić odczuwalne 
korzyści. Za organizację wydarzenia odpowiadało około 7000 osób, które również 
szkoliło nowych uczestników Second Life. IBM miał na celu stworzenie środowi-
ska biznesowego 3D, które by odzwierciedlało interaktywność i poczucie obecności 
towarzyszące uczestnikom w Second Life. Naukowcy z IBM wierzą, że wzrokowy 
i współpracujący interfejs jest ważny z punktu widzenia interakcji ze wszystkimi 

21  G. Sharma, L. Baoku, W. Lijuan, Online marketing in second life virtual world, “Asian Journal of 
Marketing” 2012, 6(1), s. 10, 12.
22  J. Laskowska-Witek, M. Mitręga, Brand Promotion…, s. 41.



Działania marketingowe w wirtualnym świecie second life – przegląd literatury 135

aplikacjami IT w przyszłości. Wirtualna rzeczywistość jest bezpośrednio połączona 
z ludzkim umysłem.

Intel przeprowadził wirtualną konferencję w 2008 roku w Second Life, w której 
wzięło aktywny udział około 150 członków. Zaoszczędzono prawdziwe pieniądze, 
oszacowane na 265 000 USD z budżetu planowanego na 300 000 USD. Główne wy-
darzenia obejmowały kluczowe prezentacje, demonstracje produktów oraz działa-
nia networkingowe. Sama konferencja kosztowała 30 000 USD, gdzie w standardo-
wym wydaniu poniesiono by koszt 300 000 USD. Zaoszczędzono głównie koszty 
podróży. Ponad 20 różnych firm wzięło udział w wydarzeniu, dzięki czemu uzyska-
no opinie o produkcie oraz szczegółowe sprawozdanie na temat czasu trwania i ana-
lizy kosztów. Podczas wydarzenia kontaktowano się za pomocą czatu. Wydarzenie 
sprawiło wiele radości uczestnikom oraz pozostawiło wiele wspomnień.

Coca-Cola pojawiła się w Second Life w 2006 roku. Stała się największym pro-
ducentem, dystrybutorem i  sprzedawcą bezalkoholowych napojów. Firma kupi-
ła własną wyspę razem z Linden Lab w celu promocji marki. Młodzi ludzie mieli 
wstęp wolny do nagrywania muzyki w „Coke Studio” z szeroko znanymi mediami 
i reklamą docierającą do publiczności na całym świecie. Od czasu do czasu oferowa-
no wirtualne napoje, aby stworzyć pewną społeczność. Wykorzystując Second Life, 
Coca-Cola odniosła korzyści, takie jak: promocja marki, wzbogacenie kampanii 
marketingowej, skupienie uwagi społeczeństwa oraz stworzenie strategii bizneso-
wej. Ponadto wykorzystano wirtualny świat w celu socjalizacji, współpracy i global-
nego dotarcia do użytkowników.

Nissan wykorzystał Second Life do promocji swoich samochodów istniejących 
w  realnym świecie oraz poszukiwania inspiracji i  oceny przyszłych modeli. Wy-
korzystanie Second Life pozwoliło zaoszczędzić środki finansowe oraz opracować 
nowe modele samochodów. Ponadto odkryto innowacyjne metody do nauki, ucze-
nia się i współpracy. Odkąd Second Life stał się miejscem do eksperymentów, Nis-
san wiele razy modyfikuje projekty swoich samochodów i prezentuje je w nowym 
wydaniu. Inne korzyści, które wymieniają przedstawiciele Nissana, to oszczędność 
środków finansowych, promocja marki, projektowanie strategii sprzedażowej oraz 
dotarcie do globalnej publiczności. 

Cisco wykorzystało Second Life w relacjach B2B. Firma posiadała sieć ekspertów 
oraz międzynarodowy personel, aby organizować spotkania z użytkownikami. Prowa-
dzono szkolenia użytkowników Second Life oraz zbierano opinie o produktach. Pre-
zentacje były przygotowywane w  programie Power Point. Wydarzenia łączyły ludzi 
z prawdziwego świata i z Second Life. Wykorzystanie wirtualnego świata spowodowało 
szybkie reakcje klientów, którzy zainteresowali się firmą oraz jej ofertą. Second Life jest 
narzędziem zbliżonym do blogów i internetowych forów dyskusyjnych. Cisco posiadało 
w Second Life zarówno oficjalnych przedstawicieli, jak i prywatnych użytkowników.
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Na podstawie analizy ustalono najczęstsze cele wykorzystywania Second Life 
przez przedsiębiorstwa, takie jak: rozwój technologiczny, promocja marki, zarzą-
dzanie zasobami, strategia marketingowa, projektowanie produktu, informowanie 
o produkcie23.

A.M. Kaplan i M. Haenlein zidentyfikowali pięć następujących obszarów, w któ-
rych świat Second Life jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa: reklama i ko-
munikacja, wirtualna sprzedaż produktów (v-commerce), badania marketingowe, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, wewnętrzy proces zarządzania. 

Reklama i komunikacja to najprawdopodobniej najpopularniejszy cel wykorzy-
stania wirtualnego świata w biznesie. Kaplan i Haenlein wymieniają cztery sposoby 
wykorzystania Second Life do celów reklamowych. Pierwszym z nich jest zakładanie 
wirtualnych sklepów, aby prezentować w nich swoje prawdziwe produkty, istniejące 
w  prawdziwym świecie. Drugim jest wykorzystanie wirtualnych mediów reklamo-
wych, np. zakup przestrzeni reklamowej w wirtualnych centrach handlowych (np. na 
bilbord) lub reklama w wirtualnej stacji radiowej. Komunikacja w świecie Second Life 
jest tańsza w porównaniu z tradycyjnymi formami reklamy internetowej. Przykładem 
jest kanadyjski IMAX, który wykorzystał wirtualną rzeczywistość do reklamy piątej 
części opowieści o  Harrym Potterze. Trzecim sposobem jest sponsoring. Przedsię-
biorstwa stają się sponsorami wirtualnych wydarzeń. Na przykład gazeta „British Gu-
ardian” wraz z firmą Intel wsparły Second Fest, wirtualny festiwal muzyczny. Czwar-
tym sposobem jest aktywność firmy w wirtualnym społeczeństwie.

Poza reklamą wirtualny świat stwarza możliwość wirtualnej sprzedaży pro-
duktów (v-commerce). Jedną z najpopularniejszych form handlu wirtualnego jest 
sprzedaż cyfrowych wersji istniejących w rzeczywistości produktów. Włoska firma 
Telecom zaoferowała swój produkt o nazwie First Life Communicator. Był to ko-
munikator, który umożliwił awatarom telefonowanie do siebie oraz wymianę wia-
domości tekstowych. Innym rozwiązaniem jest oferowanie usług łączących świat 
wirtualny z rzeczywistym. Niemiecki dostawca przesyłek Deutsche Post World Net 
zaoferował wirtualne kartki mieszkańcom Second Life, które następnie dostarcza-
no w prawdziwym świecie. Ta specyficzna forma handlu wirtualnego jest w stanie 
pokonać pewne ograniczenia tradycyjnego handlu, takie jak np. brak odpowiedniej 
prezentacji produktu (szczególnie ważne w branży odzieżowej). 

Wykorzystanie w taki sposób świata Second Life wymaga od przedsiębiorstwa 
obecności w tym świecie oraz poniesienia dodatkowych kosztów. Po pierwsze, na-
leży założyć płatne konto, co w 2009 roku kosztowało 70 dolarów amerykańskich 
na rok. Po drugie, należy zakupić wyspę, co kosztowało 1000 dolarów jednorazowo 
i 295 miesięcznie. Po trzecie, konieczne jest założenie wirtualnego sklepu. Koszt ten 
jest porównywalny do kosztu stworzenia tradycyjnej strony internetowej przedsię-

23  G. Sharma, L. Baoku, W. Lijuan, Online marketing…, s. 12-14.
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biorstwa i  jest zależny od rodzaju sklepu. Ceny zaczynają się od kilkuset dolarów 
za bardzo prosty sklep, a  mogą również przekroczyć 200  000 dolarów za bardzo 
profesjonalną i interaktywną wyspę. 

Inną ciekawą możliwością, jaką stwarza świat Second Life, jest prowadzenie ba-
dań marketingowych. Zaletą jest tutaj obniżenie kosztów projektu. Jedna z dużych 
francuskich firm o nazwie Repѐres przeprowadziła badania jakościowe z wykorzy-
staniem grup fokusowych o 33% taniej, niż wyniosłoby to w prawdziwym świecie. 

Kiedy firma decyduje się na wprowadzenie na rynek nowego produktu, musi 
ponieść ryzyko, że produkt ten może ponieść porażkę. Przedstawiając produkt naj-
pierw w wirtualnym świecie, może go przetestować i zmodyfikować według ocze-
kiwań konsumentów, a w konsekwencji obniżyć ryzyko. Za przykład może służyć 
firma Starwood Hotels & Resorts, która zanim zdecydowała się wypromować hotel 
z nowym wizerunkiem, najpierw postawiła taki obiekt w wirtualnej rzeczywistości. 
Testując prototypy produktów, należy jednak pamiętać, że preferencje mieszkańców 
w Second Life mogą być inne niż w prawdziwym świecie.

Wirtualny świat znajduje również zastosowanie w kontekście zarządzania zaso-
bami ludzkimi, a szczególnie w procesie rekrutacji pracowników. Rekrutacja może 
się odbywać podczas wirtualnych wydarzeń, w trakcie których przeprowadzane są 
rozmowy kwalifikacyjne. Dla firm takich jak T-moblie, eBay i Verizon taka forma 
rekrutacji pozwala dotrzeć do kandydatów, których cechuje duża kreatywność oraz 
zaawansowane umiejętności technologiczne. 

Ostatnim obszarem wykorzystania świata Second Life, który wymieniają Ka-
plan i Haenlein, jest wewnętrzny proces zarządzania. Przedsiębiorstwa mogą wyko-
rzystywać Second Life jako platformę służącą do przeprowadzania wewnętrznych, 
firmowych spotkań oraz wymiany wiedzy. Hotele należące do sieci The Crowne 
Plaza Hotel Group wynajmują swoje sale konferencyjne przedsiębiorstwom na spo-
tkania firmowe. Pracownikom z różnych stron świata łatwiej uczestniczyć w takich 
wirtualnych spotkaniach niż w prawdziwym świecie24.

B. Koles i  P. Nagy przeanalizowali wypowiedzi zalogowanych użytkowników 
w Second Life na forach internetowych. Dane zbierano przez trzy miesiące, od paź-
dziernika do grudnia 2010 roku. Analiza miała na celu określenie wzoru, według 
którego użytkownicy angażują się w swoją i cudzą wirtualną tożsamość, a w szcze-
gólności ustalenie zależności pomiędzy prawdziwym życiem a wirtualną egzysten-
cją. Drugim celem stało się scharakteryzowanie różnych rodzajów działań bizneso-
wych przedsiębiorstw, które mają wpływać na użytkownika. 

Analiza wykazała, że mieszkańcy Second Life na ogół pozytywnie oceniają swo-
je wirtualne osobowości i proces tworzenia awatara. Pojawiły się także opinie wy-
rażające podejrzliwość i brak zaufania. Całkowity brak fizycznych cech lub innych 

24  A.M. Kaplan, M. Haenlein, The fairyland of Second Life…, s. 566-568.
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identyfikatorów podnosi poczucie niepewności w stosunku do członków społecz-
ności i  biznesów. Jest to szczególnie ważne z  punktu widzenia organizacji, które 
chcą zwiększyć swoją obecność w wirtualnym świecie. Zgodnie z wypowiedziami 
użytkowników, z jednej strony pewne produkty są popularne w Second Life ponie-
waż pozwalają jednostce wyróżnić się z tłumu. Z drugiej strony posiadanie określo-
nych dóbr pomaga uzyskać dostęp do pewnych grup społecznych lub potwierdzić 
przynależność do danej grupy. Pewne jednostki deklarują chęć przynależności do 
grup społecznych, ale można odnaleźć także wypowiedzi osób, które wolą nawią-
zywać bliższe i trwalsze relacje z innymi jednostkami, często podobnymi do nich 
samych. Autorzy podejrzewają także, że możliwość ciągłej modyfikacji jednostki, 
poczucie presji dostosowania się do społeczeństwa jest mniejsze niż w prawdziwym 
świecie. Mniejsze powinno być również zagrożenie porażką i odrzuceniem. 

Liczne komentarze nawiązywały do istnienia wyraźnego powiązania pomiędzy 
wirtualną konsumpcją a wirtualną tożsamością. Potrzeba posiadania pewnych dóbr 
jest więc uzależniona od osobistych, emocjonalnych i psychologicznych cech jed-
nostki, specyficznych w wirtualnym środowisku. 

Przedsiębiorstwa wykorzystują zarówno tradycyjne, jak i nowe, wyszukane spo-
soby promocji swoich produktów. Eksperymentują z różnymi metodami, np. po-
przez kreowanie swojego awatara i poznawanie innych awatarów, którzy stają się 
w  wirtualnej rzeczywistości klientami firmy lub pracownikami. Przedsiębiorstwa 
poszukują coraz to nowych, lepszych sposobów dotarcia do klientów, a zarazem sta-
rają się coraz bardziej dopasowywać do oczekiwań wirtualnej społeczności25.

G. Sharma, Y. Qiang, S. Wenjun i L. Qi zainteresowali się komunikacją w świecie 
Second Life. Komunikacja to pewna wymiana informacji, a teoria komunikacji określa, 
kto co komu mówi, za pomocą jakiego kanału i z jakim efektem. Komunikacja w Se-
cond Life pomiędzy awatarami różni się od tej występującej w realnym świecie. Sharma, 
Qiang, Wenjun i Qi przeprowadzili badania z wykorzystaniem kwestionariusza, który 
został stworzony na podstawie przeglądu literatury. Kwestionariusz był wysyłany za po-
mocą rozmaitych środków komunikacji w wirtualnym świecie od stycznia do kwietnia 
2010 roku. W tym czasie uzyskano odpowiedzi od 502 użytkowników. 

Analiza odpowiedzi wykazała, że popularną formą komunikacji są komuni-
katory, które zapewniają prywatność i są bezpieczne. Część nowych mieszkańców 
Second Life nie zna jeszcze komunikacji głosowej, dlatego nie jest ona przez nich 
używana. Większość z nich używa lokalnych czatów. Wideokonferencje są wykorzy-
stywane podczas spotkań i konferencji online. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że większość mieszkańców Second Life jest usatysfakcjonowanych technologią, 
systemem komunikacji, zachowaniami społecznymi oraz środowiskiem bizneso-
wym, które kreuje prawdziwą wartość. Następnie ustalono, że szkolenia i wykłady 

25  B. Koles, P. Nagy, Virtual customers..., s. 91, 94, 96-97.
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są bardzo efektywne, jeżeli chodzi o promocję biznesu. Działania pewnych przed-
siębiorstw nie przynoszą spodziewanych efektów ze względu na zbyt małe zaan-
gażowanie środków finansowych oraz za mały nakład czasu pracy. Użytkownicy 
powyżej 30. roku życia zajmują się swoim biznesem profesjonalnie. Użytkownicy 
poniżej 30. roku życia angażują się gównie w rozrywkę i nawiązywanie kontaktów. 
Jakość produktów, relacje z klientami oraz obsługa klienta jest oceniana jako równie 
ważna jak w prawdziwym świecie. Ponadto reklama oraz ruch klientów ma zna-
czący wpływ na rozwój e-biznesu. Z kolei wirtualny biznes ma bezpośredni wpływ 
na ekonomię prawdziwego świata. W Second Life ogromne znaczenie ma również 
marketing szeptany. Marketing szeptany jest nieformalnym rozprzestrzenianiem się 
pomysłów, komentarzy, opinii oraz informacji pomiędzy dwiema lub więcej jed-
nostkami, przy czym żadna z nich nie może być sprzedawcą. Jest jednym ze skutecz-
niejszych sposobów przekazywania informacji o firmie i produkcie26. 

W  literaturze często poruszany jest wątek wirtualnego świata oraz tkwiącego 
w nim potencjału do nauczania i uczenia się. L. Jarmon, T. Traphagan, M. Mayrath 
i A. Trivedi definiują naukę jako proces kreowania wiedzy poprzez przekształcanie 
doświadczeń. Aby poznać możliwości edukacyjne świata Second Life, przeprowa-
dzili oni badania, w które zaangażowali studentów. Przedmiotem badań była analiza 
czasopism zawierających opinie studentów o komunikacji w Second Life, analiza 
odpowiedzi zebranych przy pomocy kwestionariusza przed uczestnictwem w grze 
oraz po uczestnictwie, zogniskowany, częściowo strukturyzowany wywiad grupowy 
oraz końcowe prezentacje studentów na temat ich doświadczeń w Second Life.

Wyniki badań potwierdziły efektywność środowiska Second Life w kwestii nauki. 
Studenci przyswoili wiedzę oraz potrafili zastosować w prawdziwym świecie to, czego 
się nauczyli. Według danych zebranych podczas badań od studentów istnieje sześć 
szczególnych cech środowiska Second Life, które sprzyjają nauce poprzez doświad-
czenia oraz aktywne eksperymenty. Do tych cech zaliczono: zdolność do prowadzenia 
wirtualnej komunikacji oraz współpracy, zdolność użytkowników do testowania hi-
potez przy wykorzystaniu aktualnych projektów lub aktywnych działań, bez kosztów 
i ryzyka ponoszonych w prawdziwym świecie, związek wirtualnych działań z praw-
dziwym światem, możliwość ćwiczenia i demonstrowania różnych rodzajów zdolno-
ści wirtualnie, stymulacja wyobraźni i kreatywności, podniesione poczucie obecności 
oraz namacalności doświadczeń w wirtualnym świecie. Ponadto studenci zauważyli, 
że wykorzystanie Second Life wzmacnia połączenie pomiędzy edukacją a doświad-
czeniem oraz teorią a praktyką27.

26  G. Sharma, Y. Qiang, S. Wenjun, L. Qi, Communication in virtual world: Second life and business 
opportunities, “Information Systems Frontiers” 2013, 15(4), s. 679-680, 684, 690-691.
27  L. Jarmon, T. Traphagan, M. Mayrath, A. Trivedi, Virtual world teaching, experiential learning, and 
assessment: An interdisciplinary communication course in Second Life, “Computers & Education” 2009, 
53(1), s. 170-172, 178-179.
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Kaplan i Haenlein zainteresowali się funkcjonowaniem jednostek oraz działal-
nością biznesową w Second Life. Przeprowadzili serię 29 wywiadów pogłębionych 
z mieszkańcami Second Life. Jednostki wybrane do badania to przypadkowo spo-
tkane osoby. Aby zróżnicować próbę badawczą, każdy wywiad odbywał się o innej 
porze dnia i w innej lokalizacji. 

Podczas badania ustalono cztery główne motywacje do uczestnictwa w Second 
Life. Pierwszą z  nich jest poszukiwanie odmiany od codziennego, monotonnego 
życia oraz prawdziwych problemów. Drugą, dość często wskazywaną motywacją, 
jest potrzeba budowania relacji z innymi użytkownikami, przyjaźni bądź wirtual-
nych związków partnerskich. Rzadziej wskazywana jest potrzeba nauki. Czwartym 
powodem uczestnictwa w wirtualnym świecie jest chęć zarabiania pieniędzy. 

Część mieszkańców przyznała, że stworzyła swoje awatary na wzór swojej praw-
dziwej osobowości, podczas gdy inni wykreowali zupełnie inną postać niż ta, któ-
rą są w prawdziwym świecie. Mieszkańcy cenią swoją anonimowość i to, że mogą 
stać się tym, kim chcą. Second Life jest dla nich miejscem, gdzie wszystko może 
się wydarzyć. Ponadto deklarują, że ich uczestnictwo w grze nie odbija się nega-
tywnie na prawdziwym życiu. W większości nie dzielą się ze znajomymi i rodziną 
faktem posiadania swojego awatara w grze. Kilka osób przyznało w wywiadzie, że 
posiada w prawdziwym życiu przyjaciół poznanych w Second Life. Zakupy pew-
nych produktów w wirtualnym świecie dowodzą posiadania pewnych pożądanych 
cech swojej wirtualnej osobowości. Pewne produkty poprawiają wygląd awatara, 
inne pozwalają uczestniczyć w rozmaitych wydarzeniach. Na przykład zakup rowe-
ru pozwala wziąć udział w wycieczkach rowerowych. Badani przyznają się również 
do zakupów zarówno impulsywnych, jak i przemyślanych. Mieszkańcy oczekują, że 
produkty pewnych firm dostępne w sklepach w Second Life będą odzwierciedle-
niem produktów tych firm występujących w prawdziwym świecie. Niewiele osób 
życzy sobie zupełnie innych lub abstrakcyjnych produktów. 

Jeżeli chodzi o potencjalny wpływ posiadanych przez przedsiębiorstwo sklepów 
w Second Life na świadomość marki, Kaplan i Haenlein nie uzyskali jednoznacz-
nych odpowiedzi. Mieszkańcy nie przyznawali się, żeby obecne w wirtualnej rzeczy-
wistości marki wpływały na ocenę tych marek w rzeczywistości28. R.Y. Arakji i K.R. 
Lang zwrócili natomiast uwagę, że jeżeli awatar zdecyduje się odwiedzić wirtualny 
sklep, może kupić wirtualny produkt i  zapłacić za niego wirtualną walutą. Jeżeli 
awatar odwiedzi wirtualny sklep, ale nie dokona zakupu, tworzy się świadomość 
marki, a użytkownik wcielający się w awatara być może odwiedzi prawdziwy sklep 
i dokona zakupu w realnym świecie29.

28  A.M. Kaplan, M. Haenlein, of virtual worlds: the case of “Second Life”, “The International Journal on 
Media Management” 2009, 11(3-4), s. 95-99.
29  R.Y. Arakji, K.R. Lang, Avatar business…, s. 210.



Działania marketingowe w wirtualnym świecie second life – przegląd literatury 141

Kaplan i Haenlein ustalili, że mieszkańcy Second Life popierają natomiast ideę 
zakładającą, że sklepy istniejące w świecie gry są rozszerzeniem tradycyjnych dzia-
łań w zakresie e-commerce i dystrybucji prawdziwych produktów. Część graczy de-
klaruje, że chętnie robiłoby zakupy za pośrednictwem Second Life. Tylko niewielka 
grupa sugeruje rozdzielenie handlu elektronicznego i wirtualnego świata. Znaczna 
część badanych wyraża obawy dotyczące ewentualnych zakupów w  Second Life, 
spowodowane brakiem zaufania i  poczucia bezpieczeństwa. Pewni użytkownicy 
przyznali, że byliby skłonni dokonać zakupu, jeżeli firma zaoferowałaby specjalne 
zniżki na zakupy w wirtualnym świecie. 

Analiza wykazała, ze mieszkańcy nie traktują Second Life tylko jako gry kom-
puterowej, ale jako rozszerzenie ich prawdziwego życia. Klasyczne gry wideo cha-
rakteryzują się wysokim stopniem zaangażowania gracza w  zadania i  trudnością 
z podzieleniem jego uwagi na inne czynności. W Second Life sytuacja jest zupełnie 
inna, a uczestnicy podejmują różnorodne aktywności30.

3. Wskazania do przyszłych badań

Wielu autorów zwraca uwagę na potrzebę przeprowadzenia dalszych badań 
dotyczących Second Life. Sharma, Baoku i Lijuan rekomendują przeprowadzenie 
badań zachowań konsumentów w wirtualnym świecie za pomocą sondażu wśród 
jego mieszkańców31.

Kaplan i Haenlein zachęcają do przeprowadzenia badania ilościowego pod kątem 
analizy przyczyn dokonywania zakupów impulsywnych i przemyślanych (w środowi-
sku gry). Konieczne jest również sprawdzenie, jak przekładają się zachowania nabywcze 
w Second Life na zachowania nabywcze w prawdziwym świecie. Poza zachowaniami 
nabywczymi istotne są jeszcze preferencje ze świata wirtualnego oraz porównanie ich 
z preferencjami w prawdziwym życiu. Będzie to miało ogromne znaczenie między inny-
mi w kwestii testowania produktów (czy warto testować produkty w wirtualnej rzeczy-
wistości). Należy znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie są różnice w zachowaniach ludzi 
z dwóch światów – wirtualnego i realnego, oraz co ogranicza działania firm.

Kolejnym przedmiotem przyszłych badań według Kaplan i Haenlein jest próba 
odpowiedzi na pytanie, jak intensywność gry i częstość dokonywania wirtualnych 
zakupów wpływa na proces zakupowy w realnym świecie.

Należy również porównać efektywność różnych form promocji/komunikacji 
w Second Life, np. sponsoringu i cyfrowego produktu,

Autorzy sugerują również poddać ocenie jaka jest potencjalna przewaga konku-
rencyjna firm posiadających sklepy w Second Life32.

30  A.M. Kaplan, M. Haenlein, Consumer use and business potential…, s. 99.
31  G. Sharma, L. Baoku, W. Lijuan, Online marketing…, s. 15.
32  A.M. Kaplan, M. Haenlein, Consumer use and business potential…, s. 99.
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Podsumowanie

 W ostatnich kilkunastu latach wiele znaczących firm, takich jak Coca-Cola czy 
Nissan, zdecydowało się osadzić działania marketingowe w wirtualnym świecie Se-
cond Life. Wzrostowi popularności tego wirtualnego świata towarzyszy coraz większe 
zainteresowanie naukowców. Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, 
że najwięcej uwagi poświęca się funkcjonowaniu jednostki (awatara) w środowisku 
Second Life oraz charakterystyce i skuteczności prowadzonych działań biznesowych. 

Znaczna część naukowców koncentruje swoje badania na komunikacji prowa-
dzonej wewnątrz wirtualnego środowiska gry oraz na promocji marki. Budowanie 
wizerunku marki to najczęstsza motywacja firm do uczestnictwa w  Second Life. 
Przedsiębiorstwa przyznają, że ich aktywność w tym zakresie odnosi sukces. Popu-
larność zdobyły również rozmaite formy reklamy w wirtualnych mediach. Bardzo 
często organizuje się również wirtualne spotkania firmowe, konferencje oraz szko-
lenia, co jest znacznie tańsze niż w prawdziwym świecie. W artykułach naukowych 
poświęconych tematyce Second Life można odnaleźć wiele przykładów testowania 
prototypów produktów przez firmy, zanim zostaną one wprowadzone do sprzedaży 
w prawdziwym świecie. Produkty już istniejące także są wielokrotnie poddawane 
ocenie użytkownikom świata Second Life. 

Przeprowadzone badania posiadają wiele ograniczeń, a  ich autorzy wskazują 
kierunki przyszłych, koniecznych do wykonania badań. Wskazuje się tutaj głównie 
czynniki wpływające na decyzje zakupowe użytkowników wirtualnego świata oraz 
na stopień przeniesienia prowadzonych w nim działań marketingowych na zacho-
wania nabywcze konsumentów w prawdziwym świecie. 

Dokonując przeglądu literatury, można stwierdzić, że funkcjonowanie wirtual-
nego świata Second Life oraz wykorzystanie jego aspektów marketingowych budzi 
zainteresowanie zarówno przedsiębiorców, jak i naukowców, istnieje więc zapotrze-
bowanie na prowadzenie dalszych badań w tym obszarze.
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mając świadomość jego silnego wpływu na świat poza siecią, M. Szpunar proponuje 
nam śmiało w nim uczestniczyć, mieć jednak na uwadze procesy, którym się podda-
jemy. Niemal każda jednostka pozostaje pod wpływem mass mediów, jej pojmowanie 
rzeczywistości jest przez nie ukształtowane, żyje w utopijnej wizji, zwolniona z obo-
wiązku myślenia. Autorka trafnie zauważa, iż „żyjemy w społeczeństwie spektaklu, 
w którym dominantą stało się odpowiednie kształtowanie zbiorowego umysłu i for-
mowanie takich samych opinii i przekonań”, w świecie, w którym informacja stała 
się najistotniejszym kapitałem, jakim można dysponować. Książka ta stanowi zbiór 
wydanych już wcześniej publikacji autorki, opatrzonych nowym komentarzem.

Media, pełniąc rolę gatekeeperów, wskazują „o czym myśleć, (...) podpowiadają, 
w jaki sposób to robić”, kreując w ten sposób przegląd informacji. Autorka zauważa 
jednak, że zgodnie z koncepcją H. Jenkinsa dotyczącą mediów rozprzestrzenialnych 
możemy mówić o modelu gatekeepingu publiczności, czy też stopniowym zanika-
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niu samej idei „bramy”. Taki schemat zakłada, iż to właśnie odbiorcy, a nie nadaw-
cy kształtują obraz medialny poprzez redystrybucję informacji. Nie można jednak 
zakładać, iż adresaci mają pozostawioną dowolność w kwestii wyboru wiadomości, 
które do nich docierają. Jednostki nie mogą sobie także pozwolić na pominięcie 
obowiązujących aktualnie opinii podczas rozpowszechniania newsów, „zapomnie-
nie” naraża człowieka na wyśmianie, a  jego poglądy i  racje zostają zignorowane 
w oficjalnym dyskursie.

Autorka wysnuwa interesującą sugestię, iż mimo swoich początkowych założeń 
(medium bez granic) internet szybko stał się medium kontrolowanym. Każdy wy-
twór działalności ludzkiej prędzej czy później znajdzie osoby, które będą rościć sobie 
prawa do sprawowania nad nim kontroli. Taka forma kontroli nie jest jednoznacz-
nie negatywna. Wielu użytkowników potrzebuje bowiem zewnętrznej „pomocy”, by 
nie utonąć w nadmiarze oferowanych informacji. Taką formę gatekeepingu przyjęły 
współczesne wyszukiwarki (technologiczni gatekeeperzy), które filtrując zawartość 
wyników wyszukiwania starają się już nie tylko uwzględniać odpowiednio pozy-
cjonowane strony, lecz także wcześniejsze wyniki i preferencje użytkownika za po-
mocą coraz sprawniej działających algorytmów. Taki model świetnie koreluje z tzw. 
efektem kabiny pogłosowej, który zakłada, iż użytkownicy chętniej poruszają się po 
stronach, których treści pokrywają się z ich przekonaniami.

Osadzając teorie psychologiczne w zachowaniach odbiorców nowych mediów, 
M. Szpunar ukazuje nam klasyczne zachowania jednostek w pozornie nowych sche-
matach. Opisując przykład homofilii (upodobanie podobieństwa) ukazuje, iż osoby 
chętniej zamykają się w homogenicznych klikach, w których wszyscy są do siebie 
w pewien sposób podobni. Medioznawcy mogą posiłkować się tutaj koncepcją se-
lektywnego nastawienia. W internecie procesy te również mają miejsce: konkretne 
strony przyciągają ludzi o odpowiednio dopasowanych poglądach, zaś osoby po-
stronne najprawdopodobniej nigdy nawet nie dowiedzą się o ich istnieniu. Autorka 
w swojej pracy wymienia także wiele innych teorii, do których szuka odwołań, np. 
społecznego dowodu słuszności czy teorii spirali milczenia.

Konstatując, iż „im częściej będziemy przenosić odpowiedzialność za własne 
decyzje na używane narzędzia, w tym większym stopniu to technologia będzie się 
stawać narzędziem sprawowania kontroli i  władzy, której przez swoje milczące 
przyzwolenie będziemy się poddawać”, Autorka przekazuje nam jakże istotną wia-
domość, iż wyszukiwarki zaczynają za nas poniekąd myśleć, podejmować decyzje. 
Poruszając się jedynie po dostępnych zasobach internetowych, mamy dostęp do 
niewielkiego odsetką informacji. 

Drugi rozdział książki poświęcony został w niemal całości problematyce tego, 
co kryje się w deep webie, w jaki sposób można dotrzeć do tychże informacji, oraz 
jak mało wciąż wiemy przez prawdziwą cenzurę zasobów wiedzy.
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Bogactwo informacji, które, jak trafnie zauważył Herbert Simone, implikuje 
ubóstwo uwagi, stanowi temat przewodni trzeciego rozdziału. Autorka proponu-
je tutaj koncepcję minimaksu w odniesieniu do zachowań jednostek. Jednostki, 
przeciążone nadmiarem informacji, próbują jak najmniejszym nakładem własnej 
energii zmaksymalizować korzyści z nich płynące. Ludzie nie potrafią radzić sobie 
z nieograniczonym dostępem do informacji, który zaoferował nam technopol. Ob-
razuje to termin szarańczy informacyjnej, wprowadzony przez S. Lema. Ten wybit-
ny pisarz futurysta próbował temperować entuzjazm technofanatyków, ostrzegając 
przed realnymi zagrożeniami, jakie niesie ze sobą zalew taką falą informacji. R. Ta-
deusiewicz nazwał z kolei to zjawisko smogiem informacyjnym.

Dalsza część tego podrozdziału poświęcona jest selektywności uwagi. Nasz 
aparat percepcyjny jest biologicznie przystosowany do „wyłapywania” z otoczenia 
bodźców, które powinny wydać się interesujące. Podobnie zatem dzieje się w przy-
padku zbyt wielu informacji, którymi świat codziennie nas bombarduje. Jednocze-
śnie nasze mózgi nie są przystosowane do życia w środowisku tak wysoce „bodź-
cogennym”, przez co jednostce trudno jest się odnaleźć, gdy może korzystać z nie-
ograniczonego zasobu informacji, lecz ma problem z dotarciem do nich, nie potrafi 
trafnie ocenić ich wartości merytorycznej oraz rzetelności, a także nie jest w stanie 
poradzić sobie z trudem produktywnego ich wykorzystania.

Wyjątkowo ciekawe spostrzeżenia cechują podrozdział dotyczący funkcjono-
wania samego mózgu i zmian w nim zachodzących u osób często korzystających 
z internetu. Mamy tutaj do czynienia z przejściem od sposobu myślenia linearnego 
do wielowątkowego, czyli umysłu hipertekstowego. Nasuwa się tutaj pewna dygre-
sja. Otóż nasz system nauczania nie jest przystosowany do takiej formy rozwoju 
umysłów młodych ludzi. Pedagogowie nie stają się, jak planowano, innowatorami 
w swoim fachu, lecz opierają się na klasycznych metodach nauczania. Autorka su-
geruje nam, iż „choć kultura ta [internetu] poszerzyła nasz dostęp do informacji, to 
w żaden sposób nie zwielokrotniła możliwości ich przetworzenia”. Z tą myślą nieste-
ty nie mogę się zgodzić. Kultura aplikacji dla pokolenia millenialsów stanowi nie-
odłączny atrybut codzienności. Ci młodzi ludzie niemal nigdy nie wychodzą „poza 
sieć”. Współczesna technologia oferuje nam wiele możliwości rozwoju właśnie po-
przez różnego typu aplikacje, często służące do uczenia się (np. duolingo – do nauki 
języków obcych), które wykorzystując swój nielinearny sposób docierania do na-
szych aparatów percepcyjnych, kreują w nas rozwój strategii wielowątkowej. Podob-
ny program kształcenia przyjęła obecnie Finlandia, w której zrezygnowano z nauki 
konkretnych przedmiotów na rzecz nauki całościowej, opartej na blokach tematycz-
nych. Niejednokrotnie państwo to udowodniło, iż podążając za rozwojem nowych 
technologii, góruje na tle europejskim w rozwoju dziedzin związanych z edukacją. 
Przechodząc jednak do sedna – taki model percepcyjny pozwoli młodym ludziom 
lepiej radzić sobie z  otaczającym ich światem, selektywnie wybierać interesujące 
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ich informacje i nie gubić się w chaosie technopolu. M. Szpunar w swojej książce 
stwierdziła, iż pokolenie cyfrowych imigrantów próbuje narzucić cyfrowym tubyl-
com ich reguły gry medialnej, ci drudzy jednak podnoszą bunt i sprzeciw wobec 
planowanym ograniczeniom ich swobody. Podobnie jest w tejże sytuacji, millenialsi 
i młodsze pokolenia doskonale wiedzą, jak sobie radzić z hipertekstowym umysłem, 
a jedynym, czego powinno się ich uczyć, jest rzetelność informacji zamieszczanych 
w sieci, ponieważ jak niejednokrotnie udowodniły badania, jednostki takie są wy-
soce podatne na „internetowe autorytety”. Autorka przytacza tutaj także badania 
prowadzone wśród studentów, w  których poproszono ich o  zapamiętanie tekstu 
(zainteresowanych odsyłam do lektury książki), a z którymi związane jest pewne 
osobiste zdarzenie, gdy jedna ze studentek zapytana przez wykładowcę o rozwinię-
cie pewnego terminu, odpowiedziała „Nie wiem, ale wiem, gdzie tego szukać, a to 
też jest jakaś umiejętność, prawda?”. I  to właśnie charakteryzuje młode umysły – 
naiwna pewność, że dostęp do sieci nigdy się nie skończy i że w każdej chwili mamy 
dostęp do informacji, których aktualnie potrzebujemy.

Autorka porusza problem edukacji i  jej braku otwartości na innowacje techno-
logiczne. Sugeruje ona, iż nauczyciele powinni zmienić sposób nauczania z  jedno-
stronnego przekazywania wiedzy do wcielenia się w  rolę przewodnika na drodze 
edukacyjnej. Omawiając rolę klasycznych teorii nauczania, jakimi są kognitywizm, 
behawioryzm i konstruktywizm, M. Szpunar sygnalizuje nam, iż przez lata, gdy te 
modele powstawały, wiele się zmieniło. Dziś powinniśmy mówić o konektywizmie, 
czyli programie opartym na współwiedzy zdobywanej poprzez doświadczenie, za-
pośredniczanej u znajomych czy obecnie w internecie. Proponowany model prote-
zy pamięci transakcyjnej umożliwia ludziom „zewnętrzne zapisywanie” informacji. 
Zwalnia to jednostkę z obowiązku zapamiętywania. Schemat klasycznego nauczania 
nie sprawdza się już w przypadku pokolenia cyfrowych tubylców. Ci młodzi ludzie 
nie rozumieją idei uczenia się na pamięć definicji czy całych obszarów tematycznych, 
skoro wszystko jest dostępne od zaraz, wystarczy po to sięgnąć, wyszukać hasło.

Ostatni podrozdział poświęcony jest mediamorfozie. Autorka opowiada o wy-
łonieniu się nowych mediów ze starych. Jako poparcie swojej tezy przedstawia 
percepcję nowych mediów, która jest niemal taka sama jak dotychczas nam zna-
nych. Szersze rozpatrywanie problematyki tego zagadnienia znajdziemy w książce                     
M. Szpunar „Nowe-Stare Medium”.

Książka, stanowiąc usystematyzowanie dotychczas analizowanych przez Autor-
kę problemów nowych mediów, stanowi swoistą syntezę poruszanych zagadnień. 
Słusznie kwestie te zostały opatrzone wspólnym tytułem „Imperializm kulturowy 
internetu”, gdyż zawierają w  sobie kluczowe przedmioty tego problemu. Internet 
stanowi dziś nieodłączny element życia niemal każdego człowieka, wkrada się 
w każdą wolną chwilę i bezpowrotnie, karmiąc się naszą uwagą, odbiera nam część 
samodzielności, już nie tylko w myśleniu.
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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. Recenzen-
ci muszą legitymować się posiadaniem statusu samodzielnego pracownika naukowego.  
W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów 
jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

4. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W pozostałych przypadkach 
Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za „konflikt 
interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem bezpośrednie rela-
cje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), 
relacje podległości służbowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich 
dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji).”

5. Recenzja przygotowywana dla redakcji czasopisma „Zarządzanie” posiada 
formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji lub jego odrzucenia.

6. 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 odpowiednia, 
czy tekst jest zrozumiały, czy tekst jest napisany poprawnym językiem, czy w tekście 
użyto poprawnej terminologii, czy konstrukcja tekstu jest spójna i logiczna, czy ilustra-
cje zostały w tekście umieszczone poprawnie (jeśli użyto), czy jakość graficzna ilustracji 
jest właściwa (jeśli użyto), czy odsyłacze zostały skonstruowane poprawnie oraz czy 
zawartość odsyłaczy i bibliografii jest adekwatna do treści artykułu. Dokonując oceny 
merytorycznej, recenzenci sprawdzają w szczególności: czy artykuł stanowi nowe uję-
cie omawianego problemu, czy autor właściwie sformułował tezy artykułu (problemy 
badawcze), czy metody badawcze zostały użyte poprawnie, czy autor w odpowiedni 
sposób rozwinął postawiony problem badawczy, czy sformułowane konkluzje są war-
tościowe dla nauki, czy artykuł spełnia kryteria pracy naukowej, czy artykuł ma charak-
ter oryginalny, czy temat artykułu jest aktualny.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz 
w roku czasopismo „Zarządzanie” podaje do publicznej wiadomości listę recenzen-
tów współpracujących z redakcją. 

8. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku podejmuje re-
daktor naczelny, po zapoznaniu się z recenzjami artykułu. Redaktor naczelny podejmuje 
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 najnow-
szych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, z podkreśleniem znacze-
nia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki gospodarczej. Publikowane 
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 naukowych.

Artykuł zgłaszany do publikacji powinien zawierać wstęp, główne omówienie za-
gadnienia oraz podsumowanie lub wnioski (Wytyczne edytorskie dla Autorów). Ob-
jętość artykułu nie powinna przekraczać 40 000 znaków, natomiast sprawozdania 
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 adres:  
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 autorski 
(Formularz dla Autora) wraz ze wszystkimi oświadczeniami oraz umowę wydaw-
niczą (dokumenty do pobrania na stronie www.zarzadzanie.humanitas.edu.pl z za-
kładki Informacje dla Autorów). Dokumenty mogą zostać przesłane w postaci ska-
nów 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 biograficzną 
i dane adresowe autora (autorów). Autor zgłaszający tekst do publikacji zobowiązany 
jest wypełnić i złożyć w Redakcji kwestionariusz autorski dostępny na stronie inter-
netowej 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 au-



thorshipu” (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 au-
thorship” 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 Redakcję 
demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje za-
trudniające 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 publika-
cję 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 edycję 
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 spacja-

mi),
•	 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 autorów),
•	 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/




